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 مقدمه

اي م.)، در ایران پدیده 1914-1918ق./ 1332- 1336اول(با آغاز جنگ جهانی 

. این پدیده به ویژه در شعر آن "آلمان دوستی"سیاسی ظاهر شد و مدتی ادامه یافت: 

-1369الشعراي بهار(توان از ملکزمان منعکس شده است و از میان شاعران، می

مینۀ جنگ زق.) نام برد که مضامینی در  1297-1361ق.) و وحید دستگردي(1304

اند. بر خالف این گروه از شاعران، برخی دیگر و به ویژه شوریدة به نظم در آورده

هاي انگلیس، چه قبل از ق.)، در اشعار خود به دفاع از سیاست 1274-1345شیرازي(

جنگ و چه در زمان جنگ برخاست. نخست الزم است موضوع آلمان دوستی در ایران 

کنیم؛ آنگاه جریان آلمان دوستی را مالحظه می ز شاعرانبیان شود، سپس آراء دو تن ا

هاي انگلیس در ایران دیدگاهِ شوریده در خالل جنگ و ماجراي حمایت وي از سیاست

 بررسی خواهد شد. 

 
 جنگ جهانی اول و گرایش مردم ایران به آلمان

هاي در سدة نوزدهم میالدي، حضور سیاسی ـ نظامی انگلیس در منطقه و جنگ

اجتماعی عمیقی بر جامعۀ ایران نهاد. حضور انگلیس در منطقه  -ان و روس، آثار سیاسیایر

) که نتایج 27: 1387با استقرار کمپانی هند شرقی در شبه قارة هند آغاز شد(میراحمدي، 

زیان بار آن در هر یک از کشورهاي منطقه، به شکلی خاص ظهور و نمود داشت. در ایران، 

هاي م.)، تحریک و تشویق شورش1838ق./ 1254رة هرات (حوادثی چون رفع محاص

م.)، اشغالِ جنوِب ایران 1839ـ1840ق./ 1255ـ1256داخلی مانند قیام آقاخان محالتی(

از پیامدهاي حضور  ق.)،1273م.) و سرانجام جداسازي هرات از ایران (1857ق./1273(



 57 جنگ جهانی اول در اشعار سیاسی شوریده شیرازي

 

 

لستان و روسیه، بر سر م. دو دولت انگ1907انگلیس بود. پیش از جنگ جهانی اول، در 

 نفوذ شمالی و جنوبی به توافق رسیدند. تقسیم ایران به دو منطقۀ تحت 

م. دولت روسیه نیروي نظامی خود را در مناطق 1907پس از انعقاد قرارداد 

شمالی ایران و دولت انگلیس قواي نظامی متشکل از سربازان انگلیسی و هندي را در 

). عالوه بر آن، محمدعلی شاه به 2/612: 1377کس، (سای جنوب ایران مستقر کردند

االول جمادي 23ق.) مجلس شوراي ملی را در 1324-1327( دست نیروهاي روسی

ق. روسیه دولت ایران را به 1334). و در 1/3: 1371ق. به توپ بست (بهار،  1326

فارس و عقد صراحت، به اشغال پایتخت تهدید کرد. همچنین تصرف بنادر خلیج

اهدات سرّي با خوانین جنوب و حملۀ مسلحانه علیه دلیران تنگستانی (بالد بوشهري، مع

 ) را در برنامۀ نظامی خود در ایران قرار داد.39: 1373

رحمانۀ ق. به تبریز یورش آورد و ضمن کشتار بی1330دولت روسیه در عاشوراي 

؛ 3/203: 1387ت آبادي،دول( االسالم تبریزيهمردم، رهبران آزادیخواه آن شهر از جمله ثق

ق. به 1330) را به دار کشید. در خراسان در ربیع الثانی 5/3618: 1378 ،السلطنهعین

(ع) حمله برد، مردم را قتل عام و اشیاء قدیمی و نفیس آستانۀ مقدسه را  حرم امام رضا

ران ). همۀ این موارد، موجب انزجار عمومی مردم ای1/234: 1327(ادیب هروي، غارت کرد

از متفقین در خالل جنگ جهانی اول شد. به نوشتۀ سرپرسی سایکس، که در حوادث 

در میان ایرانیان یک بغض و عداوت «مربوط به زمان جنگ در ایران نقش مهمی داشت: 

که رفته ما از اینولی روي هم ]...[ها وجود داشتآمیخته با خوف و ترس نسبت به روس

 ).614/  2(سایکس،همان:» یلی مورد تنفر واقع شدیمي منفور بودیم، خمتفق روسیه
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این حوادث به احساسات ضد انگلیسی ـ ضد روسی در میان مردم و به ویژه 

