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Abstract 
Impressionism and Expressionism are two important artistic movements in the late 19th century 

and the early 20th century that could motivate some intellectuals in literature. Significant human 

issues, great industrial growth, war, exploitation, and thousands of other significant crises were 

the themes of great and lasting artistic works. Like other crisis-stricken countries of the century, 

Iran and the Middle East were involved with tensions and reverberations of these crises. Mehdi 

Akhavan Sales and Badr Shakir al-Sayyab are two representatives of Iranian and Iraqi artists 

who, keeping in line with other artists, depicted loneliness and isolation of human being in the 

tumultuous century and they fulfilled the dream of freedom through painting portraits that made 

up of words and fancy. In this article, considering the aura of the poems, their common grounds 

with some works of painting in the two artistic movements are discussed. The selected poems are 

classified according to their themes in terms of the two painting styles. This article seeks out the 

selection and representation of aestheticism of expressionist and impressionistic images. 

According to this research, Akhavan Sales and Badr Shakir al-Sayyab are practitioners of both 

artistic styles, but Sayyab’s images coming from imagination with all the trials and tribulations of 

his time that are inclined more to Impressionism while those of Akhavan Sales are inclined more 

to Expressionism. The reason lies in Shakir al-Sayyab’s consideration of his surrounding 

environment or his concrete attitudes and Akhavan’s inclination for history. Thus, there is a more 

ambiguous attitude in Akhavan’s poetic images. 

Keywords: Comparative Literature, Aestheticism, Impressionism, Expressionism, Akhavan Sales, 

Shakir al-Sayyab. 
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 و ثالث اخوان مهدی هایسروده در امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم شناسیزیبایی
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 4/6/5611 :پذیرش تاریخ  51/56/5616 :دریافت تاریخ

 چکیده
 را اندیشتنندانی  نیت   ادبیّتات  در توانستت  که است یستمب قرن آغاز و نوزده قرن اواخر در یهنر مهمّ مکتب دو اکسپرسیونیسم و مپرسیونیسما

 آثتار  از بستیاری  مایت  دستت  دیگتر  بت رگ  بحتران  هت اران  و استتمنار  جنگ، صنعتی، ب رگ هایجهش انسانی، مهمّ مسائل وادارد. تکاپوبه

 ایت   داخلتی  و ختارجی  پیامتدهای  و هتا تتنش  از قترن  پرآشتو   کشتورهای  دیگر هنانند نی  خاورمیانه و رانای شد. هنری ماندگار و ب رگ

 و تنهتایی  ،هنرمنتدان  دیگتر  با صداهم که هستند عراقی و ایرانی هنر ننایندة دو سیّا  شاکر بدر و ثالث اخوان مهدی د.ندنبو درامان هابحران

 پترواز  مجتا،  آزادی، آرزوی بته  خیتا،،  و واژه جتن   از تابلوهتایی  تصویرکشتیدن بته  بتا  و ندکرد مترسیرا  زدهآشو  قرن در انسان ان وای

 بررستی  نظتر  متورد  هتای ستب   در ینقّاشت  آثتار  از برخی با هاآن اشتراک نقاط ،هاسروده هوای و حا، به توجّه با نوشتار پیش رو در دادند.

 بازننتایی  و گت ینش  پتی درحاضتر   جستتار  شتد.  بنتدی دستته  نظتر  متورد  ینقّاش سب  دو در هاآن مای درون به توجّه با هاسروده .ه استدش

 تصویرستازانی  ستیّا   شتاکر  بتدر  و ثالتث  اختوان  ،پیش رو پژوهش به توجّه با .است اکسپرسیونیستی و امپرسیونیستی تصاویر شناختیزیبایی

 بته  ثالتث  اختوان  و امپرسیونیستم  ستب  بته  دورانتش  رنت   و درد هنت   بتا  ستیّا   خیتا،  برستاخت   تصتاویر  ولی ؛هستند هنری سب  هردو در

 تنایتل  و او ملنتو   هتای دیتده  هنتان  یتا  پیرامتونش  زیستت محتی   به سیّا  شاکر توجّه ،امر ای  دلیل دارد. بیشتری گرایش اکسپرسیونیسم

 .شودیم یدهد واناخ شعری تصاویر در تریمبهم ذهنیت ،روی هنی  از است. تاریخ به اخوان

 .السّیّا  شاکر ثالث، اخوان اکسپرسیونیسم، امپرسیونیسم، شناسی،زیبایی تطبیقی، ادبیّات :یدیکل واژگان
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 پیشگفتار .9

 موضوع تعریف .9-9

 ننتودار  گتاهی  هنتری  بیتان  استت.  زیبتایی  درک درزمینت   اهتدا   ی ترمهم از یکی هاپدیده درستیِ دریافت

 یتا  متت   یتا  تصویر صورتبه هنرمند اندیش  بازخورد از پ  نچهآ یعنی است؛ هنرمند روان از بازتابیدهحقیقت 

 ممتا،  بترای  ؛هستت  ختود  اجتنتاعی  شرای  و محی  از تأثّرم نی  هنرمند روان .یابدمی بروز هنری اشکا، دیگر

 جهتانی  جنتگ  از ناشتی  هایآسیب و اسپانیا داخلی هایجنگ محصو، 6گرنیکا معروفش، تابلوی و 5پیکاسو

 بتا  استتتی   اصتطال  » بتود.  داوینچتی  «آختر  شام» سکون و آرامش دنبا،به تابلو ای  در توانننی و است دوم

 بتا  او کترد.  خطتور  6گتارت   بتاوم  الکستاندر  اندیش  به بارنخستی  «زیباشناسی» یا «شناسیزیبایی» یفارس معاد،

 تتأثیر  ارزشتیابی  و بررستی  ابت  کته  آورد میتان بته  را دانش از ایرشته تشکیل پیشنهاد شناسیزیبایی کتا  انتشار

 منتشتر  را “aesthetica” بومگتارت  » (561:5611 ق لستفلی، ) .«داشتت  ستروکار  انستان  حوا  و ذه  بر هنری

 کته  چیت ی  معنتی بته  )استتتی (  اصتطال   تتدری  بته  بود. فلسفی اینظریّه چون ذوق نقد در ایرساله که کرد

 نظتم  تتأثیر  تحتت  کته  او» (56: 5615 کتادن، ) .«ترفت  کتار بته  استت  ذوق نظریّت   و زیبتایی  ستنجش به مربوط

 استت  چیت ی  آن زیبتا  بتود  معتقتد  داشت، قرار 6وولف کریستی  یشناسروان و 4نیت  الیب اندیش  هناهنگ

   (556: 5616 ،5ژینن ) .«آوردمی هیجانبه و کندمی تأثّرم که

 دیتداری  هنتریِ  آثتار  در هاگرن که گونههنان آن. رویش بستر هنرمند و است خویش دوران فرزند هنر، 

 روانتی  و ستنگینی  واژگتان،  جتن   و رنتگ  دارد، روانی حاالت و اعصا  زنجیرة درروی ژرفی بسیار اثرات

 و اشتعار  روانتی  پیتامِ  گیرنتدة  عنتوان بته  خواننتده  دریافتت   بتر  ...و هاتوصیف ،هالخت بلندی و کوتاهی آواها،

 استت.  خیتالی  تصتویر  گونت  بته  ادبی هنرهای در مشاهده ارد.د یمهنّ بسیار نقش آن از حسی واکنش بازتولید

 روانتی  و اجتنتاعی  ننادهای - باران سرود و زمستان - خود معرو  اثر دو در (6)سیّا  شاکر و (5)ثالث اخوان

 دنیتای  زیترا  ؛اندگرفتهپیش در را متفاوت یدوراه هر ولی اند،گذاشته ننایشبه تصویر قالب در را خود دوران

 و سترد  دنیتای  ولتی  استت؛  اکنتون  زمتان  از ننایشتی  و «نتوانتد  دید را پا پیش ج  نگه» و است تهگرفمه اخوان

 دو ایت   کته  تصتاویری  بتا  استت.  نوستان  در نتده یو آ گذشتته  ختو ِ  و رنگی هایخیا، در گاه سیّا  پژمردة

 رو  یرکشتتیدنتصوبتته در ینقّاشتت هنتترِ دیتتدگاه از اختتوان زمستتتانِ انتتد،داده نشتتان تتتابلو دو ایتت  در هنرمنتتد

                                                                                                                                             
1. Picasso 
2. Gernika 
3. A. G. Baumgarten 
4. G. W. Leibniz 
5. Ch. Wolff 
6. M. Jimenez  
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 و ینقّاشتت هنتتر دیتتدگاه از - امپرسیونیستتم بتته ستتیّا  بتتارانِ ستترود و اکسپرسیونیستتم مکتتتب بتته هایشتتان، واژه

 ستپید  و ستیاه  تتابلویی  اختوان  ،زننتد متی  قلتم  خیتا،  بارنتگ  دو هتر  کته درحالی است. ن دی  - تصویرگری

 هنرمنتد  دو ایت   آثتار  هن  بر ش  بدون اهدیدگ ای  .کندمی استفاده ترپردامنه هاییرنگ از سیّا  و کشد می

 هنتری  هتای ستب   ایت   بتر  نویستنده  دو ایت   آثتار  هنت   کامل انطباق بیان نی  جستار ای  هد  و نیست سوهم

 ینقّاشت  تتابلوی  یت   معتاد،  را ادبتی  متت   در توصیف (5116« )مت  در ینقّاش» نویسندة ،5وویو برنارد» .نیست

 دو هتر  و گویتا  شتود می تابلویی مت  و صامت شودمی متنی ی،نقّاش» ترتیب بدی (66: 5616 دادور،) .«داندمی

 جدیتدی  هتای افت   راهگشتای  منتد، عالقه شخص برای ی(،نقّاش - )مت  هنری آثار ای  خود. دوران رو  مبیّ 

 وستیل   زبتان  اگتر  (651: 5111 ،6شتور،  و برونتل ) .«هتا آن از بتردن لتذّت  و آثار از نوینی درک سویبه است

 دارد. تصویرگر هنرمند برای را کارکرد هنان نی  طر  و رنگ پ  ،است شاعر درونی ازآفرینیب

 بتا  کته  جامعته  سترد  ستکونِ  دربرابتر  بیتداری  استت؛  اندیشه بیداری حاصل ها،سروده ،حاضر پژوهش در 

 امیتد  م. وقتتی  ولی است؛ زمان از برشی دهندةنشان هنرمند دو هر آثار .پردازدمی گفتار به خوردهزخم روحی

 زیبتایی  در را حتا،  زشتتی  گتاه  ،ستیّا   زند.می دست رؤیاپردازی به امید با سیّا  یگاه ،گویدمی ناامیدی از

 از زمتانی  هنرمنتد  یت   ؛کنتد می درگیر شعر آغازِ از را او کنتر اکنون بینار چهرة و جویدمی آینده و گذشته

 پیونتد  در جستتار  ایت   بتا  آنچه نباشد. هنخوان او ذهنی هایآرمان با جامعه ساخت و شکل که گویدمی اندوه

 عراقتی  و ایرانتی  معاصتر  شتاعر  دو آثتار  در امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم مکتب شناختیزیبایی بررسی است،

   است. (سیّا  شاکر و ثالث )اخوان

 از یتد با را یکتی  استت.  شتعر  یت   ینقّاشت  یت  » داشتت:  عقیتده  باستان روم شاعر م( ق. 56-1) 6هورا  

 هناننتد  شتعر  ،دیگتر بیتان بته  ؛(46 :هنان) «کرد مشاهده گرفت فاصله باکنی را دیگری و کرد مالحظه ن دی 

 و اساستی  تیتحتواّل  بتروز  پتی  در» برخورداراستت.  معتانی  القای و تصویر بازننایی توصیف، قدرت از ینقّاش

 و درک دیتد،  در تغییتر  تبت  بته  تا است ناگ یر واقعی هنرمند جدید، هنری جریان ی  تولّد بستر در چندجانبه

 درواقت   تتا  آورد وجودبه گذشته هنری بیان قالب در را مناسب تغییراتی جهان، به نسبت خویش احسا  حتّی

 پرنیتان، ) «.شتوند  عرضته  ستو هم و هناهنگ هایمجنوعه در بتوانند اثر محتوای و قالب یا و مظرو  و ظر 

 را غتتر  و شتترق و داد رخ جهتتانی ابعتتاد در هتتاانستتان اندیشتت  و شمتتن در ناگهتتانی تغییتتر یتت ا (654: 5611

 اخالقتی  جنبت   عتر   معاصتر  شتعر  در» .نبتود  درامتان  فجای  ای  فکری  بازتا از نی  ایران گنانبی درنوردید.

