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 چكیده

های جنگ جهانی اول به اوج خود رسید. در که در سال اندنامیده اکسپرسیونیسم ای عامهنر قرن بیستم را به گونه

مرکزی  ۀآن است تا احساسات درونی خود را در پاسخ به واقعیت بیرونی منعکس کند. هست اين مکت  نويسنده بر

وجوی بهشت گمشده خويش، در مقاب  ظلم و تجاوز تی انسان است. انسانی که در جستاکسپرسیونیسهای داستان

تی را تحت عنوان ادبیات مقاومت قرار دهد. رضا اکسپرسیونیستواند آثار مبارزه و پايداری می ايستد. اينمی

های امیرخانی، نويسنده جوانی است که آثار وی در حوزه ادبیات مقاومت قرار دارد. در آثار وی همچون داستان

اند و نويسنده رمان مدرن نگاشته شدهاين آثار که در قال   .تی انسان مبارز هسته مرکزی داستان استاکسپرسیونیس

های مدرن در پیشبرد داستان بهره برده نويسی ايرانی، از تکنیکبا درهم شکستن برخی از قراردادهای سنتی داستان

دگرگونی و رزمانش در پی مبارزه با ظلم ، شخصیت جوان و جويای عدالت داستان به کمک همارمیااست. در رمان 

ريزی کند. مخالفت با نس  گذشته )پدر و نظر اکسپرسیونیسم را پايهمدّآل جامعه ايده بتوانداست تا  دنیای فعلی

ها و های سنتی با هم، بیان احساسات درونی شخصیتگرايانه اطرافیان و نفی مدرنیته و قال مادر(، رد عقايد مادی

پذيرفتن امیرخانی از مکت   ثیرتأدهنده ، همگی نشانارمیافشار اجتماعی حاکم بر زندگی آنها در رمان 

 اکسپرسیونیسم است.
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 مقدمه

هايی ها و خصوصیتمکت  ادبی مجموعۀ نظريه

است که در شرايط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

به وجود  يک يا چند کشور هر دوره در ادبیاتِ

در آثار  ها معموالًآمده است. اين خصوصیت

گروهی از نويسندگان و شاعران مشترک است و 

شود و سب  تمايز آثار آنها از آثار ديگران می

های هر مکت  معموالً در آثار ادبی به ويژگی

شود و اغل  مجموعۀ اين تدريج آشکار می

 های مکت ها دنباله و نتیجه طبیعی ويژگیويژگی

العم  و طلیانی بر ضد آن قبلی و گاه عکس

-ظهور هیچ يک از مکت  ،است. به اين ترتی 

مقدمه نبوده است. مکت  های ادبی ناگهانی و بی

ای غربی است و در اثر ارتباطات میان ادبی مقوله

 کشورها، در سراسر جهان گسترش پیدا کرده

است. ايرانیان نیز از اين قاعده مستثنی نبوده و از 

اند. اکسپرسیونیزم يکی از پذيرفته تأثیراين مکت  

از نقاشی قرن که  مکات  مهم قرن بیستم است

آرام آرام در هنرهای ديگر سربرآورده و بیست 

 ريشه دوانده است. 

اين دبستان فکری نیز با نشر عقايد خود، در 

 تأثیرآثار ديگر کشورها نفوذ کرد و بر آن 

ت  ادبی را که گذاشت. نويسندگان ايرانی مکا

بینی غرب بودند در منطبق با فرهنگ و جهان

تلفیق با فرهنگ و اجتماع و ايدئولوژی خاص 

ست به خلق آثاری نو زدند. خود به کار بردند و د

کنون سیر آن در ادبیات داستانی معاصر ايران اما تا

م  و تعمق قرار نگرفته و أبه روشنی مورد ت

رسیونیستی در فهرست دقیقی از نويسندگان اکسپ

های اين مکت  شک آموزهباشد. بیدست نمی

بسیاری از  ۀگذار قرن بیستم، سرلوحتأثیرمهم و 

نويسندگان ايرانی قرار گرفته است. نويسندگان 

يا و اوهام خود ؤپیرو اين مکت ، کیفیت شعور، ر

 ،را در سیمای يک سلسله اشیاء يا سلسله رويداد

های از تکنیک بیان و برای بیان احساسات خود

کند. هستۀ مرکزی اين گرايی استفاده میناواقع

آثار انسان است. انسانی که با هر گونه ظلم و 

خواهد رفاه بورژوازی و کند و میستم مبارزه می

گرانه و متظاهرانۀ آن را با پتکی تشخیص حساب

ويران سازد. ذکر اين نکته الزم است که انطباق 

های ی غرب با مکت های ادبنع  به نع  مکت 

توان نويسندگی فارسی کاری عب  است و نمی

ای را يافت که آثارش يکسره شاعر يا نويسنده

 براساس يک مکت  ادبی خلق شده باشد. 

 

 پیشینه تحقیق

بررسی مکت  اکسپرسیونیزم در آثار ادبیات 

ای ندارد. تنها چند کتاب و داستانی ايران پیشینه

کسپرسیونیزم در ادبیات معرفی ا ۀمقاله در زمین

نگاشته شده است که چندان مبسوط و مفص  

های موجود نیز به بررسی اين نیست. ساير کتاب

های هنری پرداخته است. از مکت  در ديگر رشته

ها و مقاالتی که در زمینه نوشته شده میان کتاب

درباره  کتاب توان به اين موارد اشاره کرد:می

رمان بار، که ژيال به قلم ه ،اکسپرسیونیزم

و در سال  ارجمندی آن را ترجمه کرده است

 توسط نشر ديگر به چاپ رسیده است. 1253

از آر. اس. فرنس که فرزانه طاهری  اکسپرسیونیزم

اين کتاب را به فارسی ترجمه کرده و نشر مرکز 

به چاپ  1215برای اولین بار آن را در سال 
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یزم در اکسپرسیون»رسانده است. همچنین مقاله 

ای از مهدی زمانیان که در قال  مقاله ،«ادبیات

کوتاه مطال  بسیار مفیدی دربارۀ اين مکت  ادبی 

نوشته است. مجلۀ ماه ادبیات و فلسفه در شماره 

خود به چاپ  1251فروردين و ارديبهشت 

 ارمیارسانده است. چندين مقاله نیز دربارۀ رمان 

های مايهبن»اند از: نوشته شده است که عبارت

از سری ارمیا نمادين و شگردهای روايی در رمان 

که در  کوپا، از فاطمه «های دفاع مقدسداستان

سال دوم، ) نشريه ادبیات پايداریدر  1215سال 

 ،. همچنین( به چاپ رسیده استشماره سوم

های نبود نفش فرستنده از نقش»ای با عنوان مقاله

« اع مقديیالگوی کنشی گرماس در چهار رمان دف

نشريه در  1215در سال  پورحسن از عسکر

 ادبیات پايداری. سال دوم. شماره سوم.   

 

 بحث و بررسی

           اكسپرسیونیسم

که پیشوند و   ex کلمۀ اکسپرسیون از دو قسمت

به معنای   pression به معنای خارج است و

فشار و فشردگی تشکی  شده است. اين کلمه در 

معانی متعدد دارد: بیان، عبارت،  پايیهای اروزبان

درون و  حالت قیافه و نیز به معنای ابراز حاالت

، از آن جهت که استباالخره به معنای فشردن 

عنوان   .تا آبش دربیايد ای را بفشارندمیوه

اکسپرسیونیسم در واقع ناظر به دو معنای اخیر 

ه ـی گفتـهای عرقاکسپرسیون به قطره است.

