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بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوريپیوند ادب و سیاست: 
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2هادي وکیلی

چکیده
بـه  ه تدریجآن بۀدامناما گرچه در اروپا آغاز شد، م.)1914- 1918ق./ 1332- 1336(جنگ جهانی اول 

هـاي درگیـر موضـع    اما دولت، کردطرفی بیاعالم. با اینکه دولت ایرانرسیدنقاط جهان از جمله ایراندیگر
تلقی کردند؛هاي متفاوتی با واکنش، جنگ راایرانهاي فکري، فرهنگی و سیاسیگروه. ایران را نادیده گرفتند

به و اکثر شاعران ایرانییافتادبیات ایران به ویژه شعر در این میان، جنگ جهانی بازتاب در خور توجهی در 
شرایط اجتماعی ایران را که حمایت از دولت آلمان و انزجار و ،عنوان بخشی از بدنه فکري و فرهنگی جامعه

انتقاد ازاز جمله شاعرانِ ایرانی بود که . ادیب پیشاوريآشکار کردند، هاي انگلیس و روسیه بودتنفر از دولت
دیدگاه و نظریات ،پژوهشاین در.موضوع برخی از اشعار خود قرار دادانگلیس و روسیه را هايدولتاجم ته

از آلمان و متحدانش و انزجار از انگلـیس و روسـیه   ويجنگ جهانی اول و چگونگی حمایتبارهدرادیب 
.شودمیبررسی 
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مقدمه
ــانی اول  ــگ جه ــه   م.)1914- 1918ق. / 1332- 1336(جن ــه عرص ــته ب ــران را ناخواس ای

9فرمـان  باطرفی اعالم بی،در جنگ کشانید. نخستین واکنش دولت ایراندرگیرخورد نیروهاي وزد
م اعـال ،داشـتند در اشـغال  راکشـور متفقین، بخش بزرگی از خـاك در حالی کهاما.بود1293آبان 

د متعـددي از تجـاوز و مداخلـه    دوره قاجاریـه، مـوار  نایی نداشـت. مـردم ایـران از آغـاز    معطرفیبی
در جنـگ جهـانی اول مخالفـت،    و انگلیس  را در خـاطر داشـتند  ،روسیه و در مرحله بعدهاي دولت

سیاسـی، اجتمـاعی و  مختلـف هـاي گـروه :آشـکار بـود  انگلیس و روسـیه  هايدولتانزجار و تنفر از 
بـه حضـورِ   نسـبت ،مـردم دیگـر شاعران و،نگارانروزنامهسیاستمداران، روحانیون، فرهنگی همچون

هاي متفاوتی نشان دادند.متجاوزانه نیروهاي بیگانه واکنش
جنگ، سـتایش  از جنگ و زمانپیشایران انگلیس و روسیه بههايدولتتجاوز در پی

خـاص یافـت.   جایگاه ، به ویژه شعرادبیات فارسیدر-که رویکرد استعماري نداشت ـاز آلمان  
باید از ،بر آنافزون، ادیب پیشاوري بود. سرودشاعري که بیش از همه در حمایت از آلمان شعر 

1258-1321(وحید دستگردي، ش.)1260-1330(الشعراي بهارملکاز جمله شاعران دیگر،
که ،کردیادنیز ) ش.1272-1303(یعشقش.) و میرزاده1257-1312(، عارف قزوینی ش.)

. ستودندهاي آلمان را کردند و پیشرفتسیاست متفقین را محکوم 

شرح حال ادیب پیشاوري
، ادیـب و سـخنور   "ادیب پیشاوري"و مشهور به "ادیب"، متخلص به احمد رضويیدس

سـرآمدان  در بسیاري از علـوم عقلـی و نقلـی از    نوزدهم میالديبرجسته سده سیزدهم هجري/
میـان در پیشاور و در اصـل در اراضـی کوهسـتانی    . او)2: 1362(عبدالرسولی، روزگار خود بود

(معلــم جــوي آن ســامان بــه دنیــا آمــدو پیشــاور در میــان عشــایر جنــگکنــونیافغانســتان
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نظـر اخـتالف سر زمان تولد ادیـب  بر).305: 1350تویسرکانی/ 5/1623: 1338، آباديحبیب
آریـن  /1/77: 1352(بامـداد، رسـد مـی تر به نظـر  به واقعیت نزدیک.ق1260الساما هست،
.گذرانیــدزادگــاهشادیــب دوران کــودکی را در .)85: 1346تویســرکانی،/317: 1351پــور،

پـس و سـرانجام  د، روزهاي خونینی را پشت سر نهادههاي تسلط انگلستان بر هنپیشاوردر سال
در آن خانـدان ادیـب   .ه بـود آمدبه تصرف قواي انگلستان درم.1857-8از شکست قیام پرشور 

بـا سـرکوب   اما،در این جهاد شرکت کردنیزادیب نوجوان وهنگ امر جهاد بودنداپیشروزگار،
(باسـتانی  وي بـه قتـل رسـیدند   » پـدر و بنـی اعمـام و غالـب اقـارب و ارحـام      «نبرد استقالل،

در اوبه کابل گریخـت. تلگاه ، از میانه قمهدعلیا،اصرار مادرش) و ادیب به212: 1357پاریزي،
است:اشاره کرده این مطلع بههاانگلیسیقیصرنامه، به تصرف پیشاور به دست

...نـوان مـدر ایـادي نشست، انـبشنـانِ مـاخ در خـد، گستـاز آن ران
)42: 61456/8128(پیشاوري، ن. خ.

به کسب علـم پرداخـت. سـپس بـه     آل ناصرمد ادیب دو سال در کابل نزد آخوند مالمح
و حکمت آموخـت. چنـد   ضر مالسعدالدین غزنوي فنون ادبغزنین رفت و دو سال و نیم در مح

جام اقامت گزیـد. ورود و اقامـت   در هرات و سپس به مدت یک سال و نیم در تربتنیز صباحی
،و از آنجـا مهاجرت کرد هد از مدتی به مشپسوي.اوستمهم از زندگی اي ادیب در ایران دوره

مالهـادي سـبزواري و فرزنـدش آخونـد     به سبزوار رفـت و در محضـر حـاج   .ق1287سالدر 
پـس از رحلـت   .)5/1624: 1338آباديحبیب(معلم مالمحمد سبزواري به کسب علم پرداخت

و بـه  به مشهد بازگشت و در مدرسه میرزا جعفر سـکنی گزیـد  .ق1290درمالهادي سبزواري 
از دانشـمندان آن  شـش نفـر  ـ پنج  . از آنجا که)528: 1362(سدیدالسلطنه،ریس پرداختتد

(تویســرکانیشــهرت یافــت"ادیــب هنــدي"داشــتند، وي "ادیــب"شــهرت روزگــارِ خراســان 
ایـن شـهر  تا پایان عمـر در  وبه تهران مهاجرت کرد.ق1300سالادیب در ).1350:306،)2(
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خـان قراگوزلـو وزیـر    در منـزل یحیـی  1309/ نهم تیـر  1349ر صفشنبه سوم روز دو. اوزیست
).1/36: 1376(عبرت نائینی،معارف وقت درگذشت

و مله منطـق، معـانی  و در علوم مختلف از جچیرگی داشتفارسی و عربیبر ادب ادیب 
رفـت مـی مسـلم زمـان بـه شـمار     کـالم، حکمـت، تـاریخ، لغـت و ریاضـیات از اسـتادان      بیان،

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

). ادیـب پیشـاوري   1/83: 1404هرانـی، ط(آقا بـزرگ  استشمرده"جامع فنون"خوانده و او را 
بـه  او راو در الهیـات بـود » انشـمند و فاضـل  مشکالت، مفتاح مغلقات دقایق، حکیمـی د کشاف «

نـو، جهـانگرد   پر) و 61همـان: (عبـرت نـائینی،  انـد الطون همانند کردهارسطو و در طبیعیات به اف
در تهـران  نظیـري بـی روحانیِ فیلسوفی دانسته که با موفقیـت  «فرانسوي در دیدار با ادیب، وي را 

