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هنرمندان و اندیشمندان قرار گرفت .نیما یوشیج ،شاعر معاصر ایران که بهدلیل تقابل با
سنتها و قواعد کهن و نیز طرح امکانات معنایی و تنظیمات ساختاري تازه در شعر
فارسی او را بنیانگذار شعر مدرن ایران میدانند ،اشعاري سرود که نمونهي بارز
سنتستیزي و نوآوري در ادبیات فارسی بود .در مقالهي پیش رو شعر «آي آدمها»،
سرودهي نیما یوشیج ،را با یکی از نقاشیهاي معروف اکسپرسیونیستی به نام «فریاد»،
اثر ادوارد مونک نروژي ،با شیوهاي کیفی و تحلیلی  -تطبیقی بررسی میکنیم .هدف
مقاله ،تحلیل مؤلفههاي اکسپرسیونیستی و مشترک در دو اثر است تا نشان دهد که شعر
آي آدمها نهتنها شعر مدرنی است؛ بلکه رگههاي اکسپرسیونیستی فراوانی دارد.

واژههای کليدی :اکسپرسیونیسم ،تحلیل تطبیقی ،شعر آي آدمها ،نقاشی فریاد.

 .۱مقدمه
 .۱.۱بيان مسئله
تحوّالتی که در آغاز قرن بیستم در حوزههاي صنعت ،اقتصاد ،سیاست و علم به وجود
آمد ،هنرمندان و اندیشمندان را تحتتأثیر قرار داد .در این دوره ،هنر مدرن با سرعتی
باورنکردنی گسترش یافت و مکاتب مختلف هنري و ادبی ،یکی پس از دیگري پاي به
عرصه ي ظهور گذاشتند .یکی از مکاتب نوظهور در اوایل قرن بیستم ،مکتب
اکسپرسیونیسم ( )School of Expressionismبود که در آغاز پیدایش جایگاه مهمی
در هنر و ادبیات پیدا کرد و آثار برجستهاي بر اساس مبانی این مکتب به وجود آمدند.
منشأ ظهور مکتب اکسپرسیونیسم ،نقاشی بود .نقاشان اکسپرسیونیست ،سبکی اعتراضی
و انقالبی داشتند و با خلق آثاري برجسته در جامعهي غربی آن روزگار که گرفتار جنگ
جهانی بود ،توجّه طیف وسیعی از مردم را به خود جلب کردند .دیري نپایید که دیگر
قالبهاي هنري و ادبی از این مکتب تأثیر پذیرفتند .نقاشی فریاد ( ،)Screamیکی از آثار
مهم در مکتب اکسپرسیونیسم است که الگوي هنرمندان فراوانی بوده است .این اثر را
ادوارد مونک ( ،)Edvard Munchیکی از نقاشان مکتب اکسپرسیونیسم ،در قرن بیستم
میالدي آفریده است .مونک منبع الهام خود را براي خلق این تابلو ،فریاد وحشتناکی
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میدانست که از طبیعت شنیده بود .نقاشیهاي اکسپرسیونیستی عالوه بر رشتههاي
مختلف هنري بر ادبیات نیز اثر گذاشتند .قالب شعر نیز با توجّه به قابلیتها و
کارکردهایش و همچنین منش تصویرسازي ذاتیاش ،فضاي مناسبی براي انعکاس
مضامین اکسپرسیونیستی شد .با شروع تحوّالت سیاسی و اجتماعی در اروپاي قرن بیستم،
اشعار اکسپرسیونیستی موردتوجّه قرار گرفتند و شاعران براي مبارزه با مظاهر فساد از
آنها استفاده میکردند.
در دورهي پهلوي ،رضاخان به تقلید از کشورهاي غربی براي مدرنکردن جامعهي
ایرانی اقدامهاي مهمی انجام داد که در تغییر نگرش هنرمندان تأثیر زیادي داشت.
روشهاي جدید نقد در نشریات این دوره اهمیّت بیشتري پیدا کرد و همین عوامل باعث
شکوفایی اندیشهي هنرمندان و شاعران عمقنگر شد (رک .آژند .)197 :1363 ،شعر
معاصر فارسی بهعنوان هنر غالب آن دوره و همچنین بهدلیل ظرفیتهاي فراوان ،زودتر
از دیگر انواع ادبی و هنري دگرگون شد« .بحث در باب تجدّد ادبی خاصّه در شعر فارسی
بهطورجدّيتر در ایران ،بعد از جنگ بینالملل اوّل درمیگیرد( ».زرینکوب.)24 :1358 ،
تأثیر مکاتب ادبی و هنري غرب ازیکسو و فضاي سیاه و خفقانزدهي جامعه
ازسويدیگر ،زمینهساز ظهور آثار برجستهاي در هنر و ادبیات معاصر در ایران شد که تا
آن روز سابقه نداشت.
شعر «آي آدمها» ،سرودهي علی اسفندیاري (نیما یوشیج) ،بهدلیل ساختار نمایشی و
تصویري ،زبان جدّي و مضمون یأسآور و فلسفیاش شباهت و نزدیکی فراوانی با آثار
اکسپرسیونیستی دارد .وجود بنمایههاي اکسپرسیونیستی و مشترک میان شعر «آي آدمها»
و نقاشی «فریاد» ،نگارندگان این مقاله را بر آن داشت تا به تحلیل تطبیقی این دو اثر از
منظر مکتب اکسپرسیونیسم بپردازند .هرچند مقایسهي تطبیقی یک شعر با یک اثر نقاشی
کاري دشوار و سنگین است؛ امّا روشی مناسب ،کارآمد و پیشبرنده براي درک بهتر و
نیز سنجش و قضاوت دقیقتر این آثار است .پرسش این مقاله چنین است :با تحلیل
تطبیقی شعر آي آدمها و تابلوي فریاد ،کدام مؤلفههاي اکسپرسیونیستی در این شعر قابل
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پیگیري هستند و آیا میتوان شعر آي آدمها را در ردیف آثار مدرن و برجستهي
اکسپرسیونیستی قرار داد؟
پیشفرض مقاله این است که مبانی و مؤلفههاي اکسپرسیونیستی و مشترکی که میان
شعر آي آدمها و نقاشی فریاد وجود دارند ،با نگاهی انتقادي مفاسد جامعه و زندگی پر
از رنج انسان معاصر را به تصویر میکشند .وجود این مؤلفهها باعث شده است که شعر
آي آدم ها با آثار مشهور اکسپرسیونیستی پهلو بزند و از این نظر شعري مدرن و
اکسپرسیونیستی به شمار میرود.
 .۲.۱پيشينهی موضوع
نگارندگان با جستوجو در سایت ایران داک و دیگر سایتها ،هیچگونه مقاله یا کتابی
با عنوان «تحلیل تطبیقی شعر آي آدمها و نقاشی فریاد با تأکید بر مؤلفههاي
اکسپرسیونیستی» مشاهده نکردهاند .دربارهي این دو اثر ،کتابها و مقالههاي فراوانی
بهصورت مستقل و جداگانه نگاشتهاند که ذکر نام همهي آنها ضروري به نظر نمیرسد.