کسانی که از درد شديد،  ۀبر چهر شود کهیـم

برند و به ويژه بر چهره محتضران ظاهر رنج می

اين صحنه اصلی ظهور اکسپرسیونیم  .شودمی

ار ـاه و احتضـاس گنـاز دل احس هـت کـاس

کند آنگاه بر هايی برای بیان خود پیدا میگاهتکیه

 .شودیـر مـتدهـدهنانـک تکـالله در سبـر مبـاث

  .(153-152: 1250، )سیدحسینی

خود،  دانشنامه ادبیحسن انوشه در کتاب 

کارگیری واژه اکسپرسیونیسم هب ۀتاريخچ ۀدربار

ای از ابهام واژه اکسپرسیونیسم در پرده»گويد: می

گروهی اين نام را اول بار  ۀبه عقید ،قرار دارد

های پس از ديدن نقاشی ،.م 1151سال واس  در 

قاش فرانسوی به کار ن ،اوگوست هروه -ژولین

ی نیز واضع اين واژه را خود هروه ـبرخ .ردـب

هايش خواست به اين وسیله نقاشیدانند که میمی

ها جدا کند. گروهی ديگر را از آثار امپرسیونیست

نیز اين واژه را از نامی که پاول کاسیرر در معرفی 

يکی از تابلوهای پش اشتاين در نمايشگاهی در 

به نظر  .انتخاب کردند ،رده بودبرلین به کار ب

 .م 1111بعضی منتقدان از اين واژه تا سال 

استفاده نشده بود و در همین سال بود که ويلهم 

ت ـصف ،ورمـاشته ـريـدر نش ،1رـگـنـوري

اکسپرسیونیستی را برای آثار نقاشی پول سزان، 

و هانری ماتیس به کار برد.  ونسان وانگوگ

 1113ن واژه در سال گفتنی است که اي ،همچنین

در نمايشگاه گروه دربالورايتر در گالری . م

به  (111- 115: 1251) .اشتورم به کار رفته است

توان جهات اصلی اين جنبش را می ،طور کلی

اجتماعی و فرهنگی دانست.  ۀبرآورده از جنب

ها و طوفان و شور به وجود برخورد تند بین نس 

دن آلمان در اثر آمده در تاريخ آلمان. بحران تم

جنگ جهانی و فاجعه ضعف ارتباط که در آغاز 
                                                 
1. worring 
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ای جوی نومیدانهودر سراسر دنیا جست 35قرن 

از تـوان را می دـ  شـرا برای بیان تازه سب

رشمرد و بهای اجتماعی اکسپرسیونیسم زمینه

 ،پس از مرگش نیچهدرخشش انديشه  ،همچنین

يی غیر هاجريان ،کارهای فرويد و تعبیر خواب او

افسانه ، اولیس جويسعقالنی در فلسفه رمان 

 ،کشف تئاتر ضد ناتورالیستی استريندبرگ، رمبو

های جشن نمايش ،هايی در موسیقیپژوهش

از عوام  را های ورزشی نمايش بازارها و

توان به گیری اين جنبش میفرهنگی شک 

 ( 150- 151همان: ) .حساب آورد

هنر اين جنبش پیش از ادبیات، در 

اکسپرسیونیسم وجود آمد. ه تصويرگری آلمان ب

از آغاز قرن  جنبش ادبی و هنری است که تقريباً

میالدی در  1135های بیستم میالدی تا میانه سال

اروپا جريان داشت و هنرمندان و نويسندگان 

نمايی واقعیت ی بازهوادار اين جنبش به جا

بیرونی به بیان واقعیت ذهنی يا احساس و خیال 

پردازند. اکسپرسیونیسم به عنوان جنبش خود می

م ابتدا در نقاشی آلمان 1150هنری در حدود 

های پديد آمد و سپس دامنه و نفوذ آن به حوزه

 ترئاسازی، سینما، ادبیات و تموسیقی، مجسمه

 (111: 1251)انوشه، .کشیده شد

 

 اكسپرسیونیسمهاي اصول و ویژگی

رند درون اشیاء هنرمندان اکسپرسیونیست سعی دا

را نشان دهند بی آنکه به نشان دادن بیرون آن 

بپردازند. اکسپرسیونیسم در شعر به صورت توجّه 

-هايی برای حسبه اصوات و رنگ و کوشش

شود، آمیزی که گاه به خاطر آنها مفهوم فدا می

های جهان خارج کند. تحريف موضوعظهور می

ری کوشش کارگیجا کردن توالی زمان و بهبهو جا

گونه که در ذهن آن ،دقیق برای نشان دادن دنیا

از  ،تواند آشکار شودمشوش می و ناآرام

وب ـستی محسـرسیونیـر اکسپـص شعـخصاي

ويژگی عمومی اکسپرسیونیسم داغ و  .شوندمی

آلیسم است سودايی و ناآرام بودن و تماي  به ايده

و از آنجا که اين مکت  در شرايط جنگ و 

های روح آلمانی گرفت، از درد و رنج اانقالب پ

اکسپرسیونیسم  (11: 1255)عباس، .پرده برداشت

العم  و نشانۀ تمايالت رمانتیک توان عکسرا می

صنعتی رو به  ۀهنرمندانی دانست که در جامع

اعتنايی آن زيستند و بیرشد اواي  قرن بیستم می

آنان را به  ،های هنریجامعه نسبت به ارزش

های کارگیری شک های جديد و بهیوهيافتن ش

 .تـخـگیـانیـر مـری بـان هنـاوت بیـمتف

ها بر اين باور بودند که اشیا اکسپرسیونیست

همگی باطنی عمیق دارند و توجه به ظاهر اشیا ما 

همۀ  دارد ورا از کشف حقايق باطنی آنها بازمی

اشیا بايد به ابديت متص  شوند. در هنر 

 ،ماندنسان يک فرد باقی نمیاکسپرسیونیستی ا

ای که انسان بلکه تصويری است از انديشه

ای است که نمايندۀ آن است کار هنری وسیله

خواننده يا تماشاگر هنر را به حالتی عاطفی که 

هنرمند در اثنای خلق هنر به آن رسیده است، 

ست و ـرسیونیـن امپـاوت بیـد. تفـرسانیـم

اولی زندگی را  اکسپرسیونیست در اين است که

ات بصری تأثیرکند و در مخاط  بازسازی می

آورد، اما اکسپرسیونیست موقتی به وجود می

های آورد و صورترا در نظر می «شیء ابدی»
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زند. خارجی دنیا و مظاهر آن را رقم نمی

اکسپرسیونیسم تالشی بود برای گريز از زشتی و 

های زندگی با فرو رفتن در زير پوستۀ رنج

اشیايی که به نظر دروغین، کم  ،«اهری اشیاظ»

کنند. اين فرو ارزش و پیش پا افتاده جلوه می

رفتن برای رسیدن به قوانین هستی و حقايق ثابت 

 (15: 1255و جوهرۀ وجود است. )عباس، 

بیشتر نويسندگان اکسپرسیونیست در آلمان 

ه که از دشمنان بورژوازی ب –هااز سوسیالیست

های بودند. به همین دلی ، نوشته –ند آيمی شمار

آمیزی انتشار يافت که نفاق بورژوازی و هزل

در اين  گرفت.ديگر عیوب آن را به تمسخر می

داری به های سرمايهها همچنین شخصیتنوشته

ا ـد و بـم شدنـز ترسیـانگیی نفرتـصورت

از آن پیشتر در اکسپرسیونیسم بود که شاعرانی که 

سرايی کرده بودند، تلییر محاسن ماشین نلمه

 آرمین ت. جهت داده و موضعی مخالف گرفتند.

