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اي پاره يهاي اکسپرسیونیستی با مطالعهي واکاوي شاخصهکنندهپژوهش حاضر بیان
ویـژه در  که البته در دیگر آثارش به ش) است1349-1260( از قصاید ادیب نیشابوري

نیز قابل ردگیري خواهـد بـود. تصـاویر اکسپرسیونیسـتی از رخـدادهاي      » قیصرنامه«

هایی آراسته است جویانه و فجایع جنگ در شعر ادیب تا حدود زیادي با شاخصهسلطه
هـایی کـه   شود؛ شاخصهزمان در غرب دیده میهنري مرتبط و هم-که در مکتب ادبی

هاي درگیر به بار آورده اسـت. از ایـن   ملت ادبیاتهاي مشترك در ها و عاملیتهزمین

اکسپرسیونیسم است که در  گیري جهانی مکتبرو، فرض تطبیقی کار حاضر بر شکل
هاي تجربی یکسان است و نه لزوماً در پیِ ها تواردي و متأثر از زمینهآن وجود شاخصه

بی اروپاي غربی یا آثار نویسندگان آلمانی پیشرو. به تأثیرپذیري شعر ادیب از مکاتب اد

 يگري، تخطئهتوان گفت افزون بر ارتباط محتواي اشعار ادیب با ضدنظامیاختصار می
هـاي آخرالزمـانی از نتـایج جنـگ، بیـانگرایی      جهان پرآشـوب ویلهلمـی و پیشـگویی   

پـردازي نمـادین و   شخصـیت ویژه در تصویرسـازي و  ي او در سبک ادبی نیز به خلّاقانه

هایی نیز با برخـی از مکاتـب هنـري و    ها، همگونیانتزاعی مشهود است. این بازنمایی
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 1- مهمقد  
اد سیاسی در تاریخ جهان در ترین رویدجنگ جهانی اول و پیامد آن شاید مهم 

رسـمی،   طرفـی قرن بیستم باشد. ایران در جنگ جهانی اول با وجود اعـالن بـی  
ها بود. شروع جنگ فشار خارجی بر ایران را افـزایش  و تاز قدرتتاخت  يصحنه

زمان با گسترش اختالفات دیرینه در هاي اجتماعی همداد و سبب شد که گسل
ــر  ــومی و سیاســی ای ان رخ دهــد. حکومــت مرکــزي دچــار اخــتالف و  نظــام ق

زیـر  «، »زیـر نفـوذ روس  « يچنددستگی شده بود. خاك ایران که به سه منطقه
تقسیم شده بود، در سال دوم جنگ، کشـور بـه دو   » بی طرف«و » نفوذ انگلیس

هـا و  شـکنی روس ي زیر نفوذ روسیه تزاري و انگلستان تبدیل شد. پیمانمنطقه
غال ایران، خشم مجلس ایران را که از حمایت مـردم برخـوردار   ها، و اشانگلیسی

طرفی دولت مرکزي نسبت به جنگ روس و انگلیس بر  بود، برانگیخت. اعالم بی
ها را نیـز بـه پیشـروي در    سر خاك ایران، عالوه بر این دو قدرت بزرگ، عثمانی

      ـ خاك ایران تهییج کرد و درسـت در همـین زمـان بـود کـه دخالـت و فع ت الی
منظـور تشـکیل اتّحـادي    مأموران آلمانی، براي همکاري با برخی از ایرانیـان بـه  

ــی و       ــاي مردم ــیاري از نیروه ــوي بس ــانی، از س ــیس و عثم ــه روس، انگل علی
رسید. آلمان در مقایسـه بـا انگلـیس و    روشنفکران، تا حدودي موجه به نظر می

رسـید  ه نظـر مـی  در ایران، براي حفـظ منـافعش، بـ    جویانههاي مداخلهسیاست
تهدید مستقیمی علیه ایران نباشد. احساسات ضد روسی و ضد انگلیسـی باعـث   

ها را متّحـدان درخـوري تلقّـی کننـد.     هاي ایرانی، آلمانیشد برخی از دموکرات
کردن آلمان به شرق، بیشترین تأثیر را داشت، طرفـداري  اي که در نزدیکمسأله

گیـري جنـگ جهـانی اول بـود. بـه      شکل عثمانی مسلمان از آلمان و اتریش در
حمایت و بسترسازي عثمانی در همسایگی ایـران بـود    يهرحال آلمان، در سایه

اش را براي رسیدن به هندوستان و افغانستان و بـرانگیختن  که استراتژي جنگی
رسید که آلمان شورش علیه حاکمیت بریتانیا در آنجا بنا نهاده بود و به نظر می

  ).  16-13: 1387اتابکی،( بودیمی علیه ایران نمیتهدید مستق
هـاي  اش بـا قـدرت  از این رو باید پذیرفت که روابط آلمان با ایـران و رویـارویی   

انگلیس و روس، بدواً مبتنی بر خیرخواهی و اصالح نبود؛ بلکه منافع بیشتري را 
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ربیـع   7کرد. مورخ الدولـه سـپهر، مـورخ شـنبه     جو میودر رقابت با آنان جست
دوسـتانه ادیـب   ي اشـعار آلمـان  ، دربـاره 1916دسامبر  30برابر با  1335االول 

شاعر شهیر ایران ادیب پیشاورى اشعارى راجع به فتح رومـانى  «نوشته است که 
ــن ماکنســن    ــانى ف ــزرگ آلم ــط دو ســردار ب ــن 1و تصــرف بوخارســت توس و ف

را مدح کـرده بـود.   سروده و با بیان شیوایى ویلهلم دوم قیصر آلمان 2هاین فالکن
 ، ابیات مزبور را ترجمه نموده با متن فارسى آن به برلن فرستادم کـه بـه  نگارنده
نظـر امپراطـور برسـد. بعـدها جـواب رسـید کـه        ي وزارت امور خارجه بـه وسیله
االمر قیصر مقتضى است از طرف سفارت آلمان هدایایى که الیـق چنـین   حسب
اما هرقدر مسیو زمر و من بـه سـیدادیب   سرایى باشد به وى تقدیم گردد،  سخن

گونه هدیه و حتى یادگار کوچکى نرفـت و گفـت   اصرار کردیم زیر بار قبول هیچ
 »ي من به قیصر آلمان علتى جـز دشـمنى او بـا انگلسـتان نـدارد     عشق و عالقه

  ).405-403: 1336سپهر، (
اسـتعماري   يبا این همه، روشنفکران و ادیبان و شاعران آن عهد، بنا بر پیشینه 

انگلیس و روسیه، تمایلی پنهانی نسبت به دشمنانِ دو کشور ِ انگلیس و روسیه، 
یعنی آلمان و متّحدانش نشان دادند که در آثار ایشان به طـور مشـهودي دیـده    

پیش از آغاز جنگ هم براي همکاري با آلمـان  «شود. این طبقه از جامعه که می
داري به سود آلمـان زدنـد و احساسـات    امنهدر تکاپو بودند، دست به تبلیغات د

ایران انعکاس یافت. در رأس ایـن جریـان، شـاعر     ادبیاتدوستی در شعر و آلمان
  ).  317 :1387، 2آرین پور، ج ( »بزرگ و زبردست، ادیب پیشاوري، قرار داشت

ادیب از جمله کسانی است که افزون بر مخالفت سیاسی و مذهبی بـا گسـترش   
ي احساسـی تلخـی از ایـن اسـتعمار را در دوران     مار غرب، تجربـه استع يدامنه
هـاي  اش در حوزهي گستردگی علمیخود داشته و با همه شخصیتگیري شکل

بینیم که نسبت به این رویـداد و همسـو   عرفان و تاریخ، او را شاعري می ،فلسفه
 ه. 1260شده، آثار ارزشمندي خلق کرده است. او در حدود سـال  با گفتمان یاد

هاي بـین خـاك افغانسـتان و پیشـاور بـه      ق. در کشور هندوستان، در کوهستان

                                                
1- Von Mackensen 
2- Von Falkenhayn 
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دنیا آمد. پس از ایام طفولیت و تحصیالت مقـدماتی، چـون سـاکنان سـرحدات     
غربی هند با سپاهیان انگلیس سخت درآویختند و در این فتنه و آشوب، پـدر و  

ت عمر، یک روز و یک شـب  در تمام مد«عموزادگان و خویشان او کشته شدند، 
ها بر وطنش آسوده و فـارغ  بر او نگذشت که از خیال هندوستان و هجوم فرنگی

باشد بلکه دائماً بر کسانی که به وطنش ستم کرده و استقاللش را از میان بـرده  
). ادیب به اصرار مـادر  13: 31 يالملک اورنگ، دورهشیخ( »کردبودند نفرین می

را به کابل رسانید. سپس براي تحصیل و تلمذ، بـه شـهرهاي    و زنان قبیله، خود
غزنین، هرات، تربت جـام، مشـهد و سـبزوار سـفر کـرد... و در محضـر بزرگـانی        

غـالم حسـین   سعدالدین، میرزا عبدالرّحمن، ملّاآل ناصر)، ملّا( محمدهمچون ملّا
د سـبزوا  هـادي سـبزواري، آخونـد ملّـا    ملّـا االسالم، حـاج شیخ ري و آخونـد  محمـ

ه. 1300ملّااسماعیل سبزواري به یادگیري علوم عقلیه و ادبیه پرداخت. در سال 
ق.، به تهران مهاجرت کـرد و تـا پایـان عمـر در تهـران بـود و سـرانجام در روز        

ه.ق.، به بیماري سکته درگذشت. آثـاري کـه از ادیـب    1349دوشنبه، سوم صفر 
بیـت قصـیده و    4200که مشتمل بـر  اوست » دیوان اشعار«برجاي مانده، یکی 

ي بیـت قصـاید و قطعـات عربـی اسـت. دیگـري منظومـه        370غزل فارسـی و  
فردوسی و مشـتمل بـر    وزن شاهنامه، که هم»نامهقیصر«بیتی  14000حماسی 

مطالب عرفانی و اندرز و ترغیب ایرانیان به مردانگی و جانبـازي در راه اسـتقالل   
هـاي قیصـر ویلهلـم دوم آلمـان و     سـتایش از دلیـري   ایران و پیکار با ظلم و نیز

  ).319-317:  1387، 2آرین پور، ج ( هاستخود از انگلیسی يکینه
  
  ي پژوهشو پیشینه بیان مسأله، رویکرد -2

ت جنـگ جهـانی اول و شاخصـه     يمسأله هـاي  مشخص در این پژوهش، عاملیـ
ادیب پیشـاوري اسـت   هنري و ادبی اکسپرسیونیسم بر صورت و محتواي اشعار 

اي را از سر گذرانده باشد. از جمله سؤاالتی رسد خود چنان تجربهکه به نظر می
  ها پاسخ داده شود عبارت است از:رود در پژوهش حاضر به آنکه انتظار می