مقاالت «نقد شعر آي آدمها از منظر نشانهشناسی» ( )1387و «تحلیل شعر آي آدمها و
تفسیرهاي آن بر اساس نظریهي زیباییشناسی دریافت» ( )1396از کارهاي پژوهشی
خوبی هستند که به خوانش و دریافتی متفاوت از شعر آي آدمها دست یافتهاند .مقالهي
«چرا نیما را شاعر آي آدمها مینامند؟» ( ،)1385تالش کرده است تا به امکانات ساختاري
و نقش تنظیمات فرمالیستی در توفیق این شعر بپردازد .مقالهي دیگري با عنوان «بررسی
نشانه  -معناشناختی رابطهي عنوان با نقاشی» ( ،)1392نیز به بررسی نشانههاي تصویري
و ارتباط آنها با خلق و تثبیت معانی هنري پرداخته است.
 .۳.۱ضرورت پژوهش
شاید مقایسهي تطبیقی آثار ادبی و هنري کاري تازه باشد؛ اما میتوان با کمک این شیوه
بسیاري از مفاهیم مبهم را براي مخاطبان ،ملموس و دستیافتنی کرد .بررسی تطبیقی
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شعر آي آدمها و نقاشی فریاد به مخاطب کمک میکند تا از این طریق ،پیام اصلی آنها
را دقیقتر ارزیابی و درک کند و سطوح پنهان آنها را کشف نماید.
 .۲تحليل متن
قبل از تحلیل متن الزم میدانیم بهاختصار شعر آي آدمها و نقاشی فریاد را معرفی کنیم
تا خوانندگان این مقاله بتوانند مقصود و هدف نگارندگان را بهتر دریافت کنند.
 .۱.۲شعر آی آدمها و نقاشی فریاد
نیما یوشیج ( )1276-1338یکی از شاعران معاصر ایران است که او را بنیانگذار شعر نو
فارسی میدانند« .نیما یک نفر نقّاد دقیق بود که تحتتأثیر مطالعات خود از ادبیات غرب،
تحوّلی بنیادین در جریان شعر فارسی ایجاد کرد و بُعد جدیدي بدان بخشید( ».آژند،
 .)342 :1363یکی از مشهورترین آثار شعري او ،آي آدمها نام دارد که ازنظر زبان ،فرم
و محتوا ،قابلیت باالیی براي تحلیل و مقایسه با آثار طراز اوّل اکسپرسیونیستی دارد .نیما
این شعر را در سال  1320خورشیدي سروده و هدفش از این شعر ،بیداري مردم از
خواب بیتفاوتی است .ادوارد مونک 1از نقاشان مشهور مکتب اکسپرسیونیسم در قرن
بیستم میالدي بود که در کشور آلمان به شهرت رسید .او تابلوي فریاد (جیغ) را در سال
 1890میالدي با استفاده از رنگهاي درخشان و متضاد نقاشی کرد .تجربهي ناخوشایندي
از یک غروب در سواحل اسلو و دیدن آسمان با ابرهاي خونین و شنیدن فریادي ترسناک،
مونک را براي آفریدن این اثر ترغیب نمود« .سرچشمههاي آثار مونک که تعبیراتی از
نمادهاي هستی میباشند ،عبارتاند از :نیروهاي هراسانگیز و موهوم طبیعت و بیان
روانشناسانه و تصویر انسان بهعنوان نماد( ».گودرزي .)87 :1378 ،درحقیقت این تابلو
بازتاب عواطف و احساسات درونی مونک است که بهصورت تصویري ساده از یک فرد
به نمایش درآمده است« .ادوارد مونک ،خودبیگانهاي را در محیط تصوّر میکرد و واقعیت
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را بهنحوي که احساس میشد نقاشی میکرد ،نه بهنحوي که پدیدار میگردید( ».ضیمران
و گودرزپروري.)160 :1391 ،

تابلوي فریاد ،اثر ادوارد مونک1890 ،م.

 .۲.۲مؤلفههای اکسپرسيونيستی و مشترک در شعر آی آدمها و تابلوی فریاد
عوامل سیاسی و اجتماعی در قرنهاي نوزدهم و بیستم میالدي در سراسر جهان فرهنگ،
ادب و اندیشهي بشري را دگرگون کرد .در حوزهي ادبیات ،شاعران بهدلیل گرایشهاي
سیاسی زودتر از دیگر هنرمندان ،تغییر و تحوّل عمیقی در ساختار شعر به وجود آوردند.
شاعران ایرانی نیز از این جریان برکنار نماندند و تالش کردند تا شعر فارسی را ازنظر
مضمون و قالب تغییر دهند .نیما یوشیج از برجستهترین چهرهها در سنتستیزي و تغییر
قالب شعر فارسی بود .اشعار او بهدلیل نگرش ویژهاش به زندگی مدرن و شیوهي بیان
اشتراکات فراوانی با مکاتب ادبی و هنري غرب دارند .به نظر میرسد درک صحیح نیما
از مقتضیات زمان و آشناییاش با آثار غربی در این مسئله بیتأثیر نبوده است .شباهت
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آثار ادبی در میان ملل مختلف ،گاه برخاسته از فطرت هنرآفرین انسانهاست که در هنر
و ادبیات نمود پیدا میکند و گاه بهدلیل اقتباس و اثرپذیري از آثار دیگر ملل است .نکتهي
قابلذکر این است که یکی از ویژگیهاي هنر مدرن ،آمیختن رشتههاي مختلف هنري و
ادبی با یکدیگر است که نمیتوان مرز دقیقی براي آنها تعیین کرد .در ادامهي مقاله،
مهمترین مؤلفههاي مشترک و اکسپرسیونیستی در دو اثر را ازنظر ساختاري و مضمونی
تحلیل و بررسی میکنیم.
 .۱.۲.۲استعارهی ابتال

2

انسان در برخورد با آثار هنري از آنها اثر میپذیرد و احساسات و عواطفش برانگیخته
می شود .ممکن است یک شعر خوب ،احساس سرخوشی را در انسان فرانماید .در
حقیقت فرانمایی بیان یا ابراز احساسات انسان هنگام روبهروشدن با یک اثر هنري یا ادبی
است .در فرانمایی ،هم به رابطهي اثر هنري و خالق آن و هم به رابطهي اثر با مخاطبان
آن نظر داریم .بسیاري از محققان بر این باورند که کار اصلی هنر ،فرانمایی احساسات و
عواطف است« .تنها راه فرانمایی یا ابراز عاطفه در فرم هنر ،یافتن یک همبستهي عینی
است( ».شپرد .)35 :1386 ،به عبارت دیگر مجموعهاي از پدیدههاي طبیعی که با حضور
خود به تجربهي حسی منجر میشوند و عاطفه را برمیانگیزانند .این پدیدههاي طبیعی
همان همبستههاي عینی در فرانمایی عاطفه هستند.