.)62: 1324(پرنو،»کردمیتدریس 
:بدین شرح است، وياز جمله آثار 

دیوان اشعار.1
نظـر بـه   «دیـوان ادیـب پیشـاوري را    .ش1308سـال  بنا بر گزارش سدیدالسـلطنه در  

(سدیدالسـلطنه، »انـد هـا تـاکنون بـه چـاپ نرسـانیده     بیشتر ابیاتش نسبت به انگلیسیزنندگیِ
اي که بیشـتر  را با مقدمهچند سال پس از مرگ ادیب، علی عبدالرسولی دیوان او.)528: 1362

ایـن دیـوان شـامل   .اپ رسـانید به چـ در تهران.ش1312سال مشتمل بر زندگینامه او بود، در
روز در ایـران، منطقـه و   مسائل سیاسیاشعار ادیب،. حدود نیمی از از اشعار اوستبیت4200

و ستایش قیصر است.باره جنگ جهانیدرن، بیش از یک سوم دیوان میااز این وجهان است
نامهقیصر.2

-عبدالرسـولی به درخواسـت  ادیبکه بیت، 14000مشتمل بر استحماسی ايسروده
. گفتنـی اسـت کـه عبـرت     )15: 1362نام نهاد (عبدالرسـولی، "قیصرنامه"آن را -جامع دیوان
). مثنـوي  62: 1377(عبـرت نـائینی،  بیت آورده اسـت 12000ابیات قیصرنامه را نائینی شمار
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و مشـتمل بـر  سـروده شـده  شاهنامه فردوسـی بر وزن قیصرنامهاخالقی ـ رزمی ـ  سیاسی
و ترغیب ایرانیان به مردانگی و جانبازي در راه اسـتقالل و عظمـت   واندرزانی، پند مضامین عرف

بـا انگلـیس  کهنـه اي کـه  ایران و پیکار با ظلم و ستم است. ادیب در این اثر، گذشـته از کینـه   
-1918(1قیصـر آلمـان ویلهلـم دوم   بود و به تمجید از مردم، سـپاه و زمانتابع شرایط ،داشت
است:چنین بیان کردهرااز سرودن قیصرنامه. شاعر هدفتپرداخم.)1888

ــال    ــم سـ ــن نظـ ــود ازیـ ــود مقصـ ــرا بـ مـ

ــزم ــتخیز  برانگیـــ ــی رســـ ــه یکـــ آنگـــ

کــــه پــــر دود شــــد خانــــه بــــد ســــگال 

ــکبیز   ــه مشــ ــن خاصــ ــه زیــ ــن نامــ در ایــ
)131: 61456/8128.خ.ن(پیشاوري،

ات اولیهیقضایاي بدیهرساله در بیان . 3
دیوان ناصرخسرویح رساله در تصح. 4
تاریخ بیهقیتصحیح وتحشیۀ. 5
.)15: همان(ابن سینا که ناتمام ماندالرئیسشیخاتو التنبیهشاراتألاترجمۀ. 6
سـرود و بـه نوشـتۀ   جنـگ یونـان و عثمـانی   بـه هنگـام  ادیـب معروفی کـه قصیدة. 7

.تاکنون چاپ نشده است، گرچهبیت از آن باقی مانده800یدالسلطنهسد
.، که ناتمام ماندبیت4000در یوسف و زلیخاقصۀ.8
مـاه  6بیت که ادیب در 1800اي است در بحر متقارب در حدودمه؛ منظوحکایت تاجر. 9
.)528: 1362(سدیدالسلطنه،اندسرود و حکایت تاجري است که خواهرش را ربودهآخر عمر

اشـعار  مشـکالت واقـوال حکمـا   کتـابی هـم در شـرح    تویسرکانی، ادیب به نوشتۀ. 10
عـالی سپهسـاالر   که اصل آن در کتابخانۀ مدرسـۀ نوشته بودمجلد7-8شعراي عرب در حدود

.)1/105: 1350(تویسرکانی، شودمینگهداري 

1. Wilhelm II
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ایرج میرزا را بـه پایـان رسـاند   "ومنوچهرزهره "منظومۀ ناتمام همچنین ادیب . 11
.)7/370: 1377(میرانصاري،

مخاصمههايطرفوجنگ بارةادیب دردیدگاه 
ده اسـت. در  کـر جنگ به وضـوح بیـان   هاي مخاصمه درطرفبارةدرادیب دیدگاه خود را 

وجود دارد. یک دیدگاه، نظـر آریـن   در میان محققانمواضع ادیب نسبت به آلمان دو دیدگاهباب
س ایـن  دیب پیشاوري در رأاس جریان آلمان دوستیِ شعراي ایران،أدر ر«:به باور اوپور است که

نفـرت  «:تعلق دارد که بنابر آنریپکا . دیدگاه دوم به)2/317: 1351(آرین پور،».جریان قرار دارد
پرستان مانند ادیب پیشاوري جـاي خـود را بـه آلمـان دوسـتی داده      از انگلیس در برخی از میهن

»ایران در جنـگ بـزرگ  «اب در کتسپهرگزارش اخیر بادیدگاه )2/626: 1383(ریپکا،.» است
:همخوانی دارد. به گفته او

ادیـب پیشـاوري اشـعاري    ،شاعر شهیر ایـران 1295دي 9/ 1335االولربیع7شنبه «
راجع به فتح رومانی توسط سرداران بزرگ آلمانی سرود و با بیان شیوا قیصر آلمان را مدح کرد. 

کـه بـه وسـیله وزارت امـور     به برلن فرستادممتن فارسی آن رانگارنده ابیات مزبور را ترجمه با 
سرایی باشـد  امر فرمود هدایایی که الیق چنین سخنامپراتور] ...[رسیدخارجه به نظر امپراتور 

گونـه هـیچ به وي تقدیم گردد. اما هر قدر زومر و من به سید ادیب اصرار کردیم زیر بـارِ قبـول   
» لمان، علتی جز دشـمنیِ بـا انگلسـتان نـدارد.    هدیه نرفت و گفت: عشق و عالقه من به قیصرِ آ

.)1362:402(سپهر،
سـوق  قیصرنامهوطنی و به ویژه مثنـوي  دابیات و قصایسرودندر اصل آنچه وي را به 

سـر خـانوادة   مصیبتی بود که سربازان انگلیسی بـر کرده است،اذعان که خود اوگونههمانداد، 
سـالخوردگی ادیـب،   هـاي سـال در همآن، قیصرنامه، سرودن مثنوي بر اینافزون. وي آوردند
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آمـده در  بیـداري بـه وجـود   ثیر اندیشۀأتوان تو میدورهاین فضاي اجتماعی نشانه اي است از
احساس کرد. اومردم ایران را در اشعار

مقـاومتی علیـه   هرکجـا نداشـت و  چنـدان تمایـل  ایـران  طرفیبیادیب در جریان جنگ به 
تجـاوز  زمانی که مردم دشتستان به مقابله با ،از جملهکرد. حمایت میاز آن، دیدیماستعمار انگلیس 

در روزگـار  کـه  از مبارزان تنگستانیکرد،را ستایش انپرداختند، ادیب آندر جنوبانگلیسنیروهاي 
از لحاظ جنگاوري، همانند سربازان آلمانی به میدان جنگ رونـد تـا  خواست تاایران درخشیدند، تیره

سـري  بـه ،تنگستان را به سبب تحرکات ضد انگلیسی اهالیپیروز شوند. وي گر انگلیس خصم بر لش
است:تشبیه کردهایرانبراي 