توانست رویکـردي سیاسـی را   ادیب با وجود عزلت عالمانه و عارفانه، آیا می -1 
اکسپرسیونیسـتی) بـا   ( گرانـه د یـا برخـوردي بیـان   در این امر دنبال کرده باشـ 
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رخدادها داشته است؟ ادیب از سویی در کنارِ دیگر شـاعران ایـن دوره از جملـه    
بهار، وحید دستگردي و...، دشمنِ متفقین به ویژه انگلـیس اسـت ولـی از دیگـر     

گرایی سیاسی بـه هـیچ وجـه گرایشـی بـه آلمـان نشـان        سو، چرا از منظر عمل
  دهد؟ نمی

تواند برآمده از کنشی نمادین نسبت به هر نوع جنگـاوري  آیا این تناقض می -2
  گري باشد؟ و نظامی

توانـد از  بندي اکسپرسیونیستیِ آن، مـی ادیب از جنگ و صورت يآیا تجربه -3 
  ازاي اروپاییِ آن برخوردار باشد؟ ویژگیِ متمایزي نسبت به مابه

کـنش  پرسیونیستی مبتنی بـر بـرهم  ي اکسبدیهی است که فرض چنین تجربه 
ي ادبی خواهد بود که به زعـم زیگفریـد پـراور رویکـردي     آفرینش ادبی و نظریه

ادبی است. بنابر بررسی ژیرمنسکی، چندین مورد مشابه هسـت کـه در   -تطبیقی
ي پراور حتی اگـر بـا   ها ارتباط یا تأثیر مستقیم دخالت نداشته است. به گفتهآن

توان از ایشان آموخـت  فکر نباشیم، می اش همن اروپاي شرقیژیرمنسکی و پیروا
هـاي اجتمـاعی، بـه طـور ضـمنی،      زمینهقوانین کلی گسترش ادبی و پیش«که 

پـراور  ( »لنینیستی است-مبتنی بر پذیرش الگوي پیشرفت تاریخیِ مارکسیست
توان تشـابه ادبـی را بـه رونـدهاي مشـابه      ). از این رو تاحدي می56-57: 1393

» دادا«ي مـان پدیـده  زاي از آن، ظهور هـم جتماعی و سیاسی نسبت داد؛ نمونها
این شباهت بیـانگر عوامـل   «در اروپا و آمریکا در طول جنگ جهانی اول است و 

تاریخی مشابه است که روشنفکران آن زمـان اروپـا و آمریکـا واکـنش یکسـانی      
  ).  57همان: ( »نسبت به آن از خود نشان دادند

آلمـان،  ( سـوئد و نـروژ) و مرکـزي   ( ونیسم که ابتدا در اروپاي شـمالی اکسپرسی 
ي جایی که پیرو تـأثیرات جنـگ همـه   لهستان و چکسلواکی) آغاز گردید، از آن

-دید، مشترکاتی بـا مکتـب  پرستی را محو میگرایی و سنت توهمات اعم از عقل
ــم دارد   ــون دادا و سوررئالیس ــدي چ ــاي بع ــایلر( ه ــریش ). او187: 1990 1ت ل

اکسپرسیونیسـم بـه   «اش ) در مقـاالتی در مجموعـه ویراسـته   1973( وایشـتاین 
ي اکسپرسیونیسـم  ي تطبیقی پدیدهبه مطالعه» المللیي ادبی بینعنوان پدیده

                                                
1- Taylor 



  1396ي دوم، زمستان هاي ادبی، سال اول، شمارهي مکتبامهنژوهشپ ■ 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرداخــت و بــا همکــاري دیگــر پژوهشــگران کوشــیدند تــا بــه منظــور توصــیف 
 و آلمـان  در رااصلی آن  يهستهی، ستیمدرن یجنبشي اکسپرسیونیسم به مثابه

ات  ریسـا  در يهنـر  راتییـ تغ نشان دهند؛ همراه با مجارستان  شیاتر هـاي ادبیـ 
ی بـه  فرهنگـ انیـ م تعامـل ي نـوعی  یی و حتی فراتـر از آن کـه بـه واسـطه    اروپا

در  1وایشـتاین  .یابـد آمریکا گسترش می متحده االتیا و هیروس نظیر کشورهایی
ـ  ارتباطـات آن را در » اوراکسپرسیونیسم: سـبک یـا بـ   «بخشی با عنوان  ی و ادب

محافلی هنري گوناگون از جمله در ورتیسمِ انگلستان و شـعرگراییِ چکسـلواکی   
  ).26: 1973وایشتاین، ( گر دانستجلوه

اي از آن در طـول  شد و بخش گسـتره این فرض که جنگ اروپا به ایران کشیده 
حـدي بایـد تـأثّرات    دهد کـه تـا چـه    تواند نشانمی جنگ اشغال گردید، عجالتاً

ات اکسپرسیونیستی را برخاسته از عامل مشترك جنـگ جهـانی در    ایـران   ادبیـ
طرفـی ایـران از سـوي    دانست. افزون بر این، احساس ناامنی حاصل از نقض بـی 

ي عصیان کنندهروس و انگلیس و گرایش به آلمان به عنوان نیروي سوم، تقویت
هد بود. کوشـش حاضـر بـه تبیـین     اکسپرسیونیستی نسبت به آشوب جهان خوا

هایی از آن تأثّرات اکسپرسیونیستی جنگ در شعر ادیب پیشاوري نظـر  مشخصه
ها چنان که ادوارد سعید بـاور داشـت؛ یعنـی    دارد، نه فی المثل مهاجرت نظریه

ي اثرپذیري نظریه یا اثري از چنان مکتب اروپایی، بلکه تأکیـد دارد کـه تجربـه   
ي کن جنـگ جهـانی اول، منطقـاً برآرنـده    دادهاي بنیانمشترك برخاسته از رخ

  نوعی از بیانِ نفسِ مشترك قلمداد گردد. 
ات ي بازتاب جنگ جهانی اول در شـعر و  اي که دربارهاگر از پیشینه  دوره  ادبیـ

 شخصیتگیري شرح وقایع زندگی و چگونگی شکل ي)، درباره1( هست بگذریم
دیب پیشاوري، مطـالبی بـه طـور پراکنـده در     علمی، ادبی، اجتماعی و سیاسی ا

جلـد دوم از یحیـی آریـن پـور،     » از صـبا تـا نیمـا   «هاي ادبی چون تاریخ نگاري
از محمدرضـا شـفیعی   » بـا چـراغ و آینـه   «از یعقوب آژند، » نوین ایران ادبیات«

و   احــوال اي در هـا و خـاطرات پراکنـده   شود. جداي از نوشـته کدکنی یافت می
سـید مرتضـی   ، یییغما  حبیب، به قلم عبدالحسین اورنگ، پیشاورياشعار ادیب 

                                                
1- Weisstein 
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، عبدالرحمن پارسا تویسرکانی، منیب الرحمـان، علـی میرانصـاري و ...،    جعفري
انـد؛  ي سیاسی و دینی به اشعار او پرداختهبرخی با نگاهی از منظر تاریخ اندیشه

نامـه و  : زنـدگی دار طلعـت یـار   آینه«) در کتاب 1381( ابوالحسنی علیاز جمله 
)، نیـز  1388-1374هـاي  بـین سـال  ( و دیگـر مقـاالت  » اشعار ادیب پیشـاوري 

) از منظري صرفاً 1392( کیلیوو گزکو بی قصاچنین ). هم1386( عصمت کیخا
). با ایـن  2( اندپژوهانه به بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پرداختهتاریخ

ویـژه پژوهشـی از   کمتر توجه شده، بـه  ي هنري و سبکی اشعار اوهمه، به سویه
چنین از این منظر اکپرسیونیستی در باب هنر شاعري او انجام نگرفته است. هم

الوصف ادیـب پیشـاوري بـه قیصـرِ آلمـان در جنـگ       جهت که علل گرایش زاید
گرایـی او ـ را بـا خـوانش اکسپرسیونیسـتی روشـن کنـد،        جهانی اول ـ و آلمان 

  رد.ضرورتی درخور توجه دا
  
  تجزیه و تحلیل-3
3-1-    ل و اکسپرسیونیسـم در شـعر ادیـب    بازتـاب جنـگ جهـانی او

  پیشاوري
هاي ادبی آلمان و اروپـا بـود کـه بـه     ها و جریاناکسپرسیونیسم از جمله مکتب 

به وقوع  ادبیاتهنر و  يبینی و اعالم فجایع جنگ جهانی در عرصهمنظور پیش
براي توصـیف نقّاشـی مـدرن و بیـان      1850 پیوست. عنوان مکتب ابتدا در سال

عواطف و هیجانات خاص به کار گرفته شد و کوششی بود در جهـت ایـن کـه از    
تأثّرات، پا را فراتر نهند و به سوي خلّـاقیتی   يامپرسیونیسم یعنی ثبت منفعالنه

 کـردن فـرم معهـود، نیرومنـدتر گـام بردارنـد      تر، یعنی متالشیتر، متالطمخشن
شناختیِ کـالف سـردرگمِ    زیبایی ي). اکسپرسیونیسم نتیجه7و 6: 1390فرنس،(

هاست. در این طرز تلقّـی، هنـر،   فجایعِ گوناگون نیست، بلکه، عصیانی بر ضد آن
هاي مذهب، فلسـفه، سیاسـت و اجتمـاع فـرو     هاي خود را در اعماق زمینهریشه

اي فلسفی، کیهانی، هي خود را با درآمیختن زمینهدهنده برد؛ عناصر تشکیلمی
گیـرد.  هـا مـی  آلیستی و اخالقی، به امید انقـالب اجتمـاعی، از ایـن زمینـه    ایده

، را» وضع بشـري «و » اساسی«خواهد که احساسات  بنابراین اکسپرسیونیسم می
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در یــک اثــر ). «700: 1391ســید حســینی،( چنــان کــه هســت بیــان کنــدآن
هان عینی و حقیقت ملمـوس،  اکسپرسیونیستی، نویسنده به جاي نشان دادن ج

ي درونی خود را از جهان به نحوي کـه در ذهـن او یـا یکـی از قهرمانـان      تجربه
خواهـد روح خـود را   الواقع هنرمند میریزد... فیدهد و بیرون میاوست بروز می

ت خـود را بیـان کنـد. ایـن حالـت ذهـن، احساسـاتی و          به تصویر کشد و ذهنیـ
). 141: 1390شمیسـا، ( »مول و غیر متعارف استعاطفی و به طور کلّی غیر مع

امیـل  ( این مکتب اگرچه شکلی از مدرنیسم است که در واکنش بـه ناتورالیسـم  
ماالرمه) در آلمان پدید آمد؛ عمالً خاستگاه آن را باید ماننـد  ( زوال) و سمبلیسم

). 100: 1390فـرنس، ( هـاي جدیـد در هنرهـا، فرانسـه دانسـت     تمامی جنـبش 
ــدهاســتقالل فزا ــتعاره يین ــاژ، اس ــانی و   يایم ــایالت عرف ــذیرش تم ــق، پ مطل

