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بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوريپیوند ادب و سیاست: 

  1جلیل قصابی گزکوه

  2هادي وکیلی

  

چکیده

گرچه در اروپا آغـاز   م.) 1914- 1918ق./  1332- 1336(جنگ جهانی اول 

. با اینکه دولت رسید نقاط جهان از جمله ایران به دیگر ه تدریجآن ب ۀدامناما شد، 

. هاي درگیر موضع ایـران را نادیـده گرفتنـد    اما دولت، کردطرفی  بی اعالم ایران

تلقـی  هاي متفاوتی  با واکنش ، جنگ راایران هاي فکري، فرهنگی و سیاسی گروه

ادبیات ایران به ویژه در این میان، جنگ جهانی بازتاب در خور توجهی در  کردند؛

 ،به عنوان بخشی از بدنه فکري و فرهنگی جامعهو اکثر شاعران ایرانی یافتشعر 

هـاي   شرایط اجتماعی ایران را که حمایت از دولت آلمان و انزجار و تنفر از دولت

از جمله شاعرانِ ایرانی بـود   . ادیب پیشاوريآشکار کردند، انگلیس و روسیه بود

موضوع برخی از اشعار خود قرار انگلیس و روسیه را  هاي دولتاجم ته انتقاد ازکه 
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جنگ جهانی اول و چگونگی  بارهدردیدگاه و نظریات ادیب  ،پژوهشاین  در .داد

.شودمیاز آلمان و متحدانش و انزجار از انگلیس و روسیه بررسی  وي حمایت

  

 :واژگان کلیدي  

  ، اشعار، ادب و سیاستجنگ جهانی اول، ادیب پیشاوري

  

  

  مقدمه

ایران را ناخواسته به عرصه  م.) 1914- 1918ق. /  1332- 1336(جنگ جهانی اول

 بـا طرفـی   اعالم بی ،در جنگ کشانید. نخستین واکنش دولت ایران درگیرخورد نیروهاي وزد

در اشـغال   را کشور متفقین، بخش بزرگی از خاك در حالی که اما.بود 1293آبان 9فرمان 

د متعـددي از  دوره قاجاریـه، مـوار   نایی نداشت. مردم ایران از آغازمع طرفی بیم اعال ،داشتند

در جنـگ  و  انگلیس  را در خاطر داشـتند  ،روسیه و در مرحله بعدهاي تجاوز و مداخله دولت

 هـاي  گـروه :آشـکار بـود  انگلـیس و روسـیه    هـاي  دولتجهانی اول مخالفت، انزجار و تنفر از 

 ،نگـاران  روزنامـه سیاسـتمداران، روحـانیون،    فرهنگـی همچـون   سیاسی، اجتمـاعی و  مختلف

هاي متفـاوتی نشـان   به حضورِ متجاوزانه نیروهاي بیگانه واکنش نسبت،مردم دیگر شاعران و

  دادند.

جنـگ،   از جنـگ و زمـان   پیشایران  انگلیس و روسیه به هاي دولتتجاوز در پی

جایگاه ، به ویژه شعرادبیات فارسی در-که رویکرد استعماري نداشت  ـستایش از آلمان 

، ادیـب پیشـاوري   سـرود شاعري که بیش از همه در حمایت از آلمان شعر  خاص یافت. 

، ش.) 1260-1330(الشعراي بهار ملکاز جمله  باید از شاعران دیگر، ،بر آن افزونبود. 
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 ش.) و میـرزاده  1257-1312(، عـارف قزوینـی   ش.) 1258-1321(وحید دستگردي

کردنـد و  کـه سیاسـت متفقـین را محکـوم      ،کـرد  یـاد نیـز  ) ش. 1272-1303(یعشق

. ستودندهاي آلمان را پیشرفت

  

شرح حال ادیب پیشاوري

، ادیـب و  "ادیـب پیشـاوري  "و مشهور بـه   "ادیب"، متخلص به احمد رضويیدس

در بسیاري از علوم عقلی و نقلـی   نوزدهم میالديسخنور برجسته سده سیزدهم هجري/

در پیشاور و در اصل در اراضـی   . او)2: 1362(عبدالرسولی، سرآمدان روزگار خود بوداز 

جوي آن سامان به دنیا و پیشاور در میان عشایر جنگ کنونی افغانستان میانکوهستانی 

سر زمان تولـد   بر).305: 1350تویسرکانی/ 5/1623: 1338، آبادي حبیب(معلم  آمد

رسـد مـی تـر بـه نظـر     بـه واقعیـت نزدیـک    .ق1260السـ اما هست،نظر اختالفادیب 

ادیـب دوران   .)85: 1346تویسـرکانی،  /317: 1351آرین پور، /1/77: 1352(بامداد،

د، روزهـاي  هاي تسلط انگلسـتان بـر هنـ    پیشاوردر سال .گذرانید زادگاهشکودکی را در 

بـه تصـرف   م.1857-8از شکست قیام پرشور  پسو سرانجام  خونینی را پشت سر نهاده

 و هنگ امـر جهـاد بودنـد   اپیشـ  در آن روزگار،خاندان ادیب .ه بودآمدقواي انگلستان در

پـدر و بنـی   «با سرکوب نبـرد اسـتقالل،   اما،در این جهاد شرکت کرد نیزادیب نوجوان 

) و ادیب 212: 1357(باستانی پاریزي،وي به قتل رسیدند» اعمام و غالب اقارب و ارحام

در قیصـرنامه، بـه تصـرف     او به کابل گریخت.تلگاه ، از میانه قمهدعلیا،اصرار مادرش به

  است:اشاره کرده این مطلع  بهها انگلیسیپیشاور به دست

  ...نـوان مـدر ایـادي نشست، انـبشنـانِ مـاخ در خـد، گستـاز آن ران
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: 61456/8128(پیشاوري، ن. خ.  

42(

به کسب علم پرداخت. سپس  آل ناصرمد ادیب دو سال در کابل نزد آخوند مالمح

و حکمـت   ضـر مالسـعدالدین غزنـوي فنـون ادب    به غزنین رفت و دو سال و نـیم در مح 

جام اقامـت  در هرات و سپس به مدت یک سال و نیم در تربتنیز آموخت. چند صباحی

از مـدتی بـه    پـس وي .اوسـت مهم از زندگی اي  گزید. ورود و اقامت ادیب در ایران دوره

بـه سـبزوار رفـت و در محضـر حـاج      .ق 1287سـال در ،و از آنجامهاجرت کرد هد مش

(معلـم   مالهادي سبزواري و فرزندش آخوند مالمحمد سبزواري به کسب علـم پرداخـت  

به مشهد  .ق1290درپس از رحلت مالهادي سبزواري  .)5/1624: 1338آبادي حبیب

  (سدیدالسـلطنه،  ریس پرداخـت و بـه تـد   بازگشت و در مدرسه میرزا جعفر سکنی گزید

شـهرت  از دانشـمندان آن روزگـارِ خراسـان     شـش نفـر  ـ پنج   . از آنجا که)528: 1362

ادیـب  ).1350:306،)2((تویسرکانیشهرت یافت "ادیب هندي"داشتند، وي  "ادیب"

روز  . اوزیسـت  ایـن شـهر  تـا پایـان عمـر در     و به تهران مهاجرت کرد .ق1300سالدر 

خان قراگوزلو وزیر معارف وقت در منزل یحیی1309/ نهم تیر 1349ر صفشنبه سوم دو

  ).1/36: 1376(عبرت نائینی،درگذشت

ملـه منطـق،   و در علـوم مختلـف از ج   چیرگی داشت فارسی و عربیبر ادب ادیب 

مسـلم زمـان بـه شـمار      کالم، حکمت، تاریخ، لغت و ریاضیات از اسـتادان  و بیان، معانی

وحکـیم عالمی"ا بزرگ تهرانی، ادیب پیشاوري را آق ).216/ 1363:1(اسحاق،رفت می

: 1404هرانـی، ط(آقـا بـزرگ   اسـت  شـمرده "جامع فنون"خوانده و او را  "ادیبی فاضل

انشـمند و  مشـکالت، مفتـاح مغلقـات دقـایق، حکیمـی د     کشاف «). ادیب پیشاوري 1/83
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(عبـرت  انـد  الطون همانند کردهبه ارسطو و در طبیعیات به اف او را و در الهیاتبود» فاضل

روحـانیِ فیلسـوفی   «نو، جهانگرد فرانسوي در دیدار با ادیـب، وي را  پر) و 61همان:نائینی،

  .)62: 1324(پرنو، »کرد میدر تهران تدریس  نظیري بیدانسته که با موفقیت 

  :بدین شرح است، وياز جمله آثار 

  دیوان اشعار.1

نظر به «دیوان ادیب پیشاوري را  .ش1308سال بنا بر گزارش سدیدالسلطنه در  

(سدیدالسلطنه،»اند ها تاکنون به چاپ نرسانیده بیشتر ابیاتش نسبت به انگلیسی زنندگیِ

اي که  را با مقدمه چند سال پس از مرگ ادیب، علی عبدالرسولی دیوان او.)528: 1362

ایـن  .اپ رسـانید به چـ  در تهران .ش1312سال مشتمل بر زندگینامه او بود، دربیشتر 

روز  مسائل سیاسـی  اشعار ادیب،. حدود نیمی از از اشعار اوستبیت 4200دیوان شامل

بـاره جنـگ   درن، بیش از یـک سـوم دیـوان    میااز این  و در ایران، منطقه و جهان است

  و ستایش قیصر است. جهانی

  نامهقیصر.2

بـه درخواسـت    ادیـب کـه  بیـت،   14000مشـتمل بـر    اسـت حماسـی  اي سروده

. )15: 1362نـام نهـاد (عبدالرسـولی،    "قیصـرنامه "آن را  -جـامع دیـوان   -عبدالرسولی

(عبـرت  بیت آورده است 12000ابیات قیصرنامه را  گفتنی است که عبرت نائینی شمار

شـاهنامه  بـر وزن   قیصـرنامه اخالقـی  ـ رزمـی ـ     ). مثنوي سیاسی62: 1377نائینی،

و ترغیـب ایرانیـان بـه     وانـدرز انی، پنـد  مضامین عرف و مشتمل برسروده شده فردوسی

مردانگی و جانبازي در راه استقالل و عظمت ایران و پیکار با ظلم و ستم است. ادیـب در  

بود و به تمجید  زمانتابع شرایط ،داشت با انگلیس کهنه اي کهاین اثر، گذشته از کینه 
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از  . شـاعر هـدف  تپرداخـ  م.) 1888-1918(1قیصر آلمان ویلهلم دوماز مردم، سپاه و

است: چنین بیان کرده را سرودن قیصرنامه

  مــرا بــود مقصــود ازیــن نظــم ســال

ــزم ــتخیز   برانگیـ ــی رسـ ــه یکـ   آنگـ

ــگال    ــد س ــه ب ــد خان ــر دود ش ــه پ   ک

ــکبیز   ــه مش ــن خاص ــه زی ــن نام   در ای

: 61456/8128.خ.ن(پیشاوري،       

131(

  ات اولیهیقضایاي بدیهرساله در بیان . 3

  دیوان ناصرخسرویح رساله در تصح. 4

  تاریخ بیهقیتصحیح وتحشیۀ. 5

: همـان (ابن سینا که ناتمام مانـد  الرئیس شیخاتو التنبیه شاراتألاترجمۀ. 6

15(.  

سـرود و بـه نوشـتۀ   جنگ یونان و عثمانیبه هنگامادیب معروفی که قصیدة. 7

  .تاکنون چاپ نشده است ، گرچهبیت از آن باقی مانده 800یدالسلطنهسد

  .، که ناتمام ماندبیت 4000در  یوسف و زلیخا قصۀ.8

بیت کـه ادیـب    1800اي است در بحر متقارب در حدود مه؛ منظوحکایت تاجر. 9

(سدیدالسـلطنه، انـد  سرود و حکایت تاجري است که خـواهرش را ربـوده   آخر عمرماه  6در 

1362 :528(.  

                                                            
1. Wilhelm II



79پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوري

اشعار  مشکالتواقوال حکما کتابی هم در شرح تویسرکانی، ادیب  به نوشتۀ. 10

عـالی   کـه اصـل آن در کتابخانـۀ مدرسـۀ     نوشته بـود  مجلد7-8شعراي عرب در حدود

  .)1/105: 1350(تویسرکانی، شود میسپهساالر نگهداري 

ایرج میـرزا را بـه پایـان     "ومنوچهرزهره "منظومۀ ناتمام همچنین ادیب . 11

  .)7/370: 1377(میرانصاري،رساند

  

  مخاصمه هاي طرفوجنگ  بارةادیب دردیدگاه 

ده است. کرجنگ به وضوح بیان  هاي مخاصمه در طرف بارةدرادیب دیدگاه خود را 

وجود دارد. یـک دیـدگاه،    در میان محققان مواضع ادیب نسبت به آلمان دو دیدگاه بابدر 

دیـب  ا س جریـان آلمـان دوسـتیِ شـعراي ایـران،     أدر ر«:به باور او نظر آرین پور است که

ریپکـا   . دیدگاه دوم به)2/317: 1351(آرین پور، ».س این جریان قرار داردپیشاوري در رأ

پرستان مانند ادیـب پیشـاوري   نفرت از انگلیس در برخی از میهن«:تعلق دارد که بنابر آن

گـزارش   اخیر بادیدگاه  )2/626: 1383(ریپکا،.» جاي خود را به آلمان دوستی داده است

  :همخوانی دارد. به گفته او»ایران در جنگ بزرگ«اب در کت سپهر

ادیـب پیشـاوري   ،شاعر شـهیر ایـران   1295دي  9/ 1335االول ربیع7شنبه «

اشعاري راجع به فتح رومانی توسط سرداران بزرگ آلمانی سرود و با بیـان شـیوا قیصـر    

 به بـرلن فرسـتادم   متن فارسی آن راآلمان را مدح کرد. نگارنده ابیات مزبور را ترجمه با 

امر فرمود هدایایی که  امپراتور] ...[رسیدکه به وسیله وزارت امور خارجه به نظر امپراتور 

سرایی باشد به وي تقدیم گردد. اما هر قدر زومر و من به سـید ادیـب    الیق چنین سخن
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لمان، هدیه نرفت و گفت: عشق و عالقه من به قیصرِ آ گونه هیچاصرار کردیم زیر بارِ قبول 

.)1362:402(سپهر،» علتی جز دشمنیِ با انگلستان ندارد.