سوق داد؛ نیرویی  "نیروي سوم"روشنفکران ایران دامن زد و اذهان را به جست و جوي 

ل و ظهور که براي مقابله با دو نیروي فوق قدرت داشته باشد. با آغاز جنگ جهانی او

آلمان به عنوان نیروي برتر در صحنۀ سیاسی ـ نظامیِ جهان، همۀ دیدگان به این قطب 

الدولۀ از جهان دوخته شد و آرزوهاي خفتۀ ایرانیان مجال بیداري یافت. به نوشتۀ مورخ

در میان «) منشی اول سفارت آلمان در ایران بود: .ق1332-1336سپهر، که آن زمان (

». ل کردة ایران، افکار جدید پیدا شده و حس وطن، شدت یافته بودنسل جوان و تحصی

رو البته سیاست پیش به سوي شرق در دستور کار روابط خارجی آلمان قرار داشت. از این

فارس یک قونسولگري آلمان سبز در هر جزیرة دور افتاده و هر تخته سنگ وسط خلیج«

یافت و به شعب گوناگونی منشعب رش میها روز به روز گستشده بود که فعالیت آلمانی

 ).6: 1362(سپهر، » گردیدمی

ها خیلی زود متوجه افکار جدید ایرانیان شدند و کوشیدند از طریق عوامل آلمانی

ها به خوبی ضدیت با انگلیسیداخلی، از این رویکرد در جهت مقاصد خویش و در 

ند مردم کوچه و بازار یک دل و ابرداري کنند. این احساسات چندان بود که گفتهبهره

ترین پادشاه زبان به دعاي امپراتور گشودند و ویلهلم دوم، قیصر آلمان را بزرگ«یک صدا 

مردم ایران کلیتاً از روس «). بنا بر گزارش شاهدان 44ـ45(سپهر،همان: » اسالم خواندند

» عثمانی شدند باشند؛ فهمیده یا نفهمیده متمایل به سمت آلمان وو انگلیس متنفر می

هاي ) و طی آن به جانبداري از آلمان در مقابل قدرت6/4207السلطنه، همان: (عین

 دیگر یعنی روس و انگلیس پرداختند.
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گذشت و شعر سیاسی با در این زمان، نزدیک یک دهه از جنبش مشروطه می

وحید الشعراي بهار، الدین گیالنی، عارف قزوینی، ملکحضور شاعرانی چون سیداشرف

در شعر  دیگران، رواج بسیار یافته بود. آلمان دوستی دستگردي و میرزادة عشقی و

انند شوریدة سیاسی آن روز انعکاس داشت، اما از سوي دیگر، برخی از شاعران م

در پیش گرفتند. در این مقاله، نخست به عنوان  شیرازي، راهی خالفِ آلمان دوستی

به طرفداري از آلمان در شعر شهرت داشتند، از جمله پردازیم که نمونه، به شاعرانی می

ملک الشعراي بهار و وحید دستگردي، سپس به گرایشِ شوریده در حمایت از سیاست 

 انگلیس پرداخته خواهد شد.

هاي دو دولت در شعر محمدتقی ملک الشعراي بهار، نداي اعتراضی به دخالت

ها، نیز علیه این دخالته نوبهار در نشری وسیه در ایران آشکارا بلند است. اوانگلیس و ر

دولت روس جلويِ "مقاالت تند و مهیجی منتشر کرد؛ از جمله در یکی از مقاالت نوشت: 

کشی خود کرده و هر روز ي مقاصد آدمما را سد کرده، مملکت را بازیچه ترقی

ا را اولتیماتومی و هر روز به یک اسم قشون به خاك ما سوق داده و امنیت مملکت م

، 18(نوبهار، س اول، ش  "اندمرتفع ساخته و مملکت ما را به کلی از کار انداخته

ار را توقیف کردند. به س ها نوبهار). در پی انتشار مقاالتی از این دست، رو1ق.، 1329

به دولت " به یاد آذربایجان"و  "ایران مال شماست"در قصاید سیاسی بسیاري مانند 

یک هدیۀ "ماري از قصاید خود، همچون قصیدة وي دیگر، در شروسیه تاخت. بهار از س

هاي بهار، یان سرودهدولت انگلیس را به باد انتقاد گرفت. در م "به سِر ادوارد گريناقدانه 

نظر و احساس وي را نسبت به جنگ جهانی اول و آلمان به  "فتح ورشو"قصیدة بلند 

در این قصیده، از فتح ورشو ). او 229ـ230: 1382بهار، خوبی آشکار می کند (
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م.) به دست نیروهاي آلمانی سخن گفته و ضمن آنکه از قیصرآلمان 1914ش. /1293(