ترين شاعرانی است که از هجوم وگنر از برجسته

شهر و اشتهای آن برای بلعیدن هر آنچه سبز و 

خندان است و دريدن فرزندان روستا از انسان 

نويسنده  شاعر يا گرفته تا حیوان، شعر سرودند.

 نیست که کالم خود رااکسپرسیونیست در پى آن 

اص   ، بلکهبیارايد به زيور انواع صناعات ادبى

گذارى آن است. تأثیر عمده انتقال پیام و قدرت

هاى و خم ظرافت خواننده به جاى آنکه در چم

 هاى دوران شناختى طى پس زمینه زيباشناختى و

 شود.  مى واقعه هدايت طريق کند، مستقیم به قل 

و کردن ـاى بازگـه جـها باکسپرسیونیست

اوصاف و احوال شخصى، به بیان اوصاف و 

اکسپرسیونیسم در  لیکن .جمعى پرداختند احوال

 ها واش به جايى رسید که کلیه ارزش سیر تکاملى

کرد.  خود را طرد و نفى مى ۀمعیارهاى رايج زمان

یدن فرد نرها ها دراحساس کلى اکسپرسیونیست

زعم آنها هاى کهنه و بهسنت از قید و بند

تصويرى گويا از ناموزونى و  ۀارتجاعى، در ارائ

هاى موجود در نوعى زندگى آکنده نظام آشفتگى

احساسات شخصى و سرانجام در انس با مرگ  از

 .شد مى خالصه

 

 اكسپرسیونیستى هاى آثار مایهبن 

هدفی و پوچی دنیا، بروز مرگ و پايان زندگی، بی

ی و اخالقی احساسات درونی، بیان عقايد مذهب

ها اکسپرسیونیست مورد نظرازجمله مضامین 

وضعیت، بازگشت، شورش و انقالب  است. تلییر

شعرای  آثار نويسندگان و های رايج دراز اصطالح

ها اغل  اين مکت  است. که طرح اين موضوع

 های خیالی و بازگوپردازیبا شدت بیان، صحنه

می ک های ذهنی نويسنده همراه باکردن واقعیت

 (1211 )جاويددوست،. شودافراط بیان می

ای ـههـوالً صحنـا معمـهستـرسیونیـاکسپ

کشند دلخراش و حوادث زندگی را به تصوير می

آثار خود عذاب، دلزدگی و بحران زندگی و  و در

محتوای آثار آنها را  .کنندتمدن مدرن را بیان می

 توان در میراندن عصر ناسازگار و حیات مى

طبع ايشان شرح و  سازگار يا  به عصرىبخشیدن 

حال و بر  وصف درماندگى بشر درگذشته و

آفرينش بشريتى نوين  نماياندن اشتیاقى شديد به

ستى ـرسیونیـاى اکسپـه هـد. صحنکـره ـالصـخ

ها. قهرمان مبارزه انسان  جايگاهى است براى

اصلى اين مبارزه، انسانى است از نس  جوان، لبه 



 4131سوم، بهار و تابستان ، شماره سوم صلنامه ت صصی مطالعات داستانی، سالدوف       83
 

ت او ابتدا متوجه نس  پدران است مخالف تیغ تیز

پنهان و  هاى آشکار وو سپس به تدريج قدرت

 از آنجا که گیرد. حتى فرا بشرى را نشانه مى گاه

ات ـه ادبیـماينـزى و بـه مرکـهست «انـانس»

جاى وصف  دهد، مى اکسپرسیونیستى را تشکی 

هاى طبیعت در آن خالى و يا دست کم زيبايی

مردگانند و  ها جايگاه جنگ است. بسیار تنگ

اى  هاى بى رمق و خشکیدهها دستدرخت

 اند. شده به سوى آسمان و ابديت دراز هستند که

 در جهان اکسپرسیونیستى، شادى و نشاط و

 سعادت و خوشبختى حضور ندارد. عشق يعنى

به  احساس گناه و تحمی  رنج و محنت، کار،

 داروىکش بدل شده، تنها نوشدردى احساس

تنها نواى  است. ضران، اعتراف به گناهانمحت

 ازـه از سـشى کـبخدـز و امیـگیـاناطـنش

نوازد،  و گوش را مى خیزد مىها براکسپرسیونیست

گمشده، اما  پژواک اشتیاقى است به يافتن بهشتى

چندان دور از دسترس. سد راه رسیدن به اين  نه

انسان به جدا  بهشت گمشده را در عدم تماي 

ديدند. علوم  هاى دست خويش مى آفريدهشدن از 

دارى و  کالن سرمايه ارقام، و تکنولوژى، آمار و

-هاى خشک و بىخوار صنعت، نظامغول انسان

آداب و سنن کهنه و  اجتماعى و باالخره روح

و  مرگ (21: 1255عباس، ) .پوسیده بورژوايى

هدفی و پوچی دنیا، بروز پايان زندگی، بی

مذهبی و اخالقی  ن عقايداحساسات درونی، بیا

هاست. ازجمله مضامین اشعار اکسپرسیونیست

بازگشت، شورش و انقالب از  وضعیت، تلییر

آثار نويسندگان و شعرای  های رايج دراصطالح

کوتاه سخن اينکه  مکت  است. اين

-ها و کوششاکسپرسیونیسم در مجموع حرکت

بود که ابتدا  جوانى هاى آگاهانه نمايندگان نس 

د داشت در زمینه هنرهاى تجسمى، موسیقى قص

دگرگونى ايجاد و نوآفرينى کند و  و ادبیات

 اجتماعى و -سرانجام با مشاهده تحوالت سیاسى

خويش و پیامدهاى  دهنده زمانرخدادهاى تکان

که براى نجات  زيانبار آنها به اين باور رسید

 و طرح نو در اندازد. بشريت بايد سقف بشکافد

 بازآفرينى، با داشتن گوشه چشمى به در مسیر اين

آرمان  اى )بوتوپیا(، ناگزير به گونه ناکجاآباد

انديشى نیز گرفتار آمد. در پايان افکار و عقايد 

دهد های آثار آنها را تشکی  میآنها را که بن مايه

 دهیم.ای منسجم ارائه میبه گونه

 

 هاعقاید اكسپرسیونیست

 ته:او مدرنی داريهاه سرمایای جامعانف .1

داری خواهند جامعه سرمايهها میاکسپرسیونیست

شده  های پرتجم ، منظم و حسابو زندگی

با زندگی  ک در بورژوازی را از بین ببرند و 

 مدرنیته، از خودبیگانگی و اختالف طبقاتی در

 .جامعه مخالف هستند

اين مکت ، سنت، نظم،  هاي سنتی:نفی قالب .3

های هنری ی موجود در قال قوانین و قراردادها

ها اکسپرسیونیست ،واقع کند. درنفی می گذشته را

وجود  به های پیشین وبه دنبال از بین بردن ارزش

اين امر  های جديد هستند و درآوردن ارزش

 .کنندمی روی و افراطگاهی نیز زياده

ها اکسپرسیونیستتغییر وضعیت موجود:  .3

با نوعی عصیان و  نو به زندگی دارند که نگاهی

طرف  طلیان همراه است. آنان خود را از يک
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مدرن  تحت فشار زندگی در حال پیشرفت و