لئو تولستوي ( )Leo Tolstoyدر کتاب هنر چیست؟ ،معتقد است که هنرمند راستین
کسی است که هم عاطفه را فرامینماید و هم آن را برمیانگیزاند .او در نظریهي استعارهي
ابتال ،معتقد است که هنرمند ازطریق هنر ،عواطف و احساساتی را که از قبل تجربه کرده
است ،به مخاطبانش انتقال میدهد و آنها را مبتال میکند .مخاطبان براي اینکه ابتالیی
موفّق داشته باشند ،معیارشان هنر خوب است .تولستوي واکنش مخاطب دربرابر اثر هنري
را ازطریق استعارهي ابتال توصیف میکند (رک .همان .)37 :هنرمندان در مکتب
اکسپرسیونیسم بیشتر به بیان جنبهها و آمال درونی خود میپردازند و احساسات و عواطف
در نظر آنان جایگاه ویژهاي دارند« .اکسپرسیونیستها به بیان عواطف بیش از واقعیت
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اهمّیت می دادند؛ درنتیجه در آثار آنان ترس ،خشم ،سردرگمی ،تلخی و امثال اینگونه
مسائل مطرح است( ».شمیسا .)141 :1394 ،مهمترین و برجستهترین عواطف و
احساسات درونی که مخاطبان در برخورد با شعر آي آدمها و تابلوي فریاد به آن مبتال
میشوند ،عبارتاند از :ترس ،اضطراب ،نومیدي ،مرگ و خشونت.
 .۱.۱.۲.۲ترس و اضطراب اکسپرسيونيستی ()Expressionist anxiety
آثار اکسپرسیونیستی بهدلیل توجّه عمیق هنرمندان به احساسات درونی ،قدرت اثرگذاري
بیشتري بر مخاطبان دارند« .یکی از ویژگیهاي هنر اکسپرسیونیستی ،بیان قوي و مؤثر
احساس و اندیشهي شخصی است .به تعبیري ،هنرمند اکسپرسیونیست اثر هنري را حاصل
یک ضرورت درونی میداند( ».ضیمران و گودرزپروري )160 :1391 ،وقتی مخاطب از
اثر هنري تأثیر میپذیرد ،حالت تزکیه یا کاتارسیس )Catharsis( 3به وجود میآید .تزکیه
در نقد حالت اضطراب یا دلهره در آثار ادبی و هنري مخاطب را متأثّر میکند و او را با
جریان حوادث داستان همراه میسازد .تعلیق یا دلهره «گاهی برمبناي وضعیت و موقعیت
به وجود میآید ،آن وقتی است که خواننده میخواهد بداند براي شخصیت یا
شخصیتهاي داستان چه اتّفاقی خواهد افتاد( ».میرصادقی .)99 :1394 ،ترس و اضطراب
هنرمند اکسپرسیونیست ،بهدلیل وقوع فاجعهاي است که ازنظر او آینده را تهدید میکند.
«در اکسپرسیونیسم رؤیاهاي روزانهي بشر در جوامع صنعتی تبدیل به داستان شده است.
مسائل روانی جاي محاکات را گرفته است و معنا و ظاهر اثر ،مبیّن اضطراب و تنش
است( ».شمیسا.)141 :1394 ،
درونمایهي تابلوي فریاد ،ترس و اضطراب است؛ ترسی که در چهرهي شخصیت
اصلی وجود دارد ،ناشی از تجربهي واقعهاي هراسآور است .انتقال مفهوم ترس و
اضطراب در این اثر ازطریق رنگهاي پرکنتراست صورت میگیرد .رنگ سرخ آسمان در
این تصویر براي انتقال مفهوم ترس و اضطراب ،نقش اساسی و تعیینکننده دارد .آسمان
سرخ و غیرعادي در این تابلو ،فضایی غیرواقعی را به بیننده القا میکند .رنگهاي تیره و
کبود در تابلوي فریاد ،جریان یک رود را نشان میدهند و حرکت رنگها ،حالت اضطراب

تحليل تطبيقی شعر «آی آدمها»ی نيما یوشيج /...ذبيحاله بيرانوند ــــــــــــــــــــــــــ 57

و نگرانی را در تماشاگر دوچندان میکنند .ترکیب رنگهاي سرد و گرم نشاندهندهي
تضاد و حالت غیرواقعی این تصویر است.
در شعر آي آدمها ،ترس و اضطراب در مصراعهاي آغازین به مخاطب منتقل میشود.
نیما بدون مقدمه خطاب به آدمهاي نشسته بر ساحل فریاد میزند:
«آي آدمها که بر ساحل نشسته ،شاد و خندانید!
یک نفر در آب ،دارد میسپارد جان( ». ...یوشیج)445 :1384 ،
ترس و اضطراب فرصت مقدمهچینی را از شاعر گرفته است و در همان مصراع
نخستین فریاد او را درآورده است و این مسئله چندبار تا پایان شعر تکرار میشود:
«در چه هنگامی بگویم من؟
یک نفر در آّب دارد میکند ،بیهوده جان قربان( ».همان).
راوي (شاعر) همواره تالش میکند با زبانی خشن و اعتراضی از مردم بیتفاوت کمک
بگیرد و بر ترس و اضطراب خود پیروز شود .تصویر فردي که در میان موجها غوطه میخورد
و چشمانش از وحشت دریدهاند ،بهخوبی مفهوم اضطراب و نگرانی را در جان مخاطب شعر
میریزد و او را در داستان حاضر میکند تا در پایان ،اتفاقات را رمزگشایی کند.
«باز میدارد دهان ،با چشم از وحشت دریده( ».همان).
عنصر ترس و اضطراب در هر دو اثر ،رنگ احساسی فراوانی به آنها پاشیده است و
از این نظر ،شعر آي آدمها همچون تابلوي فریاد ،اثري اکسپرسیونیستی به شمار میآید.
 .۲.۱.۲.۲نوميدی و مرگ
مرگاندیشی در آثار اکسپرسیونیستی ،همواره از موضوعها و مضمونهاي مهم به شمار
میآید که ناشی از نومیدي است .موضوع مرگ در تابلوي فریاد ،بهروشنی مطرح نیست؛
اما چهرهي وحشتزده و رنگپریدهي شخصیت اصلی ،بیانگر ترس و اضطرابی است که
با این موضوع بیارتباط نیست« .غالباً موضوعات مطرحشده در یک اثر اکسپرسیونیستی،
نمایانگر تجربهي یک فرد تنها در یک جامعهي صنعتی شهري [است] که در هرجومرج
فروپاشیده است و احساس وحشت میکند( ».ایبرمز .)110 :1384 ،درد ،بیماري و مرگ
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از موضوع هاي مهم در تابلوهاي مونک هستند؛ زیرا او تا پایان عمر گرفتار بیماريهاي
روانی بود و این مسئله در تابلوهاي دیگرش جلوهگر است .تابلوي فریاد نشان میدهد
که مونک تعادل روانی نداشته است و این موضوع بهخوبی در ترسیم پیکر لرزان و موجدار
شخصیت اصلی نمایان است .در شعر آي آدمها ،مرگاندیشی و نومیدي از مهمترین
موضوعهایی است که خواننده در پایان حوادث آن را درک میکند .پیام اصلی شعر ،مرگ
ارزشها و باورهاي ناب انسانی است که در دریاي بیتفاوتی و تجمّلگرایی غرق شدهاند.