پیمانان آنها هاي انگلیس، روسیه و همبا احترام یاد کرده، با لحنی تند و منتقدانه، دولت

 را در مقابل آلمان به باد انتقاد گرفته است:

 

 قیصـــر گرفـــت خطـــۀ ورشـــو را
 ر را یورشـش بگسـیختجیش تـزا

 بلژیک شده نخجیره، سوي مغـرب
 بشکست خصم را و به ورشو تاخت

ــزرگ آن  ــذیرفتیخــرس ب  کــه نپ
 امـــروز کـــه آفتـــاب جهـــانگیري
 جیش تـزار از چـه در ایـن کشـور

 

ــلو را  ــمت اس ــت حش ــم شکس  دره
 را چــون داسِ باغبــان علــف خــودرو

ـــاء را ـــه و غوغ ـــد ولول  قیصـــر فکن
ــــورا ــــی و مرج ــــد، راج  داده نوی

ــوراا ــو م ــه و م  ز صــید خســته و الب
 ز ایــــران دریــــغ دارد پرتــــو را
ـــبرو را ـــردم ش ـــوي م ـــه خ  بگرفت

 
 )229ـ230: 1382(بهار، 

 
عالوه بر ملک الشعراي بهار، حسن وحید دستگردي نیز با آغاز جنگ جهانی اول 

به طرفداري از آلمان برخاست و در اشعار خود مردم را به طرفداري از آلمان و دشمنیِ 

هاي ). وي سروده330ـ336: 1346وس و انگلیس ترغیب کرد (وحید دستگردي، با ر

داد و آنها، اشعار او را با شور و اشتیاق هر چه آواز اصفهان میخود را به دراویش خوش

خواندند؛ بدین ترتیب گرایش به آلمان تا عمق تر در کوچه و بازار و مساجد میتمام

فت. پس از آنکه سپاهیان روس به اصفهان رسیدند جامعه و در میان تودة مردم پیش ر

هاي بختیاري م.)، خانه و کاشانۀ وحید را غارت کردند و خود او به کوه1916ق. /1334(

را در بارة  "سرگذشت اردشیر بابکان"). وحید منظومه 1/54: 1307(همان،گریخت 
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داخلی  امور ها دروضعیت اصفهان در طول جنگ جهانی اول و چگونگی دخالت انگلیسی

م. در 1917آن شهر سرود. در این منظومه به حوادث جنگ جهانی اول، انقالب اکتبر 

 روسیه و دیگر رویدادهاي آن دوره اشاره شده است:

 
 زمین آشوب شد جنـگ جهـانگیر
ــرمایه داري ــتِ س ــی آف ــه گیت  ب

 افــروزاروپــا بــه ایــن جنــگ آتش
ــاد ــاور افت ــاختر در خ ــرار از ب  ش

 پورِ بیـدادبه گـیالن روس زد شـی
 بریطانی به خـاك پـارس زد بـوق

 

 گیرخیـز آسـمانشد آشـوب زمین 
 صـــالي مـــرگ داد و ســـوگواري

 سـوزولی چون زد زبانه شـد جهان
 افتـاد در ایران آتش از پـا تـا سـر

ــداد ــد ز بغ ــاز آم ــرك ت ــالي ت  ب
 شد بـه عیـوق غریور پارس ز او بر

           
 )34ـ35: 1341(همان، 

حوادث جنگ جهانی اول، حید در جانبداري از آلمان و پاره اي ترین اشعار واز مهم

که او  "مارشال هندنبرگ"، قصیده "نارنجک"است و مسمط  "درویش یورشی"بند ترجیع

هاي هاي روسیه و انگلیس و بزرگداشت دولت آلمان پرداخت؛ آنگاه پیروزيبه مذمت دولت

دانست، به ها مینژاد آلمانینکه همنظامی آلمان را بزرگ شمرد و ایرانیان را به سبب آ

 ).5ـ 1/8: 1307شرکت در جنگ جهانی ترغیب کرد (وحید دستگردي، 

 
 درویش یورشی

 وا اسفا پاي روس به خاك گیالن رسید
 یکی زجهرم گذشت یکی به طهران رسید

 

 دست بریطانیا به فارس چه آسان رسید 
 شیون و فریاد رشت تا به خراسان رسید

                                 
 )7 (همان:
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 نارنجک
 انگلیس آن دُهل خالی بگرفت به دوش
 دیگ حرص و طمع روس در افتاد به جوش