 قیصـرنامه وطنی و به ویژه مثنوي  دابیات و قصای سرودندر اصل آنچه وي را به 

مصیبتی بود که سربازان انگلیسی بـر کرده است،اذعان  که خود او گونه همانسوق داد، 

 هـاي سـال در  هـم آن، قیصرنامه، سرودن مثنـوي  بر این افزون. سر خانوادة وي آوردند

 ثیر اندیشـۀ أتـوان تـ  و می دورهاین فضاي اجتماعی  نشانه اي است ازسالخوردگی ادیب، 

  احساس کرد. او آمده در مردم ایران را در اشعار بیداري به وجود

مقاومتی علیه  هرکجانداشت و  چندان تمایلایران  طرفی بیادیب در جریان جنگ به 

زمانی که مردم دشتستان به مقابلـه   ،از جملهکرد. حمایت می از آن، دید یماستعمار انگلیس 

ـ    در جنـوب  انگلـیس تجاوز نیروهـاي  با  از مبـارزان   کـرد، را سـتایش   انپرداختنـد، ادیـب آن

از لحاظ جنگاوري، همانند سربازان  خواست تاایران درخشیدند،  در روزگار تیرهکه تنگستانی

تنگستان را بـه سـبب   پیروز شوند. وي گر انگلیس خصم بر لش آلمانی به میدان جنگ روند تا

  است: تشبیه کردهایرانسري براي  به ،تحرکات ضد انگلیسی اهالی

  را2لعـــل و بیجـــاده 1ز دریـــا و کـــان

ــارس    گُهربـــار بـــر فـــرق شـــیران پـ

  ثنـــــا گســـــتر کشـــــور پارســـــم

ــري   ــو س ــن و ت ــران ت ــاك ای ــه خ   هم

ــی زاده را  ــار آورم پارســـــ   نثـــــ

  دلیــران پــارس هــزار آفــرین بــر   

  یکــــی هاشــــمی قنبــــر پارســــم

ـــک ـــه شیـ ــ رانِـ ـــر شـلشک ،کنـ

ـــپ    روريــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            
: معدنکان .1
. بیجاده: نوعی یاقوت2



81پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوري

ــاوري،   : 8128/ 61456ن.خ. (پیشـ

45 -47(  

هـاي  دولـت هـاي چنـد سـاله از    زردگـی آ و با آغاز جنگ جهانی، دل در آن روزها

آلمـان و عثمـانی بـه     مورانمـأ کوشـش یـدي از دولـت و   سـو، نوم یکاز  یهروسانگلیس و 

تکان سـختی در کشـور پدیـد     ،دست به دست هم داده از دیگر سوي، یز اتحاد اسالمدستاو«

ها پیدا شده بود و کمتر کسـی  ی که به پیروزي آلمان در جنگ در دلیبه ویژه با باورها .آورد

دولـت  ، به بیشتر ایرانیان ،از این رو .)629: 1364(کسروي،».برد میگمان دیگري به نتیجه 

در ،و زن و مـرد و کوچـک و بـزرگ    پیر و جوان نگریستند؛م منجی میبه چشو ملت آلمان 

کوشش داشتند خدمتی نسبت به او انجام دهند، هر چنـد  «یک نفر آلمانی  صورت مواجهه با

  .)59: 1363حال زاده، (ک»ناچیز باشد

  

  مذمت و نکوهش متفقین در جنگ جهانی و تشریح تجاوزهاي آنان

سـعت  کـه بـه لحـاظ و    است،انگلستاندولت ظالمافشاي م ،بیشترین اشعار ادیب

را شـد. وي اسـتعمار انگلـیس     هاي مسلمان شـمرده مـی  ، دشمن اصلی ملتها مستعمره

عصـر خـویش   » افعی عـالم گـزاي  «و » دیو رجیم«، »خواجه بوالحیلت«، »دشمن دین«

ـ   ها و توطئهرا در فتنه دولت انگلیسو انگشت  انگاشت می ی هاي ضد اسالمی و ضـد ایران

اي کینـه  ،از ایـن رو  .)79-78: 8128/ 61456.شـاوري، ن.خ (پیدیـد  میثر ؤدخیل و م

کـه   کرداظهار عالقه میبه قیصر آلمان  از این جهتداشت و  به دل هااز انگلیسی عمیق

دشـمن  ادیـب، انگلـیس را    اساسـاً  .یافت میواز خویش همادشمن او را نیز در دشمنی با 
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: 1362(پیشـاوري،  »دشمنی ات دینِ من دینی و هستدشمن «دانست: میدین اسالم 

9(.  

ظر به ماهیت و عملکـرد  سروده نااو در وصف استعمار  که آنچهغالب  به طور کلی،

 کسـانی  ی جنگ بر ضد متحدین  و مسئول قتل همۀاصل افروز آتشانگلیس  انگلیس بود:

  در جنگ با آلمان از بین رفته اند: که است 

ــه  ــو اي داده مــردم ب   کشــتن همــهت

  نه ژرمـن، کـه تـو خونشـان ریختـی     

  1کجا رست خواهد شد ز چنگ عقاب

  

  

ــن   ــون ای ــر خ ــیاگ ــان ب ــزار گناه   ه

  نبــودش ازیــن کــار پرهیــز هــیچ    

ــته ن ــه جســـ ــتن همـــ   ره بازگشـــ

  کـــه بـــر جنگشـــان دل برانگیختـــی

  چو گنجشـک آوري بـه چنـگ عقـاب    

ــاوري، ن.خ.  : 61456/8128(پیشــــ

204 -205(  

  

  ســـارشـــود ریختـــه از یمـــین و ی  

  انگیـــز هـــیچنبینـــی چنـــین فتنـــه

                                       

)162: پیشاوري(

  :خواند می» گیر عالمابلیس گیتی دام و «انگلیس را  ي،ادیب در جاي دیگر

پــاره کــن از هــر کــران، گــر شــهر ور خــود   او گیـر  عـالم خدعه ابلیس گیتی دام 

  روستاست

1362،همان(                                

                                                            
بردرفش آن، نشان عقاب نقش بسته بود.ارتش آلمان که کنایه از  . 1
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:19(

چـه  و هـر است جهانی را پایمال کرده  آسایش و صلح ،استعمار انگلیس به نظر او

  :شودمیبال در جهان است، به انگلستان مربوط 

بگذشـت کـز تشـویش او در شـرق      ها سال

ــرب   وغــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

این بالها در جهان یکسـر از ایـن بیـداد    

ــت   خواســــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوده    ــایش نس ــه آس ــویی ب ــیچ پهل ه

ــتري   بســـــــــــــــــــــــــــــ

(همـــان:                                  

143(  

ــر     ــه ه ــت و فتن ــر ملکتس ــت ه کآف

ــوري کشــــــــــــــــــــــــــــ

)148(همان: 

شـب پـره در   «همچون یگاه رفتاري دوگانه داشت: انگلیس، دولت ،ادیباز دید  

شـبیخون   در آرامش شـب ، »خورشید در چاه مغرب نهفته«و» خفته ها چشمزمانی که 

  .پردازد میبه شکارآشکارا در آسمان » قاب نر و قويجره بازه ع«همچون زمانیو  زندمی

  بــه هــر کشــور انــدر کــه آمــد فــرود

ــر زدن  ــان پ ــره گــاهی نه   چوشــب پ

دو گونــه بــدش کــار و گفــت و شــنود

ــدن    ــازي ش ــره ب ــون ج ــاره چ ــر ب دگ

: 61456/8128(پیشــــــاوري، ن.خ. 

164(

هـا   انگلیسـی آشـفتگی اسـت.  ویرانـی و   موجـب يانگلـیس در هـر کشـور   حضور 

: همـان (انـد  شـده ظـاهر   ، در لبـاس مـیش  زمینبه ویژه در خاور کهیی هستند،ها گگر

160 .(  
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همــه کــار آن خانــه شــد بــاژگون      بــه هــر خانــه کآمــد از در درون   ...

(همـــان:                                     

160  (  

  تهدید بود: ترکیبی از فریب و هموارهو البته این سیاست انگلیس 

ــا فر  ــی ب ــب  گه ــا نهی ــی ب ــب و گه رخ خویش را داده چون سـیب زیـب    ی

: 61456/8128خ.ن.(پیشـــــاوري،

161(

 ،دانسـت  میهاي جهان بدي انگلیس را سرمنشأ همۀسیاست منفعت طلبی،ادیب

با انگیزة کسب سود بیشـتر،  ). استعمار انگلیس 50(همان:است» بدخو و دام گستر«که

پرسـتی  را منفعـت  جهـانی  وقـوع جنـگ   سـبب يو. کـرد  میکشورها را متالشی  اقتصاد

  دانست:میانگلیس 

ــاوري ــیم و زر دام پهنـــ   پـــــی ســـ

  پــــی ســــود بــــازار ســــوداگري   

  

  

ــار خــویش  ــرد ب ــه کشــور ب   ز کشــور ب

ــدش     ــام آی ــا کــه ک ــد آنج ــرود آی   ف

ــان  ــو آیـــد یکـــی شارسـ   گزینـــد چـ

بگســـترده بـــر روي هـــر کشـــوري

ــن داوري   ــه ای ــم ش ــت خص برانگیخ

)15(همان: 

  

  ن و هنجـــار خـــویشبِرانـــد بـــرآیی

ــر دام آیــدش  ــاهی کــه مــر زی ــه م   ن

ــان    ــی کارس ــودا یک ــود و س ــی س   پ

                                      

)4(همان: 
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وکرد مینمایی خوددولت انگلیس در پایان جنگ به عنوان تنها قدرت برتر جهان 

انگلـیس  . دولـت  خاورمیانه و به خصوص ایـران بـود  آمال دیرین خود در  در پی اهداف و

. )م.1919(منعقـد کنـد   -وقـت  وزیر نخست-الدوله وثوقبا اي توافقنامهتوانست در ایران، 

. ادیب که داد میاقتصاد و قشون ایران را در اختیار مستشاران انگلیسی قرار این توافقنامه 

تر حب وطن و عشق به استقالل مملکت، مذهب و سیرت او بود و هیچ گناهی را بزرگ«

، در مجلسـی  )6: 1362(عبدالرسولی،»دانست میه وطن و تمایل به اجانب ناز خیانت ب

وي از  .)1/78: همـان  (بامـداد، الدوله، آشکارا وي را عامـل بیگانـه شـمرد   وثوق با حضور

و در انتقـاد از   یـاد کـرده  » فروشِ مـامِ وطـن بـه بیگانـه    «م. به قرارداد1919توافقنامۀ

  آورده است: الدوله وثوق

  ایـــران و مـــامِ خـــویشمـــنم، پـــور 

  بــه بیگانــه نفروشــم، ایــن مـــام را    

  انـــدازه بـــیش مـــرا غیـــرت آیـــد ز  

  ایـن نـام را؟  کجا زشت و ننگین کنم 

: 1373(ابوالحسنی،                     

98(

بیـت در   8000، ادیـب پیشـاوري نزدیـک بـه     توافقنامۀ مذکوربا انعقادزمانهم

 عامالن توافقنامـه بارةدرشاعر. )528: 1362ه،(سدیدالسلطنمعایب آن به نظم درآورد

  :سرودچنین ،هاي انگلیسو فریفته شدنِ آنان به وعده

  اگر چند لندن چو باغی اسـت خـوش  

ــارگین ــا پـ ــه1بریتانیـ ــت اي خانـ   اسـ

  ...3به خوبی چو طاووس یازنده کـش 

  است... اي النهپر از مار و کژدم یکی 

                                                            
  در آن جمع گردد. و متعفنهاي آلوده  آب پارگین: جایی که.1
خرام خوش زنده کش:یا. 2
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ــاد    ــان در نهـ ــوي آزادگـ ــرت خـ   گـ

  آوري ننـگ که بر کیش و بـر خـویش   

  بدتر کسـی کـو شـنید    1وز این هرسه

ــ اي دادهچــرا  ــن و دول ــاد؟دی ــه ب   ت ب

  کی به این بنـد شـاد؟   اي بودهبدي، 

  که دینار و درهم بـه چنـگ آوري...  