نیما این موضوع ناخوشایند و جانسوز را با زبان بسیار تلخی بیان میکند:
«آي آدمها که بر ساحل ،بساط دلگشا دارید!...
یک نفر در آب میخواند شما را...
میزند فریاد و امید کمک دارد( ».یوشیج.)445 :1384 ،
او پس از عبارت «آي آدمها ،»...دو بار سه نقطه میآورد و منظورش این است که
مرگ ارزشها جریانی پیوسته دارد .نیما از آغاز تا پایان شعر براي نجات شخصیت درحال
غرق از چنگال مرگ ،آدمها را به کمک میخواند؛ اما حسرت و نومیدي در پایان شعر
وجود شاعر و مخاطبان را تسخیر میکند .مرگاندیشی و احساس نومیدي در این شعر
نسبت به تابلوي فریاد ،قويتر و پررنگتر است .استعارهي ابتال در دو اثر موردنظر،
نتیجهي تجربهاي اکسپرسیونیستی و لحظهي غیرواقعی است که در روان هنرمند ایجاد
شده است و به صورت انتزاعی در تاروپود او جاري شده است« .بازتاب تحریفشدهي
واقعیتها در ذهن نویسنده ،شاعر و نقاش اکسپرسیونیست مبیّن دید و برداشت او از
جهان است( ».داد .)51 :1371 ،هنرمندان اکسپرسیونیست در برخورد با پدیدههاي طبیعی
برداشت خود را بهصورتی دور از واقعیت و ذهنی عینیت میبخشند .درد
اکسپرسیونیستها فردي نیست؛ بلکه دردي اجتماعی و انسانی است که تنها با اصالح
کلّی جامعه به پایان میرسد.
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 .۲.۲.۲صيحهی اکسپرسيونيستی
واژهي صیحه ( )Screamدر لغت بهمعناي بانگ ،فریاد و جیغ است .فریادي که بسیار
بلند است و شنوندگان را مضطرب میکند .قرآن کریم چندبار از صیحه و واژههاي
مترادف با آن یاد میکند .این صیحهي آسمانی چنان مهیب و جانکاه است که انسان ،جز
نجات خود در فکر دیگري نیست:
«ما یَنْظُرُونَ إِلَّا صَیْحَهي واحِدَهً َتأْخُ ُذهُمْ وَ هُمْ یَخِصِّمُونَ»( .یس)49 /
«یَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّیْحَهً بِالْحَقِّ ذلِکَ یَوْمُ الْخُرُوجِ» (ذاریات)42 /
بعضی از عارفان و فیلسوفان ،همواره پدیدههاي جهان را داراي شعور میدانند و بر
این باورند که فریاد آنها را احساس میکنند .در مکتب اکسپرسیونیسم ،این صیحهي بلند
همواره انسان را آگاه میکند و به او هشدار میدهد که انسانیت و عدالت درحال نابودي
است .صیحه از برجستهترین صور خیال در آثار فردریش نیچه ()Friedrich Nietzsche
به شمار میآید .نیچه 4فیلسوف محبوب و موردعالقهي اکسپرسیونیستها بود که از
اندیشههاي او بهره میگرفتند .اکسپرسیونیستها «آخرین شانس براي نجات انسانیت و
زوال دنیا را تغییر در تکتک مردم و متعاقب آن ،تغییر در جامعه میدیدند( ».پالیزبان،
 .)778 :1382هدف اکسپرسیونیستها تغییر در نظام فکري و اجتماعی بود؛ زیرا معتقد
بودند اگر اندیشه ي افراد تغییر پیدا کند ،جامعه نیز دگرگون خواهد شد؛ به همین سبب
همواره اصالح و عدالتخواهی را فریاد میزدند .صیحه در تابلوي فریاد مبتنی بر باورهاي
«مونک» است که همواره آن را از پدیدههاي طبیعت میشنید و زندگی و اندیشهاش را
تحتتأثیر قرار میداد« .در تابلوي جیغ ،منظرهي کامالً ناراحتکنندهاي از هراس عصبی
که بهصورت جیغی وحشتناک ولی آرام درآمده است ،نشان میدهد این جیغ [از] داخل
ذهنی شنیده میشود که در اثر نگرانی طوالنی از هم میپاشد( ».گاردنر.)604 :1381 ،
پیام تابلوي فریاد ،نابودي مظاهر انسانی زیر چرخهاي نابودگر تکنولوژي و صنعت است.
فریاد شخصیت درون تابلو ،فریاد انسان مدرن است که با شتاب در میان کارخانهها و
ماشینها تنهاتر و ناتوانتر می شود« .این فریاد وحشت و ترس از زندگی در جامعهي
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اسکاندیناوي برخاسته از جامعهاي بود ،اصالحطلب و پاکدین و بورژوا( ».سیدحسینی،
 ،1385ج .)702 :2صیحه در شعر آي آدمها ،مانند تابلوي فریاد بهخوبی احساس میشود
و از عناصر اساسی شعر است .منبع این فریاد ،خود شاعر است که میخواهد انسان
بیتفاوت معاصر را نسبت به سرنوشتش آگاه کند و او را براي دوري از بدبختی و فالکتی
که تهدیدش میکند ،دلسوزانه برحذر دارد .راوي از آغاز تا پایان شعر تالش میکند تا
مخاطب را آگاه کند .نیما در این شعر شش بار عبارت «آي آدمها» را تکرار و با این کار
بر عمق فاجعه تأکید میکند .ازسويدیگر نابودي ارزشهاي بشري را در نظر خواننده
برجسته میسازد .این فریاد پیوسته در شعر آي آدمها همان صیحه است که در آثار بزرگ
ادبی و هنري نمونهاش را میبینیم و اکسپرسیونیستها بر آن تأکید فراوانی دارند.
«آي آدمها /!...آي آدمها /!...آي آدمها( »!...یوشیج)446-445 :1384 ،
کاربرد صیحه در شعر آي آدمها و تابلوي فریاد در جهانبینی و نگرش فلسفی نیما و
مونک ریشه دارد و بر همین اساس در ساختار دو اثر جریان یافته است .بدبینی ،اضطراب،
نومیدي و ترس از فاجعه از اکسپرسیونیستها بیمارانی روانی ساخته است که در افکار
و رؤیاهاي خود غرق هستند .نکتهي جالب دربارهي شعر آي آدمها و تابلوي فریاد این
است که حتّی نامگذاري آنها متأثر از همین فریاد اکسپرسیونیستی است .مخاطب در
نخستین برخورد با این دو اثر ،فریاد بلندي را در آنها احساس میکند و خود را آماده
میکند تا حادثهي هولناکی را تجربه کند .فریاد اکسپرسیونیستی در شعر آي آدمها دقیق
مانند نقاشی فریاد بهروشنی قابلشنیدن است و ازایننظر ،هر دو اثر در عین سادگی و
روشنی پیام دقیق و مهمی را به مخاطبان خود انتقال میدهند.