 وز میان تهی افکند در اقطار خروش 
 تا کُند آتش این فتنه به عالم خاموش

 دوم نعرة جنگ 1برکشید زِدل، گِلیوم
 )13 (همان:     

 
خبر پیروزي نیروهاي عثمانی( متحد آلمان)  ق. چون1334االول جمادي 19در 

نوید «بر ارتش روسیه در کرمانشاه، به گوش وحید شنید، به مناسبت این فتح، قصیدة 

 را سرود:» فتح

 
 ما را نوید فتح ز کرمانشاهان رسید
 سیل سپاه کشور ایران و جیش تُرك

 

 از نو توان به کالبد ناتوان رسید 
 ان رسیدیکباره تا به رشت ز کرمانشاه

                        
 )116(همان:      

 

 شوریدة شیرازي

الملک، متخلص به شوریده، در سال محمدتقی، ملقب به مجدالشعرا و فصیح

تخلص داشت و گویا  "عباسی"از متولد شد. پدرش عباس، در شعر ق. در شیر1274

 "سحرحالل"ف ونَسَبش به اهلی شیرازي، شاعر دربار صفویه و صاحب مثنوي معر

؛ سدیدالسلطنه، 266: 1362الدوله،؛ فرصت2/1078: 1367رسید (حسینی فسایی،می

با کمی عمر «). محمدتقی در هفت سالگی بر اثر بیماري آبله، نابینا شد. او 115: 1362

                                                 
 ویلهلم دوم، قیصر آلمان .1
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به بسیاري هوش معروف و با نداشتن بصر، به نور بصیرت موصوف[بود] اگرچه چشمش 

کرتش از نُه سپهر جسته، تاپاي در دایره ي شاعري گذاشته، از جهانیان بسته است، ف

روح حکیم رودکی و شیخ ابوالعالي معّري را شاد داشت و در انشاء قطعات و قصاید 

همان). خود شوریده  الدوله،(حسینی فسایی، همان؛ فرصت» طرحی خوش انداخته است

 هم از شباهت با ابوالعالي معّري سخن به میان آورده است:

 
 بــوالعالي دگــر و ابن عبــادِ دِگرم      من نه شوریدة شیدایم، که اندر این عصر

 
 )1/347: 1388(شوریده،

 
قرار گرفت. شوریده  او در نه سالگی پدرش را از دست داد و تحت سرپرستی دایی

از هنگام کودکی به هوش و ذکاوت جبلی و قریحۀ شاعري ممتاز بود و همان موقع به 

مال اشتغال جُست و از محضر علماي متبحرِ آن زمان، دانش اندوخت. وي تحصیل ک

؛ 1/495را برگزید (همان: زود به سرودن شعر پرداخت و تخلص شوریدهخیلی 

-1313الدوله، برادر ناصرالدین شاه (هاي شاهزاده رکن). ستمگري1/603: 1377امداد،

یتی عمومی در ایالت فارس ق. موجب نارضا 1311ق.)، و والی فارس در سال  1263

شد وچون شوریده، در اشعاري از او انتقاد کرد، مورد تعقیب قرار گرفت (مستوفی، 

قلی خان نظام مافی، حکمران ). شوریده به تشویق و همراهی حسین1/418: 1360

فارس، به تهران سفر کرد و نزد میرزا علی اصغرخان اتابک ارج و منزلتی یافت و به 

ه نیز و پسرش مظفرالدین شاه معرفی شد. ناصرالدین شاه دو قریۀ بورنجان ناصرالدین شا

و دُردانه از بلوك فارس و در نزدیکی کازرون را به عنوان صله به او بخشید و به وي لقب 
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). شوریده در 93: 1373؛ پرنو، 2/18: 1351پور،الملک داد (آرینمجدالشعرا و بعد فصیح

شیراز بازگشت. وي در شیراز، هر هفته، عصرهاي جمعه، ق. از تهران به  1314 اواخر

هاي داد. از جمله فعالیتدر خانۀ خود تشکیل می» داراالدب«انجمنی ادبی با عنوان 

 ).245: 1388ادبی انجمن مذکور، تصحیح کلیات سعدي، زیر نظر شوریده بود(امداد، 

دو جلد و به کوشش  توان به کلیات دیوان وي اشاره کرد که دراز آثار شوریده می

ق. منتشر شده است؛ همچنین رسالۀ 1388ـ 1389هاي خسرو فصیحی در سال

است. شوریده کتاب نامۀ روشن دالن را در شرح  المواد، که مشتمل بر ماده تاریخکشف

) که تاکنون منتشر 61: 1352احوال ادیبان و شاعران نابینا تألیف کرد (رشید یاسمی، 

هاي مذهبی. نما از دیگر آثار اوست مشتمل بر سرودهنشده است. آیینۀ حق

ق. در  1345الثانی ربیع 6ش. / 1305مهر 21). شوریده در 1/604: 1377(امداد،

 شیراز در گذشت.

