
 

 

 

 

 

 وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري

 دانشگاه محقق اردبيلي

 ي ادبيّات و علوم انسانيدانشكده

 گروه زبان و ادبيّات فارسي

 

 عنوان

 ي علي اكبر صابرنامههوپتطبيق و تحليل اشعار نسيم شمال و هوپ

 

 مجري طرح

 دكتر رامين محرمي

 استاديار دانشگاه محقق اردبيلي

 

 1389سال

 



 چکیده

 ي علي اكبر صابرنامههوپتطبيق و تحليل اشعار نسيم شمال و هوپ

اکبر صابر ی علینامههوپاین تحقیق از نوع تحلیل محتوا و تطبیق دو متن با هم است. اشعار نسیم شمال از هوپ

دقیق و برخی  یی بیان تاثیر پذیرفته است. نسیم شمال برخی از اشعار صابر را به فارسی ترجمهدر مضامین و شیوه

ی آزاد کرده،  و در مواردی نیز مضامین شعر خود را از اشعار صابر اخذ کرده است. هر دو شاعر دیگر را ترجمه

اند. احوال و افکار دو به تصویر کشیده ،ی روایی و طنزبه شیوه ،اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران را در عصر مشروطه

ی با هم دارد. در شعر هر دو شاعر دفاع و طرفداری از مشروطه، انتقاد از شاعر در موارد زیادی شباهت بسیار زیاد

زدگی مردم بسامد باالیی ی محروم و فقیر و انتقاد از عوامسوادی مردم، طرفداری از طبقهشاه، نقد بیمحمدعلی

ی شعر د حوزهو مضامین اجتماعی را وار ،کرده نوآوری گونه که در مضمون شعر خود دارد. هر دو شاعر همان

ی بیشتری کرده، و برای مضمون نو از قالب مسمّط و یا مسمّط استفاده -های نظیر ترجیعاند در فرم نیز از قالبساخته

دو شاعر اشعاری را برای کودکان سروده و به لزوم تدریس نوین و احداث مدرسه تاکید هر اند. نوین بهره برده

پذیری م دارد که این امر ناشی از تاثیرهای فراوانی با هدر فرم و محتوا شباهت شعر هر دو شاعر ،اند. در کلّورزیده

-شمال از صابر و همچنین ناشی از تاثیرپذیری شعر هر دو شاعر از اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی ایران مینسیم

 تواند باشد.
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  مقدمه

-شعر ،تفاوت بارزی دارد. از نظر فرم ،هم در فرم و هم در محتوا ،قبل از آنهای دورهشعر عصر مشروطه با شعر 

به طوری که  است هایی نظیر قصیده، مثنوی، غزل، رباعی و دوبیتی سروده شدههای قبل از عصر مشروطه در قالب

، قصیده قالب ادامه داشت خوارزمشاهی ی حکومتتا اواخر دوره عصر سامانیکه از اوایل  ،در سبک خراسانی

غزل در جایگاه قصیده قرار گرفت و قالب شاهی  این عصر و از قرن هفتم،بود. بعد از » قالب شاهی»مسلّط  یا همان 

ادامه داشت. قالب در سبک عراقی و هم در سبک هندی و قالب شاهی بودن آن، هم  . حکومت قالب غزلشد

به دلیل  ،ی اعصاربود و در همه ی شاعرانمورد استفاده ،هاها و حماسهمثنوی از همان ابتدا برای سرودن داستان

هم قالب  ،ی بازگشت ادبیدر دورهشد. برای بیان مطالب طوالنی  از این قالب استفاده می ،نداشتن محدوّیت قافیه

زیرا این عصر نه عصر ابتکار و نوآوری بلکه بازگشت به مضامین، فرمها  ی داشتقصیده و هم قالب غزل رواج بیشتر

سرایان بزرگ و قوالب شعری کهن بود که در این میان توجّه آنان بیشتر معطوف به قصیده و غزل و قصیده و غرل

 شد. به کار برده میدو قالب، مثل سابق، قالب مثنوی نیز در کنار آن  بود.