گرایی مفـرط نویسـنده و کاویـدن    ها، ذهنمذهبیِ روح انسان و ستایش آن شبه
). از 7همـان : ( ي ادبـی بـود  هاي ایـن پدیـده  هاي درونی حاد، از ویژگیوضعیت

و هاي مکتب اکسپرسیونیسم که بعضـاً در شـعر ادیـب، رنـگ     ترین شاخصهمهم
  توان دید، عبارت است از:اي از آن را میرگه

) و به کمال Self-mastery( 1تأکید بر خودآگاهی، خودسروري-3-1-1 
    رسانیدنِ پرشورِ خویشتن

چنین گفـت  « ویژه در کتاب ي فردریش نیچه بهها برآمده از اندیشهاین ویژگی
رشـار، از  قـوي و س  يبوده اسـت و بـه عنـوان یـک نیـروي محرّکـه       او» زرتشت

ل در هنـر بـه شـیوه     شـود ي اکسپرسیونیسـتی قلمـداد مـی   مختصات قابل تأمـ 
  ).11همان:(
در در قصـاید دیـوان و   براي تبیین ایـن خودسـروري و کمـالِ پرشـور، شـاعر،       

آل اوسـت  کند که ایدهاي معرّفی میاش را به گونه نامه قیصرنامه، قهرمان نمایش
اهی و درك عاطفی و احساسیِ عمیـقِ خـویش را   ي او، خودآگتا بتواند به وسیله

طلبی همراه با بیـانی احساسـی را در آن   مطرح کند. این گونه از تعمد در کمال
دسته از قصاید ادیب پیشـاوري کـه در سـتایش ویلهلـم دوم آلمـان و توصـیف       

توان دید. بـه عنـوان مثـال در ابیـات     جنگ جهانی اول آمده است به وضوح می
                                                

1- Self-mastery 
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ستاید، گـویی خواسـته اسـت در زیـر چتـرِ      ري و عظمت قیصر را میزیر، که برت
ي اندیشه و هنـر  طلبی قیصر، جایگاه و پایگاه خویش را در عرصهشکوه و قدرت
  عصران بازگو کند:و در میان هم

ــاحري    ــانی س ــد م ــاعري مانن ــانی ش ــر آلم     گ
ــگ   ــال  ارتنـ ــردازد از امثـ ــري پـ ــا دفتـ ــاآسـ   هـ

    وي دفتـر کنـد  تا مدحت قیصـر کنـد بـر نـامِ       
  هـا ... تفصیلش از گـوهر کنـد وز اختـرش اجمـال      

    چون بیند این دیبايِ من دیباي دهرآرايِ مـن   
  هـا دور افتد از صحرايِ مـن از حسـنِ ایـن منـوال      

  )12(دیوان:                                                       
نسبت به قیصر آلمان سازي که از منظري دیگر که بنگریم، ادیب با این برجسته

جویی خود را بـه تصـویر   خواهی و برتريخواهد حس کمال نشان داده است، می
بکشد و در حقیقت شعرِ شاعر، فریاد درون ناآرام و پرغوغايِ خـویش اسـت کـه    
گویی همیشه یک قدم از شرایط جامعه جلـوتر اسـت و اوضـاع دشـوار آینـده را      

ي مرگبـار و ناخوشـایند   یر، تصویري از آینـده ي زکند. مثالً در نمونهگوشزد می
ل و     ي جهانی را فرا یاد میجامعه آورد و به شکلی غیرمسـتقیم مـردم را بـه تأمـ

  کند:آگاهی دعوت می
    بســــتند بــــر زمانــــه دگرگــــون طرازهــــا 

  هـــــا و فروشـــــد فرازهـــــابرشـــــد نشـــــیب  
    ي آدم بــــه دل درونگیتــــی ز کــــینِ دوده  

  کــــرد رازهــــابنهفتــــه داشــــت راز و عیــــان   
ــران      ــت زعف ــی رس ــه هم ــا ک ــر کج ــد ه     رویی

  بـــر جــــايِ زعفــــران همــــه مــــويِ گرازهــــا   
ــه     ــده شــد گل ــت دشــت و پراکن ــرگ گش     پرگ

ــا ...    ــاده نُهازهـــ ــان و فتـــ ــان در آرمـــ   چوپـــ
  



  1396ي دوم، زمستان هاي ادبی، سال اول، شمارهي مکتبامهنژوهشپ ■ 20
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    قیصر مگر کجاست کـه بـاکَش ز فتنـه نیسـت    
ــا ...     ــد احترازهــ ــا نکنــ ــود قضــ ــه خــ   از فتنــ

ــه    ــا همتــی کــه داشــت، ســکندر ب ــیش او ب     پ
ــر     ــدي چهــ ــر بدیــ ــردي، اگــ ـ ــابـ   ش، نمازهــ

)                                                      12(دیوان:                                              
دهشـت و تنشـی در    آشوب جهانگیر و فریاد اکسپرسیونیستی.-3-1-2

اد حاصـل از آن،  روان نویسندگان اکسپرسیونیستی به ویژه آلمانی هسـت و فریـ  
بلکه ممکن است روح در زیر فشـار، در عـذاب و در    ؛همیشه فریاد شادي نیست

). ادیب پیشـاوري در  13: 1390فرنس،( آتش التهاب و گداختگی هولناك باشد
ه و شـکواییه در معـانی    قصـیده «بیتی) به نام  260( اي طوالنیقصیده ي خمریـ

نومیدي دارد. او ابتدا در تغـزل   ، روحی پرآشوب و فریادي از سر»جنگ عمومی
خواهـد.  سوز، شرابی سحرانگیز مـی بخشیدن به این درد روانسرود و براي التیام

  »:کوه را به رقص آورد«و » انگیزدآتش از آب «شرابی که 
    ساقی بده رطلِ گران، زان می که دهقان پرورد

  دهقانش اندر خُم چو جان در جسم انسـان پـرورد    
    گـر ایـن آفتـاب   نده نقاب بر چهـره جادوي افک  

  دیدي کجا دیدي صواب کو مه به دستان پـرورد ...   
    خُم بودي آگه گر از این کاو پرورد گوهر چنین  

  گفتی به چرخ هشتمین کاختر بدینسـان پـرورد ...    
    دل امشب از خـون جگـر پـالود بـا مژگـانِ تـر        

ل در ملسـتان پـرورد          ازبهرِ مهمـان تـا سـحر مـ...  
ــود     ــب گش ــره دود روزن ز راه ل ــدرونم تی     از ان

  در مجمرم شب سوخت عود تا دود تاران پـرورد ...   
م     بـ این دود و دم مرغی نکرد آهنـگ از هیبت    

  دم هم خویش پنهـان پـرورد ...  وز هیبتش اسپیده  
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    ي بیدار منامشب چرا زنهارِ من خورد این مژه
  لحظـه طوفـان پـرورد    ي سرشارِ من هـر کز چشمه  

  )       37-43(دیوان:                                            

ل هایی که از آثارِ شومِ جنـگ جهـانی او  ها و ویرانیسپس، در شکایت از ناآرامی
جویـد تـا خـاطر پریشـان او را بـه      گویـد و فریادرسـی مـی   بوده است، سخن می

تشفشان خشم درون اوست کـه بـه   اي از آآرامشی برساند. هر بیت، گویی گدازه
  شکل ناله و فریاد بر زبان آورده است:

    هان اي مسیحِ بر شـده بـر گنبـد اخضـر شـده     
ــدان پــرورد      مگــذار کــز مــا هــر دده چنگــال و دن

    از آسمان بفکن کمند پاي خـران یکسـر ببنـد     
  رویی تا به چند کاین گرد گـردان پـرورد  این خیره  

    ي عیسی و مگذارماندستی فروهل ز آسمان ا  
  ي هر خانمان بی میهن و مان پرورد ...کاین تیشه  

ش    اي مهدي دجال کُش زین بیشـتر منشـین خمـ    
  تُـرُش زیـن بـیش طغیـان پـرورد     مگذار تا ایـن رو    

ــاز     ــاه و بت ــر از کمینگ ــراز س ــنایی برف     اي روش
  تا دیـوِ تـاریکی گـداز گیـرد نـه کیهـان پـرورد ...         

ــونِ او ا   ــن   افس ــه ک ــاد او ویران ــن آب ــانه ک     فس
  ما را گران پیمانه کن زان می که دهقـان پـرورد ...    

    بچگان در زمین افکنده بـس آشـوب وکـین   بوزینه  
  گو چنگ آن منقارِ این خسـته جگرشـان پـرورد ...     

    اي مصــرِ شــکّربار تــو بــا دســت نیــل آثــارِ تــو  
ــرورد ...      ــتان پ ــا شکّرس ــو ت ــار ت ــی بفش ــاواك ن   ک

    اي مــرهمِ ناســورِ مــن در دور مــاتم ســورِ مــن  
ــرورد     ــه ســوزان پ ــو نال ــن ک ــواي صــورِ م   بشــنو ن

)                                                                 43-45(دیوان:                                         
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و  شـود کـه رسـیده   در یک اثر اکسپرسیونیستی، جهانی ترسـیم مـی   -3-1-3
شـود و از ایـن   ي نیاز به انسان نو در آن دیده میویران شدن است. ایده يآماده

شـود. در مـواردي از قصـاید    ي آثار انقالبی محسـوب مـی  حیث، بارزترین نمونه
ادیب پیشاوري، که به عنوان انسـانی متجـدد و در عـین حـال وطـن پرسـت و       

سـتبداد داخلـی و اسـتعمار    هـاي گذشـته، در برابـر ا   ها و سـنّت پایبند به ارزش
گـویی و دوگـانگی لفـظ و معنـا     اي تنـاقض کند، به گونـه خارجی ایستادگی می

اي کـه  دارد. مـثالً در قصـیده  میبرخواهیم خورد که انسان را به تأمل بیشتري وا
است، از یک سـو، بـه بیخـوابی و حیرانـی و     » در صفت سهر خود و مدح قیصر«

توانـد  د؛ ایـن احسـاس درمانـدگی، خـود مـی     کنـ  آشوب درون خویش اشاره می
ي جهـانی در عصـر   تصویري از نارضایتی و تألّم روحی شاعر از وضـعیت آشـفته  
ي پردازد که با همـه خویش باشد؛ از سویی دیگر، به توصیف جنگاوري قیصر می

اي است مهلک بـر  ي شاعر و ضربهآثار زیانبارش، مرهمی است بر دردهاي کهنه
پیرِ انگلیس. این جهانی که ادیب در شعر خـویش آفریـده اسـت،    پیکرِ استعمار 

برخاسته از همان حس نیاز به دنیاي جدیـد و انسـانِ نـوي اسـت کـه در هنـرِ       
اکسپرسیونیستی ترسیم شده است. ابیات زیر، ایـن ویژگـی را بـه خـوبی نشـان      