سیّدعبداهللا بالدي  یکی از نخستین کسانی که به انتقاد از شوریده برخاست،

گ جهانی اول بود. بالدي ق.)، روحانی مبارز بوشهر، در زمان جن 1291-1372بوشهري(

بوشهري از طریق موعظه و خطابه در مجالس گوناگون به افشايِ اهداف استعماري انگلستان 

کرد. وي ویژه رئیس علی دلواري، همراهی میمی پرداخت، و با مبارزان علیه انگلیس، به 

ع، موضو رساند و اینر کمترین زمان به رؤساي دلوار میاخبار و اطالعات مهم منطقه را د

). 14: 1373هاي نظامی رئیس علی دلواري داشت (بالدي بوشهري،نقش مؤثري در فعالیت

 هادر باب ستم و تجاوز انگلیسی کرد ویس سخنرانی میبالدي بوشهري در بوشهر علیه انگل

هاي علمی و ادبی فارس به و اگر شخصیت کردراجع نجف نامه و تلگراف ارسال میبراي م

). 82پرداختند، با ایشان نیز به مبارزه برمی خاست (همان: است انگلیس میطرفداري از سی
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ق.) و شکست نیروهاي متحد در برابر  1335العماره(بالدي بوشهري با اشاره به نبرد کوت

 متفقین آورده است:

ها بعد از این به خیال تصفیۀ راه بوشهر و شیراز افتادند از طرفی دیگر، انگلیسی« 

العماره) و رسیدن به موصل آسوده شدند، آنها و از طرف عراق، بعد از فتح بغداد (کوت

اي سخت بر این شهر آورده، قسمتی از اردوي خود را به طرف بوشهر فرستادند و حمله

ها با کمال قواي انگلیسی بر نیامده، متفرق شدند و انگلیسیتقابل مجاهدین از عهدة 

آزادي به شیراز راه یافتند. سپس در شیراز نیرویی به نام پلیس جنوب براي امنیت 

ها در این موقع شادمان پرستی ایجاد کردند. معلوم است انگلیسهاي مواصالتراه

 منظر، چون از طرف آنها کامیابالخواهند بود. شوریده، شاعر اسمراللون و مجدر و کریه

ي خود را براي قشون آنها به اجاره داده و شروع به شد، براي دلجویی آنها، باغچهمی

ها گفته این است؛ که ذیالً براي بقا و دوام مداحی آنها کرد، از جمله مدحی که براي آن

ه ریاست نویسم: سایکس، یکی از مأمورین لشکري انگلیس است که او را بلعن او می

گوید، ضمناً قشون جنوب ایران فرستاده بودند، او را مورد مدح قرار داده و تبریک می

 گوید: )و می82(همان،» نمایددولت عثمانی را توبیخ می

 
ــرت جنــرال ســاکس دادِ هنــر داد  حض
 بــــا دلِ شــــاد اي جنوبیــــانِ فــــداکار
ـــــاح ـــــد و فت ـــــا، مؤیّ  شـــــاه بریتانی
 عمــــر حســــین میــــرزاي فرمانفرمــــا

 دولــت خبـــر نــدارد کــه آخـــر یــاغی
ــات ــد مکاف ــرد، دی ــداد ک ــو بی ــم چ  خص

 العمــاره بــین کــه پــس از ويمقــدم کوت

ـــاد  ـــی فـــارس را همـــه آب  کـــرد خراب
ــاد ــان ورا ش ــد ج ــائی کنی ــه دع ــم ب  ه
ــاد ــده بمان ــه زن ــران همیش ــرو ای  خس
ــاد ــون ب ــه مص ــاتِ جاودان ــارب از آف  ی

 بـاد بـرخِرمَنِ هستیِ خـود دهـد همـه 
ــات جمعیــت، حاصــل بیــداد  غیــر مکاف
 خطـــه ي بغـــداد داد بخـــت خـــدا داد
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 مــن پــی تــاریخ ایــن فتــوح ســرودم
 

 زد ســپه انگلــیس خیمــه بــه بغــداد
        

 )82ـ83: 1373(بالدي بوشهري، 
 

 شوریده؛ اتحاد ایران و انگلیس

گردد. ها پیش از جنگ جهانی اوّل باز میسابقۀ تمایل شوریده به انگلستان به سال

شاه، به مناسبت پنجاهمین سال جلوس ملکۀ ویکتوریا، ضمن او در زمان ناصرالدین 

ي پیشنهاد دوستی و اتحاد میان دولت ایران و انگلیس را مطرح کرد. وي در این اقصیده

قصیده از مجد و عظمت ملکه ویکتوریا در نسبت با سالطینِ دیگر ممالک اروپا سخن به 

 میان آورده است: 