                                                                                                                                             
1. B. Vouilloux 

2. P. Brunel & Y. Chevrel  

3. Q. Horatius Flaccus 
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 در کته  چیت ی  آخترت  و زهتد  .دهتد متی  سرکشتی  و امیتد  نومیدی، هرا ، اضطرا ، به را خود جای مسائل

 شتود متی  زمینی شعر ،تابدبرمی روی آن از شاعر جدید، شعر در است، آشکار عر  یمقد شعر جوانب تنامی

 (65: 5611 ،کدکنیشفیعی) .«است زمی  روی بر انسان مشکالت قلنرو در و

 هدف و اهمّیّت ،ضرورت .9-2

 ت.است  جامعته  در عتدالتی بتی  دهنتدة نشتان  ،نوپرداز شاعران دیدگاه از شعر ظاهری نظم و یسنّت شکل شکست 

 صتاحب  ایبرهته  هتر  و کندمی بازتا  فرهنگی شکلبه را دوره آن اجتناعی هایویژگی ایدوره هر در شعر

 هتر  زیترا  ؛دشتو متی  متفاوت گذشته با و است دوره آن به منحصر گنانبی که شودمی خود زیباشناختی تجرب 

 نگتاه  بررستی  استت.  غالتب  انستانیِ  تفکّتر  از ملهتم  و شتود متی  ستیرا   ختود  دورة اجتنتاعی  اصو، از هنری

 ننتایش بته  تتر واضت   را هتا آن میتان  شتدة کنتردیتده  پیونتدهای  تواندمی علوم دیگر و ادبیّات بی  ایرشته میان

 از تتأثّر م هنتر  تا کوشدمی پژوهش حاضر سازد. آشنا ادبی متون هاییتواننند دیگر با را خوانندگان و بگذارد

 کند. معرّفی خوانندگان به ینقّاش هنر با ندهنرم دو هایسروده در را جامعه شرای 

 پژوهش های پرسش .9-8

 شتاعر  دو ایت   آثتار  در هنری مکتب دو ای  هایویژگی با منطب  شعری تصویری هایننونه توانمی چگونه -

   یافت؟

 دارد؟ بیشتری هنسانی هنری هایمکتب از ی کدام با شاعر کدام -

 پژوهش پیشینة .9-0

 ایتران  در ادبتی  استتقبا،  متورد  بستیار  کته  است هنرمندانی ازجنله سیّا  شاکر بدر ،تطبیقی تادبیّا مباحث در

 گونته خیتا،  و روشت   تصاویر به آمیخته زبانی با اجتناعی و وطنی مسائل به خاصّی توجّه زیرا است؛ شده واق 

 استت.  داده اختصتا   ختود بته  را تستخیرناپذیری  و ویتژه  پایگتاه  نوپرداز شاعران ازمیان نی  ثالث اخوان دارد.

ثالتث بررستی    اختوان  مهتدی  و ستیّا   شتاکر  بتدر  شتعر  دررا  سیاستی  هتای دغدغته (، 5611امیری و نعنتی )

 شتهریار  شتعر  و «املطو  ةنشود أ» شتعر  محوریتت  بتا  ثالث اخوان مهدی و سیّا  شاکر بدر شعرصفایی اند.  کرده

را بررستی کترده    «واملود  هو ن  ال» و «مت   باغ»(، 5614)میرقادری کرده است. نقد تطبیقیطور به «سنگستان شهر»

 «سترد  فصتل  آغتاز  بته  بیاوریم اینان» و سیّا  «املطو  ةأنشد   »( 5611و زارعی )شهری  حیدریان هنچنی  است؛

   .اندرا واکاوی کرده «فرخ اد

 ت.است  ینقّاشت  هنتر  دیتد  از ستراینده  دو ایت   شتعری  تصتاویر  ییستو هم و بررسی ،پیش رو جستار تازگی 

 از هریت   زیترا  نیستت؛  رشتته  دو ایت   یگانگی بر دلیل هاآن ییسوهم برشنردن و ادبیّات و هنر شناسیزیبایی
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 حت ّ ناگسستتنی   هایرشته ردیابیحاضر  پژوهش ایدة .کنندمی برقرار ارتباط ما احسا  با نحویبه هنرها ای 

 .شوندمی سیرا  شهاندی ی  از متفاوت هنری تولید باوجود که است هنرمندانی درونی

 نظری چارچوب و پژوهش روش .9-5

 دلیتل بته  استت.  هنری هایسایت از بازدید و الکترونی  مناب  ها،مقاله ،هاکتا  بررسی نوشتار پیش رو رو  

 ،یتجسّتن  هنرهتای  بتا  ادبیّتات  ناآشتنایی  و هنتر  تتاریخ  هتای کتا  در هنری هایتعریف برخی در انسجام نبود

 دانتش  ایت   زیبتایی  هرچنتد  .حاضتر داد  جستتار  در هنتری  هتای سب  از ایگسترده شاید ضی تو ناچار باید به

 .کاهدمی خواننده خستگی از هنری

 موضوع تحلیلی پردازش .2
 شخصی احساس ،گراییتأثّر :امپرسیونیسم .2-9

 بتا  هنتر  دنیتای  رابطت   قطت   ی اوّلت  درواقت   کته  امپرسیونیستم  نهضتت  پیتدایش  بتا  مصاد  را مدرن هنر آغاز» 

 شتود متی  باعتث  ینقّاشت  تابلوهتای  ترسیم در نور تأثیر یافت اهنّیّت . اند...دانسته ،هست نوزدهم قرن دمیسمآکا

 و ستری   حرکتت  بترای  سترآغازی  ختود  ایت   که آید پدید هنرمندان در تصویر ساخت  مبهم سویبه گرایشی

 از شتناری  و هتا امپرسیونیستت  (66 :5661 و،میرزال) .«هست واقعیّت سینای تغییر و تقلیب سویبه هنر تکاملی

 در نیت   هنرمنتد  اندیشت   حضور و نیست کافی طبیعت ی  واقعیّت تنام ثبت تنها که کردند احسا  پیروانشان

 انگلیستی  شتاعران  و انتد نامیتده  «امپرسیونیست» را فرانسوی سنبولیسم شاعران» ت.اس تأثیرگذار هنری اثر خل 

 هنتی   امپرسیونیستم  شتیوة  استا  » (611 :5615 کتادن، ) «.طورهنی  نی  را 6سینون  آرتور و 5وایلد اسکار ممل

 (54: 5656 ،6)ایت  .«است «ننود» به «بود» از پرداخت  یعنی مناظر، تصادفی و آنی اثر به توجّه

 بتی   از و شکستت   نتوعی  را رنتگ  آمیختگتی  و نبودنتد  بستهد، چندان هارنگ ترکیب به هاامپرسیونیست 

 آبتی  و زرد رنتگ  ترکیتب  از کته  سب  رنگ ساخت برای روی هنی  از ؛دانستندمی رنگ اصلی کیفیت بردن

 بته  دور از کتردن  نگتاه  بتا  بیننتده  کتار  ای  با ،گذاشتندمی تابلو رویهم کنار در را دورنگ ای  شودمی ساخته

 یروازایت   نستانی. ا احستا   و روان دخالتت  بتدون  زمتان  متغیتر  و ستری   ثبتت  .رسیدمی رنگی ترکیب هنان

 کته  دارد بیشتتر  ونیدر احسا  ی ة اندازبه ایفاصله ،گرفت پا مکتب بعدازای  که یسمامپرسیونپست مکتب

 احستا   بتدون  لحظه ثبت با زمان از برهه ی  در او زیرا ؛دانندمی (5111-5166) 4گوگوان راآن گذار پایه

                                                                                                                                             
1. O. Wilde 

2. E. E. Simmons 

3. J. Itten 

4. V. W. van Gogh 
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   کرد. مخالفت درونی

 واژة .قراردادنتتتد جدیتتتدی مستتتیرهای در را هتتتاامپرسیونیستتتت ایهتتتایتتتده ،هتتتاامپرسیونیستتتتپستتتت 

 آن از دارنتد،  هتا امپرسیونیست اصلی هایایده با که پیوندی باوجود هاآن که دهدمی نشان امپرسیونیست پست

 و احساستات  دادن نشتان  بترای  یستم امپرسیونپستت  در .گذارنتد متی  قتدم  آینتده  بته  گذشته از و روندمی فراتر

 برختی  ستب ،  ایت   در .شتود متی  استتفاده  محتدودیتی  هتی   بتدون  رستا،  هتای شتکل  و هتا رنگ از حرکات،

 گرایتی طبیعتت  یتا  ناتورالیسم سب  خیالی اصو، و نوری هایافکت بررسی ممل ،هاامپرسیونیست های ویژگی

   .شودمی گذاشته کنار

 آن اصتو،  بتا  کته  بودنتد  انیکست  نیت   ادبیّتات  در بلکته  یافتت،  ظهور ینقّاش در تنهانه امپرسیونیست مکتب 

 و استت  پیتداکرده  راه ادبیّتات  بته  ینقّاشت  حتوزة  از درواقت   اصتطال   ایت  » نتد. یافتدستت   هنتری  آثتار  خل  به

 ویتژه  بته  ادبتی  آثتار  متورد  در ستپ   و شتده  اطتالق  فرانسته  نوزدهم قرن اننقّاش از تعدادی کار بر بار، نخستی 

 استت  مکتبتی  گرایتی  تأثّر یا امپرسیونیسم ادبی اصطال  امّا (؛616: 5611 پاینده،) «است رفته کاربه هم داستان

 مجتدی ) .«عینتی  واقعیّت بازآفرینی تا دارند تأکید واقعیّت از خود ذهنی تأثیر دادن برنشان بیشتر آن پیروان که

 (54: 5115 ،و النهند 

 هنر قلمرو به درونی احساس ورود .2-2

 ازلحاظ را امپرسیونیسم شیوة تا کوشیدندیم (5161-5115) 6وراس و (5161-5115) 5س ان که هنگام آن در»

 در هلند از دیگری نقّا  درآورند، کالسی  دوره ینقّاش آثار مانند استوارتر ایشیوهبه ترکیب و فرم

 او سورا، و س ان رعک ب بود. (5111-5166) گوگوان ونسان نقّا  ای  .گذاشتمی قدم مخالف مسیری

 ترو کوبنده گویاتر بیانی با او، ینقّاش آثار درنتیجه دهد. بیشتری آزادی عواطفش و ا احس به کوشیدمی

 گرا حالت یا «اکسپرسیونیسم» مکتب نامبه بعداً را آن هنرشناسان که شد متنایل دیگری شیوة طر  به

 اکسپرسیونیسم شیوة دارد... سروکار بیشتر هاآن روانی اثرات و بارنگ یوهش ای  (55 :5656ایت ،) .«نامیدند

 بیشتر شیوه ای  اننقّاش نفسانی. و شخصی است ایشیوه که اندکرده قلنداد بیستم قرن رمانتیسم عنوانبه را

 مکتب، ای  .هست دردناک و تلخ عنوماً و است اعتراض فریاد هاآن پیام و دارند نظر در را عاطفی جنب 

 در طرفدارانی توانست کمکم ولی یافت؛ ننود ینقّاش هنر رد ابتدا آن مانند و گرفت پا امپرسیونیسم از پ 

 ،6رید هربرت نیافت. تدس مدوّنی و ثابت قانون هی  به ادبیّات در شیوه ای  هرچند کند؛ پیدا نی  ادبیّات

                                                                                                                                             
1. P. Cézanne 
2. G.-P. Seurat 
3. H. Read 
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 درونی ضرورت یا فشار ی  که است هنری اکسپرسیونیسم هنر» :کندمی تعریف چنی  را «اکسپرسیونیسم»