فشار نوعی  از طرف ديگر تحت بینند وشهری می

احساس خطر پیش از وقوع حادثه هستند و 

همین احساس خطر و اضطراب درونی، آنان را 

 .اندازدبه فکر تلییر وضعیت موجود می

اکسپرسیونیسم دوران هنر آبستره  اعی:هنر انتز .4

 است. پیروان اين مکت ، تقلید و پیروی از

طبیعت را در ادبیات و هنر اکسپرسیونیست جايز 

تقلید مستقیم از  آنان ۀدانند. چون به عقیدنمی

-طبیعت به دلی  اينکه مانع خالقیت هنرمند می

جايی در هنر مدرن ندارد. بلکه هنر  شود، ديگر

1جديد بیشتر با انتزاعدر دنیای 
شود و خلق می  

 به اين وسیله هنرمند، فريادهای درونی، اسرار،

ها، فشارهای ناشی از اين دنیای ها، رنجدلتنگی

)سیدحسینی،  .«کندمی خود بیان مدرن را در هنر

1210 :151) 

 

بررسی و تحلیل مكتب اكسپرسیونیسم در ارمیا 

 یرضا امیرخان

 ی و مذهبی و اخالقیبیان اعتقادات دین . 1

های آثار اکسپرسیونیستی ترين ويژگیيکی از مهم

نجا که آبیان عقايد مذهبی و اخالقی است. از 

هدف اين آثار زيبايی نیست و به دنبال هشدار به 

مردم و رواج انسانیت و اخالق در برابر 

رويکردهای ماديات پرستانه و دنیادوست هستند، 

می و اعتقادات دينی تکیه بر باورهای اصی ، مرد

با توجه به اينکه اين مکت  زايیده جنگ و  .دارند

به دنبال نجات مردم از  ،دوران پس از جنگ است

                                                 
1. Abstration 

در آثار امیرخانی، در جای رنج و سختی است. 

جای آثارش، حضور پررنگ دين و مذه  را 

ها دچار خستگی روح بینیم. هر جا شخصیتمی

نی، آقر شوند، اکسیر دين در قال  آياتمی

روايات معصومین و اعمال دينی و نیايش، 

با يک عم  دينی  ایارمرمان  شود.فريادرس می

شود؛ با نماز. عالقه به نماز در سراسر آغاز می

-و نويسنده فراوان به آن می شودرمان ديده می

اهلل اکبر، چشمان مصطفی، ارمیا را بر » پردازد.

ث  هايش مخطوط کتاب ترجیگ دادند اما چشم

 .«همیشه از نخستین در نماز ارمیا جلوتر نرفتند

بعد از شهادت مصطفی،  (1: 1251)امیرخانی، 

غم از دست دادن  تنها جايی که ارمیا را در

دوست و همرزمش و در تالطم امواج درونی، 

 کند، سجاده اش است و خواندن نماز.  آرام می

ارمیا نماز را با ياد مصطفی تمام کرد. » 

گردان  ۀرمیا را برای ش  به حسینیسرباز، ا

دعوت کرد. جبهه ارتباط زيادی با حسینیه داشت. 

-ها شلوغ بودند. ش های عملیات حسینیهش 

ها شلوغ بودند. های بعد از عملیات هم حسینیه

( 35)همان:  .«شدها در حسینیه برگزار میبرنامه

 ءاستفاده از نام پیشوايان معصوم که خود جز

هايی نی مسلمانان است و نیز از مکاناعتقادات دي

شود، که اعمال مذهبی و دينی در آن برگزار می

های اين رمان است که موج  شده نیز از ويژگی

نويسنده عقايد دينی و مذهبی خود ار از طريق آن 

که منجی )عج( بیان کند. مثال توس  و ذکر امام زمان

سربازهای تو  هاامام زمان اين»مسلمانان است. 

ده کنند که بیايی. فرمانهستند. دارند گريه می

البته ذکر اين نکته  (25: همان) .«ندارند بدبختند
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ضروری است که اعتقاد به منجی در اقوام و مل  

مختلف وجود دارد و منحصر به دين اسالم 

ی پیامبران در دوران رسالت خود به منیست. تما

ن مردم وعده دادند که در آخرالزمان و در پايا

روزگار، يک مصلگ بزرگ جهانی ظهور خواهد 

 و جهان را از ظلم و بیداد نجات خواهد داد. کرد

در اکسپرسیونیسم نیز، اعتقادی باورمندانه به 

ساز وجود دارد. کسی که ظهور انسانی آينده

-ها و سختیهمه ظلم ۀدهندحضورش، پايان

هنرمند اکسپرسیونیستی تالش  بنابراين،هاست. 

های الزم برای ظهور انسانی زمینه کند تامی

ساز را فراهم سازد. ادبا درهم شکستن بت آينده

های گذشته، فريادهای ها و ارزشسنت

دهد و امید به آمدن منجی اکسپرسیونیستی سر می

، (25صفحه ) پروراند. امیرخانی همرا در سر می

دهد و دل در فريادهای اکسپرسیونیستی سر می

منجی خواهد آمد و با آمدنش بندد که روزی می

غم و ظلم از همه جا رخت برخواهد بست. 

های ديگر نیز وجود دارد که در بردارنده نمونه

هايی هستند که بار معنايی مذهبی و کلمات و نام

دينی دارند و نماينگر يک تفکر و يک اعتقاد 

های جبهه را حرف» دينی و مهبی هستند. مثالً

-ار کرد. چه کسی میشد تکربرای هیچ کس نمی

-يعنی چه؟ چه کسی می «يا زهرا»فهمید سر بند 

ای که پشت لباسش فهمید، نوجوان چهارده ساله

روم تا انتقام سیلی مادرمان را می»نويسد می

خواهد بگويد؟ مادری که اه  چه می «بگیريم

هزار و چهارصد سال پیش بود و فرزند چهارده 

 .«است ه پا خاستهاش امروز برای انتقام او بساله

هايی که نماز ش  همیشه بچه»يا  (21)همان: 

-خواندند، اذان نشده به داخ  سنگر برمیمی

زدند تا مث  بقیه گشتند و خود را به خواب می

 .«موقع اذان صبگ، همه با هم، از جا بلند شوند

خدايا سینه  ،رب اشرح لی صدری» (13)همان: 

ن قدر گشاد آا ام رام را بشکاف. ای خدا. سینه

کن که همه چیز توش جا شود. با همین مته 

 (151همان: ) .«بشکافش

 

 امعهارنشینی و جاه و شهاا مدرنیتات بام الف .3

 داريسرمایه

آهنگ زندگی  تأثیرها که هم تحت اکسپرسیونیسم

شهری و پیشرفت تکنیک هستند و هم غرق 

آينده و سر بر آوردن زندگی  ۀرويای فاجع

خواهند که رفاه بورژوازی و تشخیص میدوباره، 

آن را با پتکی ويران کنند.  ۀحسابگرانه و متظاهران

روشنفکری  ۀ، جامع1115و  1151های بین سال

 ۀبا اعتراض کوبند راو هنری آلمان، خود 

اکسپرسیونیسم که همراه فوتوريسم يکی از 

 ،های هنری قرن نوزدهم بودپیشروترين جريان

از ديگر ( 152: 1250حسینی، د)سی .رو ديدهروب

های اين مکت  ذهنی مخالفت با مدرنیته و ويژگی

داری و مخالفت با شهر نشینی و .... جامعه سرمايه

ها در پی دگرگونی تمامی اکسپرسیونیسماست. 