  دهد:می
  بنغنود چشمم ز اندیشـه، دوش 
  نیامد دو چشـمم ز فکـرت فـراز   

  ز سودا، دلـی پـر ز دود   سري پر
ــاب  ــی گسســته رب ــده گیت   نوازن
  همی دیـدم از دور دیـوي سـیاه   
  تو گفتی ز خـاور یکـی لشـکري   
  به یاري قیصـر بـه دشـت اروپ   
ــیمِ او    ــه از ب ــواري ک ــرده س نب  
  نخفتم ز اندیشـه دوشـینه تـاك   

                                                                                

  سر از تف، چو رویین لویـدي ز جـوش    
  در اوضــاع ایــن گنبــد ســبزپوش   
  پراکنده مغـز و سراسـیمه هـوش ...   
  ســراینده کیهــان ز گفــتن خمــوش
  در آغــوش او صــد هــزاران ســروش 

ــه  ــه کین ــه هم ــوز و پلنگین ــوشت   پ
ــخت  ــاورد او س ــا هم ــده ب ــوشش   ک

  تنِ دشمنان را نه تاب و نه تـوش ... 
  وش ...خروشیدنِ مـرغم آمـد بـه گـ    

)                                                                                                                            65(دیوان:                                   
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ي وافـر  شود، اکسپرسیونیسم به معنـاي عالقـه  اگر چنان که گفته می -3-1-4
)، آن وقـت شـعر   57: 1390فـرنس،  ( ویلهلمیِ آلمـان باشـد   ي جامعهئهبه تخط

توانـد بـا رویکـردي شـرقی و ایرانـی، بـه       اکسپرسیونیستی ادیب پیشاوري، مـی 
اي باشـد کـه   گـري استقرار خاندان قاجاري و البته ضـدنظامی  يتخطئه يمنزله
تصـویري از  گران خارجی در ضعف آن در ایران بر قـرار کردنـد؛ چـه بسـا      اشغال

فریاد اعتراض و نارضایتی بر عواقب وخیم جنگ جهانی و اعالم نفـرت از رفتـار   
چـون بسـیاري از هنرمنـدان و    « ویلهلم آلمان نیـز محسـوب شـود.    يوحشیانه

ادیبان و منتقدان بـزرگ در جنـگ جهـانی اول و در نظـم ویلهلمـی در آلمـان       
یسـان اکسپرسیونیسـتی، ماننـد    نوشـدند، شـاعران و ادیبـان و نمایشـنامه     کشته

ت نـو  «، »انسانِ نـو «گئورگ کایزر،  را در مـرگ جهـانِ   » رؤیـايِ نـو  «و » واقعیـ
دیدند. چرا که جنـگ جهـانی کـه بازتـاب خودخـواهی و خشـونت       ویلهلمی می

قدرت سنّتی ویلهلم بود، تلفات و خسارات هولناکی را بر اروپا و آلمان وارد کـرد  
ساس برادري که احساسی روحانی و معنوي بود، بسـیاري  و از این جا بود که اح

ي عرفانی شعر اکسپرسیونیستی، درسـت از  از شاعران جوان را فراگرفت و جنبه
). چه بسا قدرت و انحصارطلبی سـنّتی کـه در   61همان:( شدجا ناشی میهمین

 انجامید، براي ادیبخورد و به سود انگلستان نیز میحاکمیت ایران به چشم می
دردآور بود، بر این نوع نگاه ادیب پیشاوري نیز تأثیر گذاشته و میل بـه رسـوایی   

ي حاکم را در او ایجاد کرده باشد. بـا یـک تحلیـل و برداشـت نـو از شـعر       طبقه
مقابـل هـم در جنـگ     يشود رویارویی انگلیس و آلمـان در دو جبهـه  ادیب، می

نتقــادي جــاري) و گــروه گفتمــان ا( خواهــانجهـانی را، بــا رویــارویی مشــروطه 
ادیب و اندك دیگرانی) در ایران برابر دانست. در این صورت، حمایـت  ( گرا تسنّ

عامـل  ( او از ویرانگـري آلمـان و سـرزنش و منکـوب کـردن انگلـیس       يپیوسته
مشروطه به زعم ادیب) که در قصاید و قیصرنامه آمده، رنـگ انتقـادي بـه خـود     

احساسی و نمادین پیـدا کنـد. بـا ایـن فـرض،       بیان يتواند جنبهگیرد و میمی
قیصرِ آلمان و جنگ عمومی در نظر ادیب، هر فرد یا گروهی و هر حرکتی اسـت  

گـري  که بتواند شرایط را عوض کند و انگلیس در نظر او، گـروه حـاکم و سـلطه   
  خواهد.  است که همه چیز را در خدمت منافع خود می
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سپرسیونیسـتی، ناشـی از تـأثیر مسـتقیم     شود این نگاه احساسی و اکتصور می 
هاي مشـترك  تواند با زمینهاي میهاي اروپایی نبوده باشد و در هر جامعهمکتب

و توارداً بروز پیدا کند. در حقیقت تقابـل انگلـیس و آلمـان در شـعر ادیـب، بـه       
و » آزادیخــواهی و حاکمیــت ملــی«بــا » اســتعمار و اســتبداد«تقابــل  يمثابــه

ادین آن داشته است. اگرچه ادیب خـود در شـکل، زبـان و قالـب     کاربردهاي نم
ترین کسی است که بر فرهنگ سنّتی جامع«گراست و به قولی نیز شعري، سنّت

ي کامـل داشـته و انعکـاس ایـن فرهنـگ وسـیع را در شـعرهاي        اسالمی احاطه
: 1390شـفیعی کـدکنی،   ( »توان مشاهده کـرد فارسی و عربی او کم و بیش می

این گرایش به نوجویی و پویایی همراه با حفظ شعائر اسالمی، شور شـرق  )، 329
هاي اصلی ادیـب در نگـرش اجتمـاعی و سیاسـی او     و ایران دوستی، از مشخّصه

است که در برخی قصایدش، به صورت تقابل درونـی میـان متفقـین انگلـیس و     
ه اسـت. در  ي زیر عبارت از شاه و دشمن)، نمود پیدا کرددر نمونه( قیصر آلمان

  گوید:و احتماالً حامیان آن سیاست در ایران) می( میل به رسواسازي انگلیس
  دشــمنِ طــرّارِ شَــه انــدر دهــا    
ــان   ــه جه ــرنگش ز آیین ــگ نی   زن
ــروره   ــد پ ــان ش ــالیزِ جه ــر ز پ   گ
  در وقاحت گرچه دارد روي سخت

  ي عذراست مـن حصن او گر قلعه
ــترم  ــادش شــکافد نش ــک پرب   خی

                                                           

   حـد، هـم فرسـایمش   گر نَسـیجالو  
  بِسـتُرَم چنـدان کـه تـا بــزدایمش    
ــایمش  ــن بگشــاده اژدره ــن ده   م
  من به پنجه شـیر نـر بشـخایمش   
  آزمـــوده فحـــل در افضـــایمش  
  فربهـــی الغـــر کنـــد انضـــایمش

)                                  71(دیوان:                          
کنـد، او را  ها، صرف نظر از مـدح و ستایشـی کـه از قیصـر مـی     در بسیاري جاي

دانـد و  آرامـش، برخـورداري و سـعادت مـردم مـی      يگشاي مشکالت و مایه گره
مـش جهانیـان. در بـاور    مشخّصاً انگلیس) را موجب هالکت و سـلب آرا ( متّفقین
شود و انگلـیس،  ي هما بر سر هرکه بیفتد، سعادتمند میاي ایرانی، سایهاسطوره

االسـم و  اي است معـروف ربا)، گویی پرندهمرغِ کودك( »عنقايِ مغرِب«یا همان 
 الجسـم و بـه سـبب مغربیـت، حمـل بـر چیزهـاي نـابود و عـدم کننـد          مجهول

ب پیشـاوري، چـون آرزوي نـابودي انگلـیس را     )، و ادیـ 1093: 1389سجادي، (
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ي زیـر، تقابـل   دارد، عنقا را در همین معنی اخیر به کار گرفته اسـت. در نمونـه  
  به خوبی گویاي این طرز تلقّی ادیب است:» عنقا«و » هماي«

    ي تــدبیرِ اوهــر گــره کــه خصــم زد بــر رشــته
ــان     ــاده از رايِ جهـ ــره بگشـ ــاد ...آن گـ   آراش بـ

    ر بـاد فّـرِ او جهـان را چـون همـاي     گسـت سـایه   
ــاد     ــاش ب ــمِ او عنق ــاي و خص ــان را او هم ــر جه م  

  )31(دیوان:                                            
اي بــود کــه در شــعر گــرایش بــه طنطنــه و طمطــراق، ذهنیــت تــازه-3-1-5

ل  «اکسپرسیونیسم پس از بحران جنـگ جهـانی اول رخ داد.    در » فـرانتس وِرفـ
، در آن »دوسـت جهـان  «مینه شهرت دارد و گلچـین اشـعار او بـا عنـوان     این ز

بارها تجدیـد چـاپ    1920تا  1911شماري پیدا کرد و از دوران، خوانندگان بی
ادیب که در ستایش قیصر آلمـان   ). این ویژگی در قصاید61: 1390فرنس،( شد

نه در نقدي زند. براي نموو توصیف جنگ جهانی اول سروده شده است، موج می
» ائـرپالن «اي) از ماشـین جنـگ، بـه توصـیف     نیچـه ( مدرنیستیـ    فوتوریستی

  گوید:پرداخته این چنین می
    فریاد زد کاي ناکسان اي پـیش بـاد مـن خسـان    

  هـا هاتـان کرکسـان جسـته ز مـن آمـال     کـز الشـه    
    گـزین چون مـن بجنبـانم ز کـین شـهپرِّ پیـروزي       

ــرزان شــ      ــین ل ــر زم ــدبادم ب ــالاز تن ــاود اجب   ه
    گـوي سنج و سختهو برجیسم بخوي فرهنگ بهرام  

  هـا آغـال جـوي سـاالر جنـگ   هستم چو آید جنـگ   
ــه     ــم ب ــک بلقیس ــرّ، صــد پی ــم بف ــورِ فرنگیس     درپ

ــم خبــر آرد ز    ــوال  تنّیس ــد ز چــین اق   هــا، خوانَ
  )9(دیوان :                                                

: از منظري دیگر بایـد پـذیرفت کـه    نایات جنگینمایی جبرجسته -3-1-6
ي جنایـات جنـگ جهـانی اول    شناسی، اکسپرسیونیسم نتیجهبه لحاظ جامعه«
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) 141: 1390شمیسـا، ( »شود بود؛ لذا در این مکتب، جنایات جنگی برجسته می
کـه   -ي جهانیو قصاید مورد بحث این مقاله، از این حیث که سردرگمی جامعه

را در خــود مطــرح کــرده اســت، رنــگ و بــویی از هنــرِ   -محصــول جنــگ بــود
هاي زیر، غلیان درونی شاعر و اکسپرسیونیستی به خویش گرفته است. در نمونه

  گوید: ویلهلم دوم آلمان) می( و در مدح قیصراتوان دید. ابراز احساسات او را می
    چون مدح تو املی کـنم برهـان هـر دعـوي کـنم     