را2لعـــــل و بیجـــــاده1ز دریـــــا و کـــــان

گُهربـــــار بـــــر فـــــرق شـــــیران پـــــارس

ثنـــــــا گســـــــتر کشـــــــور پارســـــــم   

ــري     ــو سـ ــن و تـ ــران تـ ــاك ایـ ــه خـ همـ

نثــــــــــــار آورم پارســــــــــــی زاده را

ــر    ــرین بــ ــزار آفــ ــارس هــ ــران پــ دلیــ

ــم    ــر پارســــ ــمی قنبــــ ــی هاشــــ یکــــ

روريــــپ،کنــــر شـلشکــرانِــــه شیــــک
)47- 45: 8128/ 61456ن.خ. (پیشاوري،

انگلـیس و  هـاي دولتهاي چند ساله از زردگیآو با آغاز جنگ جهانی، دلدر آن روزها
از یز اتحـاد اسـالم  دستاو«آلمان و عثمانی به مورانمأکوششیدي از دولت و سو، نومیکاز یهروس

ی کـه بـه   یبه ویژه بـا باورهـا  .تکان سختی در کشور پدید آورد،دست به دست هم دادهدیگر سوي،
».بـرد مـی ها پیدا شده بود و کمتر کسـی گمـان دیگـري بـه نتیجـه      پیروزي آلمان در جنگ در دل

م منجــی بــه چشــدولــت و ملــت آلمــان ، بــه بیشــتر ایرانیــان،از ایــن رو.)629: 1364(کســروي،

: معدنکان.1
. بیجاده: نوعی یاقوت2
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یـک نفـر آلمـانی    در صـورت مواجهـه بـا   ،و زن و مرد و کوچـک و بـزرگ  پیر و جواننگریستند؛می
.)59: 1363حال زاده، (ک»کوشش داشتند خدمتی نسبت به او انجام دهند، هر چند ناچیز باشد«

مذمت و نکوهش متفقین در جنگ جهانی و تشریح تجاوزهاي آنان
سـعت  کـه بـه لحـاظ و   اسـت، انگلسـتان دولـت ظـالم افشـاي م ،بیشترین اشعار ادیـب 

دشـمن  «را شـد. وي اسـتعمار انگلـیس    هاي مسلمان شمرده می، دشمن اصلی ملتهامستعمره
و انگشت انگاشتمیعصر خویش » افعی عالم گزاي«و » دیو رجیم«، »خواجه بوالحیلت«، »دین

ـ    ها و توطئهرا در فتنهدولت انگلیس دیـد مـی ثر ؤی دخیـل و مـ  هاي ضـد اسـالمی و ضـد ایران
داشـت  به دلهااز انگلیسیاي عمیقکینه،از این رو.)79-78: 8128/ 61456.شاوري، ن.خ(پی
خـویش  دشـمن  که او را نیـز در دشـمنی بـا    کرداظهار عالقه میبه قیصر آلمان از این جهتو 

دینـی و هسـت  دشمن «دانست: میدشمن دین اسالم ادیب، انگلیس را اساساً.یافتمیواز هما
.)9: 1362(پیشاوري،»دشمنی ات دینِ من
ظر بـه ماهیـت و عملکـرد    سـروده نـا  او در وصـف اسـتعمار   کهآنچهغالب به طور کلی،

اسـت  کسـانی ی جنگ بر ضد متحدین  و مسئول قتل همۀاصلافروزآتشانگلیس انگلیس بود:
در جنگ با آلمان از بین رفته اند:که

کشــــتن همــــهتــــو اي داده مــــردم بــــه 

نـــه ژرمـــن، کـــه تـــو خونشـــان ریختـــی 

1کجا رست خواهـد شـد ز چنـگ عقـاب    

ــته ن ــه جســـــــ ــتن همـــــــ ره بازگشـــــــ

ــی   ــان دل برانگیختـــ ــر جنگشـــ ــه بـــ کـــ

چــو گنجشــک آوري بــه چنــگ عقــاب    
)205- 204: 61456/8128(پیشاوري، ن.خ. 

بردرفش آن، نشان عقاب نقش بسته بود.ارتش آلمان که کنایه از . 1
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هـــزارگناهـــانبـــیاگـــر خـــون ایـــن   

ــیچ    ــز هــ ــار پرهیــ ــن کــ ــودش ازیــ نبــ

ــین و ی  ــه از یمــــ ــود ریختــــ ــارشــــ ســــ

انگیـــــز هـــــیچ نبینـــــی چنـــــین فتنـــــه  
)162: پیشاوري(

:خواندمی» گیرعالمابلیس گیتی دام و «انگلیس را ي،ادیب در جاي دیگر
پاره کن از هر کران، گر شهر ور خود روستاستاوگیــرعــالمخدعــه ابلــیس گیتــی دام   

)1362:19،همان(
چـه بـال در   و هراست جهانی را پایمال کرده آسایش و صلح،استعمار انگلیسبه نظر او

:شودمیجهان است، به انگلستان مربوط 
بگذشت کز تشویش او در شـرق وغـرب  هاسال

این بالها در جهان یکسر از این بیداد خواست

هــیچ پهلــویی بــه آســایش نســوده بســتري
)143(همان:

کآفت هـر ملکتسـت و فتنـه هـر کشـوري     
)148(همان: 

شب پـره در زمـانی   «همچون یگاهرفتاري دوگانه داشت:انگلیس،دولت،ادیباز دید 
زمـانی و زندمیشبیخون در آرامش شب، »خورشید در چاه مغرب نهفته«و» خفتههاچشمکه 

.پردازدمیبه شکارآشکارا در آسمان » قاب نر و قويجره بازه ع«همچون 
بــه هــر کشـــور انــدر کـــه آمــد فـــرود    

ــر زدن     ــان پـ ــاهی نهـ ــره گـ ــب پـ چوشـ

ــنود  ــار و گفـــت و شـ ــه بـــدش کـ دو گونـ

دگـــر بـــاره چـــون جـــره بـــازي شـــدن     
)164: 61456/8128(پیشاوري، ن.خ. 

یی هـا گگـر هـا  انگلیسـی آشفتگی است.ویرانی و موجبيانگلیس در هر کشورحضور 
). 160: همان(اندشدهظاهر ، در لباس میشزمینبه ویژه در خاورکههستند،



1392، تابستان 55، ش 14، س تاریخ روابط خارجیفصلنامۀ82

ــد از در درون  ... ــه کآمــ ــر خانــ ــه هــ ــاژگون   بــ ــد بــ ــه شــ ــار آن خانــ ــه کــ همــ
)160(همان: 

تهدید بود:ترکیبی از فریب وهموارهو البته این سیاست انگلیس 
رخ خــویش را داده چــون ســیب زیــب   یـــب و گهـــی بـــا نهیـــب    گهـــی بـــا فر  

)161: 61456/8128خ.ن.(پیشاوري،
کـه ،دانسـت مـی هاي جهـان  بديانگلیس را سرمنشأ همۀسیاست منفعت طلبی،ادیب

با انگیـزة کسـب سـود بیشـتر، اقتصـاد     ). استعمار انگلیس 50(همان:است» بدخو و دام گستر«
دانست:میپرستی انگلیس را منفعتجهانیوقوع جنگسببيو. کردمیکشورها را متالشی 

ــاوري   ــیم و زر دام پهنــــــ ــی ســــــ پــــــ

ــوداگري  ــازار ســـــ ــود بـــــ ــی ســـــ پـــــ

ــویش   ــار خـ ــرد بـ ــور بـ ــه کشـ ــور بـ ز کشـ

فــــرود آیــــد آنجــــا کــــه کــــام آیــــدش

گزینــــد چــــو آیــــد یکــــی شارســــان     

بگســـــترده بـــــر روي هـــــر کشـــــوري

برانگیخــــت خصــــم شــــه ایــــن داوري
)15(همان: 

ن و هنجـــــار خـــــویشبِرانـــــد بـــــرآیی

ــدش    ــر دام آیـ ــر زیـ ــه مـ ــاهی کـ ــه مـ نـ

پــــی ســــود و ســــودا یکــــی کارســــان
)4(همان: 