 

ـــک ـــدن، مَلِ ـــاه لن ـــینش  نژاد مه
رســا ــَ ــون کــه بِس ــود کن  ل پنجــه ب

ــت ــدن راس ــاه لن ــران و ش ــاه ای  ش
 خلق ایـران بـدین دو شـاه خوشـند   

 

 ي دیــــار فرنــــگملکــــۀ خطــــه 
ـــگ ـــر اورن ـــاج و نشســـته ب  زده ت
ــــگ ــــه و رن ــــادي ورايِ حیل  اتح
تَفْرَنگ  خاصــــه ایرانیــــانِ مُســــْ

 
 )323ـ325/ 1: 1388(شوریده،    
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سال جلوس ملکه ویکتوریا در  در دورة مظفرالدین شاه، به مناسبت شصتُمین

اي سرود و در آن بار شیراز مجلس باشکوهی برگزار شد. شوریده به این مناسبت، قصیده

 دیگر به مودت میان پادشاه ایران و پادشاه انگلستان اشاره کرد:

 
یکیست دولت ایران و انگلیس امروز 
 دو آینه به همْ افکنده عکس بی زنگار

 جارج با ویلیَمگر از فرنگان بُد پطر و 
 اند چو این هر دو شه که بِزدایندنبوده

  

 زِ راه حیله و رنگزِ راه مهر و وفا، نی  
 نیرنگدو پادشه به هم آورده روي بی

 وگر زِ ایران بُد کسري و جم و هوشنگ
 به عدل از رُخ ملک و دِلِ رعیت زنگ

 
 )325ـ328 (شوریده، همان:

 
لندن رسید، ملکۀ ویکتوریا به رسم یادبود ساعتی وقتی ترجمۀ این اشعار به دربار 

 براي شوریده فرستاد و شاعر در این باره سرود:

 

 پیش از این تهنیتی گفتم در مجلس بال
 ستدش حضرت نواب و سپس ترجمه کرد
ــرا ــۀ داد م ــه ملک ــی روز نرفت ــوز س  ن
 شد چون شه باز زِ سیُّم سفر ملک فرنگ

 

 از پی قرن جلوس ملکه ملک فرنـگ 
 لندنش فرستاد و نفرمود درنگ سوي

 ساعتی نغز فرستاد زچندین فرسنگ
 شد غُوکوس به هفتم فلک مینا رنگ

 
(همـــــــــــــــان:               

 )326ـ1/331
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ق.) در مراسم و جشن هاي انگلیسی ها  1314به گزارش سدیدالسلطنه مینابی (

وریده به ). گرایش ش66: 1362در شیراز شوریده نیز حضور می یافت (سدیدالسلطنه،

هاي داخلیِ طرفدار سیاست انگلیس در ایران و انگلیس در قالبِ حمایت وي از شخصیت

هاي مشهور انگلیسی در جنگ جهانی اول در ایران، آشکار همچنین حمایت از شخصیت

شده است. از سوي دیگر، او در برخی از اشعار خود به ذم اشخاصِ مشهور به حمایت از 

 رالسلطنه هدایت پرداخت.سیاست آلمان همچون مخب

از جمله کسانی که شوریده مدح گفت، شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما بود 

به روابط  ماکه به طرفداري از سیاست روسیه و انگلیس شهرت داشت. شوریده و فرمانفر

: 1378یان، ئ؛ فرمانفرما1/41: 1388حسنه و دوستانۀ خود اشاره کرده اند (شوریده ، 

 براي نمونه شوریده در مدح او سرود:). 2/144

 

 وه که از فرّخی فرّه ي فرمانفرما
 هرکجا روي کند جیش وي، اعدا بِرهند

 
 

 روضه ي فارس چو فردوس برین شد بر ما 
 گونه که عفریت زِ الحول وَال بر بدان

 
 )161 -162(همان، 

 
 

 فی استاي که در صف مهانت سرو سرص نَسَبْ عبدحسین حضرت فرمانفرما شه
 

 )43(همان: 
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خانی را شکست در جریان دومین سفر فرمانفرما به شیراز، سیلی ویرانگر سد کریم