  چنین قول از چـون تـو مـادر پلیـد    

  بـا چنـین عهـد شـاد؟     اي گشتهچرا 

-100(همان:                           

99(

وران ایرانی بسـته  پیشه ، راه صنعت و تولید برایران ها به با آمدن انگلیسیادیببه نظر 

گلیس ان او  ).12: 8128/ 61456(پیشاوري، ن.خ. هنر و نوآوري داخلی مسدود شدو بازار 

  است:ده تشبیه کر» پیسه کالغ«را به 

بیرون رو اي پیسه کالغ، کامد گـل سـوز   

به باغ

پري چنبر  تا گرد این روشن چراغ، مرغ و

  زند  

)22:همان(

. او دانست میدست انگلیس  نیز در سیاست خارجی بازیچۀ تزاري را روسیۀ،ادیب

-1917يهـا  سالهاي انگلیس با دولت روسیۀ تزاري در فاصلۀو تبانی ها توافقبه لحاظ 

  :شمارد میشریک جرم  ،ها در ایرانروس نگلیس را در جنایاتم. دولتمردان ا1907

ــن    کـرد  3وس،کـاین فتنـه، انگریـز   مگو ر ــار، ای ــه ک ــههم ــز فتن ــرد انگی   ک

: همـــان(                                 

179(

                                                            
  م. 1919ایرانیِ انعقاد توافقنامه، صارم الدوله و نصرت الدوله از طراحانِ الدوله وثوق. 3
  یسانگل . انگریز:1
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تـزار   ،انگلیس در قیام سراسري مردم روسیه علیـه نیکـوالي دوم  ،شاعردیدگاهاز 

نقـش  پیایی ارتش تـزاري از آلمـان    هاي شکستو متعاقب  ، در اواخر جنگ جهانیروس

بـا قیصـر آلمـان     اي،در معاهدة جداگانه درصدد بود تا تزار روس ظاهراً زیراداشته است،

گرفت. از این قرار می پیمان صلح ببندد، اما در این صورت، انگلیس در شرایط نامساعدي

  :دانست میگلیس دولت ان هاي دخالتناگهانی انقالب روسیه را نتیجۀ، وقوعرو ادیب

ــد     ــار آوری ــه ک ــادو ب ــه ج ــدانم چ   ن

  فتنــد ایـــن شــاه مـــا ناسزاســـت  بگ

ــاره از مــرد، مــردم رســید    کــه یــک ب

ــت   ــروانی جداســ ــره خســ   از او فــ

: (همـــان                                   

136(

تأثیر عمیـق داشـت؛  اقتصادي ایران و سیاسیاوضاع  ، برروسیهدر تغییر حکومت 

 در برابـر و  بـیش از یـک قـرن، ناگهـان برطـرف شـد       فشار نظامی روسیۀ تزاري پـس از 

. بـه همـین   )451(سـپهر، همـان:   امیدي نمودار گردیـد  ، روزنۀخواهدوستان آزادی میهن

مانند سـایر اقشـار مـردم،     ،شعرا نیز کردند وانقالب روسیه استقبال  مردم ایران از ،سبب

 به فال نیک گرفتنـد.  ،دادروسیه نجات می ظلمبدین سبب که کشور را ازاین انقالب را 

وِرد ).م 1917ق./ 1336(در آن تـاریخ ادیب پیشاوري  این شعرزاده کحالبه گزارش

  زبان تمام ایرانیان بود:

ــراد   زتخــت اوفتــاد ریــزان اشــککــه شَــه خروشـــــی برآمـــــد ز پتروگـــ

)277: همان(کحال زاده،

مـوریس پرنـو   بارة انقالب بلشویکی روسیه، در گفت و گو بـا  ادیب نظر خود را در

  : بیان داشتش.  1304رانسوي در سالجهانگرد ف
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ها در ایران طرفداري پیدا کرده است یـا   از ادیب پرسیدم که آیا عقاید کمونیست«

هـا در زیـر نقـابِ     به زودي معلوم شد کـه روس  چون] خیر؟ ادیب براي من شرح داد [...

...] حکـیم بـه سـخنش افـزود:     [گردیـد ، اعتماد عمـومی سـلب   اند شدهبلشویسم پنهان 

که تبلیغات آنها در سراسر شمال ایران مـؤثر واقـع    اند دادهها به اروپاییان اطمینان  روس

) هـیچ خطـري از   .ش1304(گردیده و حال آنکه هرگز چنین نیسـت. در حـال حاضـر   

 عقایـد دانسـت کـه  ادیـب مـی  ).61-64: 1324(پرنو، » بلشویسم در ایران وجود ندارد

  .رواج و رسوخ نخواهد یافتدر ایران  ،م اسالمتعالی، به سبب وجودویکیِ روسیهبلش

مظالم استعمارگران غربی به ویژه انگلیس و درك عمیق ادي نقّاز  ،موشکافی ادیب

چپـاول   سـازي ایـن کشـور بـراي    مریکـا در زمینـه  آاو از سردمداري پنهان و دوردسـت  

، نیاو جلـوه یافتـه اسـت. در جریـان جنـگ جهـا       در مجموعه اشعارهاي اسالمی سرزمین

هاي جهان و منتظر تضـعیف هـر چـه بیشـتر دو جنـاح      آمریکا بیشتر ناظر درگیري قدرت

  کند. قتصادي خود را تقویتسیاسی، نظامی و ا ، تا بنیۀدرگیر بود

تمایـل  » آمریکـا استقراض متفقـین از  «عنوان ذیل  ،عصر جدید به گزارش روزنامۀ

بـه متخاصـمین چنـدان پوشـیده     ت مریکا از ابتداي جنگ نسبآباطنی قسمت اعظم اهالی 

نظـر مـالی    مریکـا از نقطـه  بـه همـین دلیـل دولـت آ    «تفقین بودند. آنها متمایل به م نبود،

پـس از   سـرانجام ).1ص:18ش، 2س، عصـرجدید (»هاي زیادي به متفقـین داد کمک

شد. ادیـب   به طور رسمی وارد جنگ مریکاآدولت ،سازيِ سیاسی و تبلیغاتیماهها زمینه

هاي تسلیحاتی و غذایی وي بـه  کمک و مریکارئیس جمهور آ نوخطاب به ویلس ،ایهبا کن

  :سروده استمتفقین 

ــده مــرد    ــن اي نکوهی ــی مک   یـــی مگـــردتـــو هرگـــز بِگـــرد دورو  دو روی
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  ا دشــمنم دوســتی افکنــی  چــو بــ 

ــر بِخـــرَدي  ــه  اگـ ــهور کـ   اي دیوانـ

ــا مــن ایــن دوســتی   ــود ب دشــمنیب  

  اي بیگانــهتــو دشــمن نَــژادي نــه    

: 65(پیشاوري، ن.خ. شماره             

85(

آمریکـا شـده    سراسرموجب اعتراض و انزجار مردم در نیز لوزیتانیا غرق شدن کشتی

خوبی به دست دشمنان آلمان به ویـژه انگلـیس    ، بهانهمسألهاین  و )53: 1361(هیوز، .بود

متفقین را از زیـر ضـربات   د و جان خسته و فرسودةنبکشان آلمانداد تا آمریکا را به جنگ با 

هم از نظر نظامی و  ،). حضور آمریکا در جنگ238: 1363(کحال زاده، قیصر رهایی بخشند

ادیـب  .)1361:62(هیـوز،  متفقـین بـر هـم زد    هم از نظر اقتصادي تـوازن قـوا را بـه نفـع    

زرهی در جنگ، براي «مانند  را به دولت انگلیس مریکارئیس جمهور آ نوویلس هاي کمک

ها ، او از آمریکاییاز این رو .)1362:143(پیشاوري،. توصیف کرده است» جوک جنگی

دیو انگلیس آنان را فریفته کند که یاد می» توز و دریا سپاهقومی زرآگن، درم «به عنوان

بـه  .)134: 61456/8128، ن.خ. همان(. و به گردابِ ستیز با ارتش آلمان افکنده است

اینکه انگلستان توانسته است کشور تازه نفسی چون آمریکـا را در   قیصر آلمان از نظر او،

  احساس نگرانی کرده است: ،جنگ با خود همراه کند

ــیه  ز جنگی کـه سـرهنگ شـاه    شد میغ ــرد م ــاه   ک ــگ ش ــر و فرهن ــا ف ب

)135: همان(

و همـراه بریتانیـا، هـدف     وانـده خخارپشـت بـزرگ)  (»ریکاشـه «مریکا را آ،ادیب

بـراي   فـراوان  سـبب کوشـش  قیصر آلمـان را بـه   قرار داده و خویش) نفرین» (ايومرغ«

  :دانسته است (دعا)آنان شایسته مرُوا سرکوب
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  بهراین ریکاشه کـز امریـک خواسـت   

ــدان  ــوا   چن ــر او  مرغ ــن ب ــادي زِم   ب

  آمریکــایمش  خــوار  خــون دشــمن 

ــروایمش   ــود م ــه ب ــانِ ش ــه ج ــه ب   ک

: 1362(پیشاوري،                       

76(

بـه  آمریکـا  ، عامل پیروزي متفقین را راه یافتن اي سیاسی سنجیده با تحلیل وي

  :چنین سروده استو  دانستهانگلیس  با خدعۀجنگ 

ک از ـشاه جرمن کوفـت ایـن پتیـاره را لیـ    

  ا ـقض

  پـاي ولسـن در میـان    گر نیاوردي زمانـه 

  حائل آمد در میانه کـار افـزار ولسـنی   

ــتی   ــاه گش ــین کوت ــو  از زم ــت ج ر دس

  1ساکســــــــــــــــــــــــــــــنی

ــان:                                     (همـ

132(

امـا  در پیش گرفـت،  آمیزيست احتیاطسیا آغاز جنگ عالم گیر،از دولت رومانی 

در جنگ، اتحـاد بـا متفقـین    این کشور دریافتند که منافع آنها دولتمردان  ،پس از مدتی

ص: 120ش ،2س ،رجدیدعصـ (بین بودنـد خوش به پیروزي متفقین بسیارزیرا  ،است

در اواخر سال » ترانسیلوانی«دولت رومانی به دنبال دست یافتن به اراضی  ،). از این رو1

نیز بـر حمـالت بـه     ). دولت آلمان48:همان(هیوز، م. به اردوي متفقین پیوست1915

ز خود غن مورد نیاها توانستند گندم و رو، با فتح رومانی، آلمانیو در نتیجه رومانی افزود

.  پیروزي نیروهاي آلمانی از نگاه ادیـب دور  )211: 1381(لیتل فیلد،  را به دست آورند

  :نماند

                                                            
  ساکسن: اشاره به نژاد انگلیس. 1
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ــز     ــفته مغ ــرد آش ــی م ــنیدم یک   ش

  به شـاهی بـرآورده بـد نـام خـویش     

  چو بشنید قیصر، چنـان برفروخـت  ...

  چو سرهنگ شه آهنـین دژ گشـود  ...

ــاه     ــت ســاالر ش ــک بگرف ــه مل   هم

ــار  ــارهک ــا  ي ب ــرّ ش ــا ف   هبخارســت ب

ــز    ــه مغ ــو ب ــد درگ ــوش بیفکن ــه دی ک

شــمارِ ســپاهش نــه کــم بــد نــه بــیش

که گیتی از آن تف همی خواست سود  

ــرود    ــرودش س ــی س ــر م ــروش ظف س

ــواه...    زن و مـــرد رفتنـــد زنهـــار خـ

ــواه    ــد رزم خ ــته ش ــادیم و بشکس گش

-99: 61456/8128(پیشـاوري، ن.خ.  

100(

تفقین براي الحـاق دو ایالـت   م. متعاقب قولی که م1915در بهار  نیز دولت ایتالیا

. )1361:47(هیـوز، به آن کشور داده بودند، به متفقین پیوست 1»تریست«و» ترانتن«

ا از صـف متحـدین و پیوسـتن بـه جنـاح      گیري ایتالیـ سپهر، ماجراي کناره مورخ الدولۀ

 1915مـه 1333/24رجـب 9دوشـنبه  «خاصی بیـان کـرده اسـت:     متفقین را با شوق

در کوچه و خیابان تهران این شعر را  ها بچهریش اعالم جنگ نمود. روز بعد ایطالیا به اط

  ند:خواند میاز راه تمسخر 

ــا     ــجاعت در وفــ ــداقت در شــ   عبـــده ایطالیـــا ایطالیـــا ایطالیـــادر صــ

ــپهر،                      : 1362(س

177(

 ،سابقش آلمانشکنی و اتحاد با متفقین علیه متحد پیمان ادیب، ایتالیا را به سبب

  مورد انتقاد قرار داد:

                                                            
1. Trentin-Trieste
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  کنـــون نوبـــت جنـــگ ایتالیاســـت

ــرد شــکن پیمــانیکــی آنکــه  بــود م  

  ز پیمان هـر آنکـس کـه تابیـد سـر     

  که بر سـرش باریـده سـنگ قضاسـت    

  دگــر آنکــه بــا شــوم شــد پــایمرد     

ــالَش هــدر  ــونَش چــو م   قَضــا کــرد خ

: 61456/8128(پیشاوري، ن.خ.       

206(

راه براي رسـیدن   ترین کوتاه،سریع به فرانسه از مسیر بلژیک لۀنقشۀ ارتش آلمان، حم

(لیتل به تصرف درآورددر مدت کوتاهی بلژیک را ارتش آلمان از این روبه خاك فرانسه بود. 

  :به این ماجرا کردکوتاهی  . ادیب اشارة)202: 1381فیلد،

بلجیک را رنج حـرب بگرفـت ز آن ویـل و    ...

ــرب   کــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ریز بنموده پشت انـدر  خاصه ک 1چون ماکیان

ــز   2کریـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرب  ــربی س ـاد زي ص ــع و  3بگشـ آن قم

  ها استیصال

ــز رخ زرد از     ــره نی ــاك تی ــرق خ ــر ف ب

ـال ــااوجــــــــــــــ 4هـــــــــــــ

)6- 8: همان(

  

  در مبارزه با انگلیس ، ارتش و قیصر آلمان و تشجیع آنهاستایش مردم

دیگـر کشـورها   جـویی بـر    یابد، از سـلطه  ن هم اگر مجالکه آلما دانست میادیب

  تویسرکانی: به نوشتۀ .بوددشمن انگلیس و روسیهاکنون، آلمان اما کند، داري نمیخود

                                                            
. ماکیان: مرغ خانگی1
  . کریز: پر ریختن طیور 2
  . سرب: طریق و راه3
  ها بیمها و . اوجال: ترس4
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نزد ادیب آمد و اجازه خواسـت کـه کتـاب قیصـرنامه را      آلمان شخصاً وزیرمختار«

 ام نگفتـه چاپ کند، اما ادیب موافقت نکرد و گفت از روي دوستی با آلمان این اشـعار را  

ها آنچه دلم گفت بگـو،   من در اثر بدبینی با انگلیسی که شما به حساب خودتان بگذارید.

خواهم تا زنده هستم چاپ شود و مردم آن را بـه حسـاب تبلیغـات آلمـان      ام و نمی گفته

  .)135: 1/1350(تویسرکانی » بگذارند

ایـران   اي اسطورهو  اي افسانهقیصر و قهرمانان  وي در جاي جاي اشعار خود، میان

  واقع شود:خواننده  پسندتا کند  همانندي برقرار می

  خصـم تـو   تیغ تو خورشید وار چون بِدمد

  ر آور شده استخصم به جادوگري مار پ...