در پی وکردمینمایی خوددولت انگلیس در پایان جنگ به عنوان تنها قدرت برتر جهان 
انگلیس توانست در ایران، . دولت خاورمیانه و به خصوص ایران بودآمال دیرین خود در اهداف و
اقتصـاد و  ایـن توافقنامـه   . )م.1919(منعقـد کنـد  -وقتوزیرنخست-الدولهوثوقبا اي توافقنامه

حـب وطـن و عشـق بـه     «. ادیـب کـه   دادمیقشون ایران را در اختیار مستشاران انگلیسی قرار 
ه وطن و تمایل بـه  تر از خیانت باستقالل مملکت، مذهب و سیرت او بود و هیچ گناهی را بزرگ
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الدولـه، آشـکارا وي را   وثـوق ، در مجلسی با حضـور )6: 1362(عبدالرسولی،»دانستمیاجانب ن
فروشِ مامِ وطن «م. به قرارداد1919توافقنامۀوي از .)1/78: همان(بامداد،عامل بیگانه شمرد

آورده است:الدولهوثوقو در انتقاد از یاد کرده» به بیگانه
ایــــران و مــــامِ خــــویش  مــــنم، پــــور  

بــــه بیگانــــه نفروشــــم، ایــــن مــــام را    

ــد ز   ــرت آیــ ــرا غیــ ــیش مــ ــدازه بــ انــ

ــنم   ــین ک ــت و ننگ ــام را؟ کجــا زش ــن ن ای
)98: 1373(ابوالحسنی،

بیت در معایـب آن  8000، ادیب پیشاوري نزدیک به توافقنامۀ مذکوربا انعقادزمانهم
و فریفته شدنِ آنان عامالن توافقنامهبارةدرشاعر. )528: 1362ه،(سدیدالسلطنبه نظم درآورد

:سرودچنین ،هاي انگلیسبه وعده
ــاغی اســت خــوش   ــد لنــدن چــو ب اگــر چن

ــا پـــــارگین  ــه1بریتانیـــ اســـــتايخانـــ

ــاد   ــان در نهـــ ــوي آزادگـــ ــرت خـــ گـــ

ــویش    ــر خ ــیش و ب ــر ک ــه ب ــگک آورينن

بــدتر کســی کــو شــنید   2وز ایــن هرســه 

ت بـــه بـــاد؟ دیـــن و دولـــ ايدادهچـــرا 

...3بـه خــوبی چـو طــاووس یازنـده کــش   

اسـت... ايالنـه پر از مـار و کـژدم یکـی    

ــدي،  ــودهب ــد شــاد؟  ايب ــن بن ــه ای کــی ب

ــگ آوري...    ــه چن ــم ب ــار و دره ــه دین ک

چنـــین قـــول از چـــون تـــو مـــادر پلیـــد 

بـــا چنـــین عهـــد شـــاد؟ايگشـــتهچـــرا 
)99-100(همان:

در آن جمع گردد.و متعفنهاي آلوده آبپارگین: جایی که.1
خرامخوشیازنده کش:. 2
م.1919ایرانیِ انعقاد توافقنامه، صارم الدوله و نصرت الدوله از طراحانِ الدولهوثوق. 3
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وران ایرانی بسته و بـازار  پیشه، راه صنعت و تولید برایرانها بهبا آمدن انگلیسیادیببه نظر 
پیسـه  «گلـیس را بـه   اناو).12: 8128/ 61456(پیشاوري، ن.خ. هنر و نوآوري داخلی مسدود شد

است:ده تشبیه کر» کالغ
پري چنبر زند  تا گرد این روشن چراغ، مرغ وبیرون رو اي پیسه کالغ، کامد گل سوز به باغ

)22:همان(
. او بـه  دانسـت مـی دست انگلـیس  نیز در سیاست خارجی بازیچۀتزاري راروسیۀ،ادیب

م. 1907-1917يهـا سـال هاي انگلیس با دولت روسیۀ تزاري در فاصـلۀ و تبانیهاتوافقلحاظ 
:شماردمیشریک جرم ،ها در ایرانروسنگلیس را در جنایاتدولتمردان ا

کـــردانگیـــزفتنـــههمـــه کـــار، ایـــن   کـــرد1وس،کـــاین فتنـــه، انگریـــزمگـــو ر
)179: همان(

، در تزار روس،انگلیس در قیام سراسري مردم روسیه علیه نیکوالي دوم،شاعردیدگاهاز 
زیـرا نقش داشـته اسـت،  پیایی ارتش تزاري از آلمان هايشکستو متعاقب اواخر جنگ جهانی

پیمان صلح ببنـدد، امـا در   با قیصر آلمان اي،در معاهدة جداگانهدرصدد بود تاتزار روس ظاهراً
ناگهـانی انقـالب   ، وقوعگرفت. از این رو ادیبقرار میاین صورت، انگلیس در شرایط نامساعدي

:دانستمیگلیس دولت انهايدخالتروسیه را نتیجۀ
نــــدانم چــــه جــــادو بــــه کــــار آوریــــد

فتنــــد ایــــن شــــاه مــــا ناسزاســـــت    بگ

ــید   ــردم رسـ ــرد، مـ ــاره از مـ ــه یـــک بـ کـ

ــت  ــروانی جداســـــ ــره خســـــ از او فـــــ
)136: (همان

فشـار  تأثیر عمیـق داشـت؛  اقتصادي ایران وسیاسیاوضاع ، برروسیهدر تغییر حکومت 
دوسـتان  مـیهن در برابـر و بیش از یک قرن، ناگهـان برطـرف شـد   نظامی روسیۀ تزاري پس از

یسانگل. انگریز:1
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مـردم ایـران از  ،. بـه همـین سـبب   )451(سپهر، همـان:  امیدي نمودار گردید، روزنۀخواهآزادی
بدین سبب کـه  مانند سایر اقشار مردم، این انقالب را ،شعرا نیزکردند وانقالب روسیه استقبال 

ادیـب  این شـعر زاده کحالبه گزارشبه فال نیک گرفتند.،دادروسیه نجات میظلمکشور را از
وِرد زبان تمام ایرانیان بود:).م1917ق./ 1336(در آن تاریخپیشاوري 

زتخـــت اوفتـــادریـــزاناشـــککـــه شَـــه خروشـــــــی برآمـــــــد ز پتروگــــــــراد    
)277: همان(کحال زاده،

موریس پرنو جهانگرد بارة انقالب بلشویکی روسیه، در گفت و گو با ادیب نظر خود را در
: بیان داشتش. 1304رانسوي در سالف

ها در ایران طرفداري پیدا کرده است یا خیـر؟  از ادیب پرسیدم که آیا عقاید کمونیست«
ها در زیر نقابِ بلشویسم پنهـان  به زودي معلوم شد که روسچون] ادیب براي من شرح داد [...

ها به اروپاییان اطمینـان  روس...] حکیم به سخنش افزود: [گردید، اعتماد عمومی سلب اندشده
که تبلیغات آنها در سراسر شمال ایران مؤثر واقـع گردیـده و حـال آنکـه هرگـز چنـین       اندداده

: 1324(پرنو، » ) هیچ خطري از بلشویسم در ایران وجود ندارد.ش1304(نیست. در حال حاضر
رواج در ایران ،م اسالمتعالی، به سبب وجودویکیِ روسیهبلشعقایددانست کهادیب می).64-61

.و رسوخ نخواهد یافت
مظالم استعمارگران غربی به ویژه انگلیس و درك عمیـق او از  ادي نقّاز ،موشکافی ادیب

هـاي  چپـاول سـرزمین  سـازي ایـن کشـور بـراي    مریکا در زمینهآسردمداري پنهان و دوردست 
، آمریکـا بیشـتر نـاظر    نیاو جلوه یافتـه اسـت. در جریـان جنـگ جهـا     در مجموعه اشعاراسالمی 