ها و همچنین ساخت دنیای نوين مظاهر و ارزش

و سراپا از زيبايی و پاکی هستند. در اين رمان نیز، 

-رزمانش، در بحبوحه جنگ و درگیریهم ارمیا و

های ناشی از آن های اجتماعی و تبعات و سختی

ای متفاوت و زيبا هستند. به فکر ساخت جامعه

آنان با گذاشتن روح و جان خود در اين راه، با 

ای سراپا امنیت و عدالتی مبارزه کردند تا جامعهبی
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های زيبايی و شادی را بسازند و البته در اين راه ب

عظیمی نیز پرداختند. در ارمیا برخورد نگاهی که 

جنگ را ديده و طعمش را چشیده است را با 

های شخصی نگاهی که فقط به فکر منافع و لذت

به همین » به عنوان مثال:بینیم. خود است، می

سادگی؟ اين خاک را ول کنیم و برويم؟ قبرهای 

دار مفقوداالثرها، مسلخ شهیدها، يادگار نشان

اسیرها، را ول کنیم کجا برويم؟ برويم تهران 

تخمه بشکنیم. برويم تهران به جای کنسرو، پیتزا 

ارمیا زندگی  (31: 1251)امیرخانی،  .«بخوريم؟

ن زندگی در معدن و کار آدر جنگ  و پس از 

کردن کنار کارگران معدن را بر زندگی در تهران 

دهد و تمام تالش خود را جهت ترجیگ می

ز قید و بندهای کهنه و ارتجاعی انجام رهايی ا

دهد. حتی پس از فاصله گرفتن از جنگ  و می

ای به تهران و زندگی مدرن معدن هم باز عالقه

ندارد و هنوز حال و هوای جنوب و جبهه را 

های جنوب لباس را تکانی داد. خاک» پسندد:می

با هوای تهران مخلوط شده بودند. ارمیا طوری 

ه انگار در سنگر خود ايستاده کشید کنفس می

ای از خاک جنوب خواست حتی ذرهاست. نمی

 (355)همان:  .«در هوای تهران حرام شود

های که مربوط به زندگی ارمیا در در بخش

چیان است. عالقه وی را جنگ  و در کنار معدن

به زندگی در جنگ  و پس از آن زندگی در معدن 

بینیم. او اين میو کارکردن در کنار کارگران معدن 

-زندگی را بر زندگی مرفه در تهران ترجیگ می

های خود را جهت رهايی از دهد و تمام تالش

دهد. قید و بندهای کهنه و ارتجاعی انجام می

حتی پس از فاصله گرفتن از جنگ  و معدن باز 

ای به تهران و زندگی مدرن ندارد و هم عالقه

-می هنوز هم حال و هوای جنوب و جبهه را

 پسندد.

های جنوب با ها را تکانی داد. خاکلباس»

هوای تهران مخلوط شده بودند. ارمیا طوری 

کشید که انگار در سنگر خود ايستاده نفس می

ای از خاک جنوب خواست حتی ذرهاست. نمی

 (31)همان:  .«در هوای تهران حرام شود

 

  جوان بودن قهرمان داستان .3

یستی قهرمان فرد جوانی های اکسپرسیوندر داستان

هم ارمیا جوان است. البته در  ارمیااست در رمان 

اين نوع آثار يا قهرمان جوان در حال مبارزه با 

نس  گذشته يا نس  پدران و گاهی اوقات 

دولتمردان است. هسته اصلی اين آثار انسان 

انسان و شخصیت واالی او  ارمیااست. در رمان 

اين قهرمان جوان در  به زيبايی پرورده شده است.

های کهنه تالش برای رهانیدن از قید و بند سنت

های و ارتجاعی است. او تمام قد در برابر نظام

ايستد و فرياد آشفته و آشفتگی نظام موجود می

-ناپذيری و مبارزه علیه بی عدالتی سر میتسلیم

، اگرچه داستان حول محور ارمیادهد. در رمان 

، اما نبايد از حضور هر چرخدارمیای جوان می

مصطفی جوان غاف   تأثیرچند کوتاه اما سرشار از 

شايد بدون حضور مصطفی، داستان  بود. اصالً

گرفت. ارمیای جوان قدم در راه سیر و شک  نمی

های گذاشت و تحولی در خواستنسلوک نمی

داد. مصطفی بود که با حضورش، وی رخ نمی

ادی و فقیر پرده از تفاوت عظیم میان فقیر م

معرفتی برداشت و چشم و گوش باطنی ارمیا را 
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از طرفی ارمیای جوان، به دنیای جديدی گشود. 

افکار و عقايدش، حتی نوع لباس پوشیدن او در 

اش قرار دارد و اين به خوبی مقاب  پدر و خانواده

 در رمان مشخص است: 

عجی  مردی میان  ها در شگفتی پیوندنگاه»

گندمی شانه شده و جوان کم سال با موهای جو

سن و سالی با موهای بلند، غرق شده بودند. مرد 

میان سال يک کروات کم داشت و جوان کم سن 

)همان:  .«اش را در سنگر جا گذاشته بودچفیه

ای غیر هايش، به گونهارمیا حتی در نامه (23

مستقیم اعتراض خود را به پدر و مادرش نشان 

آمیز را فراموش حتراما ۀدهد، هر چند رابطمی

سالم، مامان يا بابا، چه طور فکر » کند.نمی

شود در يک گردان بند را نمینکرديد که پشه

تقسیم کرد. چون نشد آن را در بین گردان تقسیم 

 کنم، آن را بین گردان تقسیم کنم، آن را در

نوارهايی به عرض پانزده سانت بريدم و با آن 

ه هر حال دست تور پینگ پیگ درست کردم، ب

میای جوان، ار (01)همان:  .«تان درد نکند

اند را ها قد علم کردهنبرابر آ دردولتمردان را که 

اشته بود. ذدر يک صف و امام را در مقاب  آنها گ

انست برای مزيرا امام برای همه، چونان دريا می

ها. امام را در هیچ دسته و گروهی جای ماهی

شد، ای جا نمیدسته نداده بود که امام در هیچ

تر و قداستش بیشتر از اين امام برای ارمیا بزرگ

سايه از سر همه » ها بود که در آنجا شود.گروه

ودال، ايوزيسون، کم شده بود. بورژوا، فئ

چی، بسیجی، چپی، راستی، هیچ انتلکتوئ ، معدن

تر از سر همه بزرگ ۀکدام فرق نمی کردند. ساي

ی از دريا ماهی نگرفته کم شده بود. اين بار کس

های حالل گوشت و حرام گوشت، بود. ماهی

پريدند. برانگیزی باال و پايین می تأثیرهمه به نحو 

کردند. مث  کمان. بعد شان را خم میستون فقرات

شود، با سر و عین تیر که از کمان چله رها می

زدند و به هوا پرتاب دمشان به زمین ضربه می

خوردند و ا شکم به زمین میشدند. دوباره بمی

ها خودکشی شد!!!! ماهیاين کار مرت  تکرار می

صاح  کافه دست » (350)همان: « کردند!می

معمر را گرفت و گفت: نه آقا. حاال الزم نیست 

 ۀپول بدهید. خسارتی نديده اينجا. تقصیر آن بند

هاست که هیچ وقت  دستیخدا نیست، تقصیر باال

برو آقا. برو آقا. معمر با  شوند.اين جوری نمی

 .«هاستدستیکرد: تقصیر باالخودش تکرار می

رمان  21ۀ اگر دقت کنیم در صفح (20)همان: 