 ایدریچه یا مفر صورتبه هنری اثر و شودمی ایجاد احسا  یا عاطفه براثر فشار ای  .دکنمی آزاد را

 ای  به روانی نیروی شدنآزاد .شودمی مبدّ، تعاد،به  ناپذیرتحنّل روانی تأثّر آن وسیل به که آید درمی

 نظربه زشت که کند دگرگون چنان را طبیعی امور ظواهر و شود منجر تند حرکات به است منک  صورت

 (516 :5665) .«آید

 
 9318 مونش ادوارد اثر جیغ

 درونی رنج بیان گرا،حالت اکسپرسیونیسم: .2-8

 اوج میالدی نوزِده سدة از اروپایی شاعران و نویسندگان و ...موسیقیدان، ،نقّا  هنرمندانِ میان ن دیکی»

 طرز از ارزشنندتر» زیرا (45:5616دادور،) .«آوردمی پدید را آثار میان گفتنان ن دیکی، هنی  و گیرد می

 مشترکشان؛ اجتناعی و فرهنگی زمینه براسا  هنرهاست مقایسه هنرمند، نظریات و برنیات مبتنیتلقّی 

 و کرد توصیف دهدمی پرور  را ادبیات و هنر که زمانی و محل و اجتناع مغذّی خاک توانمی تحقی  به

 هایمهروموم نوزدهم قرن اواخر (546 :5611 ،5وارنو  ول ) .«داد شانن است گذاشته تأثیر هاای  بر آنچه

  بود. آن از ناشی هایآشو  و جنگ از تأثّرم که بود گوناگون هایاندیشه پرازدحامِ

 هایاندیشه فروپاشی ماتریالیستی، هایاندیشه گرایانه،پوچ هایفلسفه سیاسی،  جویان برتری هایاندیشه 

 و تر  که بود عواملی ازجنله انسان احساسات و هاارز  گرفت  نادیده و صنعت یناگهان جهش اخالقی،

 آثار هایسوژه به هاسا، ای  آشفت  و سرخورده انسان ،روازای  .زدمی دام  غربی جوام  درمیان را تنهایی

 عنوانبه (5144-5156) 6مونش ادوارد ینقّاش تاریخ در شد. تبدیل - ادبی و تصویری - هنری ماندگار بسیار

                                                                                                                                             
1. R. Wellek & A. Warren  

2. E. Munch  



 9811تابستان  (،83 )پیاپی 2 شمارة دهم، دورة ،تطبیقی ادبیّات نامةاوشک 00
 

 خود، معرو  اثر در توانست نروژی چاپگر و نقّا  ای  است. شدهشناخته اکسپرسیونیست مکتب پیشوای

 روزگار رن  و درد از ناتوانی و وحشت با که را بیستم قرن زدةهرا  انسان 5116 در - باال تصویر - «جیغ»

 اکسپرسیونیسم سب  بر سرآغازی را اثر ای  ،هنر تاریخ پردازاننظریّه درآورد. ننایشبه کشدمی فریاد

 در آسنان به کردننگاه با :گویدمی اثر توضی  در ونشم هستند. جامعه قربانیان وا ینقّاش هایسوژه دانند. می

 بیننده به را دلهره از پر فضایی تابلو ای  است. کشیدنجیغ رحا،د طبیعت که کردم احسا  غرو  حا،

  کند.می منتقل

 .کندمی کن  یأ  تقویت به اثر عنصر هر و دهدمی نشان را کامل یأ  جیغ پردة در 5مون  ردادوا» 

 و آ  موّاج اشکا، .پیچدمی خودبه و شودمی خم عواطفش فشار زیر و است توخالی آن در حاضر انسان

 اگرچه ت.اس کشیده جیغ و بازشده که کندمی دهانی توجّهم را چشم هنه، پل، قوی اریب شکل و آسنان

 گری ی که است ای  پیام فرماست.حکم فضا بر هولناکی ان وای احسا  هستند، پل رویهم دیگری کسان

 کار در قراریبی و نیرومند هایتناو  و قوی هایخ  برتکیه است. ناپذیرتحنّل آن درد و نیست «هستی» از

 نشان را وروزیحا، و بود مرگ ذکر  و فکر نروژی، نقّا  .کندمی بیان خوبیبه را نقّا  احسا  ،بارنگ

 از دنیایی بر خود یرم  تصاویر در مونش» (55: 5615 ،6لنبرت) .«رسدمی نظربه مرگ از بدتر که دهدمی

 ناامیدی انسان، تنهایی :زدمی نقش داشتند قرار مرموز نیروهای یور  تحت که وتارتیره تتخیاّل و تصورات

 دیگر، بیانیبه یا و اعتنادیبی و نگرانی جنون، و عش  حسادت، ی،زندگ و مرگ از تر  پریشانی، و

 (516: هنان) .«زمی  روی بر جهننی

 پیونددهنتدة  و اصتلی  عامتل  جنتگ،  پراضتطرا   دورة در انستان  مشتترک  رنت   وجود ،است ممسلّ آنچه

 فستاد،  نگی،گرست  خاننتانی، بی انسانی، و طبیعی مناب  تخریب جنگ، جنعی، کشتارهای .هست آن هنرمندان

 ؛ البتّته دکتر  بررستی  ستب   ایت   بتر  حاکم زیباشناسی عنوانبه توانمی که هستند مضامینی از تنهایی و شکنجه

 درونتی  ننتایش  بترای  وستی   میتدانی  را ستب   ایت   و پرداخته آن از متفاوت وجهیبه اکسپرسیونیست هنرمند

. استت  ختورده  کلیتد  گوگوان ونسان نامبه فرانسه در نی  یونیسماکسپرس ست.ا یافته خویش وحشت یا و آالم

 بتدون  هتایش ستوژه  واقعتی  شتکل  در تغییتر  با توانست زیباییبه و بود هلند ةزاد سب ، ای  معرو  نقّا  وی

 در هتا شتکل  تغییتر  ایت   هنت   بپتردازد.  ا ذهنتی  هتای یافتته دست بیانبه ،کند زشتی ایجاد بیننده ذه  در اینکه

 طبیعتت،  اضاف به است انسان هنر،» :گویدمی وی .کندمی کن  موضوع سیاحسا و عاطفی درک به آثار 

                                                                                                                                             
1. E. Munch  

2. R. Lambert 
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   (566: 5666 امید،) .«مفهوم و معنا ی  با ولی حقیقت، ،واقعیّت

 محصتو،  را رنجتش  پتر  زنتدگی  بینی،روش  با او است. اجتناع و زندگی کار، انسان، او آثار اصلی محور

 از برختی  استت.  جامعته  بتر  حتاکم  شترای   مایت  دست رتشاسا کردمی احسا  و دانست می اجتناعی اوضاع

 و نتور  جستتجوی  از پتر  گتوگ ناو کته درحالی پندارندمی او جنون را هایشینقّاش انگی وهم قدرت منتقدی 

 ثبتت  اکسپرسیونیستم  ولتی  استت؛  طبیعتت  از شتده دیتده  واقعیّت از لحظهی  ثبت امپرسیونیسم بود. خورشید

 است. آورده وجودبه ذه  در اجتناعی جریان ی  که است برداشتی از لحظهی 

 ادبی و هنری نگاه از هنرمند دو مقایسة .2-0

 زنتدگی  آن در کته  ایدرمانتده  اجتنتاع  به را آن باید که نویسدمی هنرمند د ی  از شعر زبان با سیّا  شاکر بدر

 آرزوهتای  و دردهتا  از  ومتاً ل باشتد  صتادق  زنتدگی  جوانتب  هنته  در آن تعبیر در شاعر اگر نناید. ادا کندمی

 از نیت   حتا،  هنتان  در و ستازد  رهننتون  امتر  ایت   بته  را او کستی  آنکته بتی  گفتت  خواهتد  سخ  نی  ا جامعه

 سترود  هتای واژه است. یکسان ا جامعه افراد غالب احساسات با خود ژرفای در که جویدمی سود تصاویری

 استت؛  آن زیبتایی  و هنتر  ننتایش  جستتجوی  در آن در او کته  است دردمند ایجامعه دهندةنشان ،سیّا  بارانِ

   است. درماندگی و درد نشانگر نی  آن از بازتابیده هنرِ ولی

 ایدریچته بتی  زنتدان  از هنگتی  و... هتا کتالغ  و هتا ملخ ساحل، بر هایاستخوان گرسنگی، مانند هاییواژه 

 آزادی ستوی به ایپنجره ساخت دنبا،به یشهاند و تصویر زبان با تا داردمی آن بر را هنرمند که گویدمی سخ 

 تصتویر بته  رؤیتا  در گتاهی  و نگترد می گذشته و درون به اجباری چهارچو  ای  از هنرمند گاهی کند. ترسیم

 صتورت  ایت   در نیستت؛  ماندگاری و ایستایی برای سطحی رُفته،فرهنگ آشو ِ زند.می نقش آینده امیدهای

 .گریت د متی  حتا،  از و استت  لغت    در آینتده  در لختتی  و درگذشته ایظهلح ساعت، نوسانگر هنانند اندیشه

 ،هتردو  نیت   ستیّا   و اختوان  انتد. نتده گذرا و داشتته  پتا  پیش نی  یکسانی کنابیش هایراه اندیش  هم هنرمندان

 .انتد شدهمن وی جامعه از و شده روروبه بسیاری اجتناعی و سیاسی مشکالت با کرده، سپری رن  با را زندگی

 را آن بتا  مخالفتت  و انتشتار  و هتا روزنامه در کار طعم هردو و بوده هنرمند دو ای  مشترک هایتجربه از زندان

   اند.چشیده

 اختوان  انتد. کترده  تتال   انستانی  و یملّت  هتای آرمتان  بترای  و بودند مبارز و خواهآزادی هنرمندانی دو آن 

 مجتا،  کنتتر  امیتد،  بته  و کنتد متی  بیتان  را قترن  چنتد  از مانتده پ  اندوهی و دارد ترمبارز و ترکوبنده صدایی

 بته  کودکانته  اشتعار   در و رودننتی  فراتتر  کودکی مرز سویآن تا ا گذشته سیّا  امّا ؛دهدمی خودننایی

 و رود کنتار  در بیشتتر  و است آن ننادهای و طبیعت او سوگواری و رن  هندم زند.می چنگ روش  امیدهای
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 تتاریخ  جتای  .نشتیند متی  د، درد بته  کهت   تتاریخی  بتا  ثالتث  اخوان کهدرحالی .خوردمی غوطه اش  و دریا

 کنتد متی  یتصتویرآفرین  اروپا رمانتی  شاعران زبان با او است. خالی سیّا  شعر هایواژه در عراق ایاسطوره

 دنیتای  ایفرازوفرودهت  هنت   بتا  روی هنتی   از ؛کوبدمی ایران دارتب سین  به را ایران باستان صالبت اخوان، و

 واژگتانش  رنگ از ستبر تاریخی تَرک طعم زیرا ؛یابیممی اخوان در را تریگسترده کامیتلخ دو، آن پیرامون

 بته  برگشتت  حالتت   دو شتوند ننتی  ستیرا   حا، زمان در افکارشان که هنرمندانی برخورد در .شودمی چشیده

 کته  استت  هنرمنتدانی  ازجنلته  اخوان ؛خوردمی چشمبه آینده از تصویرسازی و حا، زمان از خروج یا گذشته

   ندارد: آینده بازسازی به امیدی زیرا ؛بردمی پناه گذشته به

 شتب یت   ،استت  یزمستان سرد شبی  ،شبی  باز قرن، کدامی  از سا،، کدامی  دانمننی یا دیگر، سا،»

 .« وحشتناک... و سوز و بر  باد کوالک،

 رقتم  دیگتر  ایگونته بته  آینتده  کته  هرچند است امیدوار روش  ایآینده به «املطو  ةنشود أ» در سیّا  شاکر ولی

 و جامعته  از کته  معنتی  ای  به .کندمی برقرار آن با دوسویه ایرابطه اجتناع، از فردی عنوانبه شاعر» .خوردمی