 .۳.۲.۲مبالغه و برجستهسازی
یکی از شگردهاي اکسپرسیونیستها در خلق آثارشان ،مبالغه و برجستهسازي در
نشان دادن عناصر موردنظر است و از ابزارهاي انتقال مفهوم براي آنها به شمار میآید.
«در سبک اکسپرسیونیسم ،مبالغه در برخی نقاط تصاویر از روي قصد و بهمنظور تغییردادن
تصویر واقعیت انجام میگیرد( ».داندیس .)186 :1396 ،هدف هنرمند از برجستهنمایی،
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عالوه بر دورشدن از واقعیت که جزء وظایف اوست ،تأکید بر موضوعات و مفاهیمی
است که او قصد دارد مخاطب را از آنها بیاگاهاند؛ به همین دلیل «اعتقاد بر تقدّم قالب
برمحتوا ،تأکید در برتري فرد بر جامعه و اصرار در تفوّق امر غیرعقلی بر آنچه منطقی
است ،این مکتب را نوعی مکتب منحط نشان میداد( ».زرینکوب.)591 :1361،
اکسپرسیونیستها به زیبایی اثر توجّه ندارند و تنها به مفهوم و پیام اثر تأکید میکنند .بیان
هنري براي آنها ارزشمند است و براي انتقال پیام از آن ،بهره میگیرند« .رنگهاي دور
از واقعیت ،تأکیدهاي غلوّآمیز بر اجزاي موضوع ،تغییر فرم ،همهي اینها عوامل مادي
بیان تجربیات درونی و محسوس است( ».کوچترنی.)117 :1374 ،
هنرمندان اکسپرسیونیسم با زبان کلمات ،رنگها و دیگر عناصر در آثار خود سخن
می گویند و خود را در تاروپود اثر هنري پنهان میکنند .نقاشی فریاد و شعر آي آدمها،
ازاین نظر داراي مبالغه و برجستگی در عناصر ساختاري و دیداري هستند .ادوارد مونک
در تابلوي فریاد ،تمام تالش خود را کرده است تا عنصر فریاد را در چهرهي شخصیت
اصلی به شیوهاي مبالغهآمیز نشان دهد .برجستگی این عنصر چنان در ساختار تابلو نمایان
است که هر ببیندهاي در نگاه نخست آن را احساس میکند .چهرهي روشن و غیرطبیعی
شخصیت اصلی روشی است که مونک براي جلبتوجّه و اثرگذاري بیشتر بر مخاطب
خود از آن بهره گرفته است .بازشدن غیرطبیعی دهان و چشمهاي شخصیت موردنظر،
احساس درونی مونک را بهطورشایستهاي به تماشاگر نشان میدهد و او را آماده میکند
تا تجربهي عینیشدهاي را کسب کند .بهرهگیري از رنگهاي تیره ،خطوط درشت در کنار
رنگهاي درخشان ،زنده و پر از تضاد ،تصویر را برجسته میکند تا تماشاگر از این طریق
به عمق مفاهیم درونی آن دست یابد و احساس موردنظر را تجربه کند .نیما در شعر آي
آدمها ،موضوع یاريرساندن به همنوع را در همان آغاز برجسته میکند .این مسئله
بهطورپیوسته از آغاز تا پایان شعر جریان دارد .او براي نشاندادن چهرهي انسان درحال
غرق ،چشمان از وحشت دریدهاش را براي خوانندهي شعر تصویر میکند .چهرهي این
شخص یادآور چهرهي شخص وحشتزده در تابلوي فریاد است.
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«یک نفر در آّب ،میخواند شمارا.
موج سنگین را به دست خسته میکوبد.
باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده،
سایههاتان را ز راه دور دیده( ».یوشیج)446-445 :1384 ،
تکرار عبارتهاي «آي آدمها  »...و «یک نفر در آب  »...در شعر نشاندهندهي تأکید
و برجستگی غرقشدن یک انسان براي خواننده است .هدف نیما از این کار ،انتقال افکاري
است که درونش را میآزارد و آن ارزشهایی است که هر روز پیش چشم انسان جان
میدهند و کسی از این وقایع متأثّر نمیشود .او در این شعر ،بعضی از واژهها را برجسته
میکند و خواننده را در فکر فرومیبرد تا در پس این واژهها ،معناي پنهان را کشف کند.
واژههاي «خندانید» و «میدانید» در شعر ،تضاد ایجاد میکنند .آدمهاي کنار ساحل از
وضعیت دریاي تند و تیره که شخصی را در خود میبلعد ،بهطورکامل آگاه هستند و
بهجاي اینکه نگران حال او شوند ،بر ساحل ،شاد و خندان نشستهاند.
«آي آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید! ...
روي این دریاي تند و تیره و سنگین که میدانید( ».همان.)445 :
نیما از واژهي «سایه» بهره میگیرد و پیام خود را برجستهتر میکند .او معتقد است که
آدمهاي نشسته بر ساحل از واقعیت خود دور شدهاند و سایهواري بیش نیستند .این افراد
سایهوار در گمان خود دست ناتوانی را گرفتهاند تا توانایی بهتر پدید آورند.
«آن زمان که پیش خود ،بیهوده پندارید
که گرفتستید دست ناتوانی را
تا توانایی بهتر را پدید آرید...
سایههاتان را ز راه دور دیده( ».همان).
برجسته سازي از شگردهایی است که هنرمند به کمک آن پیام موردنظر را با تأثیر
بیشتري به مخاطب نشان می دهد .تأکید هنرمندان بر موضوعات خاص از تعهّد و اعتقاد
آنان ریشه میگیرد .آنها خود را موظف میدانند چون پیامبري نسل بشر را ارشاد و در
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موقعیتهاي خطیر آنها را آگاه کنند .در دو اثر موردبحث ،مبالغه و برجستهسازي در
عناصر ساختاري تقریباً یکسان و شبیه به هم به کار رفته است.
 .۴.۲.۲شخصيتهای ناشناس و معناباخته
یکی از عناصر مهم براي آفریدن آثار ادبی و هنري ،حضور شخصیتهاي مختلف در
آنهاست .معمو ًال شخصیتها در آثار اکسپرسیونیستی از طبقات پایین جامعه انتخاب
میشوند و مردم عادي و فرودست موردتوجه جدي هنرمندان قرار میگیرند.