رسد و وارد زمانی که ارمیا به خانه می ارمیا

ناراحتی او را مشاهده  ،شوداش میحیات پدری

کنیم. ارمیا جبهه و جنگ و خاک را بیشتر از می

محیط » پدری دوست دارد. امکانات و رفاه خانه

های نويی که در کنار خیلی قري  بود. ماشین

درخت پارک شده بودند. منظم و مرت . سپر به 

ها منظم و مرت . اگر درست در سپر. درخت

ايستادی از ابتدا تا امتداد دو درخت چنار می

چنارها  انتهای کوچه همه در يک خط بودند. همه

شد. ای ديده نمیسوخته ۀسالم بودند. هیچ شاخ

ه کج پارک کدريغ از يک تويوتا لند کروز خاکی 

که  13تی  ۀشده باشد. دريغ از يک آهن سوخت

ن بلند شده باشد. دريغ از حتی يک آدود سیاه از 

شان فرياد بند صف سرباز صفر ارتشی که فرمانده

های چنار پشت به ستون يک و همه مث  درخت

نوی سرباز  سر هم بايستند. حتی سبزی لباس
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« ها زيباتر بودصفرهای تازه وارد از سبزی چنار

ارمیا از محیط خانه خسته شده »و  (21 همان:)

خواست جايی باشد که بتواند فرياد بود. می

خواست بدود. هر وقت که بگشد. هر وقت می

خواهد گريه کند. اما خانه برايش تنگ شده می

. بود. در خانه جايی برای ارمیا وجود نداشت

سنگین معمر و شهین  ۀحتی در اتاق خودش ساي

کرد. پدر هم قضیه را فهمیده بود. را حس می

کرد زياد با ارمیا حرف نزند. البته سعی می

موضوع مشترکی هم برای حرف زدن نداشتند. او 

همان: ) .«دانست که ارمیا به او متعلق نیستمی

111) 

 

 وجود آثار و شواهد جنگ و درگیري .4

فشار اجتماعی و اضطراب  ۀونیسم زاداکسپرسی

روحی و جنگ و درگیری است. در نتیجه آثار و 

شواهد آن هم در آثار اکسپرسیونیسمی واضگ و 

وقتی ارمیا و پدر در  ارمیامبرهن است. در رمان 

کنند رستوران بین راهی منوی غذا را طل  می

داداش هنوز يک ماه نشده »گیرند: چنین پاسخ می

را راه انداختیم. يک ماه پیش شده  که اين خراب

جا همه چی تو منو داشتیم. موشک، هواپیما، اين

اش مال اين پمپ بنزين خراب راکت البته همه

شده بود اما سرت را درد نیاورم کباب داريم، 

ديزی داريم، و .... اين دور و برها هم عزيز 

يد. جز يک بیابان خراب شده آچیزی گیرت نمی

 (23همان: ) .«ها هم نخوردعراقیکه حتی به درد 

وجود عناصر جنگ )موشک، هواپیما،  ،بنابراين

راکت و ...( به طور مستقیم و يا بیان در رنج 

ن به طور مستقیم و غیرمستقیم خبر آناشی از 

، ارمیادر رمان الينفکی از اين نوع آثار است. 

اولیه و اصلی داستان، حول محور جنگ و  ۀهست

چرخد. شخصیت اصلی، ن آن میماجراهای پیرامو

-اص  با ورود به عرصه جنگ متحول میدر ارمیا 

شود و تحت فشارهای روحی آن، در پی مبارزه 

اين راه به هر چیز  و  با هر گونه ستم است و در

به هر کس که مانع رسیدن به هدفش باشد پشت 

کند. در جنگ است که وقتی دوست صمیمی می

رسد، گويی پیر و و رفیق شفیقش به شهادت می

مرادش را از دست داده است. وجود عناصر 

جنگ و درد ناشی از آن به طور مستقیم و غیر 

 مستقیم به فراوانی در اين رمان آمده است. در

-ها در سنگ اتفاق میصفحات ابتدايی، صحنه

 ۀافتند، نويسنده در اين سطور، عالوه بر بیان رابط

ها و عمیق میان مصطفی و ارمیا، از سختی

گويد و آرام آرام ذهن جنگ سخن می یفشارها

شهادت مصطفی و  ۀکند، سپس فاجعرا آماده می

 کشد.آشفتگی روحی ارمیا را به تصوير می

توصیف صحنه انفجار و شهادت مصطفی 

-که همراه با بیان عناصر جنگ مث  انفجار، خم

پاره، ترکش، سنگر، خون و شهادت است و بیان 

ا درد جسمی و روحی ناشی از های همراه بصحنه

دستش را باال برد تا مث  همیشه دعای » جنگ:

 . ما را هم دعا......بعد از نماز را هم بخواند

 او صدای مصطف 115 ۀپارانفجار خم یصدا

درهم آمیخت. ارمیا به ته سنگر پرت شد. کمرش 

 ای خورد. دردی عجی  در کمر وبه ديوار کیسه

-شیشه نع توجه به شییگیجی شديد. ارمیا ما احت

ای که به دستش خورد، نشد... دستان ارمیا محیط 

در زندگی  (13)همان:  .«شیشه را پیمود. مصطفا!
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پس از جنگ از نگاه ارمیا، درست است که جنگ 

تمام شده است اما نبايد يادش به فراموشی سپرده 

شود. نبايد از ياد برد که چه کسانی در راه وطن، 

من قد علم کردند. ارمیا هنوز در برابر هجوم دش

هم درد و رنجی دارد از جنس جنگ. او هنوز در 

 اش هزاران آه و حسرت.دل زخم دارد و سینه

نا  ۀمردم ديگر از جنگ به عنوان يک خاطر»

کردند. کسی دوست نداشت خوشايند صحبت می

وری کند. آخاطره جنگ را برای ديگران ياد

-فراموش می هاهای جنگ میان دود ماشینخاطره

شد. به لحاظ نوسانات اقتصادی اين روزها هیچ 

کس وقت فکر کردن در مورد جنگ را نداشت. 

ها در بازار جنگ کاال به طور طبیعی بعد از خاتمه

به مردم  ،ها احتکار شده بودکه توسط خیلی

ب آهای جنگ از عرضه شدند. آنهايی که در سال

ناگهانی  ۀگرفتند بعد از خاتمآلود ماهی میگ 

جنگ مجبور شدند در انبارها را به روی مردم 

ها به نحوی عجی  پايین آمده بگشايند. قیمت

 (12همان: ) .«بود

 

هاي بنديرهاسازي فرم و عدم توجه به تركیب .3

 معمول و قواعد دستوري

اکسپرسیونیسم در نثر متضمن اين اص  اساسی »