  و کبـري ریختـه  برصدق هـر معنـی کـنم صـغري       
    شــــاه ارســــطوگوهري، بــــاالتر از اســــکندري  

ــت    ــاو در سیاس ــه  ک ــا ریخت ــیمِ دان ــتري، تعل   گس
    عــزمِ تــو و فــالِ ظفــر زادنــد جفــت یکــدگر        

ــی    ــدخواه ب ــه  ب ــارا ریخت ــرحِ مج ــر، ط ــود و ثم   س
    بر نامِ تو ناهید چنگ بگرفـت و هراسـتاره سـنگ     

  ختـه بر فـرقِ خصـمت روز جنـگ هریـک مثنّـا ری       
    اي چشمت از مژگـانِ مـن، خـون آشـکارا ریختـه       

  (تجدیـد مطلـع)  وز ابرِ غم باران من شـرقا و غربـا ریختـه      
    با دل بکوشیدم بسی چون دیـگ جوشـیدم بسـی     

ــه       ــکارا ریخت ــد آش ــی ش ــیدم بس ــه پوش   رازي ک
    اي با غمت دل خوش مرا، من عود و تو آتش مـرا   

  ا ریختــهزیــن آتــشِ ســرکش مــرا دل بــاك و پــرو  
ــدر   ــت ان ــرم بخ ــوان افس ــید کی ــد از درم، بوس     آم

ــه        ــا ریخت ــه تولّ ــا شَ ــاکرم ب ــه را چ ــه شَ ــرا ک   زی
  )113-112(دیوان:                                         

، جدیـد  ادبیـات تحریف و تغییر شکل عمـدي از واقعیـت در   -3-1-7
ت، در تضـاد  اي از روش اکسپرسیونیستی است. هنرمنـدان اکسپرسیونیسـ  نمونه

ي تصـویري  اساسی با رئالیسم، هم از نظر موضوع و هم از نظر سـبک، بـه ارائـه   
شده از واقعیات بیرونی که معموالً رؤیایی درهم و بسیار احساسـی اسـت   تحریف
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). این مکتب، درواقع، نوعی برخورد تـازه بـا زنـدگی    47: 1390داد،( پردازندمی
اسـت.  » بینی فاجعـه پیش«، و به عبارتی انحطاط و بحران تمدن ياست. تجربه

عصیانی بر ضد فجایع گوناگونی است که در اثر جنـگ جهـانی اول در آلمـان و    
). ادیـب پیشـاوري نیـز، نسـبت بـه      701: 1391سیدحسـینی، ( جهان پدید آمد

گـرفتن  نظـر جنگ جهانی نگرشی متفاوت دارد. واقعیت این است که ادیب با در
اي نی واالیی که دارد هرگز نباید نگاه مثبـت و سـازنده  فضاي فکري و تربیت دی

ــا او هــم در شــعر خــویش، ماننــد شــاعران   نســبت بــه جنــگ داشــته باشــد ام
خواهد تصویر متفاوتی از وضعیت موجود را ارائـه دهـد. او   اکسپرسیونیستی، می

است و ویلهلم آلمان را براي ایـن کـه آرامـش    به منظوري از جنگ حمایت کرده
اي اکسپرسیونیسـتی،  سـتاید. ادیـب از دریچـه   ا به هم ریخته است، مـی جهان ر

هـاي اسـتعمار   ها و شعبدهگريجنگ را به عنوان تنها راه رهایی جامعه از عشوه
کنـد. بـه تصـور ادیـب، جهـان،      خوارانِ خـوانِ او معرّفـی مـی   پیر انگلیس و ریزه

را، خـار روییـده   هـاي آن صـح  صحرایی پر از غوالن است که بر پشت و روي گُل
مـارِ  «است؛ یا چنان که در ابیات زیر خواهیم دید، استفاده از ترکیـب و تصـویرِ   

ي فاجعه و بحران ي تناقض و ناسازي است که بازگوکنندهتعبیري برپایه» پرآور
آورد. و اگـر وضـع بـه    تواند باشد و وضعیت متفاوت جامعه را بـه خـاطر مـی   می

کسی بوي بهبود ز اوضـاع جهـان نخواهـد شـنید.      همین حال باقی بماند، هرگز
که گویی در تلقّی ادیب از جنگ، دلخواه و سـازنده  -این تصویر متفاوت از جنگ

  توان دید:هاي زیر میرا در نمونه -است نه ویرانگر
  کیست که پیغام من جانـب قیصـر بـرد   
  خصم به جادوگري، مارِ پرآور شده است

  چنـان ي دشمن بدوز با سرِ پیکـان  دیده
  جیش بداندیش تو پیشِ تو در روزِ کـین 

                              

  رسطالسی سـوي سـکندر بـرد ...    ينامه  
  تیـغ تــو بـال و پــر از مـارِ پــرآور بــرد ...   
  کاندر اکحـل، یکـی رگـزن نشـتر بـرد...     
  برگ خزان است و کاه حمله چو صرصر بـرد 

  )  36-35(دیوان:                                  
ــا آن کــه خــود، خــاطره  هولنــاکی از جنــگ در خــاطر دارد و در  يبنــابراین، ب

نخواهد داشت، بـه ناچـار در   » فاجعه«تاریخ نیز، جنگ تعریفی به جز  ي حافظه
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پردازد و بـراي قیصـرِ آلمـان، از    سوز میشعرش، به ستایش از این جنگ خانمان
  :نهدالتر میور کرده است، جایگاهی بااین روي که آتش جنگ را شعله

  یزدانی است يبا تو در این داوري فرّه
  بشـنود  بانگ سر خویش را مرد همـی 

  شیرشکَر شاه را هرکـه سـراید مـدیح   
                                     

  که او داوري زایزد داور برد ... کیست  
   و به فلک بر فغان از دلِ مضطر برداک

  شیر و شکر نوشـد و قنـد مکـرّر بـرد    
  )37(همان:                                    

هـا  ویرانـی و پراکنـدگی ملّـت    يچنین در شعر زیر، با آن که جنـگ را مایـه  هم
ي بخشـش و رادمـردي قیصـر    آینـد اوسـت و آن را نشـانه   داند، گویی خوش می
  است: گویی آخرالزمانی یافتهداند؛ چراکه در آن معنایی مبتنی بر پیش می

ــی و  ــاد ملکت ــی  بگش ــده دولت   پراکن
  الـبالد الدول شد و هم فـاتح این هادم

  دندان نمود لیک نه در خنده بل ز خشم
  اي ز پـیش طوفانِ آب دانـم بشـنیده  

  از همت است و عزم سرشته وجـود او 
                                            

ت قـوي و کـف رادگـر نیـاش        با همـ  
  ار شهرها که پراکند و کـرد الش بسی

  آخته نه بهر غذا بل پیِ غـزاش  نگچ
  بین، گیتی گرفتـه فـاش   طوفانِ آتشین

  زیرا نه رنجه گردد و نازارد از عنـاش 
)                                                          67-65(دیوان:                           

یـژه  اسـت بـه و  » متّفقـین «همـان  » الـدول هـادم «در ترکیب » دول«منظور از 
انگلیس که گویی دیگرانی چون استرالیا، نیوزیلند، هند، کانادا و امریکا به عنوان 

 اند دست در دست.مستعمراتش، یک دولت

ي اعتراضی بـر ضـد قراردادهـاي    چنین به منزلهاکسپرسیونیسم هم -3-1-8 
). در قصــاید ادیــب 701: 1391سیدحســینی، ( موجــود و قالــب هنــري اســت

ار بیان انفعالی احساسات و عواطـف درونـی شـاعر نسـبت بـه      پیشاوري و در کن
تــوان محملــی بــراي طــرح حــوادث جنــگ جهــانی اول، تصــاویر شــعري، مــی 

خواهان در ایـران  هاي انتقادي و سوگیري سیاسی وي در مقابل مشروطه اندیشه
ي هنر را درنوردیـد و  دانست. بدین ترتیب دیدگاه اکسپرسیونیستی ادیب، حوزه

گـاه  خواهی و شعور سیاسی ادیـب، آن ي سیاست گذاشت. شور وطنهپا به عرص
آمیـزد، بـه   ها و علوم بالغی درالوصف او در دانشکه با مهارت و قدرت ادبی زاید

کالم او، رنگ و بویی از خشـم و حماسـه و طمطـراق خواهـد داد. ایـن ویژگـی       
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ان نظــران، ادیــب پیشــاوري را در میــدموجــب گردیــده تــا بســیاري از صــاحب
چنان کـه او،  دوش بزرگانی چون خاقانی شروانی قلمداد کنند؛ همسخنوري، هم

  گذارد:می خود نیز بر این ادعا صحه
  غیرت خاقانیم در سخن و خود کجـا 

               
  سبق ز پورِ علی، پـورِ دروگـر بـرد     

  )37(دیوان:                         
مخـالف)، و  ( نهضـتی انتقـادي   که مکتـب اکسپرسیونیسـم، بـه عنـوان     چنان آن

قراردادهاي هنري و اجتماعی غالـب   يحرکتی علیه رئالیسم، ناتورالیسم و همه
چـه در تحلیـل نگـرش ادیـب     در میدان ادبی و سیاسـی غـرب، پدیـد آمـد؛ آن    

نمایـد،  پیشاوري نسبت به لزوم تحول هنري و اجتماعی در ایران قابل تأمل مـی 
گیري انقالب مشروطیت در ایران، اگرچـه بـه   شکلاین است که ادیب در فرایند 

ت ارضـی و حفـظ آرمـان      اي مذهبی و وطنعنوان چهره هـا و  پرسـت، بـه تمامیـ
آوري کـه از  ي ذهنـی دردنـاك و نفـرت   شعائر دینی مقید است؛ با وجود سـابقه 

 بینـد، بـه  سوي با منافع انگلیس مـی انگلیس دارد، و نیز، انقالب مشروطه را هم
ایستد و در این راستا، از هر فرصـت  خواهان میر صف مخالفین مشروطهناچار د

کنـد. ایـن   و ابزاري کـه در مخالفـت بـا انگلـیس سـودمند افتـد اسـتقبال مـی        
از متّحدین) در برابـر  ( طلبی ادیب، در جریان جنگ جهانی و تقابل آلمان فرصت

از قصـایدش،   شود و ادیب پیشاوري، در بسیارياز متّفقین) محقّق می( انگلیس
کوشد. بدین ترتیـب او نیـز از   در تحریک و ترغیب آلمان به جنگ با انگلیس می

بـه  » روش سیاسـی سـوم  «توان آن را یک گذاران حرکتی خواهد بود که میپایه
گـر در برابـر دولـت و هـواداران مشـروطه       عنوان نهضتی تازه، معترض و عصیان

هـاي  هـا و جریـان  یفیات مکتـب دانست. به هرحال، در بررسی علل پیدایش و ک
هـا و  ي مکتـب یگانـه صـفت مشـترك بـین همـه     «ادبی غـرب بایـد گفـت کـه     