سیاسـی،  ، تـا بنیـۀ  هاي جهان و منتظر تضعیف هر چه بیشتر دو جناح درگیر بـود درگیري قدرت
کند.قتصادي خود را تقویتنظامی و ا
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تمایـل بـاطنی   » آمریکـا استقراض متفقین از «عنوان ذیل ،عصر جدیدبه گزارش روزنامۀ
آنها متمایل به متخاصمین چندان پوشیده نبود،ت مریکا از ابتداي جنگ نسبآقسمت اعظم اهالی 

هـاي زیـادي بـه متفقـین     نظر مالی کمـک مریکا از نقطهبه همین دلیل دولت آ«تفقین بودند. به م
،سازيِ سیاسـی و تبلیغـاتی  پس از ماهها زمینهسرانجام).1ص:18ش، 2س، عصرجدید(»داد

رئـیس جمهـور   نوخطاب بـه ویلسـ  ،ایهشد. ادیب با کنبه طور رسمی وارد جنگمریکاآدولت 
:سروده استهاي تسلیحاتی و غذایی وي به متفقین کمکومریکاآ

ــرد   ــده مــ ــن اي نکوهیــ ــی مکــ دو رویــ
ا دشــــمنم دوســــتی افکنـــــی  چــــو بــــ  

ــرَدي  ــر بِخـــ ــه اگـــ ــهور کـــ ايدیوانـــ

ــرد دورو  ـ ــز بِگـ ــردتــــو هرگــ ــی مگــ یــ
ــود بـــا مـــن ایـــن دوســـتی      دشـــمنیبـ

ــه     ــژادي نــ ــمن نَــ ــو دشــ ــهتــ ايبیگانــ
)85: 65(پیشاوري، ن.خ. شماره 

.آمریکـا شـده بـود   سراسـر موجب اعتراض و انزجار مـردم در  نیز لوزیتانیا غرق شدن کشتی
خوبی به دست دشمنان آلمان به ویژه انگلیس داد تا آمریکا را ، بهانهمسألهاین و)53: 1361(هیوز،

متفقین را از زیـر ضـربات قیصـر رهـایی بخشـند     د و جان خسته و فرسودةنبکشانآلمانبه جنگ با 
هم از نظر نظامی و هم از نظـر اقتصـادي تـوازن    ،). حضور آمریکا در جنگ238: 1363(کحال زاده، 
را مریکـا رئیس جمهور آنوویلسهايکمکادیب.)1361:62(هیوز، متفقین بر هم زدقوا را به نفع

. توصــیف کــرده اســت» جــوک جنــگزرهــی در جنــگ، بــراي یــ«ماننــد بــه دولــت انگلــیس
تـوز و دریـا   قـومی زرآگـن، درم   «ها به عنوان، او از آمریکاییاز این رو.)1362:143(پیشاوري،

. دیو انگلیس آنان را فریفته و به گردابِ ستیز با ارتش آلمان افکنده اسـت کند که یاد می» سپاه
اینکـه انگلسـتان توانسـته اسـت     قیصر آلمـان از به نظر او،.)134: 61456/8128، ن.خ. همان(

احساس نگرانی کرده است:،کشور تازه نفسی چون آمریکا را در جنگ با خود همراه کند
ــیغ ــدم ــاه   ش ــرهنگ ش ــه س ــی ک بـــا فـــر و فرهنـــگ شـــاه   کـــردمـــیهز جنگ

)135: همان(
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» ايومرغـ «و همراه بریتانیـا، هـدف   واندهخخارپشت بزرگ)(»ریکاشه«مریکا را آ،ادیب
آنـان شایسـته   براي سرکوبفراوانسبب کوششقیصر آلمان را بهقرار داده وخویش) نفرین(

:دانسته است(دعا)مرُوا
بهـــراین ریکاشـــه کـــز امریـــک خواســـت 

ــدان  ــوا   چنــ ــر او مرغــ ــن بــ ـ ــادي زِمـ بــ

آمریکـــــایمشخـــــوارخـــــوندشـــــمن 

ــروایمش   ـ ــود مـ ــه بــ ــانِ شــ ــه جــ ــه بــ کــ

)76: 1362(پیشاوري،
بـا  به جنگ آمریکا ، عامل پیروزي متفقین را راه یافتن ايسیاسی سنجیدهبا تحلیلوي

:چنین سروده استو دانستهانگلیس خدعۀ
ا  ـک از قضـشاه جرمن کوفت این پتیاره را لی

پـــاي ولســـن در میـــانگـــر نیـــاوردي زمانـــه

ــنی     ــزار ولس ــار اف ــه ک ــد در میان ــل آم حائ

1ر ساکسـنی دسـت جـو  از زمین کوتـاه گشـتی  

)132(همان: 
اما پـس از  در پیش گرفت،آمیزيست احتیاطسیاآغاز جنگ عالم گیر،از دولت رومانی 

بـه  زیـرا  ،در جنگ، اتحاد با متفقـین اسـت  این کشور دریافتند که منافع آنها دولتمردان ،مدتی
دولـت  ،). از ایـن رو 1ص: 120ش ،2س ،رجدیدعصـ (بین بودندخوشپیروزي متفقین بسیار

م. به اردوي متفقـین  1915در اواخر سال » ترانسیلوانی«رومانی به دنبال دست یافتن به اراضی 
، بـا فـتح   و در نتیجـه نیز بر حمالت بـه رومـانی افـزود   ). دولت آلمان48:همان(هیوز، پیوست

: 1381(لیتـل فیلـد،   ز خود را به دست آورندغن مورد نیاها توانستند گندم و رورومانی، آلمانی
:.  پیروزي نیروهاي آلمانی از نگاه ادیب دور نماند)211

شــــنیدم یکــــی مــــرد آشــــفته مغــــز    

بـــه شـــاهی بـــرآورده بـــد نـــام خـــویش 

کــــه دیــــوش بیفکنــــد درگــــو بــــه مغــــز

ــیش     ــه بـ ــد نـ ــم بـ ــه کـ ــپاهش نـ ــمارِ سـ شـ

ساکسن: اشاره به نژاد انگلیس. 1
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ــو بشــنید قیصــر، چنــان برفروخــت    ... چ

ــود   ... ــین دژ گش ــه آهن ــرهنگ ش ــو س چ

ــاه  ــاالر شــ ــت ســ ــه ملــــک بگرفــ همــ

ــار  ــارهکـ ــا  يبـ ــرّ شـ ــا فـ ــت بـ هبخارسـ

که گیتـی از آن تـف همـی خواسـت سـود      

ــرود   ــرودش ســ ــی ســ ــر مــ ــروش ظفــ ســ

زن و مــــــرد رفتنــــــد زنهــــــار خــــــواه...

گشــــادیم و بشکســــته شــــد رزم خــــواه   
)100-99: 61456/8128(پیشاوري، ن.خ. 

تفقـین بـراي الحـاق دو ایالـت     م. متعاقـب قـولی کـه م   1915در بهـار  نیـز دولت ایتالیا
. مـورخ  )1361:47(هیـوز، به آن کشور داده بودند، به متفقین پیوسـت 1»تریست«و» ترانتن«

ا از صف متحدین و پیوستن به جناح متفقین را با شـوق گیري ایتالیسپهر، ماجراي کنارهالدولۀ
ریش اعـالم جنـگ   ایطالیا به اطـ 1915مه1333/24رجب9دوشنبه «خاصی بیان کرده است: 

ند:خواندمیدر کوچه و خیابان تهران این شعر را از راه تمسخر هابچهنمود. روز بعد 
ــا    ــا  در صـــــــداقت در شـــــــجاعت در وفـــــ ــا ایطالیـــ ــا ایطالیـــ ــده ایطالیـــ عبـــ

)177: 1362(سپهر،
مـورد  ،سابقش آلمانشکنی و اتحاد با متفقین علیه متحد پیمانادیب، ایتالیا را به سبب

انتقاد قرار داد:
کنـــــون نوبـــــت جنـــــگ ایتالیاســـــت

ــه  ــی آنکـ ــانیکـ ــکنپیمـ ــردشـ ــود مـ بـ

ــر  ــه تابیـــد سـ ــر آنکـــس کـ ز پیمـــان هـ

کــه بــر ســرش باریــده ســنگ قضاســت     

ــایمرد   ــد پــ ــوم شــ ــا شــ ــه بــ ــر آنکــ دگــ

ــدر    ــالَش هـ ــو مـ ــونَش چـ ــرد خـ ــا کـ قَضـ
)206: 61456/8128(پیشاوري، ن.خ.