 یرتتأث  آن بتر  ناخودآگاهانته  یتا  انته خودآگاه شتعر  بتا  تتأثیر،  ایت   تحتت  آنگتاه  و شتود متی  تتأثّر م آن تتحواّل

 بترداری نستخه  تنهتا » متت ،  یتا  دیتداری  شتکل بته  چه هنر، زیرا (؛556: 5615 ،و رحینی نیامحسنی« )گذارد می

 (66: 5615 درستی،) .«هست نی  آن ةدهندشکل که نیست زندگی از صر 

 واژه در فریتادی  هنتان  استت.  پنهتان  تتاریخ  هتای واقعیّت از بلندی فریاد اخوان، هایناامیدی هن  پ ِ در 

 ؛یافتت دستت  جیتغ  تتابلوی  آفترینش  بته  آن شتنیدن  بتا  نی  مونش ادوارد که رسدمی ما گو  به او اشعارة اژو

 استت  تتازه  و نتو  ترکیبتات  دربردارندة او اشعار .اندآمدهجانبه تنهایی و جنگ از که مردمانی خرا د، آوای

 شتعرهای  استت.  ستتی   قترن  هایبحران در شدگیغرق اضطرا  و هرا  تصاویر از منلو هاترکیب هنی  که

 ستب   از استتفاده  بتا  او کترد.  ایجتاد  جامعه برای را ایتازه تفکّر آغاز خورشیدی 41 و 61 هایدهه در اخوان

   بود. هناهنگ جامعه روز مسائل با که یافتدست تصاویری نقش به حناسی

 انگلیستی  بتااد   آشتنایی  شد. سیاسی کارهای وارد انگلیسی و عربی اد  رشت  در آموز  از پ  سیّا  

 یتل قب از هتایی مانتیت  ور خصتو  بته  کند، پیدا آشنایی انگلیسی شعرای با که بود ایتازه دریچ » سیّا  برای

 شتعر  تتاریخ  فصتل  خستتی  ن» (556: 5611 ،و بلختاری قهتی   شتفیعی ) .«4شتلی  ،6کیتت   ،6بایرون ،5وردزورث

                                                                                                                                             
1. W. Wordsworth 

2. G. G. Byron 

3. J. Keats 

4. P. B. Shelley 
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 در ختاک  ننتاد  کته  متادر  واژة درک بتا  وطت   کّتر تف (555)هنتان:   .«نوشتت  ستیّا   نامبه باید را عر  جدید

 متادر  کتودکی  در کته  ستیّا   بترای  ویتژه بته  ؛است ناسیونالیستی هایاندیشه  سکّ دوروی بوده ادبی الگوهای

 وطت ،  رفتت  ازدستت  زیترا  دارد؛ تتری غنگینانه و آشناتر رنگ آن ننادهای و وط  است دادهازدست را خود

 .کندمی تداعی او برای را الگوکه  مادری دوبارة کردنگم تکرار

 فيهوا الظول / حيوس  /الكئيو ِ  املقِفو ا  ألكداِخو  موا /الكيول جنوا  مثول الندر يسحب /كاأل صيل لِلضُّحي ما /جيكدر جيكدر، !آه»
  (02: 1791) .«الغ  يس  النُّجدم كالقاعِ  هدي عن النَّخيل بي   يدسدسن   الصسااي أين /حنيس 

 عقتب بته  ضتعیفی  بتا،  ماننتد  را نتور  /شتامگاه  ماننتد  کته  شتده  چته  را چاشتتگاهت  /جیکور جیکور، !افسو  ترجنه:)

 کجتا  /داردمتی  نگتاه  آن در را خود غم و شیون سایه، که/ شده چه را تو اندوهگی  و نان و آ بی هایکلبه /کشاند می

 غریب.( ستارگان درخشیدن مانند عش ، از /کردندمی نجوا نخلستان میان که دخترانی ،هستند

 شتاهد  هنتواره  او بتود.  عتراق  بتر  حاکم ستم و ظلم و عدالتیبی ،سیّا  شاکر بدر فکری هایدغدغه از یکی»

 بتود،  حتاکم  عتراق  اقتصتادی  -اجتنتاعی  نظتام  در کته  اختاللتی  بته  و بود جامعه بر حاکم طبقاتی تضاد و ظلم

 مستاوی  حقوق از آن در مردم که بود کشیده تصویربه را ایجامعه ذهنش در او گرایکنا، رو  .اندیشید می

 و هاستت لحظته  شتیفت   ستیّا  » (65 :6116 بالطته، ال) .«اندیشتید متی  رؤیتایی  جامع  آن به سیّا  و برخوردارند

 فقت  نته  او بکوشد... آن دیرپایی و گستردگی به تواندمی تا و دارد نگه زنده خود وجود در را هاثانیه تا رود می

 :ا ...مرده از دیگران وریبهره امید دارد؛ اینان خود وجودبه نی  مرگش از پ  هبلک است، پر هالحظه از

 هتر  در زیستت،  ختواهم  را هتایی زنتدگی  چته  موستم/  در بکارنتد،  مترا  شتود،  خورده نان م  نامبه تا میرممی»

 (515:5614 میرقادری،) .««بذری و شد خواهم ایآینده مغاکی/

 معشوقی به ننادسازی با رفتهرفته عاشقانه مسیر ای  که شودمی آغاز انهعاشق یخطّ با سیّا  باران سرود 

 دوران به و گرفته فاصله جسنی بلوغ از شاعر اصلی، مای درون به احسا  ورود اب .شودمی تبدیل ترگسترده

 بانوی به زمانه آشو  و بحران در که قرارگرفته ترب رگ معشوقی دربرابر زیرا شود؛می وارد کودکی

 از که شودمی تبدیل کودکی به سیّا  شود.می بینار  مادر یادآور او برای و است شده تبدیل بیناری

 «القم ! ِمن   خاف   ذاإ الطفلِ  ک ن شدة» است. هرا  در مهتا  رنگ
 هاسروده هنری تصاویر بررسی .2-5

 و معنتا  انتقتا،  زمانی، موقعیّت ی،شناختجامعه ،شناختیروان هایدیدگاه از مکتب دو ای  در ادبی و هنری آثار

 اجتنتاعی  و هنتری  تصاویر حیط  در هاشباهت ای  از برخی به درادامه است. هاییشباهت دارای ننایش شکل

 شد. خواهد اشاره
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 اخوان و سیّاب هایسروده در امپرسیونیستی تصاویر. 2-5-9

 لحظه ثبت و درک .2-5-9-9

 ستوژه  بته  ابتژه  از حرکتی که کندمی اکتفا لحظه ی ثبت و برداشت به تنها امپرسیونی نگاه در شاعر و هنرمند

   ب ند. نقب او رو  درون تا تواندمی که تصویر ی  بیان است.

عت أم ِ »  (200 :0222) «.الس ح  زُرق هِ  و الكديتِ  ِف  امل ن ائِ  أُفُقِ  و ِمن/الف ج ِ  ف الدِ ي ِ  ص د    اي ان   ِف  َسِ 
 (.دریا آبی و کویت در هامناره باالی از و شنیدم را خرو  صدای ایران، در ،دمدهیسپ در دیروز، ترجنه:)

 هتای رنتگ  کته  آوردمتی  یادبه را ا مادری خاک نوای صبحگاهی پرندگان صدای با شاعر دلتنگ نگاه 

   زند.می نقش ا شعری تابلوی در را هامناره رنگ و آبی قرم ،

 عتالم  عتالم  کته  شتب  آن داشتت/  ستخ   در ستعادت  صب  آرامش /زدمی حر  النگی سب  هایبیشه از» 

 لبتی  گتاهی  قتراری/  یتا  قتولی  محبوبانته،  لحت   بتا  /ییوگتو گفتت  گاهی بود سکوتی گاهی بود/ صفا و لطف

 «داشتت.  یلتذّت  هستتی  و تتوران  و بتودم  مت   آری/ ،کترد می شبروی زلفی شهر در /کارگنه دستی یا گستاخ،

 (6 :5611 ثالث، )اخوان

 دیگتری  جهتان  در گویی باز دستم/ دلم، لرزد،/می باز مستم/ ام،دیوانه م  باز است/ ن دی  دیدار لحظ » 

 نریت ی،/  را آبترویم  و دستت  را،/ زلفکتم  صتفای  نپریشی های، تیغ/ را،/ امگونه غفلتبه نخراشی !تم/هایسه

 هنان(« ).است ن دی  دیدار لحظ » مست/ نخورده ای د،

 مترور  نتدارد.  ختود  در گتذرا  حالت ی  بیان ورای چی ی ولی ؛است هنراه دلتنگی با هرچند تصاویر ای  

 تکترار  و ثبتت  تنهتا  کترد.  رستوخ  هنرمند درون به توانننی ،شیوه  یدر ا است. گذشته در یرویداد یا خاطره

 است. تاریخ میاندر لحظه اسارت و بیرونی  حادث

 خیال تأثیر به توجّه .2-5-9-2

 تتابلو  ایت   تصتاویر  میتان در ،تتار  یرنگت  گتاهی  هرچند زند.می نقش را دلگشایی تصاویر روش  روزهای دامی

 دور امپرستیون  هتای رنتگ  از و ن دیت   اکسپرسیون سویبه را فضا که نیستند چی ی هاآن ولی شود؛می دیده

   سازد.

 (58 :0222 ،الس ي اب) .«اجلنا ِ  م قُصدص الزرقاِء،  الُقسُّ  تت   ف انق ض   /الص س ا  س نا األخي   الن جم   رنَّح   م ا إذ ا ح ت  »
 هتای بتا،  بتا  آستنان( ) کبتود  زیرگنبتد  در ستاره آن کرد، دور را ستاره آخری  صب ، نور و روشنایی که وقتی ترجنه:)

 (.افتاد شده چیده

 گتاه  ،ستیّا   برستاخت   تصاویر .کرد تصویر زیباییبه اندوه میاناز را شادی توانمی یراحتبه واژگان ای  هن  با

 آن در را نتور  تتابش  کته چیت ی  ولتی  ؛بترد یفرومت  ستخت  انتدوهی  بته  را خواننتده  که شودمی دردناک چنان
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 است. روش  ایآینده به امید قدرتنند ت م اف اید می

 و ابلُقموِح/ الس يودرُ  س وي فيضُ  انری/ ِمون ...غصَّو  ِمون ُج حو// ِمون تدل دس و جيکودر النودُر/ و س ويدر  النَّودر   جيکدُر/ تدل دس   ...ج يکدرُ »
 (111 :مهان« )لِلص سِح. س ي ضح کُ  احلزنُ 

 از شتد  خواهتد  تولّتد م جیکتور،  داد/ خواهنتد  بترگ  هتا، شتکوفه  و هتا گتل  شد/ خواهد تولّدم جیکور جیکور ترجنه:)

 (زند.می لبخند صب  به آذوقه انبار /شودمی گندم از سرشار کشت ار، م / درون آتش از ...مردگان اندوه از /مجروحان

 شتکوفه،  گنتدم،  آتتش،  ستپید.  قرمت ،  زرد، استت،  گتوگ وان پالت  و بوم هایرنگ از پُر تابلو ای  رنگ 

 سرشتار  شتادی  از شتاعر  درون هرچند است. امپرسیونیستی خالص و روش  هایرنگ از سرشار لبخند و صب 

 یتاد بته  را بتوم  بتر  متو قلتم  ضترباهنگ  کوتتاه  هتای جنلته  شد.درخمی آن در گوگوان هایرنگ ولی نیست؛

 در لبخنتد  و لتب  جتای  زنتد. می لبخند صب  به آذوقه انبار حسرت. و ناامیدی انبوه میان در امید از پر .آورد می

 آنِ از برکتت  و لبخنتد  بتار ایت   استت.  شتده  جتا جابه که  تصاویر در صب  دندان درخشش با تازه تصویر ای 

 است. زمی 

 9331 خورشید، طلوع هنگام مزرعه

 چتون  بتری ،  بتام  تتا  رفتته  روش / آبی زال، در سترون ابر گل به گل پیداست/ آسنان و است/ باز پنجره» 