 هاسـت ي جنگ جهانی، تمایل به افراط و واژگون ساختن ارزشهاي دوره جریان
)701: 1391دحسینی،سی.(  
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آمیختگی اکسپرسیونیسم و شعر ادیـب بـا عناصـري از دیگـر      -3-2
  مکاتب دوره 

ها جزو جوانانی بودند کـه در اثنـاي جنـگ    یستیهم مانند دادا هاسوررئالیست 
)؛ ولی به عنـوان مکتـب در   784همان: ( سنین جوانی رسیدند به 1914-1918

هاي پس از جنگ جهانی اول بـه ظهـور یافتنـد. نهضـتی ادبـی و      نخستین سال
د اي از شاعران و نقّاشـان، بـه منظـور قیـام بـر ضـ      هنري که آندره برتون و عده

 آغاز کردند؛ مکتبی که بـا هرگونـه حرکـت     1920از سال » داداییسم«خشونت
کـرد و خـود در   اي که در داداییسم مطرح شده بود، مقابله مـی پوچ و کورکورانه

ــود  ــتگاري ب ــدد راه رس ــان: ( ص ــی 785-6هم ــی از ویژگ ــیِ  ). برخ ــاي مکتب ه
لـه نیـاز بـه عمـل     توان در آثار آنـان ردیـابی کـرد؛ از جم   اکسپرسیونیسم را می

ت  سیاسی براي تغییر در فضاي حاکم که آنان را به ورود به هـاي سیاسـی   فعالیـ
داشـت. ادیـب پیشـاوري نیـز در برابـر       به عنوان گـروه سیاسـی مخـالف وا مـی    

ال سیاسـی مطـرح      خواهان، در عرصهمشروطه ي هنر و شعر، به عنـوان یـک فعـ
ي ایرانی و اسـالمی  یب کامالً صبغهخواهی ادشد؛ اما به احتمال قوي، این آزادي
چنـین  هاي اروپایی الهـام نگرفتـه اسـت. هـم    داشته و به طور مستقیم از مکتب

دهنـده و دهشـتناك بـراي    آور و تصویر امور تکاناشتیاق به امر شگفت و حیرت
ي ) تحریف در واقعیـت نیـز ارائـه   301: 1389فتوحی،( هاي شدید ایجاد هیجان

هـا مبنـا و   ). این اصلی که در میان سوررئالیست302مان: ه( واقعیتی برتر است
شادمانی و هیجان اسـت و در میـان    ياصلی احساس زیبایی و مایه يسرچشمه

نشدنی، طغیان هنرمندان اکسپرسیونیست، این شگفتی و هیجان، به شکلی مهار
کند. این مشخّصه در شعر ادیب، نمود آشکاري پیدا کرده اسـت. روشـی کـه    می

دهنـده و  هـاي تکـان  دیب در قصاید خود دنبال کرده است، همـراه بـا توصـیف   ا
آمیــزي از جنــگ جهــانی و جنگــاوري قیصــر آلمــان اســت. او در بیــانی اغــراق
) ایـن جنبـه   44دیوان: ( داندالهی می يقیصر را همتاي اراده يآمیز، اراده اغراق

ژگـی اکسپرسیونیسـتی   تـرین وی تـوان بـارزترین و پررنـگ   از قصاید ادیب را می
  آمیخته با لحن حماسی به شمار آورد:
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ــگ ــو آن نهن ــاف، وآن کشــتیِک     دریاشــکافبحرک
  معبــر زنــدکــز جــیش او روز مصــاف در بحــرِ بــی  

  )34(دیوان:                                                    
    دیـو اسـت، خصـمِ تـو ارژنـگ     خنجرِ تـو رسـتمی  

ــه     ــان از آن آختـ ــا جـ ــو کجـ ــرد خدیـ ــر بـ   نجـ
  )35(دیوان:                                                 

رسـد، کـه او بیـان    این کالم توأم بـا اغـراق و طمطـراق زمـانی بـه نهایـت مـی       
اش فجایع جنگ را با دالیل آخرالزمانی چـون طوفـان و زلزلـه    اکسپرسیونیستی
  در هم می آمیزد:

  گويبهراسم ازین زلزله کاین تیرهمی
  ز هـم گـردد بگسـیخته   نظمِ کواکب 

  ات گـر بزدایـد جهـان   خنجرِ بـزدوده 
  روي را روي شــکفته شــودچــرخِ دژم

  بانگ سرِ خویش را مرد همی بشـنود 
                   

  گردشِ نامنتظم بـر خـط محـور بـرد      
  ع جهان یکسره روي به محشر برد وض

ــرد ...  ــاه منــور ب   زنــگ کلــف از رخِ م
  برد ان چشمِ چرخ گر ز تو منظر صبحدم

  کاو به فلک بر فغان از دلِ مضطر بـرد 
  )37-36(دیوان:                              

ــر    ــت اثی ــرِ فرمان ــریر در زی ــد س ــر از فرق     اي برت
  گو برفـروزان آن سـعیر کـو رجـمِ شـیطان پـرورد        

    عزمِ تـو انـدر روزِ کـین چـون بـاره آرد زیـر زیـن       
ــرورد     ــران پ ــر یک ــا به ــین ت ــر زم ــرو خــور ب   آرد ف

  )44(همان:                                                     
هاي ایماژیسم و اکسپرسیونیسم در شعر ادیـب  ي پیوند دیگر میان شاخصهنقطه

، به عنوان یک نهضت ادبـی در برابـرِ اشـکال قـدیم شـعر، در      »ایماژیسم«است. 
 اتاوایل قرن بیستم در انگلستان، بر ضدپدید آمد.  ویکتوریایی و رمانتیسم ادبی

تصویر بر محتوا غلبه دارد و هدف آن، ترسیم تصویرهاي زیبـا  «در این نوع شعر، 
م     » زبان«این رو  و زنده و توصیفات دقیق است؛ از را بهتـرین ابـزار بـراي تجسـ

تش ایـن     ادراکات حسی می داند. این شعر تصویري، شدیداً بصـري اسـت و همـ
). بـا ایـن   393: 1389فتـوحی، ( »کنـد است که پیوسته توجه خواننده را جلـب  
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اي در اي بـراي ایجـاد رخنـه   ها تنها وسـیله تصویر براي اکسپرسیونیست«همه، 
  ).704: 1391دحسینی،سی( واقعیت است

شـود، شـاید بتـوان بـا اطمینـان گفـت کـه        تا جایی که به بحث ما مربوط مـی  
ونیسـم اسـت.   هـاي اکسپرسی هاي نمادین، یکی از مشخّصهچیرگی ایماژ، با رگه

بنــابراین بایــد پــذیرفت کــه در بســیاري مــوارد، دو مکتــب ایماژیســم و        
خیال را در شاعر برانگیزانند. این  يشوند تا قوهاکسپرسیونیسم با هم تلفیق می

آیـد. بیـان    ویژگی، در شعر ادیب نیز نمود مکتبی ایرانی دیگـري بـه شـمار مـی    
جنبه از ایماژیسم، یعنـی بیـان   مستقیم شیء، چه عینی باشد و چه ذهنی. این 

هـا و تصـاویر شـعري، در مـواردي از شـعر ادیـب       مستقیم و صـریح در توصـیف  
گیـري از عناصـرِ   ها، با زبان استعارات و با بهرهمشهود است؛ اما در بسیاري جاي

هاي گوناگون، در ستایش از قیصـر و کشورگشـایی    حماسی و اساطیري و دانش
  گوید:سخن می

    ي جهــانلنــد افراشــت در عرصــههمــتش کــاخ ب
ــاد        ــاش ب ــحت پهن ــق فُس ــرِ معلّ ــن قص ــرِ ای   قُط

ــین ــه از روی ــود هرک ــت وي زور آزم ــا دس ــی ب     تن
  تــن بــه تیــر رســتمش پــاداش بــادهمچــو رویــین  

  )31(دیوان:                                                    
اك تـوپ و تفنـگ و   هـاي سـهمن  ي قیصر و بانگدر ابیات زیر تصویري از حمله

هاي مهیب جنگ که از غـرب تـا شـرق را پوشـانده، بـا      غرّش هواپیماها و شعله
  صراحت و سادگی بیان شده است:

    شکن سرهنگ بین کآتش بـه لشـکر درزنـد   لشکر
  رنگ بین چـون تیـغ بـر لشـکر زنـد     دریاي خونین  

    آن پـــرده کانـــدر بـــاختر بنواختنـــد و زد شـــرر
  کایــدونش در خــاور زنــدگوشــی فــراده اي پســر،   

  )33(دیوان:                                                     
ــوده در کــین راه رنــج     ــانِ فــرنج پیم     پیکارجوی

ــزال       ــه زل ــنج انگیخت ــوپ و تف ــا ت ــوه ب ــاوز ک   ه
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    شـد پیونـد خـاك   هاي سهمناك دریـده زآن بانگ
  هــاشــد ســرو خمیــده چــو تــاك افتــاد زاســتقالل  

  )9(دیوان:                                                
تـوان دیـد، غلبـه و نفـوذ چشـمگیر      آنچه در قصاید ادیب به طور مشـخّص مـی  

گونه است کـه در تهیـیج خواننـده و ابـراز احساسـات شـاعر       تصویرهاي حماسی
نقش چشمگیري داشته و دارد. چنـان کـه پیشـتر آمـد، ایمـاژ در جهـت بیـان        

بـرانگیختن خیــال در مکتــب اکسپرسیونیســم،  احساسـات و عواطــف درونــی و  
هاي فوق، اسـتفاده از ایمـاژ، بـا بـه کـارگیري      اي دارد. در نمونه کارکرد گسترده

، »دیـو ارژنـگ  «و » رسـتم «و » تـن رویـین «هاي حماسی ملّی از قبیلشخصیت
  نمود ایرانی یافته است.