1. Trentin-Trieste
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راه بـراي رسـیدن بـه    تـرین کوتـاه ،سریع به فرانسه از مسیر بلژیکلۀنقشۀ ارتش آلمان، حم
(لیتـل فیلـد،  بـه تصـرف درآورد  در مدت کوتاهی بلژیـک را ارتش آلماناز این روخاك فرانسه بود. 

:به این ماجرا کردکوتاهی . ادیب اشارة)202: 1381
بلجیک را رنج حرب بگرفت ز آن ویل و کـرب ...

2ریز بنموده پشت اندر کریـز خاصه ک1چون ماکیان

هااستیصالآن قمع و 3بگشاد زي صربی سرب

4هـا بر فرق خاك تیـره نیـز رخ زرد از اوجـال   

)6- 8: همان(

در مبارزه با انگلیس، ارتش و قیصر آلمان و تشجیع آنهاستایش مردم
داري دیگر کشورها خـود جویی بر یابد، از سلطهن هم اگر مجالکه آلمادانستمیادیب

تویسرکانی:به نوشتۀ.بوددشمن انگلیس و روسیهاکنون، آلماناماکند،نمی
نزد ادیب آمد و اجازه خواسـت کـه کتـاب قیصـرنامه را چـاپ      آلمان شخصاًوزیرمختار«

کـه شـما بـه    امنگفتـه کند، اما ادیب موافقت نکرد و گفت از روي دوستی با آلمان این اشعار را 
ام و هـا آنچـه دلـم گفـت بگـو، گفتـه      من در اثـر بـدبینی بـا انگلیسـی    حساب خودتان بگذارید.

» خواهم تـا زنـده هسـتم چـاپ شـود و مـردم آن را بـه حسـاب تبلیغـات آلمـان بگذارنـد           نمی
.)135: 1/1350(تویسرکانی 

ایـران  اياسـطوره و ايافسـانه قیصـر و قهرمانـان   وي در جاي جاي اشعار خـود، میـان  
واقع شود:خواننده پسندتا کند همانندي برقرار می

ــد  مــو خورشــید وار چــون بِد ــوتیــغ ت خصــم ت

ر آور شـده اسـت  خصم به جادوگري مـار پـ  ...

رد  شب پر راندر بـ ه وش در شکاف زود سـ

ــرَد   بــال و تیــغ تــو   ـرَآور بـ پــر از مــار پـ

. ماکیان: مرغ خانگی1
. کریز: پر ریختن طیور 2
. سرب: طریق و راه3
هابیموها . اوجال: ترس4
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دیـو 1خصم تو ارژنـگ خنجر تو رستمی است

مرو تـو  اقصـاي شـرق آمـل تـو بـرلن اسـت       ...

فـــتح ظَفَـــر چـــرخ بـــه نـــام تـــو کـــردخطبـــه

.کجـا جـان از ایـن آختـه خنجـر بـرَد      دیو

ــرد   ــر ســوي خــاور ب ــاختر س ــو از ب ــر ت 2تی

...کس نتواند که گـوي  از تـو مظَفَـر بـرَد    
)22-21: 65شماره (پیشاوري، ن.خ.

ماننـد  هـاي طرفین جنگ نیـز توجـه داشـت؛    ل نظامی و تاکتیکادیب به جزئیات مسائ
ابــزار و ادوات جنگی یاآسیب حمالت ارتش آلمان نجات ازانگلیس برايههاي پناهگااشاره به 

ند:و به محاصره درآوردد نکندشمن را غافلـگیر ي دریایی توانستندنبرده درکه چگونقیصر 
شــــنیدم کــــه هرجــــا کــــه بــــد پیشــــگاه

ــاو      ــد نـ ــه داننـ ــد کـ ــس نبایـ ــن پـ ــز ایـ کـ

ــت   ــر از اژدر اســ ــا پــ ــر دریــ ــون زیــ کنــ

ت فرمـــان شـــاه  بـــدان ســـو چنـــان رفـــ    

ــاو...     ــامون چک ــه ه ــون ب ــود چ ــا ش ــه دری ب

ــت    ــور اسـ ــا در خـ ــن اژدهـ ــذَرتان ازیـ حـ
)112-111: 61456/8128، ن.خ. همان(

ــگرف  ــاري شــــ ــاورد کــــ ــه بیــــ زمانــــ

ــه  ــا درون تاختــــ ــه دریــــ ــی بــــ کلنگــــ

ــتگاه    ــین دســ ــا چنــ ــا درون بــ ــه دریــ بــ

ــه آتـــــش برانگیخـــــت از آب ژرف  کـــ

ــه  ــاهین بپرداختـــــــ ــوا را زشـــــــ هـــــــ

ــم زو    ــتی خصــ ــی کشــ ــاه بســ ــد تبــ شــ
)117(همان: 

از جنـگ و در  پـیش  هـاي  با درك احساسات و عواطف مردم ایران در خالل سـال شاعر
و خطاب به قیصر آلمان ایستدمیتمام مردم بر بلنداي بام ایران ، در مقام نمایندگی طول جنگ

:گویدمی

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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ــد   ــو اَنــ ــراي تــ ــران بــ ــردم ایــ ــه مــ همــ

شــــگونِ همــــه دیــــدنِ مهــــر تُســــت    

ــان خَ  ــد از جـــ ــار برآرنـــ ــمت دمـــ صـــ

اي تــــو اَنــــد  کمــــر بســــته انــــدر وفــــ   

مهــــر تُســــت بــــه جانشــــان برآمیختــــه   

ــال  ــه چنگــ ــدان  بــ ــه دنــ ــیر و بــ ــارشــ مــ
)87: 61456/8128، ن.خ. همان(

و دعوت مسلمانان به اتحاددوستیوطن
از داشـت. دوسـت جـان را تا سـرحد  جاورزید و آنادیب به زادگاه خود، هندوستان عشق می

در ایـران، آواره  و براي دفاع از وطن تا پایـان عمـر  با انگلیس جنگید ي وطن دوستی، با زبان شعررو
پرستی و تشویق بـه  از قصایدش از چاشنی وطنیکهیچو داشتتعلق خاطر نیز به ایران او،زیست

ت کـه در  ادیب پیشاوري از اولین شاعرانی اس«بزرگ علوي: تهی نیست؛ به نوشتۀاستقالل و آزادگی 
ع ایـران را کـه در   اوضـ اوي.)57: 1386(علـوي،  » سـتاید میگرایی را دوستی و ملیآثار خود میهن

همسایگان و تجاوز آنها قرار گرفته بود، با توصـیف زیبـایی بیـان    در محاصرةاول خالل جنگ جهانی 
مریکـا  و دولـت آ » هروبا«ت انگلیس را به ، دول»گرگ ریزیده مو«کرده است. شاعر، دولت روسیه را به 

:، سروده استقیصر آلمانو دل در گروِ یارياستتشبیه کرده» ریکاشه رنگرز«را به 
ــک  ــو    ز ی ــده م ــرگ ریزی ــن  گ ــويِ م س