و فرمانفرما با اقدام به موقع و احداث سد بندهایی، از تخریب شهر جلوگیري کرد و 

شد و مردم د، چندي میان مردم دست به دست میشعري که شوریده در مدح وي سرو

 ).در این مورد آمده است:277کردند (همان:میآن اشعار را حفظ 

 
 اوست آبــادي کشورِ جــم از  آن عبد حسین که حَسن خوست

 
 )43همان، (شوریده:

 

، کنسول انگلیس در 1وقتی در جنگ جهانی اوّل، طوایف ممسنی به اسمارت

ق.) گرچه به زودي بهبود یافت و به 1330محرم16شیراز حمله کردند و او زخمی شد (

اما این حادثه خشم و اعتراض دولت بریتانیا را در پی آورد (سپهر، راز منتقل شد، شی

). حتی بنا بر ارزیابی 248ـ249: 1344هدایت،  67-68: 1376؛ اوکانر، 145: 1362

). با این همه، 68(اوکانر، همان: » آقاي اسمارت نزد ایرانیان عنصري مطلوب بود«اوکانر: 

 بود: "بذل عنایات"شوریده براي مردم شیراز از نظر  هاي کنسول انگلیسفعالیت

 
ـارس  مستر اسمارت اال اي که چو من، مردم ف

 هاي غــرض دولتیــان در شــیرازریشــه
  

 همه از بذل عنایات تو شرمنده شـدند 
 وقت قونسولی تو جمله زِدل کنده شدند

 
 )770همان، (شوریده،            

 
 انتقاد از مخبرالسلطنه هدایت 

                                                 
1.esmatr 
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هاي به جنوب ایران، موجب تشکیل هسته هی بود که ورود نیروهاي انگلیسیبدی

مردمی مقاومت خواهد شد، از این رو، اوضاع جنوب ایران، در آن ادوار، نمونۀ کامل بی 

). به همین سبب، مخبرالسلطنه هدایت که به 68نظمی و آشفتگی بود (اوکانر، همان: 

شد  منصوبق. به حکمرانی فارس 1330 حُسن لیاقت اشتهار داشت، در اواخر سال

). ناامنی ها در طول مسیر، گواهی بر آشفتگی و ناپایداري اوضاع در 309همان:  (هدایت،

 فارس بود:

به دلیل بروز اغتشاش و ناامنی و فقدان حاکمیت ملی در ایالت فارس، مهدي «

مشکالتِ پیش هدایت، از همان ابتداي ورود خود به شیراز، در پی مرتفع ساختن  قلی

روي خود جهت برقراري امنیت و آرامش، به اقداماتی از قبیل، تقویت ژاندارمري و نیروي 

 ).77(اوکانر،همان:» امنیتی فارس دست داد

به گزارش مخبرالسلطنه، پیش از او وضع ناامنی در فارس به حدّي رسیده بود که: 

). 248(هدایت، همان: » ندزیر دروازه قرآن، قاطر از زیرپاي رئیس نظمیه برده بود«

کرد، اما مخبرالسلطنه، زمان جنگ، گرچه به ظاهر از سیاست بیطرفیِ ایران پشتیبانی می

او مدتها مخفیانه علیه «ها گرایش دارد. به نوشتۀ اوکانر: مشهور بود که، در نهان به آلمانی

ها وي را سی) چندان که انگلی105(اوکانر، همان :» ما در میان مردم فعالیت می کرد

قونسول انگلیسی مغرض «دانستند. به نوشتۀ مخبرالسلطنه: ترین دشمن خود میخطرناك

گوید. حتی به تهران مسافرت است. یک سال است که جعلیات نسبت به من به تهران می

). سرانجام با دسائس کنسول انگلیس، 276(هدایت:همان،» کرد که مرا معزول کند

الملک ،والیِ اهللا خان قواماز حکومت فارس کنار رفت و حبیبق. 1334مخبرالسلطنه در 

؛ هدایت، 110همان : هوادار انگلیس، به سمتِ کفیل حکمران فارس منصوب شد(اوکانر،
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). شوریده، در انتقاد به مخبرالسلطنه تا آنجا پیش رفت که خود را به فردوسی 282همان: 

 کرد: و مخبرالسلطنه را به سلطان محمود غزنوي تشبیه

 
 زِایران به خصوص از فارس گر ظلم چنین زاید
 در خود همه محمود است نرزد که چو فردوسی
 این مخبر اگر در فارس یک ماه دگر ماند

  

 من دید بسی روزان زِ امروز بتر خواهم 
 از طبع چو دریا من، دُر پاشم و زر خواهم
 صد سال خرابی را من دادِ خبر خواهم

             
 )223-2/224: 1389،(شوریده

 