وجود داشت و نیز مسمّط با آن که در اعصار قبل از ظهور مشروطه _بند، مستزاد، ترجیعترجیعمّط، مسقوالبی نظیر 

و در  نشده بودند «قالب شاهی»وقت این قوالب امّا هیچ شدمیقوالب کم و بیش استفاده این در شعر برخی از شعرا از 

ی استفاده اشناختند ولی از آنهما این قوالب را میقد کهنمود چشمگیری نداشتند. با آن ،قوالب پرکاربردسایر کنار 

. این امر ناشی از آن بود که مضامین اشعار این شاعران بیشتر مناسب قالب قصیده و غزل بود، زیرا کردندزیادی نمی

 ؛دشدو قالب قصیده و غزل سروده می مدح یا عشق بود که این دو موضوع در های قبلدوره مضامین اشعار شاعران



عشق است و اگر قدما به موضوعی غیر این دو نیز یرا که موضوع اصلی قصیده مدیحه و موضوع اصلی غزل ز

در عصر کردند. پرداختند از قالب مثنوی استفاده میمینیز موضوع، نظیر مضامین دینی، عرفانی، اخالقی و... 

های کهنی شد و مضامین کهن در قالبانحطاط  ربازگشت ادبی نیز ادبیّات و قوالب شعری به جای پیشرفت گرفتا

های حماسی دینی و یا شد و در کنار این دو قالب، قالب مثنوی نیز برای سرودن منظومهنظیر قصیده و غزل سروده 

 .قرار گرفتمضامین دینی و اخالقی مورد استفاده 

. والت عظیمی ایجاد کردی ادبی نیز تحی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در حوزههاعصر مشروطه عالوه بر حوزه

نیز سبب رشد آگاهی مردم و  ،ها، ظهور افکار تازهی نوین، چاپ روزنامهارتباط با ملل دیگر، ایجاد مدارس به شیوه

ی متقابل با هم دارند و اجتماع در رابطه اجتماع  وسبب تغییر نوع نگرش آنان به هستی شد. از آنجایی که شعر 

یز در تحوالت اجتماعی نقش دارد لذا تحوالت اجتماعی عصر مشروطه سبب تغییر گیری مضمون شعر و شعر نشکل

مانند وطن، آزادی، مساوات، ملّت، جدیدی مضامین شعر در این دوره شد و به جای مضامین کهن، مضامینی 

رفت و پارلمان، کارگر و دهقان وارد شعر این دوره شد و شعر این دوره در خدمت مردم و نیازهای آنان قرار گ

 شخصی اواو فقط درد و احساس  فریاد و شاعر نیز زبان گویای مردم خود شد لذا درد و ،های آنانتصویرگر خواسته

ی قبل مسائلی است از قبیل های شعر مشروطه، در قیاس با دورهدرونمایه». بود ملّت اوو فریاد بلکه درد  نبود

 (35: 1380شفیعی کدکنی«)اعی.آزادی، وطن، زن، غرب و صنعت غرب، انتقادهای اجتم

 و جذّابیّت امکان، ظرفیّت ،نظیر قصیده و غزل ،کهن های شاهیقالب امّازبان و قالب نو نیاز داشت  ،این مضامین نو

شاعران این دوره اکثر ها تاثیرگذاری خود را از دست داده بودند لذا این قالب زیرا بیان مضامین جدید را نداشت 

، بیشتری استفادهبند، مسمّط و مستزاد های جدیدی نظیر ترجیعاز قالب ،در مخاطبان شانیشتر شعربرای تاثیرگذاری ب

کردند و از این طریق به بیان مسمط ایجاد می –نظیر ترجیع  فرم جدیدی ،و گاهی نیز با ترکیب دو فرم با هم



های کاربرد بیشتری نسبت به سایر قالب مثنوی نیز قالب در شعر این دوره پرداختند. ها و اهداف خود میخواسته

های تثبیت فرم شعر مشروطه از فرم». شوداستفاده می تعلیم و بیان مضامین تعلیمی از آن برای که  دارد کهن دیگر

ترین شاعر، این دوره یعنی بهار، یک کالسیک گیرد و با این که بزرگی کالسیک کم و بیش فاصله میشده

عشقی در فرم، بیش  تقلید اسالیب قدماست امّا سیّد اشرف و عارف قزوینی و میرزادهبرجسته است و هنرش در 

 اند. به هرحال فرم و قالب شعر مشروطه، تا حّد زیادی، متفاوت از شعر قبل از مشروطه است.و کم، دست برده

 ( 41: 1380)شفیعی کدکنی

نظیر شاعران قفقاز، متاثر بود و شاعرانی نظیر ها و شعر شاعران خارج از ایران، شعر عصر مشروطه از روزنامه

 اکبر صابر،، علیی ملّانصرالّدین و شاعر معروف این روزنامهنسیم شمال و ... از روزنامهالشعرای بهار، ملکدهخدا، 