ي رنگـــــرزریکاشـــــهدگـــــر ســـــوي 

ــوي ــده دمز یـــــک ســـ ــاه جنبانـــ روبـــ

ــن  ــويِ تـ ــرا   زدو سـ ــت مـ ــت لـ ــته لـ کشـ

ــرد خــویی      ــق انــدرون ک ــرا دل بــه عش م

بــــادبــــه فَــــرِّ شهنشــــه کــــه پیــــروز     

فســــان کــــرده دنــــدان، دژَم کــــرده رو

ــرِ   ــرده در زیـ ــان کـ ــز  نهـ ــارِ گـ ــز مـ خَـ

ــوي  ــر ســـ ــراز از دگـــ ــتلُمگُـــ در اُشـــ

...یکــــی زد طپانچــــه دگــــر لــــت مــــرا

ــوم شـــاه جـــویی  ــر راه کـــه آیـــم شَـ زِهـ

ــاد  ــوروز بـــ ــه روزه نـــ ــان را همـــ جهـــ
)38-36: 61456/8128ن.خ.(پیشاوري،
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ـ  ییایران نیرواز اینکه دراندوه خود را،در دنباله ر متجـاوزان وجـود   براي مقابلـه در براب
جنـگ، وي  ایـران در با وجود اعالم بیطرفی دولتپیداست که ش. از اشعارداردمینداشت، ابراز 

آنـان،  نظـر نداشـت، زیـرا بـه    طرفیبینیز مانند بیشتر روشنفکرانِ آزادیخواه، تمایل چندانی به 
. از ایـن حیـث، شـاعر در    شـود ءطرفـی اکتفـا  ه بیبتبایسمیکشور میدانگاه جنگ شده بود و ن

به دسـت با سپردن اداره امور سیاسی و نظامیورانیان که جنگاوري را کنار گذاشتهنکوهش ای
، نگران و ناالن )31:همان(ند دبرمیرا به سمت زوال کشور» گانستم پیشه«و » کم اندیشگان«

:گویدمی
هــــیچ مــــردم نمانــــدکــــنممــــینگــــه 

ــیران  ــا  زشــــ ــد نیزارهــــ ــی مانــــ تهــــ

بمردنــــــــد شــــــــیران و همیــــــــان زر

رهــــا کــــرد خــــوي پــــدر بچــــه شــــیر

در ایـــن بـــاغ جـــز خشـــک هیـــزم نمانـــد

ــا   ــان ز دینارهـــ ــه همیـــ ــان چونکـــ چنـــ

ز خــــــاور ســــــفر کــــــرد زي بــــــاختر

چـــو مـــن گشـــت بیـــدل هژَبـــر دلیـــر     
)41: همان(

، شـد مـی ملکـت کـه در نهـادش خیانـت دیـده      از رجال سیاسیِ مهر یک،ادیببه نظر
در نفـرین بـر   «صـیدة وي در قنـد. کردمـی را براي اهداف خود انتخاب ي، اواستعمارهايدولت

است:را بیان کرده موضوعبه خوبی این )97-1362:100(پیشاوري،» خائنین وطن
الرجـال بگـذرد قحـط  بازگردد روز مردان

ندل ازین نامردمِ مردم نمـایم گشـت خـو   

ایـن مثـل دانـی کــه هسـت اولـی را آخــري     

ز آن مـرا یــاري نبینــی در جهــان نــه یــاوري 

)151-150(همان: 
داخلـی ایـران   امورچرا کهناالن استنیزساي کشورؤهاي سیاسی و راز شخصیتشاعر

د و تـا زمـانی کـه بـه     منافع خویش هسـتن در پیبیگانگاناند، زیراسپردهبیگانگان به دسترا 
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، ن.خ. همـان (کننـد نمـی مفیـدي  کـار اهداف استعماري خود دست نیابند، براي آبادانی ایـران  
دانست:ي داخلی میهااو حضور نیروهاي بیگانه را موجب نابودي سرمایه.)31: 61456/8128

ــن  ــاز کهـــ ــره بـــ ــی مهـــ بیایـــــد یکـــ

رباینـــــده هـــــوش هـــــر خـــــام مغـــــز

کـــه گفتنـــد ازیـــن کـــرم، اختـــر کنـــیم

ــتند   ــد و برخاســــ ــتند و گفتنــــ نشســــ

ــرده   ــاغِ پژمـ ــان بـ ــردههمـ ــرپژمـ ــدتـ شـ

ــــن  شناســـــایی بـــــازي ز ســـــرتا بـــــه بـ

ــز    ــگ چغــــ ــل از بانــــ ــده بلبــــ نماینــــ

ــیم    ــر کنـ ــی بـ ــاخ بـ ــر شـ ــاغ، هـ ــن بـ وزیـ

ــار آ ــد آن کــ ــه نشــ ــینچــ ــتندمــ خواســ

شـــــدتـــــرمـــــردهبمانـــــد و تـــــنِ مرده
)32-31: همان(

دانسـت نمـی » تمایـل بـه اجانـب   «و» خیانت به وطـن «ازتر چ گناهی را بزرگهیادیب 
بـه  بر این اسـاس . آشکار استموضوعاین هایشسرودهدر بیشتر و)6-5: 1362(عبدالرسولی،

حضور بیگانگان روزیرا ایران بر اثربراي نجات مملکت خود بکوشند؛ کرد کهایرانیان توصیه می
ایرانیـان اسـت، امـا در زمـان جنـگ،      رفته است.گرچه ایران متعلـق بـه  به خرابی و ناسازگاري

(پیشـاوري، ایران را کرایـه کـرده بودنـد   کشور گویی وندکردمیفرماییحکمانگلیس و روسیه 
دانسـت و در پـی راه   مـی بیگانگان» کار ایران را ناساخته از ساز«شاعراز این رو .)138: 1362

:نجاتی بود
ــدر ششــدري  ي ایـران نجـات و مخلصـی   میخواه اازخدا ــاده ان ــره افت ز آنکــه همچــون مه

)145(همان:
، به ویـژه مسـلمانان نیـز    هاایران دوستی، ادیب نسبت به سرنوشت همه انسانگذشته از

، هـا تـرك ، هـا ایرانـی هـا،  ها، مصريچرا هنديکه خوردمیافسوس کرد واحساس مسئولیت می
هـاي و از توانـایی هسـتند بیگانگـان  مشرق زمین زیر سلطۀهاينسرزمیو مردم دیگر هاافغان

، نـداي  جنـگ هنگامـۀ در چنین بود کهکنند. ش استفاده نمیخود در جهت اعتالي میهن خوی
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همفکـر  سـیدجمال الـدین اسـدآبادي    بـا ستیزي، او را در استعمارتوانمی.سر داداتحاد اسالم
ماندگی مسـلمانان  عامل عقب،س را به طور عمومیاستعمار انگلی،هر دو شخصیتدانست؛ زیرا

از کردنـد. به عنوان راه حل پیشـنهاد مـی  در برابر انگلیس را مسلمانان و اتحاد همۀدانستندمی
). درد و غـم  2/653: 1383(ریپکا،هم دانست» ادیب را پیشرو بیداري جدید«توان می،این رو

و سرنوشـت آنهـا احسـاس    یک یک بالد مسلمینايرد و غم تمام جهان اسالم بود و برادیب، د
سـالم و هنـد و   در تحسر از حـوادث واقعـه در بـالد ا   «کرد. این دیدگاه را در قصیدةنگرانی می
:به خوبی دریافتتوان می» معانی دیگر

ــور آذري     ــا ع ــی و ب ــد آب ــکر کن ــا ش ــه ب آنچ

غمِ مصـر و عـراق از تـن مـرا    دزددمیآنچه ...