 زیت   و دور اوجتی  بته  روابی رفته هپلّهپلّ سحرخی ی/ گنجش  /نوپرواز ممل نگاهم م  پیداست پلکان، آبگینه

 ژر / دریتا  ممتل  پیتدا/  دیدگته  چتارچو   در آسنان و است/ باز هپنجر کبوترباز مرد لذّت چون ملذّت پرواز/

 متاهی  نگتاهم  مت   بتر /  پلکتان  هنچتون  ابتر  هتای پتاره  ژرفتا /  تا رفته آبی/ مخنل خوا  و ناز هایشآ 

 (56 :5616)اخوان ثالث،  «.دریا ای  آرامبی و خونگرم

 ینقّاشت  در امپرسیونیستت  هنرمنتدان  است. سوژه به ابژه از حرکت هنر آفرینش هایلحظه زیباتری  از یکی 

 بتا  ستیّا   و اختوان  انگیت  خیتا،  دنیتای  کته  گونته هنتان  ؛کننتد متی  مانتدگار  بوم بر را خود رو  رنگ بازتا 

 است. یافته راه احسا   یترژر  به پرتو تری کوچ 

 گرایی(طبیعت) زنده طبیعت در تصاویر پویایی .2-5-9-8

 هننشتی   طبیعتت  بتا  احستا   در را شتاعر  استت،  هتا ستروده  در ومانتیستم ر حضور تأثیرات از که ویژگی ای 

 کشاند.می شعر تصاویر در تشبیه سوییبه طبیعی مناظر و هازیبایی از را او ذه  و کند می
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يل   غ ابو ت ا ع ين اکِ »  األضود اُء... ت و ُق ُ  و الُکوُ وم/ تُودر ُ  ت سُسومانِ  ِحوي   ع ين واکِ  الق م  ،/ ع نُهم ا ي نأی را    ُش فو ت انِ  أو السَّح  ،/ ساع     َنِ 
 (.117 :1791 ،الس ي اب« )النُّجدم غ در يِهما، ف/ نُسضُ ت   ک أَّنَّا السَّح  / ساع     و هن ا   امِلجدافُ  يو ُ جُّهُ  نو ه  / ف/ کاألقمارِ 

 درخشتد/ متی  شتان یهادوردستت  در متاه  کته  بلندنتد  ایوان دو یا سحرگاه/ نخلند، درختان از جنگلی چشنانت ترجنه:)

 گویتا  برکته/  در متاه  ه ار رقص چون چشنت در نورهاست رقص و برگ/ از پر تاکستانی چون لبخند گاهبه چشنانت

 (تپند.می چشنانت عن  در ستارگان گویا و صب / آغاز در هاآن بر گرداندمی موج پارویی

 و بتود  خنتدان  جوی آفتا / ن،گلگو گیسوی از بارد زری  بر  /ابرها میان از دیدم چشم، گشودم چون» 

 (6:5611)اخوان ثالث،  .«شد تازه جانم و رخسار از شستم را شب گرد گرم/ گرم شوقش اش  در م 

 در شتاد  و خیتالی  دنیتایی  تشتبیه،  از استتفاده  دلیتل بته  هاسروده از بخش ای  در عاطفه و نور رنگ، حضور

 ،زریت   بتر   باریتدن  و چشتم  در ستتارگانی  و پتارو  هنچتون  هتایی همتژ  .کنتد متی  خلت   امپرسیونیستی ننایی

 .کندمی ایجاد امپرسیون هنرمندان تابلوی بر زیبا هایی رنگ

 درونی دید و تنهایی .2-5-9-0

 جنعتی  غنتی  بته  را او ،بترد متی  قلتم بته  دست زدهغم محیطی در که گرااحسا  شاعرِ اندوهگی ِ و تیره دنیای

 انتهتای  در روشت   نیرویتی  هنتوز  امّتا  کنتد؛ متی  تتازه  او رو  در را بتاززایی ة اسطور و مرگ که کشاندمیفرو

 دارد. وجود تصاویر

ُضغن   الط يِ  من ِحسال   /املدين ِ  ُ رُوبُ  ح دِل  و ت لت فُّ » لُودن   الن وارِ  ِمون ِحسوال  /ِطينو  فيه َج  ة   ع ن ويُعطي  /ق لِب  َي   /ِاحل زينو  احلُُقود  ُعو ي َي 
 (009 :1791،الس ي اب) «الضغين . رما    فيها و ي زرعن   روِحي/ قاعِ  ف جيكدر   و حُيُ قن  

 در کته  اخگتری( ) یآتشت  شتعل   از و /جونتد می مرا قلب گل، از ییهاسنانیر /پیچندمی م  گرد شهر هایراه ترجنه:)

 در را ورجیکت  و /زنندمی تازیانه را اندوهگی  هایدشت برهنگی/ که بخشندمی آتش از هاییریسنان را گل است، آن

 کارند.(می آن در را نفرت و کینه خاکستر و سوزانند/می جانم سویدای

ووي اب) «يوواة.احل ُُی س ِوو/ُ  ومدتُنووا انتسوواه/ بوو اعمُ  فندُمنووا جديوود/ موون َّنوود ُ  وأ نوود ُّ  جديوود/ موون ننووامُ  لوود نوود ُّ  /مطوو ! اي فوواه» : 0222 ،الس 
081) 

 زیترا  متردیم/ متی  نتو  از کتا   ای داریم دوست خوابیدیم/می نو از کا  ای داریم دوست /باران! ای آه پ  رجنه:)ت

 (سازد.می پنهان را زندگی ما مرگ و است/ بیداری هایجوانه ما، خوا 
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 در اکسپرستیون  و امپرستیون  ستب   دو بتی   خواننتده  ذه  بنابر که است دست در تابلو ازی  گانهدو تصویری

 خورشتید  طلتوع  جوانه و رستاخی ، شوق از پر ،تنهایی عی رد بنگریم آن به بتمم نگرشی با اگر است. گرد 

 زنتدگی  از بهتتر  مرگتی  از ،زدهجنتگ  تاریت   قترن  در اکسپرستیون  مضتطر ِ  و زدهماتم نگاه در ولی است؛

 :گوید می
والس ح ِ  ش وِفيف/ أس و/   ِمون ض س اب   ف/ و ت غ  ق انِ » وت اءِ  ءُ ِ ف الس وماء/ ف دق وهُ  الي ود ينِ  س و َّ    ک   واملويد ُ  واملود ُ  اخل  يوُف،/ و ارتِعاش وهُ  ف يوهِ  الشِ 

   (.117 :1791 ،الس ي اب) «الُسکاء. ر عشهُ  رُوح/، ء   ِمل والضِ ي اء./فو ت ستِفيقُ  والظدمُ 
 گرمتای  و پتایی   لترز   از پتر  کنتد/  لنستش  غترو   دستت  کته  دریتایی  ستان بته  شتناورند/  غم مبهم مه در و ترجنه:)

 (  . دیریفروم روحم بر که هاگریه لرز  و تاریکی/ و مرگ و نور از پر /ندا زمستان

 و لترزان  پتایی ی  متبهم،  مهتی  .شتود دیتده متی   بیت ای  در امپرسیونیستی تابلوهای زیباتری  از یکی رِیتصو 

 لیت متنا اکسپرستیون  بته  را آن مترگ  ةواژ با هنراه تصویر ای  اندوه شاید ری د.فرومی اش  هنانند که نوری

 حتّتی  شتود متی  دور سرد اندوه از که تاباندبازمی را درونی رؤیایی دریا لن  کنار در غرو  دست ولی ؛کند

 مرگ. واژة باوجود

 خلداتوِه/ ف املفووو  او ع   قود موا فغوا  احلقود ُ  الوزمنُ  اهتودی هول و کأسواته/ مون املعسود ُ  املموعع و أبِنسوه الزموانُ  مض/ أين   هن ُ  اي»
 (221 :0222 ،الس ي اب« )قُوُسدته؟ صدی له حفظت   أفو ه ل ص يعه   ت ي کض ف ف قُوُسدتهِ 

 و مکار زمانه آیا بود/ روزها آن شیرینی از لبالب، جام و گذشت خوشی به که هایزمان رفت کجا رود! ای ترجنه:)

 بر ا افتاده خاک بر هایگام بوس  از خود  خلوت در شیدا عاش  آنچه کرده، سرقت و /است شده هدایت گرلهیح

  (داری؟ یادبه را هایشبوسه پژواک آیا ،رها کرد ساحلت

 ... ستت  کترده  آلتود مته  و سرد و تاری  دودهایش/ نف  و ابرها با ست/دیرگاهی را شهر شب، کهجاآن» 

 هتای میخانته  صتنینی/  و مهربتان  تتب  چتو  اغلتب  کلینتی/  ترستا،  ترک، از غوغا/ انبوه پر و شلوغ هایمیخانه

 جتا هر چربتی،  چترک  پتر  هتای پیشتخوان  و دود/ در گشتهگم هایروشنی و ضربی/ و کوتاه سقف اب آلود غم

 کته  را زنتی  و مرد /دیدم نی  م  دید او آمد. رفتم م  که جاره شب/ گوش  آن گوشه ای  آمد/ ،گفتم م  که

 و پیتری  و /... ایشتان/  چشتنان  بترق  و خنتده  و پت  پ  و چنیدند/می جوان تذرو دو چون /باهم آهسته و آرام

 (11-11 :5651 )اخوان ثالث، .«کردمی مرعو  و نومیده دارند/ که شومی کنینگاه در را مرگ

 ولتی  ؛استت  امپرسیونیستم  مکتتب  در ینقّاشت  تصویر دو ای  است. شده شناخته مکتب دوهر در گوگوان 

 دو ایت   اگتر  دارد. ریبستیا  هنختوانی  ثالتث  اخوان اشعار از کوچ  بخش دو با شودمی دیده که گونههنان

 ستاخت  در را هریت   که نبود ذه  از دور ،کردندمی زندگی مکانی و زمانی ن دی   مرزِ ی  درون هنرمند

 پنداشتیم.می رسانیاری هندیگر هایاندیشه
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 9333شب  در کافه تراس

 هتای یروشتن  و ضتربی/  و کوتتاه  ستقف  بتا  آلتود غتم  هتای میخانته  صتنینی/  و مهربان تب چو» ای:میخانه 

 دیتده  اختوان  را آنچته  هم او زیرا ؛است گوگوان خود گویی است هنراه او با که یاری و ؛دود در گشته گم

 دیتد  او آمتد/  رفتتم   م که جا هر شب/ گوش  آن گوشه ای  آمد گفتم، م  که جا هر» است. کشیده تصویربه

)اختوان   «باشتند.  آثارشتان  آفترینش  در رگیکتدی  ستای   آرا،هم هنرمندانِ که نیست اندیشه از دور .دیدم نی  م 

 (11-11 :5651 ثالث،

 سیّاب و اخوان هایسروده در اکسپرسیونیستی تصاویر .2-5-2

 ناموزون خیال و وهم .2-5-2-9

 و کتتابو  از کتوالژی  کتته استت  انگیتت خیتا،  و نتاهنگون  تصتتاویر آمیت ی درهتتم در اکسپرستیون  توانننتدی 

   یاست.رؤ

 کیستت؟  ایت   .ست/.. هذیان و هو، کاروان بیند چشم تا وحشت/ اهلی هایآ  ای  م ،/ هایخوا  در» 

 ایت   در را/ ختود  نوبتت  هتای افسانه هایش/نف  کاه بدم دم هایزخنه با ؛/گردن بر زخنیش محتضر، گرگی

 اعتنتا بی مدفون/ الش  از سیر و سرشار /بیرون آمده گودا، ز کفتاری کیست؟ وی  نالد/می غنناک ت  میرنده

 (45-41 :5651اخوان ثالث، « )مالد.می خاک بر پوز نگاهش/ م  با

 انگشتان زیر وز بیرون/ سیه و رنجور اشبا  آن آمدمی او/ چگور از ش بی که دیدممی خو  م » 