 1خصم تـو ارژنـگ   خنجر تو رستمی است

  دیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

  مرو تو  اقصاي شرق آمل تو برلن اسـت ...

  فتح ظَفَـر چـرخ بـه نـام تـو کـرد       خطبه

ه وش در شـکاف زود سـراندر   شب پر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرد بـ

پـر از مـار پـرَآور بـرَد     بـال و  تیغ تـو 

.کجا جان از این آخته خنجر برَد دیو

2تیر تو از باختر سر سوي خـاور بـرد  

...کس نتواند که گوي  از تو مظَفَر برَد

ــاوري، ن.خ. ــماره (پیش -21: 65ش

22(

هـاي طرفین جنگ نیـز توجـه داشـت؛     ل نظامی و تاکتیکادیب به جزئیات مسائ

ابــزار و  یاآسیب حمالت ارتش آلمان نجات از انگلیس برايههاي پناهگامانند اشاره به 

                                                            
آخته شد. -که در مازندران به دست رستم کشته شدارژنگ: نام دیوي. 1
  به داستان آرش که گویند از آمل تیري انداخت و به مرو فرود آمد که چهل روز راه است.. اشاره2
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و بـه  د نـ کندشمن را غافلـگیر ي دریایی توانستندنبرد ه درکه چگونادوات جنگی قیصر 

  ند:محاصره درآورد

ــگاه   ــد پیش ــه ب ــا ک ــه هرج ــنیدم ک   ش

ــاو   ــد ن ــه دانن ــد ک ــس نبای ــن پ ــز ای   ک

  کنــون زیــر دریــا پــر از اژدر اســت    

ــ  ــان رف ــو چن ــدان س ــاهب ــان ش   ت فرم

  به دریا شود چـون بـه هـامون چکـاو...    

ــا در خــور اســت  ــن اژده ــذَرتان ازی ح  

-111: 61456/8128، ن.خ. همان(  

112(

ــگرف  ــاري شــ ــاورد کــ ــه بیــ   زمانــ

  کلنگـــی بـــه دریـــا درون تاختـــه   

ــتگاه    ــین دس ــا چن ــا درون ب ــه دری   ب

ــت از آب ژرف   ــش برانگیخـ ــه آتـ کـ

ــه   ــاهین بپرداختـــ ــوا را زشـــ هـــ

ــم زو    ــتی خص ــی کش ــاه بس ــد تب ش

)117(همان: 

از جنـگ و  پیش هاي با درك احساسات و عواطف مردم ایران در خالل سال شاعر

و خطـاب بـه    ایستد میتمام مردم بر بلنداي بام ایران ، در مقام نمایندگی در طول جنگ

  :گوید میقیصر آلمان 

ــد     ــو اَن ــراي ت ــران ب ــردم ای ــه م   هم

  شــگونِ همــه دیـــدنِ مهــر تُســـت   

ــان خَ  ــد از جـ ــار برآرنـ ــمت دمـ   صـ

ــ  ــته انـــدر وفـ   اي تـــو اَنـــدکمـــر بسـ

ــه    ــان برآمیخت ــت بــه جانش ــر تُس   مه

ــال  ــه چنگ ــدان    ب ــه دن ــیر و ب ــارش   م

ــان(              ، ن.خ. همـــــــــــــــ

61456/8128 :87(

  و دعوت مسلمانان به اتحاد دوستی وطن
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 دوسـت  جـان را تـا سـرحد    جـا ورزیـد و آن ادیب به زادگاه خود، هندوستان عشق می

 و براي دفاع از وطن تا پایان عمربا انگلیس جنگید  ي وطن دوستی، با زبان شعراز رو داشت.

از قصـایدش از چاشـنی    یـک  هیچو  داشتتعلق خاطر نیز به ایران  او،در ایران، آواره زیست

ادیـب  «بـزرگ علـوي:   تهـی نیسـت؛ بـه نوشـتۀ    پرستی و تشویق به استقالل و آزادگی وطن

» سـتاید  مـی گرایـی را  دوسـتی و ملـی  ت که در آثار خود میهنپیشاوري از اولین شاعرانی اس

 در محاصــرةاول ع ایــران را کــه در خــالل جنــگ جهــانی  اوضــاوي.)57: 1386(علــوي، 

همسایگان و تجاوز آنها قرار گرفته بود، با توصیف زیبـایی بیـان کـرده اسـت. شـاعر، دولـت       

ریکاشـه  «مریکـا را بـه   و دولت آ» هروبا«ت انگلیس را به ، دول»گرگ ریزیده مو«روسیه را به 

  :، سروده استقیصر آلمان و دل در گروِ یاري است تشبیه کرده» رنگرز

  سـويِ مـن  گـرگ ریزیـده مـو     ز یک 

  ي رنگـــرزریکاشـــه دگـــر ســـوي 

ــوي ــده دم ز یـــک سـ ــاه جنبانـ   روبـ

  کشــته لــت لــت مــرا  زدو ســويِ تــن

  مرا دل به عشق انـدرون کـرد خـویی   

  بــاد بــه فَــرِّ شهنشــه کــه پیــروز     

ــرده رو    ــدان، دژَم ک ــرده دن ــان ک   فس

ــرِ  ــرده در زی ــان ک ــز  نه ــارِ گ ــز م   خَ

ــوي  ــر سـ ــراز از دگـ ــتلُم گُـ   در اُشـ

ــرا    ــت م ــر ل ــه دگ ــی زد طپانچ   ...یک

ــوم شــاه جــویی   زِهــر راه کــه آیــم شَ

ــاد  ــوروز بـ ــه روزه نـ ــان را همـ   جهـ

: 61456/8128ن.خ.(پیشــــاوري،  

36-38(

ـ    ییایران نیرو از اینکه در اندوه خود را ،در دنباله ر متجـاوزان  بـراي مقابلـه در براب

 ایران در با وجود اعالم بیطرفی دولتپیداست که  ش. از اشعارداردمیوجود نداشت، ابراز 

نداشت، زیرا  طرفیبیجنگ، وي نیز مانند بیشتر روشنفکرانِ آزادیخواه، تمایل چندانی به 
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. از ایـن  شـود  ءطرفی اکتفاه بیب تبایسمیآنان، کشور میدانگاه جنگ شده بود و ن نظربه 

بـا سـپردن اداره امـور     و رانیان که جنگاوري را کنـار گذاشـته  حیث، شاعر در نکوهش ای

را بـه سـمت زوال    کشور» گانستم پیشه«و » کم اندیشگان«به دست سیاسی و نظامی

  :گوید می، نگران و ناالن )31:همان(ند دبر می

ــه  ــینگ ــنم م ــد  ک ــردم نمان ــیچ م   ه

  تهــــی مانــــد نیزارهــــازشــــیران 

ــان زر   ــیران و همیــ ــد شــ   بمردنــ

ــیر    ــه ش ــدر بچ ــوي پ ــرد خ ــا ک   ره

  

  در این بـاغ جـز خشـک هیـزم نمانـد     

  چنـــان چونکـــه همیـــان ز دینارهـــا

ــفر کـــرد زي بـــاختر      ز خـــاور سـ

ــر   ــر دلی ــدل هژَب ــت بی ــن گش ــو م   چ

ــان(                                   : همـ

41(

، شد میملکت که در نهادش خیانت دیده از رجال سیاسیِ م هر یک،ادیببه نظر

در نفرین «صیدةوي در ق ند.کرد میرا براي اهداف خود انتخاب  ي، اواستعمار هاي دولت

  است:را بیان کرده  موضوعبه خوبی این  )97-1362:100(پیشاوري،» بر خائنین وطن

بگـــــذرد  بـــــازگردد روز مـــــردان

ــط ــالقحـــــــــــ   الرجـــــــــــ

دل ازین نامردمِ مـردم نمـایم گشـت    

  نخـــــــــــــــــــــــــــــــــو

  این مثل دانی که هست اولی را آخري

ز آن مــرا یــاري نبینــی در جهــان نــه 

ــاوري   یـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــان:                           -150(همــ

151(

داخلـی   امورچرا  که ناالن است نیز ساي کشورؤهاي سیاسی و راز شخصیت شاعر

د و تـا  منـافع خـویش هسـتن    در پـی  بیگانگان اند، زیرا سپردهبیگانگان  به دستایران را 
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کنندنمیمفیدي  کارزمانی که به اهداف استعماري خود دست نیابند، براي آبادانی ایران 

ــان( ــابودي    .)31: 61456/8128، ن.خ. هم ــب ن ــه را موج ــاي بیگان ــور نیروه او حض

  دانست:ي داخلی میها سرمایه

ــن   ــاز کهـ ــره بـ ــی مهـ ــد یکـ   بیایـ

  رباینـــده هـــوش هـــر خـــام مغـــز

  که گفتنـد ازیـن کـرم، اختـر کنـیم     

ــتند  ــد و برخاسـ ــتند و گفتنـ   نشسـ

  شــد تـر  پژمــردههمـان بــاغِ پژمـرده   

  شناســـایی بـــازي ز ســـرتا بـــه بـــن

  نماینــــده بلبــــل از بانــــگ چغــــز 

ــر کنــیم  ــی ب ــاغ، هــر شــاخ ب   وزیــن ب

ــار آ  ــد آن ک ــه نش ــینچ ــتند م   خواس

  شـــد تـــر مـــردهبمانـــد و تـــنِ مرده

                                         

)32-31: همان(

دانستنمی» تمایل به اجانب«و» خیانت به وطن«ازتر چ گناهی را بزرگهیادیب 

بـر ایـن   . آشکار اسـت موضوعاین  هایشسرودهدر بیشتر  و)6-5: 1362(عبدالرسولی،

 زیرا ایـران بـر اثـر   براي نجات مملکت خود بکوشند؛  کرد که به ایرانیان توصیه می اساس

ایرانیان است،  رفته است.گرچه ایران متعلق به به خرابی و ناسازگاري حضور بیگانگان رو

ایران را کرایـه  کشور گویی  و ندکرد میفرمایی حکماما در زمان جنگ، انگلیس و روسیه 

» کـار ایـران را ناسـاخته از سـاز    «شاعراز این رو  .)138: 1362(پیشاوري،کرده بودند

  :دانست و در پی راه نجاتی بودمی بیگانگان

ي ایــران نجــات و  میخــواه ا ازخــدا

  مخلصـــــــــــــــــــــــــــــــی

ز آنکه همچون مهره افتاده اندر ششـدري 

)145(همان:
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، به ویژه مسلمانان ها ایران دوستی، ادیب نسبت به سرنوشت همه انسان گذشته از

، هـا  ایرانـی ها،  ها، مصري چرا هنديکه خورد میافسوس  کرد و نیز احساس مسئولیت می

و از  هسـتند بیگانگان  مشرق زمین زیر سلطۀ هاي نسرزمیو مردم دیگر  ها افغان، ها ترك

در  چنـین بـود کـه   کننـد.   ش استفاده نمیخود در جهت اعتالي میهن خوی هايتوانایی

سـیدجمال   باستیزي، او را در استعمار توانمی.سر داد ، نداي اتحاد اسالمجنگ هنگامۀ

 ،س را به طور عمومیاستعمار انگلی ،هر دو شخصیت همفکر دانست؛ زیراالدین اسدآبادي 

بـه  در برابـر انگلـیس   را مسلمانان  و اتحاد همۀدانستند ماندگی مسلمانان میعامل عقب

هم » ادیب را پیشرو بیداري جدید«توان می ،از این رو کردند.عنوان راه حل پیشنهاد می

 ايرد و غم تمام جهان اسالم بود و بر). درد و غم ادیب، د2/653: 1383(ریپکا،دانست

کرد. این دیدگاه را در قصـیدة و سرنوشت آنها احساس نگرانی می یک یک بالد مسلمین

بـه خـوبی   تـوان   مـی » سـالم و هنـد و معـانی دیگـر    در تحسر از حوادث واقعه در بالد ا«

  :دریافت

  آنچه با شـکر کنـد آبـی و بـا عـور آذري     

  غمِ مصر و عراق از تن مرا دزدد میآنچه ...

دیده همچون نیـلِ   نالِ مصر گشت وتن چو

ــر   مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کرد با من انده ایـران و بغـداد و هـري   

از کتانی مه ندزدد  وز نمی تف خـوري 

بــاز آمــد گوئیــا فرعــونی بــا لشــکري...