دیده همچون نیـلِ مصـر  نالِ مصر گشت وتن چو

ــري    ــداد و ه ــران و بغ ــده ای ــن ان ــا م ــرد ب ک

از کتــانی مــه نــدزدد  وز نمــی تــف خــوري

بـــاز آمـــد گوئیـــا فرعـــونی بـــا لشـــکري...
)136: 1362پیشاوري،(

ـ به مرور زمـان را مسلمانان، کشورهاي آنان تفرقۀ،ادیببه نظر  اسـتعمارگران  دسـت  ه ب
ورود ،دیـده بـود  هاانگلیسیتصرف هندوستان را به دستم خویش. وي که به چشخواهد انداخت

اي از ایرانیـان بـه عنـوان نمونـه    ،. از این رهگذرکردمیبینی پیشنیزنیروهاي انگلیسی به ایران را
در برابر استعمار چاره اندیشی کنند:خواست تامیکل جهان اسالم براي

رسید اي ساده دل نوبـت تراسـت  نوبت ایرانی نوبت هندو گذشت و نوبت تازي گذشـت 
)18(همان: 

و دانسـت مـی نفاق و دوگـانگی در کشـورهاي اسـالمی را عامـل پیشـرفت بیگانگـان       او
د:کرمیمسلمانان را به یکدلی و اتحاد در برابر دشمن ترغیب 

از دو دلیتان راست بـاال خـم گرفـت   هاسالراست خواهد کرد این باالي کوژتانیکدلی
)20(همان: 
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بـا یـاري   دوگانگی را کنار بگذارنـد و  کندمیشاعر به مسلمانان توصیه ي،در جاي دیگر
هاي استعمارگر مبارزه کنند:با دولتیکدیگر،

ز پیـــــــرامن دل، ســـــــتردن دوئـــــــی  

ــپرید  ــدلی بســـــــ ــویید و یکـــــــ شـــــــ

پــــی اینســــت ایــــن جادویهــــا کــــه تــــا

ــالم را    ــاج اســـ ــه تـــ ــارك بنـــ ــه تـــ بـــ

چـــو بچگـــان یـــک مـــادر و یـــک پـــدر 

زِ هـــــر جـــــادوئی د شـــــما را رهانَـــــ

زِ دل زنــــگ هــــر جــــادویی بِســــتُرید...

نفــــــاق اوفتــــــد در میــــــان   شــــــما   

ــام را   ــن نکونــ ــود ایــ ــد ز خــ ـ ــن بـ مکــ

ــر   ــک دیگــ ــد از یــ ــت باشــ ــوي پشــ قــ
)68-67: 61456/8128(پیشاوري، ن.خ. 

از کـرده اسـت:  کیـد  بر اتحاد و یگانگی امت اسـالمی تأ به زبان عربی ايقصیدهادیب در 
امت واحدي بنا کنید و با جدیت بـه حمایـت از همـدیگر    و ترك و افغان و ایرانیب و هنديعر

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

نتیجه
بـا  ،زیسـت مـی اولجنگ جهانیقارنکه م،روشنفکر و آزادیخواهشاعرِ،پیشاوريادیب 

امیدوار بود که آلمـان  شد و همسو زمان جنگدر ایرانِضدروسی-انگلیسیضدموج احساسات
وري آنهـا و  اقیصر آلمان و جنگدر اشعارش به ستایش ازبر متفقین پیروز شود. به همین سبب

به نیروي ءو مسلمانان را تفرقه و عدم اتکانیانپرداخت. او درد ایرایهنکوهش انگلیس و روسنیز 
تا دیدمییرانیان و کشورهاي مسلمان دانست و درمان این مرض را در اتحاد و یگانگی امیخود 

دلیـري،  ، روحیـۀ اشـعار حماسـی  ابـ وي د.نبایستدر برابر استعمار انگلیس داز این طریق بتوانن
به گـواهی شاشعار.کردمیوري و مقاومت را در دل مردم مسلمان و به ویژه ایرانیان زنده جنگا

. ایـن اشـعار بـر مـردم    بود)2/1476: 1384اي،(کمره»مؤثربالذات وخیلیواقعاً...«کمره اي:
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(کحـال زاده، »شـد مـی در کوچه و بازار با نشاط فراوانـی خوانـده و تکـرار    «گذاشت و أثیر میت
به طور کلی، بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوري را بـر پایـۀ چهـار    .)277: 1363

انزجـار از  )2،ماري روسیه و انگلیسهاي استعانزجار از دولت)1د:توان بررسی کراصل کلی می
، آلمـان تري در آن زمان سوق داد:وم و قوياستعماري، ایرانیان را به سمت نیروي سهايدولت

اتحـاد بـا   ،تـر یا به طـور دقیـق  اتحاد اسالمی،)3کرد؛میکه ادیب آشکارا دولت آن را ستایش 
ري عمـومی از  هـوادا )4؛شـد ه میدیدبیشتري هماهنگیآنبادینیدولت عثمانی که از لحاظ 

توانسـت،  مـی در صـورت تـداوم   ،همگرایی ملـی و وحـدت سیاسـی   عاملی برايعنوانبهآلمان 
کند.عملنشینی ه متفقین و واداشتنِ آنان به عقبفشار بهمچون اهرمی براي
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منابع و مأخذ
یهاي خطنسخه

نسخۀ خطی موجود در کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد ) قیصرنامه، به خط عبرت نائینی،1336(پیشاوري، ادیب 
.d65شماره ثبت

قیصرنامه، به خط عبرت نائینی نسخه خطـی موجـود در کتابخانـه، مـوزه و مرکـز اسـناد       ]بی تا[ـــــــــــــــ
.61456/8128مجلس شوراي اسالمی، شماره ثبت

ی از روي نسـخه خطـی، تهـران: کتابخانـه،     چاپ عکستذکره مدینه االدب،)،1376(عبرت نائینی، محمدعلی
موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی.

، چاپ عکسی از روي نسخه خطـی، تهـران: کتابخانـه، مـوزه و     فرهنگیاننامه)،1377(_____________
مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی.

هاکتاب
.فراکلین، تهران: انتشارات از صبا تا نیما،)1351پور، یحیی (آرین

، با تعلیقـات: عبـدالعزیز   2ج القرن الرابع عشر، البشر فیء، نقباالشیعهطبقات اعالم)،1404آقا بزرگ طهرانی (
طباطبایی، مشهد: نشر دارالمرتضی.

، تهران: چاپ و نشر بنیاد.دار طلعتآینه،)1373ابوالحسنی، علی (
. 14-18صص، 1382، آبان 14ش، 2سه زمانه، ، مجل»اسب ترواي ویلسن«، )1382(ــــــــــــــــ
تهران: نشر طلوع و سیروس. ، 1ج. ، سخنوران نامی ایران،)1363اسحاق، محمد (

سوم، تهران: امیرکبیر.چاپاز پاریز تا پاریس،،)1357باستانی پاریزي، محمدابراهیم (
ران: کتابفروشی زوار.، ته13،14، 12قرن شرح حال رجال ایران در،)1352بامداد، مهدي (
فروشی علمی.کاظم عمادي، تهران: کتاب:، ترجمهزیر آسمان ایران،)1324پرنو، موریس (

: چاپ پارت.تهرانعلی عبدالرسولی،:و تحشیهگردآوري،دیوان اشعار،)1362(رضوي، احمد)(یبادپیشاوري، 
، تهران: انتشارات وحید.واسناد، خاطراتاز ادیب پیشاوريايخاطره،)1346پارسا (تویسرکانی،

.1350، دوره جدید، دي ماه 2ش، 9سخاطرات وحید، ،»خاطرات ادبی«)1(،)1350(ـــــــــــــــ
.1350ماه، دوره جدید، بهمن 3ش، 9سخاطرات وحید، ،»خاطرات ادبی«)2(، )1350(ـــــــــــــــ

اهـانی، تهـران: انتشـارات    مجتبـی برزآبـادي فر  و تصـحیح: با مقدمه ، حیات یحیی،)1387(، یحییآباديدولت
فردوس.

ابوالقاسم سري، تهران: سخن.:، ترجمهتاریخ ادبیات ایران،)1383ریپکا، یان و دیگران (
چاپ دوم، تهران: انتشارات ادیب.، ایران در جنگ بزرگ،)1362(یاحمدعلالدوله)، (مورخسپهر
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:تصـحیح بـه  ، »سـیرالطریق التدقیق فی«سفرنامه سدیدالسلطنه ،)1362سدیدالسلطنه، محمدعلی خان (
احمد اقتداري، تهران: انتشارات به نشر.
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