اکسپرسیونیستها «معمو ًال در آثار خود بهجاي شخصیتهاي برجسته ،افراد گمنام و
ناشناختهي بشر را مینمایاندند و بهجاي پیرنگ داستانی ،حاالت عاطفی درونی و ذهنی
بدون ثبات را به تصویر میکشیدند( ».ایبرمز .)110 :1384 ،در آثار نمایشی
اکسپرسیونیستی ،شخصیتهاي اصلی روایتگر داستان هستند و بیشتر بهصورت پنهان
در حوادث حاضر میشوند و گاه صورتک بر چهره دارند .هدف از ساختن این نوع
شخصیتها ،دوري از واقعیت و انتزاعیساختن این آثار است« .مبناي [هنر]
اکسپرسیونیستی بر این است که نویسنده ازطریق شخصیتهایش ،ارتباط شخصی و
درونی نیرومندي را با تماشاگرانش ایجاد میکند تا آنها را در دیدي که [خود] از دنیا و
جامعه دارد ،شریک کند( ».سیدحسینی ،1385 ،ج.)710 :2
در تابلوي فریاد ،دو دسته شخصیت حضور دارند؛ شخصیت اصلی در مرکز تابلو با
چهرهاي غیرعادي و ترسان جلوهگري میکند .شکل و طرح این شخصیت برگرفته از
مردم عادي جامعه است و ازنظر جامعهشناسی و تیپهاي حاضر در جامعه چیزي
غیرعادي ندارد؛ اما رنگ چهره و سر تراشیدهي او یادآور شخصیتهاي نمایشنامههاي
اکسپرسیونیستی است .شخصیت اصلی در تابلوي فریاد «موجودي دیوانه که از خشم
لرزان در کنار نردههاي پلی مشرف بر دریا که گویی بر اثر تشنجی باال آمده است،
گونههایش را با دو دست فشار میدهد و زیر آسمان خونین فریاد میکشد( ».همان:
 .)702در پسزمینهي تابلوي فریاد ،شخصیتهاي دیگري نیز حضور دارند که با شکلی
عادي درحال عبور از پل هستند .چهرهي این دو شخصیت نامعلوم است .این نوع ابهام
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به طورعمد ازطرف نقاش ایجاد شده است و براي انتقال احساسات درونی از آن بهره
میگیرد .نیما یوشیج نیز در شعر آي آدمها از دو نوع شخصیت بهره میگیرد و مخاطب
را در جریان حوادث شعر قرار میدهد .شخصیت اصلی شعر که دورتر از ساحل و در
غرقاب هالک است ،براي مخاطب ناشناس و نامشخص است.
«یک نفر در آب دارد میسپارد جان.
یک نفر دارد که دست و پاي دایم میزند،
روي این دریاي تند و تیره و سنگین که میدانید( ».یوشیج.)445 :1384 ،
آنچه براي شاعر مهم است ،بیان واقعیتی است که گریبانگیر بشر است و رنج و
دردهایی که او را به کام مرگ میکشاند .شخصیت اصلی که درحال غرقشدن است ،گاه،
سر و گاه پایش از آب بیرون میآید .خوانندهي شعر او را نمیشناسد؛ اما او را انسانی
میداند که مظلومانه پیش چشم همگان درحال غرق شدن است .شخصیتهاي دیگر شعر
آي آدمها افرادي عادي هستند که در کنار ساحل ،بساط شادي گستردهاند و به حوادث
پیرامون خود توجهی ندارند.
«آي آدمها که بر ساحل ،نشسته ،شاد و خندانید! ...
آي آدمها که روي ساحل آرام در کار تماشایید!» (همان).
شخصیتهاي فرعی در شعر آي آدمها ،نمایندهي افراد بیتفاوت و بیاحساس جامعه
هستند که چون سایه ،امیدي به حضور آنها نیست و انتظار از آنان کاري بیهوده است.
این افراد در جامعه کم نیستند و تنها به فکر خود و آرزوهاي حیوانی خود هستند و از
دردهاي دیگران خبر ندارند.
« ...باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده،
سایههاتان را ز راه دور دیده( ».همان).
اگر نیما در سرودن این شعر از وجود نقاشی فریاد بیخبر بوده است ،شباهت شخصیت-
هاي دو اثر بهدلیل فطرت خالق و هنرمندانهي اوست که در اداراک خود از جهان ،نگرشی
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یکسان با مونک داشته است .برخورداري شعر آي آدمها از اینگونه رگههاي اکسپرسیونیستی
باعث میشود که خواننده احساس کند با اثري مدرن سروکار دارد.
 .۵.۲.۲نمادپردازی اکسپرسيونيستی
شاعران اکسپرسیونیست برخالف شاعران امپرسیونیست که مجذوب جنبههاي حسی
پدیدهها هستند ،نیاز به اشارهاي دورتر را احساس میکنند .آنان با استفاده از نمادها و
تصاویر نشان میدهند که معناي غایی جهان چیزي باالتر از ظاهر آن است و ازایننظر
شباهت زیادي به شاعران سمبلیک دارند (رک .فرنس.)27 :1390 ،
آن سوي تصاویر نمادین ،دنیایی نامحسوس و ناشناخته است که درک این دنیاي
ناشناخته ازطریق مکاشفه و کشفیات درونی حاصل میشود« .نماد در اثر ادبی به دو
صورت به کار گرفته می شود :یا درمقام تصویرهاي پراکنده ،درون اثر حضور دارد ،یا کل
اثر ساختاري نمادین دارد( ».حسینی.)199 :1388 ،
تابلوي فریاد و شعر آي آدمها از نظر فرم نمادین ،ساختاري قوي دارند .این دو اثر
مجموعهاي از تجربهها و نمادهایی هستند که در کل اثر درهم تنیدهاند و ساختاري نمادین
یافتهاند.
در این تابلو ادوارد مونک «صحنهاي را بیان میکند که در آن طبیعت دگرگونشده،
اندامهاي غیرطبیعی ،نشاندهندهي سعی هنرمند در دستیابی به نماد است( ».کوچترنی،
.)119 :1374
کل تابلوي فریاد نمادي براي نشاندادن مرگ ارزشها است که در تمام طبیعت بازتاب
دارد« .مونک در تصاویر سمبلیک خود بر دنیایی از تصورات و تخیالت تیرهوتار که تحت
پوشش نیروهاي مرموز قرار دارند ،نقش میزند( ».بینا.)183 :1363 ،
خطوط ،شکلها و رنگهاي موجود در این اثر ،هر کدام حالت نمادین به خود
گرفتهاند و پیام موردنظر مونک را بهخوبی بیان میکنند« .در فرانمود راستین ،هنرمند تا
نقطهي نهاییاش نمیداند چهچیز را فرامینماید .او نمیتواند از نتیجهي نهایی کار،
پیشاپیش آگاهی داشته باشد( ».شپرد.)43 :1386 ،
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در این تصویر ،رودخانه نماد بیثباتی و بیتعادلی اوضاع جامعه است که هر لحظه
درحال تالطم است .یکی از نکات مهم در آثار نقاشی اکسپرسیونیستی این است که کل
اثر بهصورت نماد ترسیم میشود .مونک در این اثر بر نقاط خاصی از تابلو تمرکز بیشتري
داشته است .تصویر شخصیت اصلی بیانگر احساسات و عواطف درونی مونک است که
به صورتی غیرعادي بر تابلو نقش بسته است.