 شوریده و جنگ جهانی 

ي بود که همۀ عالم از وجود آن » رزم عام«جنگ جهانی اول در نظر شوریده، 

م.) انتقاد کرده و دولت آلمان  1888-1918خواهد سوخت. او به ویلهلم، قیصر آلمان (

 را مسبب جنگ جهانی خوانده است:

 

 چنین رزم عـامی کـز او دهـر سـوخت
 کــرد شــرمقــوم می یکــی زیــن همــه

ــــم ــــدا دلِ ویلهل ــــم پی ــــد حل  کن
 

ـــکی  ـــاور اي کاش ـــم ب ـــردي دل  نک
 زعیســــیِ پیغمبــــر اي کاشــــکی
ــکی ــر اي کاش ــن کیف ــیر زی ــود س  ش

 
: 1388(شوریده،               

 ).481ـ1/482
 

اما شاعران هوادار آلمان، مانند وحید دستگردي انگلیس را مسبب و محرك جنگ 

 می دانستند:
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 صلح و مسالمت طلب آلمان استنگ بریطانی است                ج ...که آتش افروز
 

 )5/ 2: 1311(وحیددستگردي،                                                                 
 

شوریده در ماده تاریخی که به مناسبت صلح در پایان جنگ سرود؛ از دولت هاي 

بود. و با » حق پرست«نظر او، پادشاه انگلیس انگلیس و فرانسه به نیکی یاد کرد. به

 دشمن خود آلمان مماشات کرد:

 
 این جنگ عام کآفت خلق زمانه بود
 بر قتل نوع جرمنیان را بهانه بود
 گفتا فصیح الملک به تاریخ هندسه

 دوزخ زتیپ و توپ و تفش یک زبانه بود 
 ور نه پاي ویلسن اندر میانه بود

 زنده گشتزاین صلحِ انگلیس هال خلق 
 

 )387-2/389 :1389 (شوریده،   
 

دولت عثمانی در جریان جنگ جهانی اول، نداي اتحاد اسالم سرداده بود و از این 

حیث، دولتمردان ایران، شماري از روشنفکران و به ویژه شاعران، از اندیشۀ اتحاد ایران و 

نسبت به ترکان عثمانی عثمانی دفاع می کردند، تا آنجا که در شهرها و روستاهاي ایران 

). اما شوریده به انتقاد از 2/614: 1377احساس همدردي پدید آمده بود (سایکس، 

 دولت عثمانی پرداخت: 

 

 اگر چه مسئله ي تُرك و دوستی گویند
 

 بآب و آتش ماند زسُست پیمانی 
 

 )1/464: 1388(شوریده، 
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نجا که به قول علی اصغر در شعر شوریده، مدح و هزل و هجو غلبۀ تمام دارد، تا آ

وسیلۀ دفاع و اسلحه زندگی او بود تا بتواند مال و جان خود را «حکمت که این نوع شعر: 

 ). 360: 1305(حکمت،» در برابر بیدادگران محفوظ نماید

 نتیجه 

با آغاز جنگ جهانی اول، ایران علی رغم بیطرفی، به صحنۀ جنگ کشیده شد و 

نگ، دچار نوعی تعارض درونی بود. در این راستا شاعران جامعۀ ایران در مواجهه با ج

ایرانی به عنوان بخشی از جامعه، به یکی از طرفین جنگ متمایل شدند. با توجه به 

اقدامات تجاوزکارانۀ انگلیس و روسیه در ایران، بیشتر شاعران در همراهی با مردم، از 

د. در اشعارِ بیشترِ شاعران کردنمتنفر بودند و آنها را نکوهش می دولت هاي مذکور

ایرانی، جنبۀ دفاع از آلمان و عثمانی آشکار بود، چندان که از آن به آلمان دوستی یاد 

شده است. اما از سوي دیگر، شماري از شاعران، از جمله شوریده شیرازي، قبل و بعد از 

 کردند. تمایلهاي انگلیس حمایت میته از سیاستجنگ و در هنگامۀ جنگ، پیوس

شوریده نسبت به انگلیس البته براي او نفع شخصی نیز داشت. او تمایالت خود را در 

هاي همسو با اهداف انگلیس در ایران د ایران و انگلیس، دفاع از شخصیتقالب طرح اتحا

ها در جنگ کوت العماره، حمایت از ، حمایت و ستایشِ پیروزي انگلیسیمانند فرمانفرما

هاي آلمان و از سوي دیگر، به انتقاد از دولت ، آشکار کرده وکنسول انگلیس در شیراز

 هاي سیاسی طرفدار آلمان در زمان جنگ پرداخته است. عثمانی و شخصیت
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