اسـی، و حتـی   این گونه از تصویرگرایی ادیب به ازدحام تصاویر غریـب و یـا حم   
پیچیدگی معنا در سبک شـعر انجامیـده اسـت و در عـین حـال همـان سـبک        
مطنطنِ شعر اکسپرسیونیستی نیز خواهد بود. شعر ادیـب کـه گـویی معجـونی     

تاریـک و   يهاي مختلف، در حقیقت تابلویی اسـت نمـودار چهـره   است از دانش
ن شعر ادیب را به هاي زیر، پیچیدگی زباترسناك دنیاي غرب و جهان. در نمونه

  توان دید:خوبی می
    قیصــر چــو بســتاند دژي از دســت دژخــیم کــژي

ــده ...      ــه آوار آم ــز خان ــژي ک ــز کژغ ــگ مغ   خرچن
    اقمـــارِ بـــدخواه دژَم افتـــد چنـــان در دود و دم 

ــه     ــمم در لج ــان در ص ــگ پنگ ــز بان ــده ک ــار آم   ق
  )100(دیوان:                                                 

تفنگ اسـت کـه پسـرِ او    » مارِ دو اشکم«جمله ابهام در بیت اخیر، مراد شاعر از 
شود که نام می» پشنگ«باشد و با رعایت تبدیل فا به یاء در فارسی، » فشنگ«

پدر افراسیاب پادشاه ترکستان باشد و خـالوي آن مـار دو اشـکم، خاقـان چـین      
  :آورده انداست به اعتبار این که باروت را از چین می

ــه   ــون از بیش ــرِ آزم ــک ز به ــرون این ــن ب     ي ژرم
  هــاام شــیران کــه خــون شویدشــان چنگــالآورده  
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ش پسـر      شـکَم کـفتشان روزِ خطـر، مـارِ دو ابر ک    
ــوال     ــانش از اَخ ــدر، خاق ــان را پ ــاه تُرک ــر ش ــام   ه

  )10(دیوان:                                                   
نام صورتی از کواکب است که بـه شـکل عقـابی    » قعنَسر وا«در بیت دشوار زیر 

صورتی دیگر کـه بـال گشـوده    » نسر طائر«است که بال بسته و نشسته باشد و 
) و به استعاره منظور دو دسـته هواپیماهـاي نشسـته ودر حـال     44دیوان:( باشد

بوزینـه  «خوانـد تـا   مـی پروازند. ادیب هواپیماهاي در آشیان مانده را به پرواز فرا
  متّفقین) را نابودکنند:( »انبچگ

    کرده بال، گـو بـال بگشـا چـون همـال     نسرِ فراهم
ــا چنــد چــرخِ دیرســال در آشــیانتان پــرورد          ت

    بچگان در زمین افکنده بس آشـوب و کـین  بوزینه
  جگرشـان پـرورد  ایـن خسـته   گو چنـگ آن منقـارِ    

  )44(دیوان:                                                
اشـاره  » تصاویر متناقض نمـا «توان به شکال تصویرپردازي در شعر ادیب، میاز اَ

هایی که به خوبی بتوانند تصاویر مورد نظر ادیب از جنگ عمـومی و  کرد؛ پدیده
دلخواه او از قیصر آلمان را به عنوان قدرت برتر در برابـر اسـتعمار    شخصیتنیز 

ارکردهاي تبلیغاتی شعر ادیب پیر انگلیس نشان دهند. شاید یکی از بیشترین ک
در همین مفاهیم و عناصر متضّاد و پارادوکسی داشته باشد. اسـتفاده از ترکیـب   

در بیت زیـر بـه خـوبی توانسـته اسـت      » مارِ پرآور«و » طوفانِ آتشین«متناقض 
احساس ترس و وحشت نسبت به قیصر را در دل عمق ببخشد ضمن آن که بـه  

» آمدن هواپیماهاي متفقین در آسـمان پرواز در به«تواند تصویري از روشنی می
م    » هاي سـپاه قیصـر  آتش هولناك توپخانه و گلوله«و  در ذهـن خواننـده مجسـ

  اي که محصولِ هنرِ اکسپرسیونیستی است:کند. یعنی همان مسأله
ــت     ــده اس ــرآور ش ــارِ پ ــادوگري م ــه ج ــم ب     خص

ــارِ پـــرآور بـــرد        ــال و پـــر از مـ ــغِ تـــو بـ   تیـ
  )35(دیوان:                                                  
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    اي ز پـــــیشطوفـــــانِ آب دانـــــم بشـــــنیده
ــین   ــانِ آتشـ ــاش  طوفـ ــه فـ ــی گرفتـ ــین گیتـ   بـ

  )66(دیوان:                                                      
اعـم از  ( هـا شخصـیت ادیب، پرداخت  1از شگردهاي روایی و بیان انتزاعی -3-3

مختلف است که همچون دیگر اشـعار   2هاير صورتکقهرمانان و ضدقهرمانان) د
توانـد عواطـف و هیجانـات     ویژه در آثار شاعران آلمانی، مـی  اکسپرسیونیستی، به

 3فکنـی وار شاعر باشـد کـه بـه شـکل بـرون     گسیخته و گدازه، لجامشدهمحبوس
اختراعـی و جعلـی   »ِ مـن «، ادبیاتکنند. صورتک یا نقاب در اصطالح فوران می

ی اسـت  شخصیتشود. این گوینده، ه داستان و شعر، از دیدگاه او نقل میاست ک
ي دید او به جهان شعر و کند تا خواننده را از زاویهکه نویسنده و شاعر خلق می

  ).  473: 1390سیما داد، ( داستان وارد کند
هـاي روحـی   افکنی وضعیتکاربرد صورتک نزد یوجیل اونیل نیز به منظور برون 

نـویس  نامـه ). آن چنان که نمایش106-105: 1390فرنس،( هاست.یتشخصدر 
شوند، شوند، چندتا میها دوپاره میشخصیت«سوئدي، استریندبرگ بیان کرده، 

ـ  یابنـد؛ شـوند، وضـوح مـی   یابند، محو میشوند، جسمیت میناپدید می ا یـک  ام
 »بینـد یضمیر آن کس که خـواب مـ  -راندها حکم میضمیر هشیار بر تمامی آن

  )  10همان: (
توان تصـور کـرد کـه چـرا ادیـب از شـگرد       کاوانه بهتر میبا چنین تحلیل روان 

ی خـاص بهـره   شخصیتپردازي در روایت، یعنی مکان یا شخصیتصورتک براي 
اي، تاریخی و یـا تخیلـی اسـت    ی اسطورهشخصیتجوید. صورتک در حقیقت می

هـاي  هـا و اندیشـه  ند تا بهتر بتواند آرمانککه ادیب خود را در پسِ او پنهان می
یخی، همانـا قیصـر   تار شخصیتخویش را از زبان او به دیگران منتقل کند. این 

آلمان است که در جاي جاي قصاید و حتّی مثنوي قیصرنامه نمـود پیـدا کـرده    
اي کـه ادیـب از   گـرفتن کینـه   جـداي از در نظـر  است. بنابر این با این رویکرد، 

در دل دارد و قیصر آلمان به این دلیل که دشمنِ انگلیس است نزد او انگلستان 
                                                

1- Abstraction 
2 - Persona 
3 - Projection 
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ــم   ــوان ه ــاهی خــاص دارد، شــاید بت ــت و جایگ ــوزه محبوبی ــا آم ــاي ســوي ب ه
ناراضــی و  شخصــیتاي و تبلــوري از اکسپرسیونیســتی، قیصــر آلمــان را جلــوه
ي حــاالت عــاطفی خشــم، هیجــان و طغیــانگرِ ادیــب دانســت کــه بازگوکننــده

جویی و ناسازي خـود  ی از این دست باشد و در واقع، ادیب حس برترياحساسات
ي خویش را با استفاده از تکنیک رمز و نقاب، به صـورت  با شرایط موجود جامعه

  قیام ویلهلم دوم آلمان در برابر انگلیس به تصویر کشیده است. 
بـراز  توان پذیرفت که بیان حماسـیِ ملّـی، بـه لحـاظ آن کـه بـا ا      چنین میهم 

احساســات و هیجانــات روحــی شــاعر و خواننــده همــراه اســت، در هنــر        
تواند نموده شـود.  اکپرسیونیستی بیش از تصاویر مورد استفاده در ایماژیسم می

ادیب پیشاوري در بیان انفعاالت نفسانی خود نسبت به جنگ جهانی و عواطـف  
هار خشم و بیزاري گوناگون از قبیل ابراز عشق و شیفتگی به قیصر آلمان و یا اظ

نسبت به متّفقین، به ویژه انگلستان، به خوبی توانسته اسـت از عنصـر موسـیقی    
اي کـه دارد، در  هـاي بالغـی و علمـی پردامنـه    بهره بگیرد. ادیب در کنار دانش

ی در او،  انتخاب وزن و قالب شعر، براي تأثیرگذاري بر خواننده، و ایجاد هم حسـ
جا با کـالم مطـنطن اکسپرسیونیسـتی    بته در اینبه درستی کوشیده است که ال

از وزن ضربی رجز که بـا  » هواپیما«نیز ارتباط دارد. به عنوان نمونه، در توصیف 
گیرد تا به کمک روح  ي اکسپرسیونیستی تناسب بیشتري دارد، بهره میطنطنه

حماسی شعر و عنصـرِ وزن، بلنـدپروازي، ترسـناکی و ویرانگـريِ هواپیمـا را بـه       
  خواننده تأثیر کافی بگذارد: يطب منتقل کند و از این راه بر عاطفهمخا

ــا آتشــین چنگــال رویینــه شــاهین     هــاهــا نگــر ب
ــال       ــین و ب ــاي ک ــاختر پره ــدر ب ــترده ان ــاگس   ه

    بگشــــاده از منقارهــــا، برســــان دوزخ غارهــــا
  هـــاوز غــار جســته مارهـــا، تفتیــده دم و یــال      

  )9(دیوان:                                               
» در مدح قیصر و ذکر حرب عمـومی بـه اسـتقبال خاقـانی    «اي که و در قصیده

، بـراي بیـانِ شـکوه و هیبـت قیصـر      »بحرِ رجـز «سروده است، عالوه بر این که 
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درونی، بر موسیقی درونی بیـت   آلمان، تناسب و تأثیر فراوانی دارد، رعایت قافیه
  ن و محتواي شعر را دو چندان کرده است:افزوده است و هماهنگی وز

    خــوريپــروري یــا طــوطیِ شــکّرســیمرغِ دســتان
ــز    ــا تی ــده   ی ــار آم ــد بلغ ــز ح ــنقري ک ــل س   چنگ

ــر  ــرِ پ     گفتــا مــنم پیــک ظفــر، گیتــی ســپرده زی
  گهـــر، داراي اخبـــار آمـــده   ســـیاح اســـکندر    

  )100(دیوان:                                                  
اي از بر وزن حماسی که ادیب براي بیـان عواطـف ملّـی در سـرودن پـاره     افزون 

برده اسـت، نقـد او از سیاسـت انگلـیس در      قصاید و مثنوي بلند قیصرنامه بهره
ساز فرنگ است، پیوند عمیق فکـري  اي از عقل تمدناي نقد نیچهایران که گونه

  دهد:تر نشان میاو را با جنبش جهانی اکسپرسیونیسم روشن
ــنگ   ــردار فرسـ ــوي مـ ــی بـ ــاپـ   هـ

  شــــنیدي اگــــر نــــام چنگیــــز را
ــورِ ب ــازنین پ ــام کــز ن    خــویش ســا م

ــ   و آذرنـــگ  محنـــت يهبســـا جامـ
ــر فروخــت                        ــی ب یکــی آتشــین گلخن

                                                  

ــگ    ــرّ نیرنــ ــا پــ ــده بــ ــابپرّیــ   هــ
  مــدان زو کــم ایــن فتنــه انگیــز را ... 