روابط و تصویرهاي موجود در شعر آي آدمها زاییدهي همنشینی واژگان در کل شعر
است که نهتنها در شناخت معنا مؤثرند؛ بلکه بیانگر مفاهیمی مستقل از متن هستند .منظور از
تصویر ،کاربردهاي مجازي زبان است .استفاده از آرایههاي زیبایی سخن که عنصر خیال نقش
اساسی را در آنها بر عهده دارد ،در آثار ادبی تصویرآفرینی نام دارد (رک .فتوحی رودمعجنی،
 .)44 :1389عنصر تصویر در اشعار اکسپرسیونیستی ،همواره وسیلهاي در خدمت هنرمند
است که با تأکید بر این عنصر سعی میکند در ذهن خواننده دنیایی رؤیایی و غیرواقعی بسازد.
هدف نیما از تصویرسازي در این شعر ،زیباییآفرینی در زبان شعر نیست؛ بلکه او با کمک
تصاویر تالش میکند مفاهیم را به خواننده انتقال دهد« .زبان در دورهي آخر اکسپرسیونیسم،
بسیار رادیکال شد ...به این مفهوم که معنا و پیام ازطریق واژگان در اثر جاي خود را به فرم
داد؛ فرمهاي تجریدي و فرمهایی که تأثیر بصري آنها بیشتر بود( ».حسینیمهر.)19 :1393 ،
تأکید نیما روي بعضی از واژهها بیانگر تأثیر دیداري واژهها براي مخاطب شعر است .او
دریایی را تصویر میکند که امواجش مستانه بر ساحل پخش میشوند .در این صحنه واژهي
«مست» ،خطرناکبودن و بیادراکی دریا را در مقایسه با آدمهاي ساحل نشان میدهد.
«موج میکوبد به روي ساحل خاموش.
پخش میگردد ،چنان مستی به جاي افتاده ،بس مدهوش( ».یوشیج)446 :1384 ،
با توجّه به سبک اشعار نیما و مبانی مکتب اکسپرسیونیسم چنین به نظر میآید که
شخصیتها در شعر آي آدمها ،نماد انسانهاي عادي جامعه هستند که در دنیاي معاصر
نمونههاي فراوانی دارند .این شخصیتها در امواج صنعت و مدرنیته محکوم به هالک و
نیستی هستند .شخصیتهاي اصلی در شعر آي آدمها و تابلوي فریاد نمادین هستند .هر
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دو شخصیت لحظهاي از زندگی را تجربه میکنند که ممکن است انسانهاي دیگر نیز آن
را تجربه کنند .در تابلوي فریاد عالوه بر شخصیت وحشتزده ،در پسزمینهي تصویر دو
نفر درحال گذر از پل هستند و به حوادث اطراف خود توجهی ندارند .در شعر آي آدمها
نیز در ساحل دریا افرادي حاضر هستند که بساط دلگشا گستردهاند و در کار تماشایند.
شخصیتهاي فرعی در هر دو اثر ،نماد مردم بیتفاوت و بیدرک جامعه هستند که فقط
به خود و آرزوهاي حیوانی خود میاندیشند و انسانهاي دیگر براي آنها ارزشی ندارند.
در شعر نیما تمام حوادث در میان امواجی مرگزا رقم میخورند .این دریا نمادي براي
جامعهي بحرانزدهاي است که تمام زیباییها را فداي پیشرفت و صنعت کرده است.
«یک نفر دارد که دست و پاي دایم میزند در آب( ».همان.)445 :
صداي باد رمز ظلم و ستمی است که فریاد معترضان را در گلو خفه میکند و فرصت
شنیدنش را به دیگران نمیدهد.
«وصداي باد هردم دلگزاتر،
در صداي باد ،بانگ او رهاتر( ». ...همان.)446 :
هنرمندان براي القاي اندیشههاي خود از ترفندها و شیوههاي خاصی در هنر و ادبیات
بهره میگیرند؛ به همین منظور میگویند« :هنر ،طبیعت نیست؛ هنر ،استحالهي طبیعت
توسط ذهن سازنده است .به مدد شکلهاي رنگین سازمانیافته ،جهان مرئی به دنیایی
دیگر که در ذهن آدمی واقعیت مییابد ،بدل میشود( ».پاکباز.)342 :1386 ،
رنگها نیز در آثار دیداري اکسپرسیونیستی حالت نمادین دارند و گاه بهتنهایی موضوع
اصلی یک اثر هستند و پیام را منتقل میکنند .نیما در شعر آي آدمها از رنگ خاصی نام
نبرده است و تنها یکبار از عبارت «گود کبود» نام میبرد؛ اما خواننده در ذهن خود رنگ
دریا و امواج را به تصویر میکشد .به نظر میرسد او براي این عبارت دو معناي ایهامی
در نظر دارد :نخست ،دریاي نیلگون و ژرف را در ذهن خواننده مجسم میکند و دیگر،
دهان کبودشدهي فرد درحال غرق را.
«آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان ،بی تابیش افزون( ».یوشیج.)445 :1384 ،
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در این مکتب «هنر از چهارچوبهي زیباییشناسی فراتر میرود و ریشهي خود را در
اعماق زمینههاي فلسفه و سیاست فرومیبرد( ».سیدحسینی ،1385 ،ج .)700 :2شعر آي
آدمها و تابلوي فریاد با ساختاري نمادین ،اندیشهاي کامالً فلسفی و اکسپرسیونیستی را
دنبال میکنند و در پس ظاهر خود ،اندیشهاي انسانی را به تصویر میکشند.
 .۶.۲.۲صحنهی تکپردهای و فضای اکسپرسيونيستی
در نگاه نخست به تابلوي فریاد و شعر آي آدمها ،تنها با یک صحنه روبهرو میشویم که
تمام حوادث در آن انجام میشود .این صحنهي تکپردهاي بهاندازهاي در جان مخاطب
اثر میگذارد که شاید نمایشنامهها و کتابهاي دیگر از انجام آن عاجز باشند .نقاشان
اکسپرسیونیسم تالش میکردند که شکلهاي رایج را درهم بشکنند و طرح تازه ایجاد
کنند و درهمانحال از طبیعت تقلید نکنند .آنان کوشش میکردند که رنگها را بهصورت
ذهنی به کار ببرند و تاحدامکان از واقعیت فاصله بگیرند« .در یک اثر اکسپرسیونیستی،
هر رنگ در خدمت یک تجربه است؛ یعنی رنگ بار احساسی دارد( ».کوچترنی:1374 ،
 .)121یکی از کارهاي ابداعی اکسپرسیونیستها در آثار نقاشی ،استفاده از رنگهاي پر
از تضاد بود که برجستگی ویژهاي به آثارشان میبخشید« .تضاد یا کنتراست موجود در
پدیدهها باعث حساسترشدن قواي حسی ما نسبت به معناي آنها میشود .این کار
بهعلت وجود اضداد صورت میگیرد( ».داندیس .)125 :1396 ،شناختن رنگها و اثرات
آن بر مخاطب ،به تجربه و مهارت هنرمند بستگی دارد که در چه مواقعی از آنها بهره
گیرد« .نقاشان اکسپرسیونیست براي ترسیم اشیا و شکلهاي بینظم از خطوط درهم
پیچیده و ناصاف استفاده میکردند و بهجاي رنگهاي طبیعی از رنگهاي سلیقهاي و
غالبا پرزرقوبرق بهره گرفتهاند( ».ایبرمز .)110 :1385 ،ترکیب رنگهاي آبی و نارنجی
در تابلوي فریاد ،ابرهاي نامتعارف را به وجود آوردهاند و فضایی ذهنی و دور از واقعیت
را آفریدهاند .به نظر میرسد که ترسیم این ابرها ناشی از تجربهي حسی مونک باشد که
بهصورت تغییریافته بر تابلو طرح ریخته است .غروبی که در این تابلو میبینیم ،درحقیقت
بیانگر باورها و ارزشهایی است که درحال غروب هستند« .عینیتبخشی خودانگیخته و
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ارتجالی تجریبات درونی ،الجرم انتخاب رنگ را نه از جنبهي هنري ،بلکه ازنظر قدرت
بیان آن در پی دارد .بیننده بیاختیار در نقاشی اکسپرسیونیستی در پی قدرت بیان
رنگهاست( ».کوچترنی .)118 :1374 ،ترکیب رنگهاي متضاد مهمترین شگردي است
که مونک براي آفرینش این اثر از آن بهره گرفته و شاهکار هنري خود را آفریده است.