)136: 1362پیشاوري،(

ـ  بـه مـرور زمـان   را مسـلمانان، کشـورهاي آنـان     تفرقـۀ ،ادیـب به نظر  دسـت  ه ب

 تصـرف هندوسـتان را بـه دسـت     م خـویش . وي که بـه چشـ  استعمارگران خواهد انداخت

. از ایـن  کـرد مـی بینـی  پـیش  نیـز  ورود نیروهاي انگلیسی به ایران را،دیده بود هاانگلیسی
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در برابر اسـتعمار   خواست تا میکل جهان اسالم  اي براي از ایرانیان به عنوان نمونه ،رهگذر

  چاره اندیشی کنند:

ــازي   ــت ت ــت هنــدو گذشــت و نوب نوب

  گذشـــــــــــــــــــــــــــــــت

رسـید اي سـاده دل نوبـت    نوبت ایرانـی  

ــت تراســـــــــــــــــــــــــــــــــ

)18(همان:   

و  دانسـت  مـی نفاق و دوگانگی در کشورهاي اسالمی را عامل پیشرفت بیگانگان  او

  د:کر میمسلمانان را به یکدلی و اتحاد در برابر دشمن ترغیب 

راست خواهد کـرد ایـن بـاالي     تان یکدلی

  کوژ

از دو دلیتـان راسـت بـاال خـم      ها سال

ــت گرفـــــــــــــــــــــــــــــــ

)20(همان: 

بـا  دوگانگی را کنار بگذارنـد و  کند میشاعر به مسلمانان توصیه  ي،در جاي دیگر

  هاي استعمارگر مبارزه کنند:با دولت یاري یکدیگر،

ــی  ــتردن دوئــ ــرامن دل، ســ   ز پیــ

ــویید و یکـــــدلی بســـــپرید     شـــ

ــا    ــه ت ــا ک ــن جادویه ــت ای ــی اینس   پ

ــالم را    ــاج اسـ ــه تـ ــارك بنـ ــه تـ   بـ

ــدر  ــک پ ــادر و ی   چــو بچگــان یــک م

ــ   ــما رارهانَـ ــادوئی  د شـ ــر جـ   زِ هـ

ــتُرید...  ــادویی بِس ــر ج ــگ ه   زِ دل زن

  نفــــاق اوفتــــد در میــــان   شــــما

ـد ز خــود ایــن نکونــام را     مکــن بـ  

  قــوي پشــت باشــد از یــک دیگــر    

ــاوري، ن.خ.  : 61456/8128(پیشـــ

67-68(
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 کرده است:کید بر اتحاد و یگانگی امت اسالمی تأبه زبان عربی  اي قصیدهادیب در 

امت واحدي بنا کنید و با جدیت بـه حمایـت از    و ترك و افغان و ایرانی ب و هندياز عر

  .)4(همان:همدیگر برخیزید و دشمنان خود را از میان بردارید

  

  نتیجه

 اول جنــگ جهــانیقــارنکــه م،روشــنفکر و آزادیخــواه شــاعرِ،پیشــاوريادیــب 

شـد و  همسـو   زمان جنگ در ایرانِ ضدروسی -انگلیسیضد با موج احساسات،زیست می

 در اشـعارش بـه سـتایش از    امیدوار بود که آلمان بر متفقین پیروز شود. به همین سبب

و نیـان پرداخـت. او درد ایرا  یهنکوهش انگلیس و روسنیز وري آنها و اقیصر آلمان و جنگ

دانست و درمان این مرض را در اتحاد و میبه نیروي خود  ءمسلمانان را تفرقه و عدم اتکا

در برابـر اسـتعمار    دتا از این طریـق بتواننـ  دید مییرانیان و کشورهاي مسلمان یگانگی ا

وري و مقاومـت را در دل  دلیـري، جنگـا   ، روحیـۀ اشعار حماسـی  ابوي د.نبایستانگلیس 

 خیلی واقعاً...«کمره اي: به گواهیشاشعار.کرد میمردم مسلمان و به ویژه ایرانیان زنده 

گذاشـت و  أثیر مـی ت . این اشعار بر مردمبود )2/1476: 1384اي،(کمره»مؤثر بالذات و

به  .)277: 1363(کحال زاده،»شد میدر کوچه و بازار با نشاط فراوانی خوانده و تکرار «

طور کلی، بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوري را بر پایۀ چهـار اصـل کلـی    

انزجـار از  )2،ماري روسـیه و انگلـیس  هاي اسـتع انزجار از دولت )1د:توان بررسی کرمی

 تري در آن زمان سـوق داد:  وم و قوياستعماري، ایرانیان را به سمت نیروي س هاي دولت

 ،تر یا به طور دقیق اتحاد اسالمی،)3کرد؛می، که ادیب آشکارا دولت آن را ستایش آلمان

 )4؛شـد  ه مـی دیـد بیشـتري   همـاهنگی آن بـا  دینیاتحاد با دولت عثمانی که از لحاظ 
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در  ،همگرایـی ملـی و وحـدت سیاسـی     عـاملی بـراي   عنوان بهري عمومی از آلمان هوادا

ـ   توانست، همچون اهرمی بـراي میصورت تداوم  ه متفقـین و واداشـتنِ آنـان بـه     فشـار ب

  کند. عملنشینی عقب
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  منابع و مأخذ

  هاي خطینسخه

نسـخۀ خطـی موجـود در    ) قیصرنامه، بـه خـط عبـرت نـائینی،     1336پیشاوري، ادیب (

.d65کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد شماره ثبت

قیصرنامه، به خط عبرت نائینی نسخه خطی موجود در کتابخانه،  ]بی تا[ـــــــــــــــ

  .61456/8128موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، شماره ثبت

از روي نسـخه   چـاپ عکسـی   تذکره مدینه االدب،)، 1376عبرت نائینی، محمدعلی (

  خطی، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی.

، چـاپ عکسـی از روي نسـخه خطـی،     فرهنگیان نامه )،1377(_____________

  تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی.

  

  هاکتاب

  .اکلین، تهران: انتشارات فراز صبا تا نیما،)1351پور، یحیی (  آرین

، 2ج القرن الرابع عشر،  البشر فی ء، نقباالشیعه طبقات اعالم)،1404آقا بزرگ طهرانی (

با تعلیقات: عبدالعزیز طباطبایی، مشهد: نشر دارالمرتضی.

  ، تهران: چاپ و نشر بنیاد.دار طلعت   آینه ،)1373ابوالحسنی، علی (

، آبـان  14ش، 2سزمانـه،  ، مجلـه  »اسـب تـرواي ویلسـن   «، )1382(ــــــــــــــــ

. 14-18صص، 1382

تهران: نشر طلوع و سیروس. ، 1ج. ، سخنوران نامی ایران ،)1363اسحاق، محمد (

  سوم، تهران: امیرکبیر. چاپ از پاریز تا پاریس،،)1357باستانی پاریزي، محمدابراهیم (

ن: ، تهـرا 13،14، 12قـرن   شـرح حـال رجـال ایـران در    ،)1352بامداد، مهدي (

  کتابفروشی زوار.
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فروشـی  کاظم عمـادي، تهـران: کتاب   :، ترجمهزیر آسمان ایران،)1324پرنو، موریس (

  علمی.

علـی   :و تحشـیه  گـردآوري  ،دیـوان اشـعار  ،)1362(رضوي، احمـد) (یبادپیشاوري، 

  : چاپ پارت.تهران عبدالرسولی،

، تهـران:  اسـناد و، خـاطرات  از ادیب پیشـاوري  اي خاطره،)1346پارسا (تویسرکانی،

  انتشارات وحید.

، دوره جدیـد،  2ش، 9سخاطرات وحیـد،   ،»خاطرات ادبی«)1(،)1350(ـــــــــــــــ

  .1350دي ماه 

، دوره جدیـد،  3ش، 9سخاطرات وحیـد،   ،»خاطرات ادبی«)2(، )1350(ـــــــــــــــ

  .1350ماهبهمن 

مجتبـی برزآبـادي    تصـحیح: بـا مقدمـه و   ، حیات یحیـی ،)1387(، یحییآبادي دولت

  اهانی، تهران: انتشارات فردوس.فر

ابوالقاسـم سـري، تهـران:     :، ترجمـه تاریخ ادبیات ایران،)1383ریپکا، یان و دیگران (

سخن.

چـاپ دوم، تهـران:   ، ایران در جنـگ بـزرگ  ،)1362(یاحمدعلالدوله)،  (مورخسپهر

  انتشارات ادیب.

 التـدقیق فـی  «فرنامه سدیدالسـلطنه  س،)1362سدیدالسلطنه، محمدعلی خـان ( 

  احمد اقتداري، تهران: انتشارات به نشر. :تصحیحبه ، »سیرالطریق

  ، تهران: چاپ پارت.بر دیوان ادیب پیشاوري مقدمه،)1362(عبدالرسولی، علی

سعید فیروزآبادي، تهـران:   :، ترجمهتاریخ ادبیات معاصر ایران،)1386علوي، بزرگ (

  انتشارات توس.

مرتضـی   :، بـه کوشـش  »خاطرات«ها  ها و شنیده دیده،)1363ابوالقاسم (زاده،  لکحا

  کامران، تهران: نشر فرهنگ. 

  ، تهران: امیرکبیر.تاریخ هیجده ساله آذربایجان،)1364کسروي، احمد (
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 :به کوشـش ، 1ج. ، خاطرات سید محمد کمره اي روزنامه ،)1384محمد (کمره اي، 

  .ن: اساطیرمحمدجواد مرادي نیا، تهرا

غالمحسین متین، تهران: انتشارات  :، ترجمهشاعر مردم عارف ،)1357گامین، گ. گ (

  آبان.

فریـده قـره    :، ترجمـه به بعد 1815ازتاریخ اروپا  ،)1381(لیتل فیلد، هنري ویلسون

  چه داغی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

، اصفهان: اداره کل فرهنگ و ارمکارم اآلث،)1338(یمحمدعل، میرزا آبادي حبیبمعلم 

  هنر اصفهان.

 ،7ج المعـارف بـزرگ اسـالمی،    ةدر دایر »ادیب پیشاوري«،)1377(یعلمیرانصاري، 

  .368-371صص  ران: مرکز دایره المعارف اسالمی،زیر نظر کاظم موسوي بجنوردي، ته

  ان: امیرکبیر.بامداد، تهر اکبر یعل :، ترجمهمعاصر اروپا یختار ،)1361استوارت (هیوز، 

  نشریات

  . 18ش، 2س، 1333ذیحجه  18روزنامه عصر جدید، 

  .120ش، 2س، 1334رمضان  19، عصرجدیدروزنامه 
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال چهاردهم، شماره 55ـ تابستان 1392، صص 98-73

پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوری

جلیل قصابی گزکوه


هادی وکیلی


· چکیده 

جنگ جهانی اول (1336-1332 ق./ 1918-1914 م.) گرچه در اروپا آغاز شد، اما دامنة آن به تدریج به دیگر نقاط جهان از جمله ایران رسید. با اینکه دولت ایران اعلام بیطرفی کرد، اما دولتهای درگیر موضع ایران را نادیده گرفتند. گروههای فکری، فرهنگی و سیاسی ایران، جنگ را با واکنشهای متفاوتی تلقی کردند؛ در این میان، جنگ جهانی بازتاب در خور توجهی در ادبیات ایران به ویژه شعر یافت و اکثر شاعران ایرانی به عنوان بخشی از بدنه فکری و فرهنگی جامعه، شرایط اجتماعی ایران را که حمایت از دولت آلمان و انزجار و تنفر از دولتهای انگلیس و روسیه بود، آشکار کردند. ادیب پیشاوری از جمله شاعرانِ ایرانی بود که انتقاد از تهاجم دولتهای انگلیس و روسیه را موضوع برخی از اشعار خود قرار داد. در این پژوهش، دیدگاه و نظریات ادیب در باره جنگ جهانی اول و چگونگی حمایت وی از آلمان و متحدانش و انزجار از انگلیس و روسیه بررسی میشود.

· واژگان کلیدی: 

جنگ جهانی اول، ادیب پیشاوری، ادب و سیاست، اشعار

مقدمه

جنگ جهانی اول (1336-1332 ق. / 1918-1914 م.) ایران را ناخواسته به عرصه زدوخورد نیروهای درگیر در جنگ کشانید. نخستین واکنش دولت ایران، اعلام بیطرفی با فرمان 9 آبان 1293 بود. اما در حالی که متفقین، بخش بزرگی از خاک کشور را در اشغال داشتند، اعلام بیطرفی معنایی نداشت. مردم ایران از آغاز دوره قاجاریه، موارد متعددی از تجاوز و مداخله دولتهای روسیه و در مرحله بعد، انگلیس  را در خاطر داشتند و در جنگ جهانی اول مخالفت، انزجار و تنفر از دولتهای انگلیس و روسیه آشکار بود: گروههای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همچون سیاستمداران، روحانیون، روزنامهنگاران، شاعران و دیگر مردم، نسبت به حضورِ متجاوزانه نیروهای بیگانه واکنشهای متفاوتی نشان دادند.

در پی تجاوز دولتهای انگلیس و روسیه به ایران پیش از جنگ و زمان جنگ، ستایش از آلمان ـ که رویکرد استعماری نداشت - در ادبیات فارسی، به ویژه شعر جایگاهِ خاص یافت.  شاعری که بیش از همه در حمایت از آلمان شعر سرود، ادیب پیشاوری بود. افزون بر آن، باید از شاعران دیگر، از جمله ملکالشعرای بهار (1330-1260 ش.)، وحید دستگردی (1321-1258 ش.)، عارف قزوینی (1312-1257 ش.) و میرزاده عشقی (1303-1272 ش.) نیز یاد کرد، که سیاست متفقین را محکوم کردند و پیشرفتهای آلمان را ستودند. 

شرح حال ادیب پیشاوری

سید احمد رضوی، متخلص به "ادیب" و مشهور به "ادیب پیشاوری"، ادیب و سخنور برجسته سده سیزدهم هجری/ نوزدهم میلادی در بسیاری از علوم عقلی و نقلی از سرآمدان روزگار خود بود (عبدالرسولی، 1362: 2). او در پیشاور و در اصل در اراضی کوهستانی میان افغانستان کنونی و پیشاور در میان عشایر جنگ جوی آن سامان به دنیا آمد (معلم حبیبآبادی، 1338: 5/1623 / تویسرکانی 1350: 305). بر سر زمان تولد ادیب اختلافنظر هست، اما سال 1260ق. به واقعیت نزدیک تر به نظر میرسد (بامداد،1352: 1/77 / آرین پور،1351: 317 / تویسرکانی، 1346: 85). ادیب دوران کودکی را در زادگاهش گذرانید. پیشاوردر سالهای تسلط انگلستان بر هند، روزهای خونینی را پشت سر نهاده و سرانجام پس از شکست قیام پرشور 8-1857م. به تصرف قوای انگلستان در آمده بود. خاندان ادیب در آن روزگار، پیشاهنگ امر جهاد بودند و ادیب نوجوان نیز در این جهاد شرکت کرد، اما با سرکوب نبرد استقلال، «پدر و بنی اعمام و غالب اقارب و ارحام» وی به قتل رسیدند (باستانی پاریزی،1357: 212) و ادیب به اصرار مادرش، مهدعلیا، از میانه قتلگاه به کابل گریخت. او  در قیصرنامه، به تصرف پیشاور به دست انگلیسیها به این مطلع اشاره کرده است:

		از آن رانـد، گستـاخ در خـانِ مـن

		

		بشـادی نشست، انـدر ایـوان مـن...