 ۀاست که تعبیر نويسنده از موضوع، تعیین کنند

گذاری و ترکی  جمله است. شک ، تخی ، نقطه

خیلی از قواعد دستوری و عناصر نوشتن  ،بنابراين

در داستان اکسپرسینونیستی ممکن است در هم 

اين ويژگی  (12-10: 1231)میرصادقی،  .«بريزد

نويسی مدرن های مهم داستانلفهؤيکی از م

هايی شود. به طوری که هم در داستانشناخته می

اند وجود دارد و قرار گرفته «رمان نو»عنوان  باکه 

اين  .نويسی جريان سیال ذهنهم در داستان

ی ذهنی و ترفندها، به منظور انعکاس فرايندها

ها به زبان ذهن به کار نزديک کردن زبان داستان

های روند. عدم رعايت قواعد دستوری، بازیمی

، های آوايی و معنايیزبانی با استفاده از تداعی

های گذاری دقیق متن، ابداع صورتعدم نشانه

نويسی به صورت جديد افعال و کلمات، جدا

افراطی، برای ابقای مفاهیم چندگانه يا انعکاس 

ابهام و ترديد حاکم بر فضای ذهن، همگی بدين 

رود که خواننده ها به کار میر در اين داستانمنظو

-را هر چه بیشتر با حال و هوای ذهنی شخصیت

، عالوه بر ارمیا، هم حس کند. در رمان ها

جدانويسی کلمات جمع، کلماتی که به طور 

شود هم به طور افراطی عادی سر هم نوشته می

خند و يا کلماتی ل  ۀاند، مث  کلمجداسازی شده

که بايد به ضماير شخص متص  شوند نیز، جدا 

 شوند. نوشته می

های پر بسامد رمان اين يکی از ويژگی

ديگر، يک اند از:که برخی از آنها عبارتاست. 

راه، ده، همداشتی، فرمانبهخند، غیرجو، ل دانش

گاری، کاو، خواستنود، روانوي  چیر، خش

گری، شان، ناشیگی، صورتبهشت، زندهاردی

 ها نمونه ديگر.مصطفا، مرتضا و ده

 ۀشايد نويسنده با اين کار، قصد دارد توج

ای واقعی کلمات مبذول کند که خواننده را به معن

 گی به فراموشی رفته است.در اثر تکرار و روزمره

-خواستند میپوزخندی زد و گفت: اگر می»

ارمیا او را از ادامه  ناكخشمگرفتند. اما نگاه 

 (23: 1251)امیرخانی،   .«صحبت باز داشت
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 گیخستهاز  هاشانچهرههای دو تیم که بچه»

راه افتادند، برای  كنترخرمق نداشت، به طرف 

همیشه جزء تماشاگران  ما و شما که احتماالً

چیزی جز مهرهايی به اندازه  كنانبازيهستیم، 

 ( 100)همان:  .«يک بند انگشت نیستند

های قديمی و تلییر وضعیت نفی قال 

هاست که با عقايد اکسپرسیونیست موجود از

کند. هنجارگريزی و های متفاوتی بروز میروش

ساختارشکنی و نفی قراردادهای موجود در 

ن در زمینه آهای ادبیات گذشته يکی از نمونه

های ديگر هم به ادبیات است. البته در زمینه

برای شما بنی » يابد.یم های متفاوت نمودگونه

اسرائی  يک عیسی الزم است. عیسی بايد به دنیا 

بیايد. من بیست سال است که درد زايمان دارم. 

گويد: فاجاءها المخاض من درد قت خدا میآن و

 .«زايمانم قديمی است. تازه من که مريم نیستم

  (105همان: )

از عشق به  زهای دردمند. که لبريای دل»

خمینی است تا ابد خواهیم تپید و خورشید 

از گذشته به عالم و آدم  ترناكتابرهبری امام، 

 (110 )همان: .«خواهد تابید .... 

گويد پیرمرد. تازه ارباب دفعۀ راست می»

پیش گفت اگر سه تا کامیون هر روز ل  به ل  

آيد تو گیرم. چرا وقتی میمیویزیون تان تلهبراي

  (100 )همان: .«گیری؟میالل مانی 

 

 عشق .1

عشق به عنوان عنصر اصلی بسیاری از آثار 

ای در ادبیات داشته برجسته جهان، نقش سازنده

-عشق به عنوان يکی از اصلی است. در ادبیات،

ترين مضامین، عام  خلق بسیاری از آثار 

محبت يا عشق مفهومی »باشد. ماندگار ادبی می

کلی است که هم در نسبت میان مخلوقات با 

شود و هم در سنت خلق يکديگر به کار برده می

تواند تعالی. مح  و محبوب میبا حق

توانند موجودات مختلفی باشند. مثالً هر دو می

حیوان باشند، مانند محبتی که ناقه به بچه خود 

تواند هر دو انسان باشند؛ کند، يا میاحساس می

مانند محبتی که مادر نسبت به طف  خود دارد يا 

محبتی که يک مرد يا يک زن نسبت به زن يا 

منان ؤکنند يا محبتی که ممرد ديگر احساس می

د از نسبت به يکديگر دارند. در قرآن خداون

محبت خود نسبت به بندگان يا محبت خواص 

بندگان نسبت به خود ياد کرده است، چنانکه 

(. در 00فرمايد: يُحبهُُّم و يُحبُّونَه )مائده: می

ُيحبهُُّم مح  خداوند است و در يُحبُّونه مح  

. )پورجوادی، «بندگانند و محبوب خداوند

عشق را با انواع عشق طبیعی يا  (1-2: 1215

-بندی کردهنی و عشق الهی يا آسمانی تقسیمزمی

اند. اما در جهان اکسپرسیونیستی، عشق اگر از 

نوع زمینی باشد، يعنی عشق انسان به انسان، 

همراه با احساس گناه و تحمی  رنج و محنت 

است. البته خاصیت عشق به طور طبیعی همین 

بخشد، از درون، است. در عین اينکه نیرو می

زاند. در جهان اکسپرسیونیستی، سوعاشق را می

شادی و نشاط و سعادت و خوشبختی  اصالً

سپارد وجود ندارد. انسان عاشق، دل به آينده می

کند. عشق و با اين امید رو به آن حرکت می

چه عشق انسان به انسان و ارمیا به مصطفی اگر

عشق زمینی است اما شروعی است برای عشق 
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ا مصطفی معنی سیر الهی و آسمانی. زيرا ارمیا ب

و سلوک را درک کرده و با مصطفی از پوسته 

حیوان بودن بیرون آمد و به انسانیت رسید و از 

آن نردبان رسیدن به عشق الهی را ساخت. ارمیا 

عاشق مصطفی است و اين حس، نگاه او را به 

ها هم ديگر را در دست» همه چیز تلییر داد.

رگ های بزآغوش گرفتند. اندکی بعد دست

های عريض ارمیا را به خود مصطفا شانه

های مصطفا راهی میان موهای فشردند. انگشت

پیچیده و شانه نخورده و مشکی ارمیا گشودند و 

تا انتهای ريش بلندش کش آمدند و بعد هر دو 

با شرمی نامعلوم هم ديگر را بوسیدند. انگار که 

 (10)همان:  .«اندهاست هم ديگر را نديدهسال

شود و آرام آرام بزرگ می یه مصطفعشق ب

تر هم سراغ های بزرگشود تا عشقباع  می

قدر عاشق عشق به امام. ارمیا آن ارمیا بیايد. مثالً

امام شده بود که از او را يک موجود ابدی 

ساخته است. واکنش وی نسبت به خبر فوت 

 امام و نجواهايش، از عشقی بزرگ حکايت دارد.