 (66)هنان، «او. صبور و چاالک

وو  ق وو ارِة ف ضوواع   بُوو     أجوو ا ُ  ...بديووبُ  /... بديووبُ »   موون أج اسووا   اجلوو ارُ  ت نض ووحُ  و/الشَّووج  ف بُ والغوو و  اجل وو ار ف املوواءُ  /.الس ح 
 (182 :1   ،0222 ،الس ي اب« )أ ني. ف ي ذوبُ  بُلدرُها /امِلط  

 هتایی نتاقو   ستبوها،  و /سبوها در آ  و درختان در غرو  شده، گم ایدر قعر در برج هایناقو  !بویب ای ترجنه:)

 .(شودمی ذو  آهی با بلورشان که آکندمی باران جن  از را
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 «السَّوعِف. ِف  الصوف اء   الظُلموه ت وذرذ ر /أصوداء و تسکو/    أغ بو ص ود  حُيت ض  ع ن جيُكدر   ِف  الصيف ش هق ه   ع ن /ع ين   ُت د ثين ج اء  »
 (262 :مهان)
 یصتدا  از د،گویت می سخ  م  با احتضار، حا، در جیکورِ در ناله و آه از کهیدرحال رسید م  دستبه تو نامه ترجنه:)

 (.پاشدمی خرما درخت شاخه بر را زرد تاریکی که پژواکی از و گریدمی که کالغی

 ایت   ستیاه  واژگتان  دارد. ستینه  در را بشتر  تنهتایی  معنتای  ،نیستت  بینارگونته  نتوع  از نوشتتار  گونهای  وهم

 گونته ایت   ستالنی  ذه  ،خوشی از سرشار دنیایی در است ذه  از دور بسیار است. جامعه رو  رنگ هاسروده

 خشتم  آرامتش،  شتاید  و کترد  نخواهتد  پژواک صدایی هنرمندان، آرمانیِ جامع  در بدوزد. چشم هاتیرگی به

 شود. گراانسان هنرمند

 ... رفتنتد/ متی  راه ییستو بته  ستویی  از آرام تیرگی در تبعیدی/ اروا  از خسته گروهی دیدممی خو  م » 

 (64:5651اخوان ثالث، « )خم. هایپشت با بیشتر  انوخیافتان کردند.می کوچ غنگی  و خامو 

 درهم خطوط و تاریک هایرنگ .2-5-2-2

 تاریت   و سرد اشباحی پیرامونشة افسرد دنیای در او .است اخوان هایگونههذیان معدود از یکی سروده ای 

 آفریتده  اکسپرستیون  شتد  بتد،  منحنتی  و درهتم  تصویربه هنرمند ذه  در صدا وقتی بیند.می چگور نوای از را

 .شودمی

 هامتان یتغ ت ./کتف  از را بادبتان  متوج  هتای کشتتی  بته  بتر  /متانیم  را پیتر  و گوژپشتت  فاتحان ما/ دیگر آه،» 

 زان تتر نتاتوان  صدایی با /بادیم بر رفته شهرهای فاتحان /ما بشکسته با، تیرهامان ./خسته و کهنه و خورده زنگ

 از گتویی  /را هامتان هسکّ برنگیرد پشی ی یا چی ی به ک  یادیم از فتهر هایقصه راویان سینه/ از آید بیرون که

 جتادویی/  ختوا   زیت   شتد  ختواهیم متی  بیتدار  گهگاه ،گشته منقرض دودمانش میری ز یا /بیگانه ستشاهی

 لیت   /کتار شتیری   صتب   /زرنگتار  قصتر  طرفه آن ، گوییم:می و مالیممی چشم غار/ هنگنان خوا  هنچو

 (64 :5616اخوان ثالث، « ).افسو  وای، وای، نو دقیا است مرگبی

 شترای   درک از نتاتوانی  بیتان  در استاطیری  هتای النتان  از استتفاده  و مذهبی-تاریخی روایتی کارگیریبه 

 بته  رئتا،  دنیتای  از دهتد متی  اجتازه  او بته  و گشتاید متی  خیتالی  تصتاویر  خلت   بترای  را هنرمنتد  دستت  موجود

 شود. وارد اکسپرسیون

 جمعی و فردی انزوای و هاییتن .2-5-2-8

 و دور راهتی  از نشتان  کته  کند ظهور تیره واژگان با دلتنگی شکلبه تواندمی تفکّرم انسان پاسخِبی هایپرسش

 دهد. پاسخ آن به هنر نگاه با ج  تواندننی ک هی  و دارد پایانبی

 زندانیستت؟  تنتگ  حصار آن رد آیا/ دردمند کدامی  رو  کیست؟/ پنهان مرد، ای تو، پیر چگور ای  در» 
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 و فضتل  محی  وز است؛/ پرسیده خیام را منفور وحشت آورغم ای  پیش/ زی  هاسا، ای  شناسی، چون تو ...

 شتلوغی.  یتا  خلوت محی  از بگوید/ پاسخ تا کیست ... ست./ نشنیده بیهوده ج  هی  هرگ / هم اصحا  شن 

 (16 :5651)اخوان ثالث،  «چیست؟ /آورتر  تاری   ای  بیهوده/ ای  پرسم/می م  چیست؟ کیست؟

 هولنتاک  عتام قتل از ماست/ قبیل  مجرو  رو  ای  ... قومش/ غم طومار و طور با ماست/ قبیل  پو سیه رو »

 صتدای  ایت   شناستم متی  م  باز/ شنیدم را خود گری  صدای تو چگور در م  ... خسته/ و آزرده جسته/ هاقرن

 (66 :هنان) «بود. م  گریه

ء ألمحل /الق  ار ل/إ   مي ف غ قت لد أو ُّ »  (186 :0222 ،الس ي اب« )!انتصار مديت إن   احلياة أبعثو  /الس ش ِ  م ع العب 
 بتر  دیگتران  بتا  را ستنگی   بتار  و بکشم درد بشر با برسم/ آرامش به و شوم غرق خونم با اعناقت در خواهممی ترجنه:)

 (است. پیروزی م  مرگ زیرا برانگی م، را زندگی و بکشم/ دو 

 مت ِ  لحظت   تنهتاتری   و تری تاری  به اثر  خل  لحظه تری ییطال در که است هنرمند منتاز گیویژ ای  

 هتر  شتعر  در زمتان  ایت   چنانکه هستند. دقای  ای  بیان از ناگ یر ،گراجامعه هنرمندان شود. ن دی  ا تاریخی

 است. شدهثبت شاعر دو

 جنگتل  آن و پرستیم/ متی  بتود؟  رسیده هنگام، ما/ در ش  ابر ه ار باریده ی/سوی هریکی قبیله، سرگشت » 

 ای کت   ستر  ستخ   م  با خانه./ راه کنممی گم تو بی م  ترسیم.می روز و ترسیممی شب برجا/ هنچنان هو،

 و  نفتری  بدانم تا بگو آخر پرسممی دوست/ ای ترسممی سایه، ای ترسممی کرانه./بی آیینی فسانه/ پر ساکت

 کترده  تشتویش  و هتو،  از پتر  چتونی   /را لجت   و ختون  غترق  ظلنتت  ای  مست/ صرعی سگ کدامی  خشم

 )اختوان ثالتث،   «ستتاره  کدامی  ناگه بدانیم/ شدمی کا یا افسرد/ افسرد، ریخت، دلم ناگه سایه ای است؟...

5651: 11) 

 یناامن حس با همراه اضطراب و ترس .2-5-2-0

 هتایی ننونته  استت.  کترده  ایجتاد  اختوان  شتعر  در را قترن  چندی  وسعتبه طرابیاض تاریخی کهن  زخم تکرار

 نتدارد  منحنتی  و شتده  تکرار خطوط ج  شادی رنگ هی  که شودمی دیده وفوربه ایران تاریخ در دستازای 

 است. آن بازتا  بهتری  زده ملخ کشت اری و تیره آسنانی و
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 ستیلی  ز زن، ستیلی  ز ترستانم/  آزار چتون  نیت   نتواز   از ااینج م  نیست/ اینجا که هرجا کجا؟ مرد؟ فرو»

 بتر  نته  امّتا  وار،دیوانته  زنتد  خشایرشتا/  رحتم بی سوط با عُنَر تصویر/ دری  ترسانم دیوار بر تصویر وزی  خور/

 (516-514: 5651 )اخوان ثالث، «م . مردة به تو، زندة به م / فسردة یهارگ به م ، گردة به دریا/

 احلقودِ ، ف تودورُ  رحو    واحلجو / الشودان وتطحون واجلو ا / الغو ابنُ  لتشوسع   احلصوا / مدسم فيه الغد  وينث ُ  جدٌع/ الع ا ِ  وف» 
ووي اب) «مطوو  مطوو ... ...ابملطوو  نُوودم   أن خوودف   اعتللنووا مث  موودع/ موون ال حيوول ليلوو    ذرفنووا وكووم/مطوو  مطوو ... مطوو . بشوو / حدهلووا  ،الس 

1791: 100.)   
 آستیا   هتا دانته  /شتوند  سیر هاملخ و هاکالغ تا /شوندمی پراکنده هاغله درو هنگام است/ گرسنگی عراق در ترجنه:)

 هتا اشت   چه /باران ...باران ... باران /چرخش در آن پیرامون هاانسان و /کشت ارها دور چرخند/می هاآسیا  /شوندمی

 (.باران ...باران ...باران کردیم/ بهانه را باران سرزنش، تر  از و /اعود لحظ  نباریدیم که

 اثتر  ری آخت  یتاد بته  زنتد متی  طتر   هتا ملتخ  هجوم و کالغ با را آن سیّا  که ظلم و فقر و گرسنگی تصویر در

 در کته  ظلنتی  و باشتد  زودهنگتامش  مترگ  از اینشانه او زارگندم تابلوی در کالغ شاید افتیم.می گوگ وان

 ترستیم بته  عراقتی  جتوان  شاعر که اندوهی هنانند یافت.ننی برایش درمانی و دیدمی چشم پیش بشری م رع 

 پرداخت. واژگان با آن

وم   لِل َّحيول/ تُنشَّو ُ  أو تُطود ی تظولَّ  القودعِ  علو/و  /الصيل عل/ کاجلثامِ  ابهلجيِه تلهثُ  ال  ِيحُ »   جدَّابود مکتودحدن   ِِبِونَّ  اخللوي ُ  ز ح 
 (51: 1272، نعمت )اميی و «عاری. نصفِ  حاف   کل ِ  من حبار/

 بترای  یا ،پیچدمی هم در ها،قلعه بر پیوسته و غرو / تنگ در کابوسی هنچون زند؛می لهله گرما تشدّ از باد ترجنه:)

 هتر  زا پردازنتد/ متی  سیاحتبه دریاها در که کشانزحنت آن است؛ شده پر آنان از پار ، خلی  /شودمی پخش کوچ

 )هنان( .(عریاننینه و کارخدمت پابرهن 

 استت.  ننتوده  ینقّاشت  ختویش  اطترا   ستیاه  و ناپتاک  فضتای  از را خود امیدی نو سندباد، شعر در سیّا »

 (551 :5615 رجایی،) .«کندمی ترسیم آغاز هنان از که برهنگی و یخبندان سرما، قبر، بیابان، ننای

 سیّاب تا اخوان ذهن زا باران، و زمستان ترسیم مقایسة .2-1

 و توانستته یننت  توفیت   ایت   بتا  شتعر  ایت   دارد. قترار  مضتنون  و هنر زبان، راه میان در حقیقت در زمستان شعر»

و  شتکیب خستروی ) .«باشتد  شتاعر  متوردنظر  اجتنتاعی  استتبداد  مضتنون  از مستتقیم  بتردار نستخه  خواسته ننی

 ختارج  اکسپرستیونی  تصتاویر  از کته  زمستتان  ایزیبت  شتعر  بترخال   بتاران  قصیدة (16-16 :5615 ،نیاجوادی

 گتاهی  و امپرستیون  نتور  و شتادمانی  گتاهی  زنتد. متی  دست ذهنی اشکا، رسمبه هنری سب  دو بی  شود ننی

 بتی   از را ظلتم  کته  است انقالبی ،«املط  نشد ةأ» قصیدة در باران» .بنددمی نقش را اکسپرسیون وحشت و تر 