  (پیشاوری، ن. خ.61456/8128: 42)





ادیب دو سال در کابل نزد آخوند ملامحمد آل ناصر به کسب علم پرداخت. سپس به غزنین رفت و دو سال و نیم در محضر ملاسعدالدین غزنوی فنون ادب و حکمت آموخت. چند صباحی نیز در هرات و سپس به مدت یک سال و نیم در تربتجام اقامت گزید. ورود و اقامت ادیب در ایران دورهای مهم از زندگی اوست. وی پس از مدتی به مشهد مهاجرت کرد و از آنجا، در سال 1287 ق. به سبزوار رفت و در محضر حاج ملاهادی سبزواری و فرزندش آخوند ملامحمد سبزواری به کسب علم پرداخت (معلم حبیبآبادی 1338: 5/1624). پس از رحلت ملاهادی سبزواری در 1290ق. به مشهد بازگشت و در مدرسه میرزا جعفر سکنی گزید و به تدریس پرداخت (سدیدالسلطنه،  1362: 528). از آنجا که پنج ـ شش نفر از دانشمندان آن روزگارِ خراسان شهرت "ادیب" داشتند، وی "ادیب هندی" شهرت یافت (تویسرکانی (2)،1350 :306). ادیب در سال 1300ق. به تهران مهاجرت کرد و تا پایان عمر در این شهر زیست. او روز دوشنبه سوم صفر 1349/ نهم تیر 1309 در منزل یحییخان قراگوزلو وزیر معارف وقت درگذشت (عبرت نائینی، 1376: 1/36).

ادیب بر ادب فارسی و عربی چیرگی داشت و در علوم مختلف از جمله منطق، معانی و بیان، کلام، حکمت، تاریخ، لغت و ریاضیات از استادان مسلم زمان به شمار میرفت (اسحاق،1363 :1/ 216). آقا بزرگ تهرانی، ادیب پیشاوری را "عالمی حکیم و ادیبی فاضل" خوانده و او را "جامع فنون" شمرده است (آقا بزرگ طهرانی،1404: 1/83). ادیب پیشاوری «کشاف مشکلات، مفتاح مغلقاتِ دقایق، حکیمی دانشمند و فاضل» بود و در الهیات او را به ارسطو و در طبیعیات به افلاطون همانند کردهاند (عبرت نائینی، همان:61) و پرنو، جهانگرد فرانسوی در دیدار با ادیب، وی را «روحانیِ فیلسوفی دانسته که با موفقیت بینظیری در تهران تدریس میکرد» (پرنو،1324: 62).

از جمله آثار وی، بدین شرح است:

1. دیوان اشعار

 بنا بر گزارش سدیدالسلطنه در سال 1308ش. دیوان ادیب پیشاوری را «نظر به زنندگیِ بیشتر ابیاتش نسبت به انگلیسیها تاکنون به چاپ نرسانیدهاند» (سدیدالسلطنه، 1362: 528). چند سال پس از مرگ ادیب، علی عبدالرسولی دیوان او را با مقدمهای که بیشتر مشتمل بر زندگینامه او بود، در سال 1312ش. در تهران به چاپ رسانید. این دیوان شامل 4200 بیت از اشعار اوست. حدود نیمی از اشعار ادیب، مسائل سیاسی روز در ایران، منطقه و جهان است و از این میان، بیش از یک سوم دیوان در باره جنگ جهانی و ستایش قیصر است.

2. قیصرنامه

سرودهای حماسی است مشتمل بر 14000 بیت، که ادیب به درخواست عبدالرسولی- جامع دیوان- آن را "قیصرنامه" نام نهاد (عبدالرسولی، 1362: 15). گفتنی است که عبرت نائینی شمار ابیات قیصرنامه را 12000 بیت آورده است (عبرت نائینی،1377: 62). مثنوی سیاسی ـ رزمی ـ اخلاقی قیصرنامه بر وزن شاهنامه فردوسی سروده شده و مشتمل بر مضامین عرفانی، پند واندرز و ترغیب ایرانیان به مردانگی و جانبازی در راه استقلال و عظمت ایران و پیکار با ظلم و ستم است. ادیب در این اثر، گذشته از کینه کهنه ای که با انگلیس داشت، تابع شرایط زمان بود و به تمجید از مردم، سپاه و قیصر آلمان ویلهلم دوم
 (1918-1888 م.) پرداخت. شاعر هدف از سرودن قیصرنامه را چنین بیان کرده است:

		مرا بود مقصود ازین نظم سال
برانگیزم آنگه یکی رستخیز 


		

		که پر دود شد خانه بد سگال
در این نامه زین خاصه مشکبیز
       (پیشاوری، ن.خ.61456/8128: 131)





3.  رساله در بیان قضایای بدیهیات اولیه

4.  رساله در تصحیح دیوان ناصرخسرو

5.  تصحیح وتحشیة تاریخ بیهقی

6 . ترجمة الأشارات و التنبیهات شیخالرئیس ابن سینا که ناتمام ماند (همان: 15).

7.  قصیدة معروفی که ادیب به هنگام جنگ یونان و عثمانی سرود و به نوشتة سدیدالسلطنه 800 بیت از آن باقی مانده، گرچه تاکنون چاپ نشده است.

8.  قصة یوسف و زلیخا در 4000 بیت، که ناتمام ماند.

9.  حکایت تاجر؛ منظومهای است در بحر متقارب در حدود 1800 بیت که ادیب در 6 ماه آخر عمر سرود و حکایت تاجری است که خواهرش را ربودهاند (سدیدالسلطنه، 1362: 528).

10.  به نوشتة تویسرکانی، ادیب کتابی هم در شرح اقوال حکما و مشکلات اشعار شعرای عرب در حدود 8-7 مجلد نوشته بود که اصل آن در کتابخانة مدرسة عالی سپهسالار نگهداری میشود (تویسرکانی، 1350: 1/105). 

11.  ادیب همچنین منظومة ناتمام "زهره ومنوچهر" ایرج میرزا را به پایان رساند (میرانصاری، 1377: 7/370).

دیدگاه ادیب در بارة جنگ و طرفهای مخاصمه

ادیب دیدگاه خود را در بارة طرفهای مخاصمه در جنگ به وضوح بیان کرده است. در باب مواضع ادیب نسبت به آلمان دو دیدگاه در میان محققان وجود دارد. یک دیدگاه، نظر آرین پور است که به باور او: «در رأس جریان آلمان دوستیِ شعرای ایران، ادیب پیشاوری در رأس این جریان قرار دارد.» (آرین پور،1351: 2/317). دیدگاه دوم به ریپکا تعلق دارد که بنابر آن: «نفرت از انگلیس در برخی از میهنپرستان مانند ادیب پیشاوری جای خود را به آلمان دوستی داده است.» (ریپکا،1383: 2/626) دیدگاه اخیر با گزارش سپهر در کتاب «ایران در جنگ بزرگ» همخوانی دارد. به گفته او:

«شنبه 7 ربیعالاول 1335 / 9 دی 1295 شاعر شهیر ایران، ادیب پیشاوری اشعاری راجع به فتح رومانی توسط سرداران بزرگ آلمانی سرود و با بیان شیوا قیصر آلمان را مدح کرد. نگارنده ابیات مزبور را ترجمه با متن فارسی آن را به برلن فرستادم که به وسیله وزارت امور خارجه به نظر امپراتور رسید [...] امپراتور امر فرمود هدایایی که لایق چنین سخنسرایی باشد به وی تقدیم گردد. اما هر قدر زومر و من به سید ادیب اصرار کردیم زیر بارِ قبول هیچگونه هدیه نرفت و گفت: عشق و علاقه من به قیصرِ آلمان، علتی جز دشمنیِ با انگلستان ندارد.» (سپهر،1362 :402).

در اصل آنچه وی را به سرودن ابیات و قصاید وطنی و به ویژه مثنوی قیصرنامه سوق داد، همانگونه که خود او اذعان کرده است، مصیبتی بود که سربازان انگلیسی بر سر خانوادة وی آوردند. افزون بر این، سرودن مثنوی قیصرنامه، آن هم در سالهای سالخوردگی ادیب، نشانه ای است از فضای اجتماعی این دوره و میتوان تأثیر اندیشة بیداری به وجود آمده در مردم ایران را در اشعار او احساس کرد. 

ادیب در جریان جنگ به بیطرفی ایران چندان تمایل نداشت و هرکجا مقاومتی علیه استعمار انگلیس میدید، از آن حمایت میکرد. از جمله، زمانی که مردم دشتستان به مقابله با تجاوز نیروهای انگلیس در جنوب پرداختند، ادیب آنان را ستایش کرد، از مبارزان تنگستانی که در روزگار تیره ایران درخشیدند، خواست تا از لحاظ جنگاوری، همانند سربازان آلمانی به میدان جنگ روند تا بر لشگر انگلیس خصم پیروز شوند. وی تنگستان را به سبب تحرکات ضد انگلیسی اهالی، به سری برای ایران تشبیه کرده است:

		ز دریا و کان
 لعل و بیجادَه
را
گُهربار بر فرق شیران پارس
ثنا گستر کشور پارسم
همه خاک ایران تن و تو سری


		

		نثار آورم پارسی زادَه را
هزار آفرین بر دلیران پارس
یکی هاشمی قنبر پارسم
کــه شیــرانِ لشکـر شــکن، پــروری
  (پیشاوری، ن.خ. 61456/ 8128: 45-47)






در آن روزها و با آغاز جنگ جهانی، دل آزردگیهای چند ساله از دولتهای انگلیس و روسیه از یک سو، نومیدی از دولت و کوشش مأموران آلمان و عثمانی به «دستاویز اتحاد اسلام از دیگر سوی، دست به دست هم داده، تکان سختی در کشور پدید آورد. به ویژه با باورهایی که به پیروزی آلمان در جنگ در دلها پیدا شده بود و کمتر کسی گمان دیگری به نتیجه میبرد.» (کسروی،1364: 629). از این رو، بیشتر ایرانیان، به دولت و ملت آلمان به چشم منجی مینگریستند؛ پیر و جوان و زن و مرد و کوچک و بزرگ، در صورت مواجهه با یک نفر آلمانی «کوشش داشتند خدمتی نسبت به او انجام دهند، هر چند ناچیز باشد» (کحال زاده، 1363: 59).

مذمت و نکوهش متفقین در جنگ جهانی و تشریح تجاوزهای آنان

بیشترین اشعار ادیب، افشای مظالم دولت انگلستان است، که به لحاظ وسعت مستعمرهها، دشمن اصلی ملتهای مسلمان شمرده میشد. وی استعمار انگلیس را «دشمن دین»، «خواجه بوالحیلت»، «دیو رجیم» و «افعی عالم گزای» عصر خویش میانگاشت و انگشت دولت انگلیس را در فتنهها و توطئههای ضد اسلامی و ضد ایرانی دخیل و مؤثر میدید (پیشاوری، ن.خ.61456/ 8128: 78-79). از این رو، کینهای عمیق از انگلیسیها به دل داشت و از این جهت به قیصر آلمان اظهار علاقه میکرد که او را نیز در دشمنی با دشمن خویش هماواز مییافت. اساساً ادیب، انگلیس را دشمن دین اسلام میدانست: «دشمن دینی و هست دشمنی ات دینِ من» (پیشاوری، 1362: 9).

به طور کلی، غالب آنچه که او در وصف استعمار سروده ناظر به ماهیت و عملکرد انگلیس بود: انگلیس آتشافروز اصلی جنگ بر ضد متحدین  و مسئول قتل همة کسانی است  که در جنگ با آلمان از بین رفته اند: 

		تو ای داده مردم به کشتن همه
نه ژرمن، که تو خونشان ریختی
کجا رست خواهد شد ز چنگ عقاب



اگر خون این بیگناهان هزار
نبودش ازین کار پرهیز هیچ


		

		نجسته ره بازگشتن همه
که بر جنگشان دل برانگیختی
چو گنجشک آوری به چنگ عقاب
   (پیشاوری، ن.خ. 61456/8128: 204-205)

شود ریخته از یمین و یسار
نبینی چنین فتنهانگیز هیچ
                                       (پیشاوری: 162)





ادیب در جای دیگری، انگلیس را «ابلیس گیتی دام و عالمگیر» میخواند:

		خدعه ابلیس گیتی دام عالمگیر او


		

		پاره کن از هر کران، گر شهر ور خود روستاست

                                (همان، 1362 :19)





به نظر او استعمار انگلیس، آسایش و صلح جهانی را پایمال کرده است و هر چه بلا در جهان است، به انگلستان مربوط میشود:

		سالها بگذشت کز تشویش او در شرق وغرب


این بلاها در جهان یکسر از این بیداد خواست


		

		هیچ پهلویی به آسایش نسوده بستری
                                  (همان: 143)

کآفت هر ملکتست و فتنه هر کشوری
(همان: 148)





 از دید ادیب، دولت انگلیس، رفتاری دوگانه داشت: گاهی همچون «شب پره در زمانی که چشمها خفته» و «خورشید در چاه مغرب نهفته»، در آرامش شب شبیخون میزند و زمانی همچون «جره بازه عقاب نر و قوی» آشکارا در آسمان به شکار میپردازد.

		به هر کشور اندر که آمد فرود
چوشب پره گاهی نهان پر زدن


		

		دو گونه بدش کار و گفت و شنود
دگر باره چون جره بازی شدن
(پیشاوری، ن.خ. 61456/8128: 164)





حضور انگلیس در هر کشوری موجب ویرانی و آشفتگی است. انگلیسیها گرگهایی هستند، که به ویژه در خاور زمین، در لباس میش ظاهر شدهاند (همان: 160). 