تحول شعر مشروطه تا حدود زیادی حاصل آشنایی ایرانیان با ملل دیگر بوده است. برای مثال »گرفتند. تاثیر می

ی پذیری هم در شیوهاین تاثیر( 87: 1384زرقانی«)هوتی در سرودن شعر هجایی و نسیم شمال در شعر طنزی.ال

ی ملّانصرالدّین مسائل سیاسی و اجتماعی را به زبان طنز برای مضامین بود. روزنامهاخذ ی مطالب و هم در ارائه

رساند ، به چاپ میمردم بر مردم و مساوات را نظیر آزادی، حکومت ،کرد و مضامین انقالبیمخاطبانش بازگو می

از این ر بیان مباحث و موضوعات انقالبی ی طنز و هم دشاعران و نویسندگان  ایرانی هم در بیان مطالب به شیوه

در طول جنبش مشروطیّت ... بسیاری از نویسندگان و روزنامه نگاران قفقازی آثاری »روزنامه تاثیر پذیرفتند. 

هایی از آثار خود را به رویدادهای سیاسی و اجتماعی آن روز ایران اختصاص شمستقل یا بخ

 (73: 1385برنجیان،«)دادند.

ی زبان ترکی از روزنامه ا مردم قفقاز و به دلیل آشنایی بااز بین شاعران ایرانی نسیم شمال به دلیل ارتباط ب

 پذیرفته است.بیشتری اکبر صابر، تاثیر یملّانصرالّدین و به ویژه از شاعر طنزپرداز این روزنامه، عل



به  داریعلی اکبر طاهرزاده، متخلص به صابر، از شاعران نامی قفقاز بود که افکار مترقی داشت و در عین دین

سرود و آموزی، آزادی، مساوات و حکومت ملّت بر ملّت قائل بود و در راه ترّقی ملل مسلمان شعر میپیشرفت، علم

ی آموزش کوکان فعالیّت پرداخت. او هم در حوزهستبداد شاهان و مبارزه با غفلت و ناآگاهی مردم میبه مبارزه با ا

-داشت و اشعاری را برای کودکان میسعی بلیغ ی نوین آموزان به شیوهکرد و در تاسیس مدرسه و تعلیم دانشمی

سرود و با مضامین سیاسی و اجتماعی می در قالب طنزهم اشعاری کرد و آموزی ترغیب میسرود و آنان را به علم

  شد.ی ملّا نصرالدّین چاپ میکه در روزنامه

به زبان فارسی دارد و نیز اشعاری از شاهنامه و آثار سعدی را به زبان  نیز بود. او اشعاریمسلّط صابر به زبان فارسی 

،چون مذهب شیعه را که شت و به ایران، مردم و فرهنگ آن ارادت خاصی دا صابر ترکی ترجمه کرده است. 

و مدّتی نیز در  سفرهایی نیز به ایران برای زیارت مرقد امام هشتم داشتمذهب مادر او بود، اختیار کرده بود 

و به ویژه مردم  ملل مسلمانی آزادی و پیشرفت همه ،عزّتآرزوی . او کرده بود شهرهای مختلف ایران سکونت

در زمان حوادث عصر مشروطه پیگیر مسائل سیاسی و اجتماعی ایران بود و در  مسلمان ایران را داشت و برای همین

ی ملّا نصرالدّین به سرود و در روزنامهی آنان اشعاری میراه آزادی ملّت ایران و در حمایت از نهضت مشروطه

نان را در راه رسیدن به رسید و آتبریز میمردم رساند و این روزنامه به طرقی به دست مردم ایران و به ویژه چاپ می

  ساخت.تر میمصمم خود هدف

صابر در اشعار متعددی به اوضاع داخلی ایران پرداخته و ظلم و ستم محمدعلی شاه و عمّال او را به تصویر کشیده 

گردن کلفت( «)ینی یوغونبو»بارها به پادشاه ایران، محمدعلی شاه، حمله کرده و او را او در اشعار خود است. 