 سته  بنتد  هر آخر در ،باران سرود در سیّا  (661: 5115 زکی،کنا،) .«شویدیم را جامعه هایآلودگ و بردمی
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 ا خیتالی  تتابلوی  پیکترة  بر رنگی مو،قلم ضرب  با باران گفت  بار هر با گویی ؛کندمی استفاده باران واژة از بار

 در تیرگتی  و یروشتن  انتدوه،  و شتادی  بتی   او ذهنتی  تتابلوی  امپرسیونیسم. سب  در قلم ضرب  دنهنان زند؛ می

 ایت   او» استت.  بتی  ختو   بستیار  اختوان،  بترخال   او بینتد. می روش  را سرزمینش آیندة گاهی است. نوسان

 ستر بته  شتقاوت  در کته  هاستت ستا،  آن، اهتل  کته  ا شتده رانیو سرزمی  بر باران بار  آرزوی با را چکامه

 (511 :6116 )بالطه، .«رساندمی پایانبه برند، می

 توذوبُ  ةفقطو   ةقطو  و  الغُيودم/ تشو بُ  احلَّوابِ  اقودا    کوا نَّ  القمو !/ مون   خاف   ذاإ فلِ الط   ةِ کنشد  السَّماء/ تعانقُ  وحشيَّه   ونشدهٌ » 
 مطوو ... مطوو ... املطوو ... ةنشوود أ الشَّووج / علوو/ العصووافيِ  صوومت    غوودغتو  الکوو وم،/ عوو ائ ِ  ف الطفووا ُ  ک کوو   و  املطوو .../ ف

 (.117: 1791 ،الس ي اب) «.مط 
 گویتا  ترستد/ متی  متاه  از کته  یکتودک  شتیفتگی  ستان بته  /کشتد متی  آغتو   در را آستنان  کته  سرکش یلذّت ترجنه:)

 ستکوت  کته  انگتور/  هتای باغ در کودکان قهقهه و /...شوندمی ذو  باران در قطرهقطره و نوشند/می ابر هاکنان رنگی 

 (باران... ران...با باران... باران/ سرود /دهدمی قلقل  را هادرخت بر هاگنجش 

 آن در را پرشتور  گردشی که هم کنار و کوچ  تصاویر از پر است. شیری  یاهایرؤ از سرشار ابیات ی ا 

 آغتاز  در برکته  میتان  از آن بازتا  و ماه نور و است شده استفاده آن در زیادی هایرنگ زیرا است؛ خواستار

 صتدای  و نختل  و انگتور  از منلتو  ،استت  وشتنی ر فضای نی  سیّا  شب .گویدمی درخشانی امیدهای از صب 

 تصتویر،  فضتای  گیترد. می را آن جای تاریکی و مرگ هرا ، و شودمی دگرگون سرعتبه تصاویر امّا ؛آ 

 استت.  شتده  غرق گذشته پرنور امواج در ولی است، خو  دنیاهای از شدن دور حا، در و زدهتب انسان نگاه

 گتاهی  و رفتت می خورشید استقبا،به گاهی نی  او است. هنخوان یرتصاو ای  با بسیار گوگوان هوای و حا،

 شتعر  در «مت  » واژة تکترار  هناننتد  «بتاران » تکترار  پرداخت.می تاری  هایمکان در خسته کارگران ترسیمبه

 صتدای  بتر  یا ،آن زیاد حجم بر یا باران رارتک که تفاوت ای  با ولی اف است؛غم تصویری کنندةتداعی زمستان

 کته درحتالی  .کشتد می تصویربه را گشایش از امید قط  زمستان شعر در «م » امّا ؛کندمی داللت آن هایهقطر

 گردند.بازمی پر دست رانیگماهی زیرا ؛است روش  روزهای نوید نباشد هنراه خرو  با اگر باران

 وال ُُّعوودِ ، اخللووي ِ  ع د اِصووف   وابلُقلُوودع/ اِبجملوواذيفِ  ُعدنُيصووارِ  واملهوواج ين/ ت ووِئنُّ  القوو ی وأَسووعُ  املطوو / يشوو بُ  النخيوول   أَس ووعُ  أکووا ُ » 
   (101 :مهان) .«مط  ...مط  ...مط  منشدين/

 هتا بادبتان  و پاروهتا  بتا  مهتاجران  و کنتان/ مویته  روستتاها  که شنوممی و نوشند/می را باران هانخل که شنوممی ترجنه:)

 (باران...باران...باران... انند/خومی آواز خلی  تندرهای و هاتوفان و جنگد/ می

 ایت   خوانتدن  بتا  استت.  بحث وردم مکتب درباره جستاری نام جنله ای  .«شَبَ  ممل ییهاآدم اکسپرسیونیسم:»

 بلتور  هتایی استکلت  درختتان » ستازد: متی  ذهت   در دیگرگونته  دریتافتی  زمستان شعر از بخش ای  گوییجنله
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 تصتویر بته  را زمستتانی  شتبی  ستکوت  در نشستته  درختتان  ان،زمستت  شعر از بخش ای  که است درست .«آجی 

 پیکرهتای  ناخودآگتاه  ،گویتد متی  زدهخیت  هتای استکلت  از وقتی ولی است؛ زدهسرما سرتاپایشان که کشد می

 سترزندگی  و پویتایی  و حرکتت  گونههی  حیات داشت  عی  در که کندمی خطور ذه به منجندی و رو   بی

 شتعرهایی » انتد. داده ازدستت  را زنتدگی  شتور  و نیستند بیش خیالی که شَبَ  ملم ییهاآدم ممل درست ندارند،

 انتقتا،  را شعر معنای تنام از ناشی آرامش و آسایش نوعی خود مخاطب به است، قطعی هاآن پذیریپایان که

 جنلت   آختری   خوانتدن  با گویی (64: 5156 ،5بروک ) .«گرددمی ذه  در شعر ماندگاری باعث که دهدمی

 استت؛  هنتراه  تصتویری  اندیش  قط  با تابلو ای  پایانی تصویر بست. نی  را شعر کتا  باید «است زمستان» عر،ش

 .رودننتی  ختود  ذهنتی  ترستیم  ستراغ بته  دیگتر  نی  آن یافت پایان با و رودمی پیش سروده با هنراه خواننده زیرا

 است. نگذاشته ناتنام را طرحی و رنگ زمستان تابلوی در اخوان

 ابتری  بترون،  آیتد متی  سینه گرمگاه ک  نف ، است/ لغ ان و تاری  ره که نتواند/ دید را پا پیش ج  نگه» 

 چشتم  ز /چشتم  داری چته  دیگتر  پت   استت،  کتای   نفت   چشتنانت/  پتیش  در ایستد دیوار چو تاری  شود

 (61-61: 5611 اخوان ثالث،« )ن دی ؟ یا دور دوستان

 کنتار  در کته  استت  بختش  ایت   تصتویر  تتری  قتوی  هم  ندارد. جلوه رنگی هی  و است سپید و سیاه تصویر 

 .کندمی تداعی را دلهره و تر  سپید و سیاه رنگ

 )هنان( «...است گریبان در سرها /گفت پاسخ خواهندننی را سالمت»

 روهروبت  ستر  بتدون  و کشتیده  تیتره،  هتایی اندام تصویر با تابلو، ای  اکسپرسیونی ناموزون و مضطر  ترسیم در

   :شویم یم

 و گترم  دمتت  /...آی است... سرد ناجواننردانه ب  هوا /چرکی  پیره  پیر ترسای ای م ! جواننرد مسیحای»

 هنان(« )بگشای در گوی، پاسخ تو را سالمم .باد خو  سرت

 زیترا  شتده  کاستته  آن اضتطرابی  بار از .شودمی آمی یرنگ زرد بارنگ کنی بخش ای  در اخوان تابلوی

گتام   شتاعر  ستنت بته  آهستته  در یِستو آن در پیتری  منجتی  گتویی  استت.  گرم مکانی به رسیدن کنندةتداعی

 است. بخش ای  هایپیام از یافتنی،دست انتظارِ .دارد یبرم

 پستت  دشتنام  متنم،  رنجتور/  تیپتاخوردة  ستنگ  مت ،  متنم  مغنتوم/  و لتولی  شتبت،  هتر  میهنان م ، منم»

« دلتتنگم.  بگشتای،  در بگشتای  بیتا  /رنگتم یبت  رنتگ یبت  هنتان  ،زنگتم  از نه رومم، از نه ناجور/ نغن  آفرینش،

 هنان()

                                                                                                                                             
1. C. Brooks 
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 و ختود  اثبتات  پی در که است نگران شاعر ی  وجودی حقیقت دهندةنشان ها «م » ی ا» م :ة واژ تکرار 

 انکتار  و درونتی  ضطرا ا دربردارندة و (16:5615،نیاو جوادی شکیبخسروی) .«است مخاطب کردنمجا 

 داشتت  ختود  بتا  کته  ممبتتی  انتظار و کندمی منتقل را نگرانی و اضطرا  از ایهاله واژه ای  تکرار امید. روشنی

 ستنگی  بته  لگتدزدن  صتدای  .شتود متی  شنیده م  واژة تکرار با میان ای  در هم صدایی بازد.می رنگ رفتهرفته

 تابد.می خیابان بر نوری اندک میان ای  در زده.یخ خیابان کف در کوچ 

 صتدایی  نیستت/  مرگتی  نیست، تگرگی .لرزدمی موج چون در پشت ماهت و سا، میهنان بانا!می  حریفا!» 

 بتا  کته  را ایزدهیخ دست تصویر ای  (61-61:5611اخوان ثالث، « )...است دندان و سرما صحبت شنیدی، گر

 متا  گتو   هب کنتر سرمازده هایدندان برخورد صدای از دَر صدای ولی .کندمی ترسیم کوبدیدر م به شتا 

 کته  دری بتر  ناامیتد  و شتده ختم  پیکتری  گتویی  ؛کنتد  یتتداع  را مصننی و ایستاده انسانی نباید پ  ،رسدمی

 است. شده ترسیم شودننی گشوده گاه هی 

 زمستتان  شتعر  بتا  جیتغ  تتابلوی  تطبیت   در ننتایش  شتکل  و معنا انتقا، شناختی،جامعه و شناختیروان دیدگاه از

 و هتم  ستر  پشت خواندن دارد. هنراه خود با را تصاویر تری اکسپرسیونیستی بخش ای  است. لن  قابل بسیار

 و تتر   کته  شودمی تراو  انسانی زبان از گویی مرده، و زده تر  واژگانی کاربرد اضطرا ، درنگ، بدون

   :است آمده سراغشبه ناامیدی

 )هنان( «... ریبان،گ در سرها ته،بس درها دلگیر، هوا گفت/ پاسخ خواهندننی را سالمت»

 چشتنش  پتیش  تصاویر و است نشسته زمی  روی و کرده پشت آن به و نیست میخانه سویبه رویش دیگر 

 متردن  یعنتی  ؛آسنان سقف جن  از تابوتی است. تابوت در مدفون زدةیخ اروا  و سیاهی و مرگ از نیتوهّ

 را او جیتغ،  تتابلوی  در متونش  سرخِ سنانآ که گونههنان .دهدمی نشان را درماندگی اوج که زیست  عی  در

 بته  را اختوان  ،زدمتی  رقتم  را مرگ حکم آسنانش که خشنگی  طبیعت ای  واداشت. سرگشتگی و هرا  به

 تصتویر  آختری   مرگ و است کشیدن نف  توان آخری  گویی جنله آخری  خواند.می درازآهنگ سکوتی

 .زدهآشو  قرنِ شاهکارِ ای 

 گیرینتیجه .8
 اجتنتاع  دیتدگان  هنتر،  مخاطتب  تنهتا  هستند. اجتناعی مسئولیت واجد هنرمندان و است اجتناعی نیرویی نانگبی هنر

 هناننتد  آن، از شتده ستاخته  محصتوالت  بته  نگتاه  و اندیشه زیرا بود؛ خواهد مصر  بدون محصولی ،آن بدون و است

 مشتترک  موضوعات دنیا سراسر در د.گیرمی انرژی یکدیگر از هرکدام که است شدنی روزآمد حا، در و بسته سیکل