دهد، همه محو امام را می وقتی راديو خبر فوت

ها شوند. اما ارمیا مث  ديوانهصدای راديو می

تو » گويد:پیچد و با صدای لرزان میبرخود می

ساکت  گويی؟ حواست هست؟داری چه می

کرد که ارمیا با اوست. شدند. هر کس فکر می

ارمیا به طرف هیچ کدام نرفت. راديو را با دو 

صورت گرفته بود. دست بلند کرد. راديو را جلو 

انگار صورت دشمنش را در میان دو دست 

گويی؟ مرد، فهمی داريچه میتو نمی گرفته باشد.

 .«گويی؟میرد؟ داری چه میمگر امام هم می

فهمد عشق به امام، فقط ارمیا می (111)همان: 

کار او نیست؛ امام هزاران عاشق دارد. عاشقانی 

امام  ۀجناز» مث  ماهی که امام برايشان درياست.

ش  تا صبگ در مصال بود. قرار بود صبگ بعد از 

خواندن نماز میت برای تدفین، جنازه را به 

بهشت زهرا ببرند. امام تنها نبود. دور تا دور 

های مصال اش هزاران عاشق روی خاکجنازه

 (355)همان:  .«تهران نشسته بودند

 

 تصویرسازي .7

سازی هنرمند اکسپرسیونیستی در قید تصوير

ها تنها تصوير برای اکسپرسیونیست»است. 

در واقعیت،  ایای است برای ايجاد حفرهوسیله

ن و کاويدن آنچه های آبیرون کشیدن استخوان

دست تا آنجا که در نامرئی مرئی است تا دور

 (150: 1250)سیدحسینی،  .«مستحی  شود

، برای انتقال آنچه که ارمیانويسنده در رمان 

گذرد، پیوسته در پی تصويرسازی در ذهنش می

خاک جنوب  ۀاست. در توصیف آنچه که دربار

-خاک»نويسد: گونه میگذراند، ايندر ذهن می

شود. مث  ها شبیه آب میهای جنوب بعضی وقت

تر يايیؤآب، وقتی که تصويری را بسیار ر

 در (35: 1251)امیرخانی،  .«کندمنعکس می

که ش  هنگام قسمت ديگر، تصوير عاشقان امام 

اند، تصوير دور تا دور جنازه امام جمع شده

های روشن بسیار زيباست. اين تصوير، اين شمع

سازد که گويی وجود امام را به ذهن متبادر می

ای ستاره همچون خورشید فروزان است در کنار

های کوچکی که پیرامون خورشید کوچک، ستاره

ا صبگ در امام ش  ت ۀجناز» ند.اذره پرو در طواف

مصال بود. قرار بود صبگ بعد از خواندن نماز 
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میت برای تدفین، جنازه را به بهشت زهرا ببرند. 

اش هزاران عاشق امام تنها نبود. دور تا دور جنازه

های مصال تهران نشسته بودند بعضی روی خاک

ها خاصیتی غیر از شمع آورده بودند، شمع

ن را مث  روشنايی داشتند. خاصیتی غري  که زمی

های روشنش، کرد. زمین مصال با شمعآسمان می

اش های تکراریتر از آسمان با ستارهآسمانی

 (355)همان:  .«بود

 

 گیرينتیجهبحث و 

مکت  اکسپرسیونیسم به عنوان يک جنبش 

اجتماعی و فرهنگی قرن بیستم در اروپا جريان 

داشت و واکنشی بود در برابر نظم ظاهری 

کید أی و بر عمق اشیا و آثار تجامعه بورژواز

هايی با ها و تفاوتکرد. اين مکت  شباهتمی

ديگر مکات  ادبی اروپايی دارد و مشخصه 

ست که شاعر و نويسنده ا اصلی آن اين

اکسپرسیونیست به دنبال آرايش کالم نیست و 

هدف او انتقال پیام با استفاده از ابزار خاص با 

ت  در حوزه گذاری است. اين مکتأثیرنهايت 

است. در ادبیات داستانی  ترنثر و داستان موفق

فارسی و آثار معاصر ايران هم ردپايی از اين 

شود. به عنوان مثال در رمان مکت  مشاهده می

ارمیا   -از رضا امیرخانی ارمیا -مورد بررسی ما 

فردی معتقد است و عقايد او درباره خدا، نماز و 

بهه و دفاع از همچنین حضور او در ج و ائمه

-خاک کشورش باورهای درونی او را نشان می

دهد که ما را به اولین اص  اکسپرسیونیستی 

کند. از طرفی نويسنده با توصیف هدايت می

چهره و حاالت مختلف ارمیا به بیان احساسات 

مخالفت ارمیا با والدينش  .پردازدها میشخصیت

فتن در برخی مسائ  به عنوان نس  گذشته، نپذير

عقايد و حتی روش زندگی آنان و دوری جستن 

او از محیط تهران و ... نفی مدرنیته و نظام 

داری را در تفکر ارمیا و ديگر آثار سرمايه

دهد که هدفی جز اکسپرسیونیستی نشان می

آل دگرگونی دنیای فعلی و ساخت جامعه ايده

در برندارد. از طرفی موضوع اين داستان جنگ و 

مون آن است که در برخی از ديگر مسائ  پیرا

شود. در آثار آثار اکسپرسیونیستی هم مشاهده می

ها اغل  جوان و اکسپرسیونیستی شخصیت

آل هستند؛ که ارمیا قهرمان جويای جامعه ايده

-اين داستان هم فردی جوان است و با  هم

رزمانش در راه مبارزه با ستم و بی عدالتی از 

آل ای ايدهتا جامعهگذارند جان خود مايه می

 ارمیاداشته باشند. با مشاهده اين موارد در رمان 

از رضا امیرخانی که با برخی از اصول 

توان ردپای می ،اکسپرسیونیستی همخوانی دارد

نويسنده  اکسپرسیونیسم را در آن مشاهده کرد.

در اين اثر ضمن اينکه انزجار و مخالفت خود را 

کند؛ ولی ان مینسبت به جنگ و زور و ستم بی

آورد. از مقاومت و پايداری نیز سخن به میان می

شمارد و آن را فضای پايداری را مقدس می

کند. ديگر سازی معرفی میمحیطی برای انسان

هر چند در اين است. شاخصه اين رمان عشق 

اثر عشق فرجامی ندارد؛ اما همیشه عام  

شود برای قهرمان جوان. عاملی تحريکی می

 شور و هیجان و مبارزه با ظلم و تجاوز.     برای
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A Study and Analysis toward Expressionism in Ermia by Reza 
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A. Hassanzadeh Mirali


 

 

 

Abstract 

The twentieth century art has been called as expressionism that reached its climax 

during the First World War. In this school, the author is trying to reflect his/her inner 

feelings in response to external reality. The human is centrality of expressionistic 

stories who is fighting against injustice in search of his / her paradise. This kind of 

fighting and stability can introduce the expressionistic works as Resistance Literature. 

Reza Amirkhani is a young author whose works have been placed in the field of 

Resistance Literature. In his works, the human is the centrality of the stories such as 

the expressionistic ones. The works were written in the form of a modern novel and 

the author used the modern techniques for promoting the story by breaking up some 

of the traditional conventions of the Iranian stories. In Ermia novel, the young 

character who is seeking justice with his friends tries to change the current world into 

an ideal community based on expressionism. Being opposed with the previous 

generation (father and mother), reject the materialistic ideas of the people, discarding 

the modernity and traditional forms, showing the inner feelings of characters and 

social pressure governing their life in Ermia story all indicate the effect of 

expressionism in the works of Amirkhani. 

Keywords: Expressionism, Fictional Literature, Challenger or Fighter, Ermia, Reza 

Amirkhani. 
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