اشعاری را  او  ی نادانی و ظلم این پادشاه دانسته است.نتیجهرا  ده، و بدبختی، فقر و استبداد حاکم بر ملّت ایران نامی



و از پرداخته خواهان و در اشعار خود به دفاع از مشروطه سروده ،همانند ستارخان ،در ستایش مردان راه آزادینیز 

 ده است. شاه و استبداد حاکم بر مردم ایران انتقاد کر

آموزی کرده است. او ی نخستین کسانی است که برای کودکان شعر نوشته و آنان را ترغیب به علمصابر از زمره

هنر و  ،والدین را نیز ترغیب و تشویق کرده است تا فرزندان خود را به مدارس بفرستند تا علم ،عالوه بر کودکان

 صنعت یاد بگیرند تا از ملل دیگر عقب نمانند. 

بلکه  کند ولی انتقاد او  مستقیم نیستابر در اشعار خود با آن که از اوضاع ایران و مردم سرزمین خود انتقاد میص

ی مسلمانان بهره برده است و زهر پند و اندرز را در شهد طنز نهان هایی جامعهاز قالب طنز برای جراحی نارسایی

های مردم عصر خود را به تصویر کشیده و با اقعیات و دیدگاهساخته و در کام هموطنان خود ریخته است. او اغلب و

های چاشنی طنز و برجسته ساختن نارسایی موجود به انتقاد مالیم از آن پرداخته است تا مردم عصر با دیدن کاستی

صابر را از  ی مالیم نیزامّا حتیّ این شیوه .خود و وطن خویش برای رفع آن قیام کنند و انتقادکننده را مغرض ندانند

 و او را بارها در معرض تکفیر و حتی خطر جانی قرار داد. ان و ناآگاهان در امان نگه نداشتو تکفیر مخالف حمله

ی خود، نسیم شمال، که از شدّت نگاران نامی عصر مشروطه بود او در روزنامهاز روزنامه الدّین گیالنیسیّداشرف

رساند و در هرت یافته بود، اشعار خود در این روزنامه به چاپ میی خود شامهی آن  نیز به نام روزنآوازه، نویسنده

پدیرفت و با تاثیر میانداخت. نسیم شمال از تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران ای در تهران به راه میهر هفته غلغله

کشید و در راه آگاهی مردم به تصویر می گرا و با افزودن چاشنی طنز هنر شاعری خود مسایل روز را به شکل واقع

 کوشید. ایران می

ی ملّانصرالدّین و شاعر نامی آن های اجتماعی ایران از روزنامهی طنزپردازی و نیز نقد نارسایینسیم شمال در شیوه

انده ی خود به چاپ رسروزنامه تاثیر پذیرفته و برخی از اشعار صابر را عیناً به زبان فارسی ترجمه کرده و در روزنامه



اکبر صابر تاثیر پذیرفته است. عالوه بر آن اشعار، ی علیاست. او در برخی موارد در اخذ مضمون از روش و شیوه

نسیم شمال اشعاری هم دارد که خاص خود اوست و از ذهن و قلم هنرمند او تراوش یافته است. شعر او در خدمت 

های درباری در شعر او نیست. ی شخصیّتدگی اشرافی و چهرهمردم و رشد و ترقّی آنان قرار دارد. هیچ نشانی از زن

مرم طبقات فقیر جامعه هستند. نسیم شمال داستان منظوم تاریخ های شعر روایی او شعر او شعر مردم و شخصّیت

مظلومیّت ایران را به تصویر کشیده است مردمی که هم در زندگی و معاش مادّی فقیر بودند و حکومت عالوه بر آن 

ه آنان را از داشتن زندگی خوب محروم کرده بود از نظر آگاهی و کسب علم و دانش نیز به آنان ستم روا داشته و ک

مانع آگاهی آنان از پیشرفت ملل دیگر و آشنایی با حق و حقوق انسانی خود شده بود. برای همین نسیم شمال سعی 

سرزمین ایران آشنا کند آن گاه از فواید علم و جتماعی اسی و اهای سیدارد در اشعار خود ایرانیان را ابتدا با نارسایی

-دهد و آنان را تشویق به یادگیری علم و صنعت میخبر میرای علم و صنعت برای آنان اصنعت و توصیف ملل د

ی حکومت گاه خود بر سرنوشت خود حاکم شوند و از مرتبهکند تا از حقوق مدنی و انسانی خود آگاه شوند و آن

 تاتوری گذر کرده و به مقام حکومت مردم بر مردم برسند.دیک

 تعريف مسئله:

شرد  ارار ر ي ملّا نصرراددّي،  هره  ر قازراز  را  م شاعران و نويسندگان عصر مشروطه از سبك و طنز روزنامه  

ي اددّي،( بهرر ي اير، روزنامهمملّانصرر و ا، از نويسندگان مطبوعاا  و س اسر  ايرران از سربك و شر و »اند. پذيرفته