فضاي انتزاعی و دلهرهآور تابلو ،نتیجهي ترکیب رنگها و استفاده از خطوط درشت و
کج است .غروب ،پل و رودخانه با رنگهاي متضاد ،حالتی ذهنی و نمادین به خود
گرفتهاند و بهخوبی مقصود موردنظر مونک را منتقل میکنند .ادوارد مونک از ترکیب
رنگهاي متضاد براي فضاسازي استفاده میکند؛ اما نیما از واژههاي پر از کنتراست براي
صحنهپردازي و فضاسازي کمک میگیرد.
فضاي حاکم بر شعر آي آدمها ،سرد و تیره است که زوزهي باد هر لحظه آن را جانگزاتر
و تیرهتر میکند .در این شعر ،رنگی که مخاطب آن را بهخوبی حس میکند ،رنگ کبود و
تیرهي دریاست که ازنظر روانی ،اضطراب و نومیدي را تداعی میکند .نیما براي فضاسازي
و نشاندادن اضطراب اکسپرسیونیستی خود بیشتر از ترکیب صداها بهره میگیرد و از این
شیوه براي انتقال احساسات و عواطف خود استفاده میکند .صداي برخورد امواج با ساحل،
زوزهي باد ،خندهي آدمها بر ساحل و فریاد راوي فضاي شعر را دلهرهآور ساختهاند .در
مصراعهاي آغازین شعر ،عبارتهاي «ساحل» و «دریا» با هم تضاد دارند و همچنین «شاد»
و «خندانید» با «میسپارد جان» از عناصر متضاد هستند .در این شعر ،ترکیبهاي «ساحل
خاموش» و «موج ،نعرهزنان» نیز در نقطهي مقابل هم به کار رفتهاند.
«موج میکوبد به روي ساحل خاموش.
پخش میگردد ،چنان مستی به جاي افتاده ،بس مدهوش.
میرود نعرهزنان( ». ...یوشیج.)446 :1384 ،
در مکتب اکسپرسیونیسم ،همهچیز غیرواقعی و ذهنی است و هنرمند در عالم رؤیا به
شهود میرسد« .او نمیبیند ،نگاه میکند .وصف نمیکند ،تجربه میکند .بازتولید نمیکند،
شکل میدهد .دیگر از امور واقعی خبري نیست( ».فرنس .)47 :1390 ،قدرت انتقال
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مفهوم در تابلوي فریاد که اساس آن بر استفاده از رنگ قرار دارد ،بسیار بیشتر از شعر
نیماست؛ زیرا ازنظر دیداري قويتر است .باایناوصاف نمیتوان ارزش کار نیما را نادیده
انگاشت .نیما با زبان واژهها ،تصویرسازي میکند و این کار ،دشوارتر از نقاشی است.
تصویرسازي نیما در مقایسه با تابلوي فریاد نهتنها ضعیف نیست؛ بلکه با توان باالیی
خواننده را بهخوبی و روشنی در جریان وقایع شعر قرار میدهد.
 .۳نتيجهگيری
فضاي فکري حاکم بر جوامع قرن بیستم در آفرینش آثار ادبی و هنري مشابه در میان ملل
مختلف اثرگذار بود .این موضوع یکی از دالیل اشتراک مضامین در میان آثار ملل به شمار
میآید .شباهت مضمونها و عناصر ساختاري شعر آي آدمها و نقاشی فریاد ،متأثّر از
فضاي حاکم بر جوامع معاصر نیما و مونک است .وجود عناصر اکسپرسیونیستی در دو
اثر ،جذابیت و اثرگذاري آنها را در میان مخاطبان باال برده است .برجستهترین ویژگی
مشترک و اکسپرسیونیستی این دو ،اعتراض برضد بیتفاوتی ،بیدردي و صنعتزدگی
حاکم بر جوامعی است که انسان و ارزشهاي فردي و اجتماعی او را نادیده میگیرند.
در بررسی شعر آي آدمها و نقاشی فریاد ،ویژگیهاي مشترک دیگري یافتیم که در مکتب
اکسپرسیونیسم ،جزء مبانی و مؤلفههاي موردتأکید هستند .صیحهي اکسپرسیونیستی،
فضاي ترسناک و دلهرهآور ،شخصیتهاي ناشناخته ،دیداريکردن بیتفاوتی و
معناباختگی موجود در ذات مدرنیسم ،بهرهگیري از الگوهاي نمادین براي انتقال وحشت،
اضطراب و نداي عمومی ،تالش براي بیداري همگانی و تأکید بر تجربههاي احساسی و
عاطفی از برجستهترین نشانهاي اکسپرسیونیستی و مشترکی هستند که در توفیق این دو
اثر و نیز اقبال عمومی به آنها بهطورکامل مؤثّرند .عالوه بر موارد باال در شعر آي آدمها
استفادهي هنرمندانه از اصل غافلگیري ،بیان تلگرافی ،منش تصویري در انعکاس
ایدئالهاي بشري ،تأکید بر مصراع کوتاه و پرعاطفهي «آي آدمها» و استفادهي مناسب از
صدا و رنگ واژهها براي فضاسازي و صحنهپردازي از مهمترین ویژگیهایی هستند که
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از آن شعري ماندگار ساختهاند .با تکیه به این ویژگیها ،شعر آي آدمها را میتوان شعري
مدرن با الیههاي اکسپرسیونیستی قلمداد کرد.
یادداشتها
 .1ادوارد مونک ( ،)1944 -1863عالوه بر نقاشی فریاد ،تابلوهاي دیگري چون حسادت ،جدایی،
مادر مرده و مرگ در بیمارستان را به عالم هنر عرضه کرده است.
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