 بته  احتترام  و آزادی گنانبی نپذیرد. بنیادینی غییرت هافرهنگ از گذر با و هاقرن گذشت با شاید که دارد وجود بسیاری
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 کنتد متی  وادار آن ستاز  و ستاخت  به را هنرمندان آنچه و دارد؛ یکسان زیربنایی هاآرمان و ادیان تنام در انسانی شرافت

 بتر  دلیلتی  کننتد متی  انتختا   موضوع ای  بیان برای هنرمندان که متفاوتی هایشیوه است. انسانیت علیه روهایینی وجود

 در را گترا انسان هنرمندان بی  آشنایی ردپای یسادگبه توانمی و نیست مرزها و هاسا، از گذر از پ  آنان انطباق عدم

 هتای ذهت   از برختورد  از پت   کته  ننتادی   شتکلی  در جهان، ناییبازن برای است ایشیوه معنا ی  به هنر یافت. هاآن

 استت.  هنتر  انت اعتی  جنبت   هنتان  ایت   و ختورد متی  پیونتد  ما تصورات و تخیّل ،شهود درونی، ح  با تاری  و روش 

 درد ترستیم بته  هتا آن هنت   دارند. ملنوسی بسیار مشترک نقط  ،راثآ ساخت مادة در تفاوت باوجود ،مقاله ای  هنرمندان

 را ستیّا   شتاکر  و اکسپرستیون  ینقّاشت  بته  بایتد  تفاستیر  ای  با را اخوان اند.پرداخته مضطر  هایقرن از یکی در نسانا

 در نیت   ثالتث  اختوان  هرچنتد  شتکند. می را مکتب دو ای  مرز خاصّی هایلحظه در که کرد معرّفی رسیونامپ هنرمندی

 ننتایش  را پختگتی  دوران اختوانِ  کنتتر  آثتار  آن ولی دارد هغلب تصاویر  بر نور گوگ وان هنانند اشعار  از برخی

 دهند.می

 هایادداشت .0
در تهتران چشتم از جهتان فروبستت. او در      5651شتهریور   4دنیتا آمتد و در   بته در مشتهد   5616استفند   51( مهدی اخوان ثالث 5)

 یوتصتویر کشتیده استت.    بته دث زندگی متردم را  ر او زمین  اجتناعی دارد و حواشعتخلّص م. امید شناخته شده است.  اشعار  با

 ترکیبات نو و تازه است. ةخته شده است. اشعار او دربردارندا  شناسب  خراسانی باصالبتخاطر لح  حناسی و  به

 پت   وی داد. دستت  از را متادر   یسالگشش در .آمد دنیابه جیکور روستای در عراق، در م .5165 سا، در سیّا  شاکر بدر (6)

 محکتوم  تبعیتد  و زنتدان  بته  سیاسی امور به گرایش خاطربه و بست د، ملی هایگرایش به عراق کنونیسم ح   از گیریکناره از

 استت  مانتده  جتای به متعددی شعری آثار او از گفت. حیات بدرود وط  از دور 5154 زمستان اواخر در بیناری خاطربه سیّا  شد.

 .است رسیده چاپبه  لکاملا ع ي ه  الش   اجملمدعه صورتبه که

 و مآخذ منابع
 مروارید. تهران: اپ پنجم،چ اوستا. ازی  (.5651) مهدی ثالث، اخوان

 .مروارید تهران: اپ هشتم،چ .زمستان .(5611) --------------

 .زمستان تهران: اپ نوزدهم،چ .آخر شاهنامه .(5616) --------------

 .46-45 (،6) ،هنر مطالعات شیوة  مجلّ گوگ.وان ونسان (.5666) الف. امید.

 و نقتد  ثالتث.  اختوان  مهتدی  و ستیّا   شتاکر  بدر شعر در سیاسی هایدغدغه (.5611) و فاروق نعنتی جهانگیر امیری،
 .11-65 (،6) 5 ،تطبیقی ادبیات

 و فرهنتگ  وزارت انتشتارات  و چتاپ  ستازمان  :هرانت حلینی. حسی محنّد ترجن  .رنگ کتا  .(5656) جوهان  ایت ،

 ارشاد.

 .عروالشّ  راساتالدّ  ةالعربیّ  ةسسّ ؤ م بریوت:الطّبعة الّسادسة،  .وشعره حیاته ،السّیّاب شاکر بدر (.7002) عیسی البالطه،
 لوفر.نی :تهران .مدرن( هایداستان) یرانا در کوتاه داستان (.5611) حسی  پاینده،
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  ماهنامت  موستیقی.  و ادبیّتات  ی،نقّاشت  در امپرسیونسیم تطبیقی بررسی زمان، رو  هنری هایزبان (.5611) ماندانا پرنیان،
 .655-611 ،(66-66) ،اندیشه ةسور

 مجلّت   ثالتث.  اختوان  زمستتان  شتعر  در محتتوا  و شتکل  دیالکتی  (.5615) نیاجوادی مجتبیو  محنّد شکیب، خسروی

 .11-66 (،6) 4 ،اد  بوستان

 .55-44 (،41) 56 ،فرهنگستان نام  هنر. در امپرسیونیسم و ادبیّات در ناتورالیسم پوشانیهم (.5616) ایلنیرا دادور،

 .اسالمی انقال  اسناد مرک  تهران: .پهلوی دوره در سیاسی شعر (.5615) احند درستی،

 .فردوسی دانشگاه مشهد: اوّ،، چاپ .رهایی هایاسطوره (.5615) نجنه رجایی،

 .جیبی هایکتا  انتشارات تهران: ،چهارمچاپ  دریابندری. نجف ترجنه: .هنر یمعن (.5665) هربرت رید،

 .ماهی تهران: ابوالقاسنی. رضامحنّد ترجن  چیست؟ شناسییباییز (.5616) مارک ژینن ،

 .ةالعود دار بریوت:، الطّبعة األولی .ديوان (.1721) شاکر بدر ،الّسیّاب
   .ةالعود دار بریوت:، الطّبعة األولی .السّیّاب شاکر بدر ديوان (.7000) -----------
 .66-51 (،1) 6 ،متافی ی  .سهروردی اشراقی حکنت در هنری تخیّل (.5611) قهی بلخاری حس و  فاطنه شفیعی،

 .سخ  تهران: اپ اوّ،،چ .عر  معاصر شعر (.5611) رضامحنّد ،کدکنیشفیعی

 علتوم  پژوهشتنام   هنتر.  بته  رئالیستی رویکرد در سیاست بازتا  سیاست؛ و شناسیزیبایی (.5611) تقیمحنّد ق لسفلی،
 .516-556 (،56) 6 ،سیاسی

 شادگان. :تهران فیروزمند. کاظم  ترجن .نقد و ادبیّات توصیفی فرهنگ (.5615) .ای .یج کادن،

 .ندلساأل دار وت:بری ، الطّبعة األولی. ديباأل قدالنّ  دراسات (.1771) امحد ،يزک کمال
 .مرک  تهران: افشار. حس   ترجن هنر. تاریخ یجلدهشت مجنوع  از بیستم سدة- هنر تاریخ .(5615) یرزمر لنبرت،

 .لبنان ةمکتب :بریوت، الثّانیةالطّبعة  .دباألو  ةغاللّ  يف ةالعربیّ  املصطالحات معجم (.5115) نهند ال کامل و وهبه مجدی،

 ایلیتا  و ثالتث  اختوان  مهتدی  گرایانت  انستان  و اجتناعی اشعار مقایس  و بررسی (.5615) رحینی  هفائ و ناصر نیا،محسنی

 .516-556 (،5) 6 ،یقیتطب ادبیّات  نشری .ابوماضی

 تتتا امپرستتیون از .متتدرن هنتتر تتتاریخ چکیتتدة .نیستتت هنتتر هرچیتت ی و استتت هنتتر چیتت هنتته .(5661) مهتتری میرزالتتو،

 .11-66 (،1) ،یتجسّن هنرهای  مجلّ .بوردای  گیلداز اثر .هشتاد های مهروموم

 هنتایش  دومتی   مقتاالت مجنوعته  .«النتوت  و هتر النّ» تتا  «مت   بتاغ » از سیّا  و اخوان (.5614) اهللفضل سید میرقادری،
 .554-16 ،اندیشه رخسار .فارسی ادبیّات و زبان پژوهش

 .نیلوفر :تهران .مهاجر پروی  و دموحّ ضیاء ترجن  .ادبیات نظریّ  .(5611) و وارن اوستی  رنه ول ،
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 1سنگري صفایي علی
 إيران رشت، جيالن، جامعة ة،اإلنساني   والعلوم اباآلد ةي  كل   وآداهبا، ةالفارسي   غةالل   قسم يف مشارك أستاذ

 2کلویر هوشیار هباره
 إيران رشت، جيالن، جامعة ة،اإلنساني   والعلوم اآلداب ةي  كل   وآداهبا، ةالفارسي   غةالل   فرع يف كتوراهد  ال طالب

 32/8/0440 القبول:   32/6/0441 الوصول:

 امللّخص
نال ناسن  عشنر وانداال الرنرن العشنري  و واخنر الرنرن الت  أينة يف املندار  الف    هنم  أة من  عبريي  الت  ة و االنطباعي   تعد   من  هن ا دب. و ري  يف حرنو  اأيت اسنترطبت اهتانام املف  
وقنند  .زمننالاملشنناكو واأواحلننروب واالسننتعاار و ريهننا منن   اعية ال نن   ة والرفننملال ال  نننسنناني  ة واخلالنندع علننق الرانناا اإلة اهلام ننداي ننمل طلننر ركننملل اململينند منن  اآل ر اأا

انندر خننوان  لنن  و أو مهنند  ميث ننو  يت كانننت تعننض ابالابننطراابل. هنن ان ابقننب النندان العننا  ال ننأيننران شننإوسننو و رق اأزمننال الش ننطالننت تننداعيال هنن ه املشنناكو واأ
يف هنن ا الرننرن انعملالنن   اآلخننري  لل نندش اوحشننة االنسننان و نااصننوال الف  ننأىل إاعران صننوااا الش نن قنند ابننم  العننريف يف احلرننو ذاتنن . و يننراو و يبننا اإلداب اأي  شنناكر الس نن

اب لل شنن  ي  انندر شنناكر الس نناعري  اخننوان  لنن  و شننعار للش ننأهنن ا البننن  قا ننا ادراسننة  يف يننة منن  ال لاننال.اطلرننا خياهلاننا لرسننم لوحننال ف   املشنننون ابلفوابننق. و 
يت اسننلف اها سنناارا. سننم ال ننشننعار وفرننا ملاننامي ها ا نناا علننق منندار  الر  رتب ننا اأ عنناله. ومنن     أكورع يت تعتانند علننق املنندار  املنن  سننوم ال نناننا الر  القننب اي هننا و وجنن  الت  أعنن  
رسنننتا انا ي طبنننر ف هانننا علنننق املدشننناعري  ف  ننن ابي  اننندر شننناكر الس نننخنننوان  لننن  و أ  مي ننن  اعتبنننار ن نننأة ليهنننا عننن  هننن ه الورقنننة البنثي نننإيت توصنننل ا تنننااض ال نننال    هنننم  أومننن  

خننوان  لنن  أكلاننال   ن  أة كاننا حملاننن  تشننب  ا ننورع عامننة االنطباعي ننأاب واملعنن ع عنن  آالمنن  و ي  يت رمسهننا الس ننصننور اخليننا  ال نن ن  أ  مي نن  الرننو  ن ننأالرسننم. اال املنن كورتا يف 
ننالس نة. و عبريي ننالت   یلننإجتن    خننوان  لنن  مغننرم أ ن  أة. اي انا ي  حس ننة و ي ننر نظننرع ماد  واهىل الظ نإ  ي ظننر ن نناو قننو أيت حتيطن  اب ابلبيئننة ال نني  ا ي انن  يف اهتانام الس ننبب يف ذلننر ر  
   الغاوض.بااية و ة اعض الا  عري  ل لر تل  صوره الش  اريخ و ابلت  
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