اددّي، گ الن  بو  هه اشعار نس م شمال را به پ روي از سبك هنرري ارابر سررو   و فراوان بر ند هه يك  س ّد اشرف

سر ّد اشررف ادردّي، گ النر  از (  شعر 59: 1376قشم «ماهبر  هخدا هه نثر مخصوا  براي خو  آفريد. يگري عل 

اددّي، با استاا   از طنز  به گر عصر مشروطه اار ر پذيرفته است. س ّد اشرفشعر  ش و  و طنز اابر ب شتر از شاعران  ي

هاي شعري نروار و هاي آن پر اخته است. او  ر ع ، مبتكر بو ن  ر استاا   از فرمي عصر خو  و نارساي نزد جامعه



ر ن رز از اورو س س اسر   اهبر ارابر ن رز ارار ر پذيرفتره اسرت. ارابي عل نامههو ب ان مضام ، اجتماع   از هو 

هنر بزرگ اابر  ر آن است هه وقايع »اقتصا ي و اجتماع  ايران ادهام گرفته و طنزهاي انتزا ي خو  را نوشته است. 

 ا  به  رست  ارزياب  هر   و آن گا  با قلم  سرشار از ادق و مهم  را هه  ر آن روزگار  ر هشور ايران روي م 

( 51: 1382پرورآري،«م  و حت   ر بعض  موار  ااااقاس آيند  را پ شگوي  هرر   اسرت.ي نظم  ر آور ااا به رشته

ي اار رپذيري اابر از اوضاع و حوا ث عصر مشرروطه  و اار رپرذيري نسر م شرمال از شر و   اشرعار و افكرار مزايسه

نظر فرم و مضمون   برا اوجره  گ ر ؛ دذا  ر اي، طرح اشعار  اي،  و شاعر ازي ا ب اس اطب ز  قرار م اابر   ر حوز 

ي نويسند  ي فن  و انديشها ب اس اطب ز   ارر ا ب  را از جنبه»به اوو س عصر مشروطه بررس  و اول ل خواهد شد. 

 (109: 1373غن م  هالل«منمايد.و شرايط ااريخ  و اجتماع  پ دايش آن را بررس  م 

او برخ  اشعار ارابر را ارجمره  برخر  را اقتبراد هرر     و از  اار رپذيري نس م شمال  ر حدّ اشابه ن ست بلكه    

ي آزا ي اسرت از اشرعار م ررزا علر  يك قسمت از اشعار اشرف  اقتباد و ارجمره»برخ   يگر اار ر پذيرفته است. 

ي  الن   ر طنزپرر ازي و انتخراش شر وي، گ اددّاشرف( عالو  بر آن  س د 64: 1382پور،آري«ماهبر طاهرزا   اابر.

ي ملّرا نصرراددّي، ارار ر پذيرفتره ي طنزپر ازي روزنامرهطنز براي ب ان مسائل س اس  و اجتماع  ن ز از مضام ، و ش و 

 ( 47: 1382است.مهريم  موغاري

 شو . ابر يك  ب ت از اشعارآنان نزل م براي نشان  ا ن اار رپذيري س ّّّ اشرف از ا

 رم سوزدريم.هسه مط عم! ينمه   ته  يومارام گوزدريم     باش اوس !گورمه

 ( 146: ماابر                                                                                           

 ( 156: 1363نسیم شمال،چشم، دو پایم شکست.) !راه مرو دو دست        چشـــــم ببستم  !دست مزن

 

 سواالت تحقيق



 اهبر اابر است؟اا  ه م زان اوت اار ر اشعار عل اددّي، گ الن  اشعار س ّد اشرف -1

  ر  ه موضوعاا   اشعار س د اشرف ادّدي، با اشعار عل  اهبر اابر وحدس موضوع و مضمون  ار ؟ -2

   مودو  به هدام ابعا  ا ب  است؟س ّد اشرف اددّي، از شعر اابر اار رپذيري -3

 شو ؟ااوس ها و اشابهاا   يد  م  ه ا  ر ش و  ي ب ان  و شاعر  -4

 شعر هر  و شاعر از  ه نظر حائز اهم ّت است؟ -5

 

 :هافرضيه

اهبرارابر سررو   بخش  از اشعار نس م شمال به اورس ارجمه  اقتباد و اار رپذيري  اورت ارار ر اشرعار عل  -1

 شد  است. 