		...به هر خانه کآمد از در درون


		

		همه کار آن خانه شد باژگون
                                    (همان: 160)  





و البته این سیاست انگلیس همواره ترکیبی از فریب و تهدید بود:

		گهی با فریب و گهی با نهیب


		

		رخ خویش را داده چون سیب زیب
(پیشاوری، ن.خ. 61456/8128: 161)





ادیب، سیاست منفعت طلبی انگلیس را سرمنشأ همة بدیهای جهان میدانست، که «بدخو و دام گستر» است (همان:50). استعمار انگلیس با انگیزة کسب سود بیشتر، اقتصاد کشورها را متلاشی میکرد. وی سبب وقوع جنگ جهانی را منفعتپرستی انگلیس میدانست: 

		پی سیم و زر دام پهناوری
پی سود بازار سوداگری


ز کشور به کشور بُرد بار خویش
فرود آید آنجا که کام آیدش
گزیند چو آید یکی شارسان


		

		بگسترده بر روی هر کشوری
برانگیخت خصم شه این داوری
(همان: 15)

بِراند برآیین و هنجار خویش
نه ماهی که مر زیر دام آیدش
پی سود و سودا یکی کارسان
                                      (همان: 4)





دولت انگلیس در پایان جنگ به عنوان تنها قدرت برتر جهان خودنمایی میکرد و در پی اهداف و آمال دیرین خود در خاورمیانه و به خصوص ایران بود. دولت انگلیس توانست در ایران، توافقنامهای با وثوقالدوله-نخستوزیر وقت- منعقد کند (1919م.). این توافقنامه اقتصاد و قشون ایران را در اختیار مستشاران انگلیسی قرار میداد. ادیب که «حب وطن و عشق به استقلال مملکت، مذهب و سیرت او بود و هیچ گناهی را بزرگتر از خیانت به وطن و تمایل به اجانب نمیدانست» (عبدالرسولی، 1362: 6)، در مجلسی با حضور وثوقالدوله، آشکارا وی را عامل بیگانه شمرد (بامداد، همان: 1/78). وی از توافقنامة 1919م. به قرارداد «فروشِ مامِ وطن به بیگانه» یاد کرده و در انتقاد از وثوقالدوله آورده است:

		منم، پور ایران و مامِ خویش
به بیگانه نفروشم، این مام را


		

		مرا غیرت آید ز اندازه بیش
کجا زشت و ننگین کنم این نام را؟
                     (ابوالحسنی، 1373: 98)





 همزمان با انعقاد توافقنامة مذکور، ادیب پیشاوری نزدیک به 8000 بیت در معایب آن به نظم درآورد (سدیدالسلطنه، 1362: 528). شاعر در بارة عاملان توافقنامه و فریفته شدنِ آنان به وعدههای انگلیس، چنین سرود:

		اگر چند لندن چو باغی است خوش
بریتانیا پارگین
خانهای است
گرت خوی آزادگان در نهاد
که بر کیش و بر خویش ننگآوری
وز این هرسه
 بدتر کسی کو شنید
چرا دادهای دین و دولت به باد؟


		

		به خوبی چو طاووس یازنده کش
...
پر از مار و کژدم یکی لانهای است...
بُدی، بودهای کی به این بند شاد؟
که دینار و درهم به چنگ آوری...
چنین قول از چون تو مادر پلید
چرا گشتهای با چنین عهد شاد؟
                           (همان: 100-99)





به نظر ادیب با آمدن انگلیسیها به ایران، راه صنعت و تولید بر پیشهوران ایرانی بسته و بازار هنر و نوآوری داخلی مسدود شد (پیشاوری، ن.خ. 61456 / 8128: 12).  او انگلیس را به «پیسه کلاغ» تشبیه کرده است:

		بیرون رو ای پیسه کلاغ، کامد گل سوز به باغ

		

		تا گرد این روشن چراغ، مرغ و پری چَنبَر زند 

(همان: 22)





ادیب، روسیة تزاری را نیز در سیاست خارجی بازیچة دست انگلیس میدانست. او به لحاظ توافقها و تبانیهای انگلیس با دولت روسیة تزاری در فاصلة سالهای 1917-1907م. دولتمردان انگلیس را در جنایات روسها در ایران، شریک جرم میشمارد:

		مگو روس،کاین فتنه، انگریز
 کرد


		

		همه کار، این فتنهانگیز کرد
                                 (همان: 179)





از دیدگاه شاعر، انگلیس در قیام سراسری مردم روسیه علیه نیکولای دوم، تزار روس، در اواخر جنگ جهانی و متعاقب شکستهای پیایی ارتش تزاری از آلمان نقش داشته است، زیرا تزار روس ظاهراً درصدد بود تا در معاهدة جداگانهای، با قیصر آلمان پیمان صلح ببندد، اما در این صورت، انگلیس در شرایط نامساعدی قرار میگرفت. از این رو ادیب، وقوع ناگهانی انقلاب روسیه را نتیجة دخالتهای دولت انگلیس میدانست:

		ندانم چه جادو به کار آورید
بگفتند این شاه ما ناسزاست


		

		که یک باره از مرد، مردم رسید
از او فره خسروانی جداست
                                   (همان: 136)





تغییر حکومت در روسیه، بر اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران تأثیر عمیق داشت؛ فشار نظامی روسیة تزاری پس از بیش از یک قرن، ناگهان برطرف شد و در برابر میهندوستان آزادیخواه، روزنة امیدی نمودار گردید (سپهر، همان: 451). به همین سبب، مردم ایران از انقلاب روسیه استقبال کردند و شعرا نیز، مانند سایر اقشار مردم، این انقلاب را بدین سبب که کشور را از ظلم روسیه نجات میداد، به فال نیک گرفتند. به گزارش کحالزاده این شعر ادیب پیشاوری در آن تاریخ ( 1336ق./ 1917 م. ) وِردِ زبان تمام ایرانیان بود:

		خروشی برآمد ز پتروگراد  


		

		که شَه اشکریزان زتخت اوفتاد
(کحال زاده، همان: 277)





ادیب نظر خود را در بارة انقلاب بلشویکی روسیه، در گفت و گو با موریس پَرنو جهانگرد فرانسوی در سال 1304 ش. بیان داشت: 

«از ادیب پرسیدم که آیا عقاید کمونیستها در ایران طرفداری پیدا کرده است یا خیر؟ ادیب برای من شرح داد [...] چون به زودی معلوم شد که روسها در زیر نقابِ بلشویسم پنهان شدهاند، اعتماد عمومی سلب گردید [...] حکیم به سخنش افزود: روسها به اروپاییان اطمینان دادهاند که تبلیغات آنها در سراسر شمال ایران مؤثر واقع گردیده و حال آنکه هرگز چنین نیست. در حال حاضر (1304ش.) هیچ خطری از بلشویسم در ایران وجود ندارد» (پرنو، 1324: 64-61). ادیب میدانست که عقاید بلشویکیِ روسیه، به سبب وجود تعالیم اسلام، در ایران رواج و رسوخ نخواهد یافت.

موشکافی ادیب، از نقّادی مظالم استعمارگران غربی به ویژه انگلیس و درک عمیق او از سردمداری پنهان و دوردست آمریکا در زمینهسازی این کشور برای چپاول سرزمینهای اسلامی در مجموعه اشعار او جلوه یافته است. در جریان جنگ جهانی، آمریکا بیشتر ناظر درگیری قدرتهای جهان و منتظر تضعیف هر چه بیشتر دو جناح درگیر بود، تا بنیة سیاسی، نظامی و اقتصادی خود را تقویت کند.

 به گزارش روزنامة عصر جدید، ذیل عنوان «استقراض متفقین از آمریکا» تمایل باطنی قسمت اعظم اهالی آمریکا از ابتدای جنگ نسبت به متخاصمین چندان پوشیده نبود، آنها متمایل به متفقین بودند. «به همین دلیل دولت آمریکا از نقطهنظر مالی کمکهای زیادی به متفقین داد» (عصرجدید، س 2، ش 18: ص 1). سرانجام پس از ماهها زمینهسازیِ سیاسی و تبلیغاتی، دولت آمریکا به طور رسمی وارد جنگ شد. ادیب با کنایه، خطاب به ویلسون رئیس جمهور آمریکا و کمکهای تسلیحاتی و غذایی وی به متفقین سروده است:

		دو رویی مکن ای نکوهیده مرد
چو با دشمنم دوستی افکنی
اگر بِخرَدی ور که دیوانهای


		

		تو هرگز بِگِرد دورویی مَگرد
بُوَد با من این دوستی دشمنی
تو دشمن نَژادی نه بیگانهای
            (پیشاوری، ن.خ. شماره 65: 85)





 غرق شدن کشتی لوزیتانیا نیز موجب اعتراض و انزجار مردم در سراسر آمریکا شده بود. (هیوز، 1361: 53) و این مسأله، بهانه خوبی به دست دشمنان آلمان به ویژه انگلیس داد تا آمریکا را به جنگ با آلمان بکشانند و جان خسته و فرسودة متفقین را از زیر ضربات قیصر رهایی بخشند (کحال زاده، 1363: 238). حضور آمریکا در جنگ، هم از نظر نظامی و هم از نظر اقتصادی توازن قوا را به نفع متفقین بر هم زد (هیوز، 1361:62). ادیب کمکهای ویلسون رئیس جمهور آمریکا  را به دولت انگلیس مانند «زرهی در جنگ، برای یک جنگجو» توصیف کرده است. (پیشاوری،1362 :143). از این رو، او از آمریکاییها به عنوان «قومی زرآگن، درم توز و دریا سپاه» یاد میکند که دیو انگلیس آنان را فریفته و به گردابِ ستیز با ارتش آلمان افکنده است. (همان، ن.خ. 61456/8128: 134). به نظر او، قیصر آلمان از اینکه انگلستان توانسته است کشور تازه نفسی چون آمریکا را در جنگ با خود همراه کند، احساس نگرانی کرده است:

		غمیشد ز جنگی که سرهنگ شاه


		

		همیکرد با فر و فرهنگ شاه
(همان: 135)





ادیب، آمریکا را «ریکاشه» (خارپشت بزرگ) خوانده و همراه بریتانیا، هدف «مرغوای» (نفرین) خویش قرار داده و قیصر آلمان را به سبب کوشش فراوان برای سرکوب آنان شایسته مُرُوا (دعا) دانسته است:

		بهراین ریکاشه کز امریک خواست
مَرغوا   چندان بر او بادی زِمَن


		

		دشمن خونخوار آمریکایمش
که به جانِ شه بود مُروایَمَش
                       (پیشاوری، 1362: 76)





وی با تحلیل سیاسی سنجیده ای، عامل پیروزی متفقین را راه یافتن آمریکا به جنگ با خدعة انگلیس دانسته و چنین سروده است:

		شاه جرمن کوفت این پتیاره را لیـک از قضـا 

گر نیاوردی زمانه پای ولسن در میان


		

		حائل آمد در میانه کار افزار ولسنی
از زمین کوتاه گشتی دست جور ساکسنی

                                   (همان: 132)





دولت رومانی از آغاز جنگ عالم گیر، سیاست احتیاطآمیزی در پیش گرفت، اما پس از مدتی، دولتمردان این کشور دریافتند که منافع آنها در جنگ، اتحاد با متفقین است، زیرا به پیروزی متفقین بسیار خوشبین بودند (عصرجدید، س 2، ش 120: ص 1). از این رو، دولت رومانی به دنبال دست یافتن به اراضی «ترانسیلوانی» در اواخر سال 1915م. به اردوی متفقین پیوست (هیوز، همان :48). دولت آلمان نیز بر حملات به رومانی افزود و در نتیجه، با فتح رومانی، آلمانیها توانستند گندم و روغن مورد نیاز خود را به دست آورند (لیتل فیلد، 1381: 211).  پیروزی نیروهای آلمانی از نگاه ادیب دور نماند:

		شنیدم یکی مرد آشفته مغز
به شاهی برآورده بد نام خویش
...چو بشنید قیصر، چنان برفروخت
...چو سرهنگ شه آهنین دژ گشود
همه ملک بگرفت سالار شاه
کار بارهی بخارست با فرّ شاه


		

		که دیوش بیفکند درگو به مغز
شمارِ سپاهش نه کم بد نه بیش
 که گیتی از آن تف همی خواست سود 
سروش ظفر می سرودش سرود
زن و مرد رفتند زنهار خواه...
گشادیم و بشکسته شد رزم خواه
(پیشاوری، ن.خ. 61456/8128: 99-100)





دولت ایتالیا نیز در بهار 1915م. متعاقب قولی که متفقین برای الحاق دو ایالت «ترانتن» و «تریست»
 به آن کشور داده بودند، به متفقین پیوست (هیوز، 1361 :47). مورخ الدولة سپهر، ماجرای کنارهگیری ایتالیا از صف متحدین و پیوستن به جناح متفقین را با شوق خاصی بیان کرده است: «دوشنبه 9رجب 1333/ 24مه 1915 ایطالیا به اطریش اعلام جنگ نمود. روز بعد بچهها در کوچه و خیابان تهران این شعر را از راه تمسخر میخواندند:

		در صداقت در شجاعت در وفا   


		

		عبده ایطالیا ایطالیا ایطالیا
                     (سپهر، 1362: 177)





ادیب، ایتالیا را به سبب پیمانشکنی و اتحاد با متفقین علیه متحد سابقش آلمان، مورد انتقاد قرار داد:

		کنون نوبت جنگ ایتالیاست
یکی آنکه پیمانشکن بود مَرد
ز پیمان هر آنکس که تابید سر


		

		که بر سرش باریده سنگ قضاست
دگر آنکه با شوم شد پایمرد
قَضا کرد خونَش چو مالَش هدر
       (پیشاوری، ن.خ.61456/8128: 206)





نقشة ارتش آلمان، حملة سریع به فرانسه از مسیر بلژیک، کوتاهترین راه برای رسیدن به خاک فرانسه بود. از این رو ارتش آلمان در مدت کوتاهی بلژیک را به تصرف درآورد (لیتل فیلد، 1381: 202). ادیب اشارة کوتاهی به این ماجرا کرد:

		...بلجیک را رنج حرب بگرفت ز آن ویل و کرب
چون ماکیان
 خاصه کریز بنموده پشت اندر کریز



		

		بگشاد زی صربی سرب
 آن قمع و استیصالها

بر فرق خاک تیره نیز رخ زرد از اوجالها

(همان: 8-6)





ستایش مردم، ارتش و قیصر آلمان و تشجیع آنها در مبارزه با انگلیس

ادیب میدانست که آلمان هم اگر مجال یابد، از سلطهجویی بر دیگر کشورها خودداری نمیکند، اما اکنون، آلمان دشمن انگلیس و روسیه بود. به نوشتة تویسرکانی:

«وزیرمختار آلمان شخصاً نزد ادیب آمد و اجازه خواست که کتاب قیصرنامه را چاپ کند، اما ادیب موافقت نکرد و گفت از روی دوستی با آلمان این اشعار را نگفتهام که شما به حساب خودتان بگذارید. من در اثر بدبینی با انگلیسیها آنچه دلم گفت بگو، گفتهام و نمیخواهم تا زنده هستم چاپ شود و مردم آن را به حساب تبلیغات آلمان بگذارند» (تویسرکانی 1/1350: 135).