   ریـش سـینه  ،رد جـان پماند و بس جدا
  ... پوشــید گیتــی ز جــور فرنــگ  کــه

  گلخـن بسـوخت  که ایران در آن تفته
  )500-499 قیصرنامه:(                 

  
  گیرينتیجه -4
ي جنـگ جهـانی اول و آثـار    زیسـت کـه تجربـه   اي میادیب پیشاوري در دوره 

زندگی بشـري را در تالطـمِ   ي تخریبی آن، بسیاري از مرزها را درنوردید و پهنه
هـاي ادبـی،   امواج فتنه و بال گرفتار آورد. او با حفظ مواریـث گذشـته در حـوزه   

هایی از خشم و اعتراض عرفانی و فسلفی کوشید تا با بیان احساسی شعر، گوشه
خود را نسبت بـه شـرایط موجـود نشـان دهـد. ادیـب پیشـاوري، در رویـارویی         

جهانی، ظاهراً به حمایت آشکار از قیصر آلمان انگلیس و آلمان در جریان جنگ 
گیري او، بیشتر نوعی او پرداخته است؛ اما این موضع يسابقههاي بیو خونریزي

» قیصـر ویلهــم دوم و جنگجویـان پیروزمنــدش  «صـورتک اکسپرسیونیســتی از  
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نماید. این مسأله در چنـین گفتمـان ضداسـتعماري قابـل تحلیـل اسـت در        می
بـه   -ت شرقو ملّ –ي انگلیس و البته روسیه براي او کست سلطهشرایطی که ش

نیـافتنی تبـدیل شـده بـود و اکنـون قیصـرِ آلمــان       یـک آرزوي بـزرگ و دسـت   
 يبـه آرزویـش جامـه    -دست کم در عمل نه گرایش سیاسی و فکـري  -تواند می

  عمل بپوشاند. 
، شـاعر  اش در ایـن دسـته از اشـعار   ضـد اسـتعماري   -احساسـی  ادیب با بیـان  

هـاي اسـتعماري نهفتـه در    گرایی است که با آن رویدادهاي خشن و رقابت عمل
خیــزد؛ مخــالفتی آمیختــه بــا دیــد فلســفی و بیــان جنــگ بــه مخالفــت برمــی

ايِ تمدن جدید خـالی نیسـت. لـذا ایـن     اکسپرسیونیستی که از نوعی نقد نیچه
روپایی آن مالحظه کـرد،  ي اي آلمانی یا فاجعهها را نباید صرفاً با زمینهخواسته

گـري و  جهـان پرآشـوب، ضـدنظامی    يبلکه بایسته است بدان به صورت تخطئه
المثـل بـه عنـوان یکـی از     جا ادیـب فـی  گویی آخرالزمانی نگریست. در اینپیش

شـود. آنچـه در   بسیار هنرمندان برجسته در اکسپرسیونیسم آلمانی تصـور نمـی  
ضداسـتعماري) در تجربـه و   ( شـرقی شعر فارسی ادیب مشهود است، اسـتقالل  

اسـت و  گري اکسپرسیونیستی است. او به منظوري از جنگ حمایـت کـرده  بیان
سـتاید.  ویلهلم آلمان را براي این که آرامش جهان را به هـم ریختـه اسـت، مـی    

اي اکسپرسیونیسـتی، جنـگ را بـه عنـوان تنهـا راه رهـایی       درواقع او از دریچـه 
  کند.هاي استعمار پیر انگلیس معرّفی میبدهها و شع گري جامعه از عشوه

 گیــري جهـانی و نظــري مکتــب بـا اتخــاذ چنـین رویکــرد تطبیقـی بــه شـکل     
ي هنري مسـتقلی  ها در شعر ادیب حاصل تجربهاکسپرسیونیسم، وجود شاخصه

است؛ تا در پیِ تأثیرپذیري از آثار اروپاي غربی که در میدان سیاسـی و نظـامی   
اند. از این روسـت کـه بـر وجـود شـرایط      هم درگیري داشتهجنگ جهانی نیز با 

ایرانـی تأکیـد   -ي احتمالی آن از نـوع شـرقی  زمان اکسپرسیونیستی و تجربههم
اروپایی آن که در چندین دهـه بعـد بـه صـورت      يگردد؛ نه تأثیري از تجربهمی

ـ ترجمه و الهام از نویسندگان رمانتیـک، رئالیسـت، سمبولیسـت و ... در     اتادبی 
هـا، تمامـاً   ایران روي داد. در قصاید ادیب پیشاوري مشهود است که این ویژگـی 

هاي اروپایی نبوده و چه بسا، اغلـب متـأثّر از   تواردي است و لزوماً ملهم از مکتب
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شـود  شرایط شرق و گفتمان سیاسی ایران در عصر خویش بوده باشد. تصور مـی 
فکنـی  گونه بـراي بـرون  دي رمزي و نقابکه ادیب از نام قیصر و آلمان، با کارکر

هایش سود جسته باشد. از این روسـت کـه زبـان    نیروهاي درونی خود و دیدگاه
احساسی شعر ادیب و تصاویر حماسـی کـه در توصـیف قیصـر آلمـان و جنـگ       

اي و تـاریخی  ها و عناصـر اسـطوره   شخصیتعمومی آورده است، با درآمیختگی 
-اش علی رغم سبک واقعته است و اسلوب شاعريایرانی، رنگ ملّی و بومی گرف

گراي عصر مشروطه، سرشار از صورتگرایی انتزاعی، پیچیدگی فکـري و اشـارات   
هاي مورد بحـث، مـواردي نیـز در اثـر جنـگ از      تاریخی است. افزون بر شاخصه

-هاي ایماژیستی و کمتر سوررئالیستی یا فوتوریستی بـا جنبـه  آمیختگی ویژگی
بینی فجـایع  ي اعتراض و به صورت پیشستی شعرش به نشانههاي اکسپرسیونی

  شود.جنگ اروپا در جهان، دیده می
  

  :هایادداشت
پـور؛   جلد دوم از یحیـی آریـن  » از صبا تا نیما«هاي  از جمله، بخشی از کتاب-1
 ذاکـر  میعبـدالرح از » هـاي آزادیـبخش  ایران پیرامون استعمار نهضـت  ادبیات«

از علـی میرانصـاري؛ و   » یفارسـ  شـعر  در ی اولجهـان  جنـگ «ي ؛ مقالهنیحس
 معاصـر ایـران   جنگ جهـانی اول در شـعر   بازتاب« کارشناسی ارشدي نامهپایان

از )» ادیــب پیشــاوري، عــارف قزوینــی، میــرزاده عشــقی و وحیــد دســتگردي (
 .گزکوه قصابی جلیل

ــ    ) آینــه1381( علـی ، ابوالحسـنی  -2 ب دار طلعـت یـار: زندگینامــه و اشـعار ادی
  پیشاوري، تهران: عبرت.

 يشـماره  ،1374بهـار  ، کـالم اسـالمی،   »شعر در خدمت عقیده و ایمـان «همو، 
 .78-69، ص 13

اسب ترواي ویلسن؛ وصف ماهیت آمریکا در دوران جنـگ جهـانی اول از   «همو، 
  .18-14، ص 14 يشماره – 1382آبان ه، زمان، »زبان ادیب پیشاوري

، نگاهی به زندگی و افکار ادیب پیشاوري» ؛ان«مرغ هند بر شاخسار ایرهمـــــو، 
 .47-42، ص 56 يشماره – 1386 ه، اردیبهشتزمان
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، »پنهان اسـتعمار انگلـیس   يها، چهره با دین، خصومت با ملت  دشـمنی   «همو، 
 .38-27، ص 28 يشماره – 1388ه، تیر زمان

بهـار  ، تـاریخی مطالعـات  ، »هاي ادیب پیشـاوري و دیدگاه1919  قـرارداد   «همو، 
  .99-64، ص 20 يشماره – 1387

، »فکار سیاسی آقا سید احمد رضوي مشهور به ادیب پیشاوريا«کیخا، عصمت، 
، ص 37 يشـماره  ،1386بهـار  ، ع)( علوم سیاسـی دانشـگاه بـاقرالعلوم   ي مجله
177-188.  
ــی قصا ــگ   پ«، کیلیو ديهاو جلیل ، گزکوب ــاب جن ــت: بازت ــد ادب و سیاس یون

-شماره ،14 يدوره ، تاریخ روابط خارجی،»در اشعار ادیب پیشاوريجهانی اول 
  ,98-73، ص 1392، تابستان 55 ي
 اي نزدیک مصر.نام جزیره -3

  
  :منابع و مآخذ

  ، جلد دوم، تهران: زوار.از صبا تا نیما) 1387( پور، یحییآرین -
  ، تهران: امیرکبیر.نوین ایران ادبیات) 1363( آژند، یعقوب -
-مهـدي حقیقـت   ي، ترجمهایران و جنگ جهانی اول) 1387( بکی، تورجاتا-

  خواه، تهران: ققنوس.
دیوان قصاید و غزلیات فارسی ) 1312( ادیب پیشاوري، سیداحمد رضـوي  -

  ، به جمع و تحشیه و تعلیقات علی عبدالرّسولی، تهران: مطبعه مجلس.وعربی
 و غزلیــات فارســی)،و قصــاید ( قیصــرنامه ---------------------- -

ثبـت   ي، بـا شـماره  ینییعبرت نامحمدعلی ، کاتب: خط نسخه ب ي خطینسخه
د ناـساز ـمرکزه و وـم، هـکتابخاندر  8128ثبت جدید  يو شماره 61456 قدیم

  .سالمیراي امجلس شو
ویکـم،  ي سـی  ، دورهارمغـان  ،»ادیب پیشـاوري ) «1341( الملکاورنگ، شیخ -

  .17-13ص ، فروردین، 1ي شماره
حسـن افشـار،    ي، ترجمـه دادا و سوررئالیسـم )1375( بیگزبی، سی. و. اي. -

  تهران: مرکز.
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، درآمـدي بـر مطالعـات ادبـی تطبیقـی      )1393( پراور، زیگبرت سالمن -
  ي علی رضا انوشیروانی و مصطفی حسینی، چاپ اول، تهران: سمت.ترجمه

  : مروارید.، تهرانفرهنگ اصطالحات ادبی )1390( داد، سیما -
 :، تهـران 1914- 1918 ایـران در جنـگ بـزرگ   ) 1336( یاحمد عل، سپهر -

  . چاپخانه بانک ملى ایران
- جلد دوم، تهران: نگاه.هاي ادبیمکتب) 1391( دحسینی، رضاسی ،  
فرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعالم ) 1389( سجادي، سید ضـیاءالدین  -

  د دوم، تهران: زوار.، جلو مشکالت دیوان خاقانی شروانی
  تهران: سخن. ،با چراغ و آینه) 1390( رضادکدکنی، محمشفیعی -
  ، تهران: آگه.موسیقی شعر) 1389( ----------،----- -
  ، تهران: قطره.هاي ادبیمکتب) 1390( شمیسا، سیروس -
  ، تهران: سخن.بالغت تصویر) 1385( فتوحی، محمود -
رنس، آر .اس.  - فرزانـه طـاهري، تهـران:     ، ترجمـه پرسیونیسماکس) 1390( فـ
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