وی در جای جای اشعار خود، میان قیصر و قهرمانان افسانهای و اسطورهای ایران همانندی برقرار میکند تا پسند خواننده واقع شود:

		تیغ تو خورشید وار چون بِدَمَد خصم تو
...خصم به جادوگری مار پر آور شده است
خنجر تو رستمی است خصم تو ارژنگ
 دیو
...مرو تو  اقصای شرق آمل تو برلن است
خطبه فتح ظَفَر چرخ به نام تو کرد


		

		شب پره وش در شکاف زود سَراندر بَرد
تیغ تو بال و پر از مار پَرَآور بَرَد
دیو کجا جان از این آخته خنجر برَد.
تیر تو از باختر سَر سوی خاور بَرد

کس نتواند که گوی  از تو مُظَفَر برَد...
(پیشاوری، ن.خ. شماره 65 : 21-22)





ادیب به جزئیات مسائل نظامی و تاکتیکهـای طرفین جنگ نیز توجه داشت؛ مانند اشاره به پناهگاههای انگلیس برای نجات از آسیب حملات ارتش آلمان یا ابــزار و ادوات جنگی قیصر که چگونه در نبردی دریایی توانستند دشمن را غافلـگیر کنند و به محاصره درآوردند:

		شنیدم که هرجا که بد پیشگاه
کز این پس نباید که دانند ناو
کنون زیر دریا پر از اژدر است


		

		بدان سو چنان رفت فرمان شاه
به دریا شود چون به هامون چکاو...
حَذَرتان ازین اژدها در خور است
  (همان، ن.خ. 61456/8128: 111- 112)



		زمانه بیاورد کاری شگرف
کلنگی به دریا درون تاخته
به دریا درون با چنین دستگاه


		

		که آتش برانگیخت از آب ژرف
هوا را زشاهین بپرداخته
بسی کشتی خصم زو شد تباه
(همان: 117)





شاعر با درک احساسات و عواطف مردم ایران در خلال سالهای پیش از جنگ و در طول جنگ، در مقام نمایندگی تمام مردم بر بلندای بام ایران میایستد و خطاب به قیصر آلمان میگوید:

		همه مردم ایران برای تو اَند
شگونِ همه دیدنِ مِهر تُست
برآرند از جان خَصمَت دمار


		

		کمر بسته اندر وفای تو اَند
به جانِشان برآمیخته مِهر تُست
به چنگال شیر و به دندان مار
             (همان، ن.خ. 61456/8128: 87)





وطندوستی و دعوت مسلمانان به اتحاد

ادیب به زادگاه خود، هندوستان عشق میورزید و آنجا را تا سرحد جان دوست داشت. از روی وطن دوستی، با زبان شعر با انگلیس جنگید و برای دفاع از وطن تا پایان عمر در ایران، آواره زیست، او به ایران نیز تعلق خاطر داشت و هیچ یک از قصایدش از چاشنی وطنپرستی و تشویق به استقلال و آزادگی تهی نیست؛ به نوشتة بزرگ علوی: «ادیب پیشاوری از اولین شاعرانی است که در آثار خود میهندوستی و ملیگرایی را میستاید» (علوی، 1386: 57). وی اوضاع ایران را که در خلال جنگ جهانی اول در محاصرة همسایگان و تجاوز آنها قرار گرفته بود، با توصیف زیبایی بیان کرده است. شاعر، دولت روسیه را به «گرگ ریزیده مو»، دولت انگلیس را به «روباه» و دولت آمریکا را به «ریکاشه رنگرز» تشبیه کرده است و دل در گروِ یاری قیصر آلمان، سروده است:

		ز یک سویِ من  گرگِ ریزیده مو
دگر سوی ریکاشهی رنگرز
ز یک سوی روباهِ جنبانده دُم
زدو سویِ تن کشته لت لت مرا 
مرا دل به عشق اندرون کرد خویی
به فَرِّ شهنشه که پیروز باد


		


		فِسان کرده دندان، دُژَم کرده رو
نهان کرده در زیرِ خَز مارِ گز
گُراز از دگر سوی در اُشتلُم
یکی زد طپانچه دگر لت مرا...
زِهَر راه که آیم شَوَم شاه جویی
جهان را همه روزهِ نوروز باد
  (پیشاوری، ن.خ.61456/8128: 36-38)





در دنباله، اندوه خود را از اینکه در ایران نیرویی برای مقابله در برابر متجاوزان وجود نداشت، ابراز میدارد. از اشعارش پیداست که با وجود اعلام بیطرفی دولت ایران در جنگ، وی نیز مانند بیشتر روشنفکرانِ آزادیخواه، تمایل چندانی به بیطرفی نداشت، زیرا به نظر آنان، کشور میدانگاه جنگ شده بود و نمیبایست به بیطرفی اکتفاء شود. از این حیث، شاعر در نکوهش ایرانیان که جنگاوری را کنار گذاشته و با سپردن اداره امور سیاسی و نظامی به دست «کم اندیشگان» و «ستم پیشهگان» کشور را به سمت زوال میبردند (همان:31)، نگران و نالان میگوید:

		نگه میکنم هیچ مردم نماند
زشیران تهی ماند نیزارها
بمردند شیران و همیان زر
رها کرد خوی پدر بچه شیر


		

		در این باغ جز خشک هیزم نماند
چنان چونکه هَمیان ز دینارها
ز خاور سفر کرد زی باختر
چو من گشت بیدل هُژَبر دلیر
                                  (همان: 41)





به نظر ادیب، هر یک از رجال سیاسیِ مملکت که در نهادش خیانت دیده میشد، دولتهای استعماری، او را برای اهداف خود انتخاب میکردند. وی در قصیدة «در نفرین بر خائنین وطن» (پیشاوری،1362: 100-97) به خوبی این موضوع را بیان کرده است:

		بازگردد روز مردان بگذرد قحطالرجال
دل ازین نامردمِ مردم نمایم گشت خون


		

		این مثل دانی که هست اولی را آخری
ز آن مرا یاری نبینی در جهان نه یاوری
                         (همان: 150-151)





شاعر از شخصیتهای سیاسی و رؤسای کشور نیز نالان است که چرا امور داخلی ایران را به دست بیگانگان سپردهاند، زیرا بیگانگان در پی منافع خویش هستند و تا زمانی که به اهداف استعماری خود دست نیابند، برای آبادانی ایران کار مفیدی نمیکنند (همان، ن.خ. 61456/8128: 31). او حضور نیروهای بیگانه را موجب نابودی سرمایههای داخلی میدانست:

		بیاید یکی مهره باز کهن
رباینده هوش هر خام مغز
که گفتند ازین کرم، اختر کنیم
نشستند و گفتند و برخاستند
همان باغِ پژمرده پژمردهتر شد


		

		شناسایی بازی ز سرتا به بُن
نماینده بلبل از بانگ چغز
وزین باغ، هر شاخ بی بر کنیم
نشد آن کار آنچه میخواستند
بماند و تنِ مردهمردهتر شد
                                         (همان: 31-32)





ادیب هیچ گناهی را بزرگتر از «خیانت به وطن» و «تمایل به اجانب» نمیدانست (عبدالرسولی، 1362: 5-6) و در بیشتر سرودههایش این موضوع آشکار است. بر این اساس به ایرانیان توصیه میکرد که برای نجات مملکت خود بکوشند؛ زیرا ایران بر اثر حضور بیگانگان رو به خرابی و ناسازگاری رفته است.گرچه ایران متعلق به ایرانیان است، اما در زمان جنگ، انگلیس و روسیه حکمفرمایی میکردند و گویی کشور ایران را کرایه کرده بودند (پیشاوری، 1362: 138). از این رو شاعر «کار ایران را ناساخته از ساز» بیگانگان میدانست و در پی راه نجاتی بود:

		ازخدا میخواه ای ایران نجات و مَخلصی


		

		ز آنکه همچون مهره افتاده اندر ششدری
(همان: 145)





گذشته از ایران دوستی، ادیب نسبت به سرنوشت همه انسانها، به ویژه مسلمانان نیز احساس مسئولیت میکرد و افسوس میخوردکه چرا هندیها، مصریها، ایرانیها، ترکها، افغانها و مردم دیگر سرزمینهای مشرق زمین زیر سلطة بیگانگان هستند و از تواناییهای خود در جهت اعتلای میهن خویش استفاده نمیکنند. چنین بود که در هنگامة جنگ، ندای اتحاد اسلام سر داد. میتوان او را در استعمارستیزی، با سیدجمال الدین اسدآبادی همفکر دانست؛ زیرا هر دو شخصیت، استعمار انگلیس را به طور عمومی، عامل عقبماندگی مسلمانان میدانستند و اتحاد همة مسلمانان را در برابر انگلیس به عنوان راه حل پیشنهاد میکردند. از این رو، میتوان «ادیب را پیشرو بیداری جدید» هم دانست (ریپکا، 1383: 2/653). درد و غم ادیب، درد و غم تمام جهان اسلام بود و برای یک یک بلاد مسلمین و سرنوشت آنها احساس نگرانی میکرد. این دیدگاه را در قصیدة «در تحسر از حوادث واقعه در بلاد اسلام و هند و معانی دیگر» میتوان به خوبی دریافت:

		آنچه با شکر کند آبی و با عور آذری
...آنچه میدزدد غمِ مصر و عراق از تن مرا
تن چو نالِ مصر گشت و دیده همچون نیلِ مصر


		

		کرد با من انده ایران و بغداد و هری
از کتانی مه ندزدد  وز نمی تفّ خوری
باز آمد گوئیا فرعونی با لشکری...
(پیشاوری، 1362: 136)





به نظر ادیب، تفرقة مسلمانان، کشورهای آنان را به مرور زمان به دست استعمارگران خواهد انداخت. وی که به چشم خویش تصرف هندوستان را به دست انگلیسیها دیده بود، ورود نیروهای انگلیسی به ایران را نیز پیشبینی میکرد. از این رهگذر، از ایرانیان به عنوان نمونهای برای کل جهان اسلام میخواست تا در برابر استعمار چاره اندیشی کنند:

		نوبت هندو گذشت و نوبت تازی گذشت


		

		نوبت ایرانی رسید ای ساده دل نوبت تراست
  (همان: 18)





او نفاق و دوگانگی در کشورهای اسلامی را عامل پیشرفت بیگانگان میدانست و مسلمانان را به یکدلی و اتحاد در برابر دشمن ترغیب میکرد:

		یکدلیتان راست خواهد کرد این بالای کوژ



		

		سالها از دو دلیتان راست بالا خم گرفت
(همان: 20)





در جای دیگری، شاعر به مسلمانان توصیه میکند دوگانگی را کنار بگذارند و با یاری یکدیگر، با دولتهای استعمارگر مبارزه کنند: 

		ز پیرامن دل، ستردن دوئی
شویید و یکدلی بسپرید
پی اینست این جادویها که تا
به تارک بنه تاج اسلام را
چو بچگان یک مادر و یک پدر


		


		رهانَد شما را زِ هر جادوئی
زِ دل زنگ هر جادویی بِستُرید...
نفاق اوفتد در میان   شما
مکن بَد ز خود این نکونام را
قوی پشت باشد از یک دیگر
(پیشاوری، ن.خ. 61456/8128: 67-68)





ادیب در قصیدهای به زبان عربی بر اتحاد و یگانگی امت اسلامی تأکید کرده است: از عرب و هندی و ترک و افغان و ایرانی امت واحدی بنا کنید و با جدیت به حمایت از همدیگر برخیزید و دشمنان خود را از میان بردارید (همان:4). 

نتیجه

ادیب پیشاوری، شاعرِ روشنفکر و آزادیخواه، که مقارن جنگ جهانی اول میزیست، با موج احساسات ضدانگلیسی- ضدروسی در ایرانِ زمان جنگ همسو شد و امیدوار بود که آلمان بر متفقین پیروز شود. به همین سبب در اشعارش به ستایش از قیصر آلمان و جنگاوری آنها و نیز نکوهش انگلیس و روسیه پرداخت. او درد ایرانیان و مسلمانان را تفرقه و عدم اتکاء به نیروی خود میدانست و درمان این مرض را در اتحاد و یگانگی ایرانیان و کشورهای مسلمان میدید تا از این طریق بتوانند در برابر استعمار انگلیس بایستند. وی با اشعار حماسی، روحیة دلیری، جنگاوری و مقاومت را در دل مردم مسلمان و به ویژه ایرانیان زنده میکرد. اشعارش به گواهی کمره ای: «...واقعاً خیلی بالذات و مؤثر» (کمرهای، 1384: 2/1476) بود. این اشعار بر مردم تأثیر میگذاشت و «در کوچه و بازار با نشاط فراوانی خوانده و تکرار میشد» (کحال زاده، 1363: 277). به طور کلی، بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوری را بر پایۀ چهار اصل کلی میتوان بررسی کرد:1) انزجار از دولتهای استعماری روسیه و انگلیس، 2) انزجار از دولتهای استعماری، ایرانیان را به سمت نیروی سوم و قویتری در آن زمان سوق داد: آلمان، که ادیب آشکارا دولت آن را ستایش میکرد؛ 3) اتحاد اسلامی، یا به طور دقیقتر، اتحاد با دولت عثمانی که از لحاظ دینی با آن هماهنگی بیشتری دیده میشد؛ 4) هواداری عمومی از آلمان به عنوان عاملی برای همگرایی ملی و وحدت سیاسی، در صورت تداوم میتوانست، همچون اهرمی برای فشار به متفقین و واداشتنِ آنان به عقبنشینی عمل کند.
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