 ان وحدس مضمون  ارند.اشعار اابر و نس م شمال  ر موضوع اوضاع س اس  و اجتماع  اير -2

 هاي  هم ب ، اشعار  و شاعر وجو   ار . ر فرم و ساخت  و اصويرهاي شاعرانه   ر ع ، اااوس  شباهت -3

  ر شعر هر  و شاعر از زبان سا   و عام انه براي طرح مسائل و مشكالس مر م استاا   شد  است. -4

   از نظر فرم و ارفندهاي هنري  ر اوج قرار ندار .شعر هر  و شاعر از نظر مضمون حائز اهم ّت است  ود -5

  

 هدف از اجراء:

هراي غرهمزايسه و اول ل ا ب ّراس  و ملّرت   غد يابد.پذير  و از اي، را  همال م اس ملل از همديگر اار ر م ا ب ّ   

گونه هه شايسرته  مشترک  اشتراهاس فرهنگ   س اس  و اجتماع  آنان را نشان م   هد. به موضوع ا ش اطب ز  آن

ت است پر اخته نشد  است. اي، طرح  اطب ز  ب ، ا ش آذري و ا ب ّاس فارس  و  از منابع مور  استاا    رباش شناخ

 اواند باشد.شباهت و اراباط اي،  و حوز  م 



 نشان  ا ن اار رپذيري ا ب اس ملل از يكديگر؛ -1

 اس آذري؛ ا ب ّذهر اار رپذيري ا ب اس ايران  ر عصر مشروطه از  -2

 روش، ساخت، اراباط ا ش آذري با ا ش فارس ؛ -3

 ااد ف ارري  ر حوز  ا ب ّاس اطب ز . -4

 

 ضرورت انجام طرح:

حت  مطبوعراس ايرران  ر اير،  و  رفته انديا ي پذير ز با آن هه شاعران عصر مشروطه از شعر عل  اهبر اابر اار    

ملّا نصراددّي،  روزنامه ي  هه اشعار اابر را  ا  م  هر   مطادب انتزرا ي   ور  اوت اار ر ب ان طنزآم ز روزنامه ي

مند  ر اير، برار  ارورس نگرفتره رار گرفته  و اوز ز  جامع و نظامخو  را م  نوشتند؛ اي، مساده همتر مور  اوجه ق

ي، ادردّيري سر د اشررفايران  و هم اار رپرذاست.  ر اي، طرح  هم اار رپذيري اابر از اوو س س اس  و اجتماع  

ان  ا ن . اي، امرر برراي نشران  ا ن اهم ّرت نهضرت مشرروطه و نشرشد  استگ الن  از اشعار اابر اوز ق و بررس  

ي ا ب راس اشرد.  ر عر ، حرال اير، طررح  ر حروز اوانرد بارزشمند م  ي ملت ها  هارياار رگذاري آن  ر انديشه

 اطب ز   قرار 

اوانرد روشر، سراز  و بره عنروان منبعر   ر ا ش اطب زر  مرور  رهنگ   و ملت را م راهاس ا ب   فگ ر  و اشتم 

  استاا   قرار گ ر . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم



 ی طرحمبانی نظری و پیشینه

 

 

 

 

 

 

 مبانی نظری

 شماخیشهر در، میالدی 1862 مصادف با  ،شهـ. 1241 سال در اکبر طاهرزاده، متخلص به صابر، میرزا علی

 سپس  آموزش دید. های قدیمخانهدر مکتبمدّتی  او. چشم به جهان گشود آذربایجان)شوروی سابق(  جمهوری

ی سّید خانهمکتب در .شداداره میی نوین آموزشی و شیوهبا اصول جدید  شد که دعظیم شیروانیمکتب سیّ  وارد

سی، عربی، آذربایجانی و روسی را  به آنان های فارزبان و گرفتند را یاد میآموزان علوم جدید دانش عظیم شیروانی

 ،بودنیز که یکی از شعرای نامی آن دوران  ،سیدعظیم شیروانی ،. زمانی که هشت ساله بود معلم اوشدداده میتعلیم 



 ساخت تا با صدای بلند. او صابر را وادار میکردکار تشویق  یدر شعر پی برد و او را به ادامه صابربه استعداد و نبوغ 

 . کند شعر بخواند و اشعار شعرای کالسیک فارسی را به آذربایجانی ترجمه

پسندید و را نمی او پدر او این کار ولی دکرود را صرف سرودن شعر و مطالعه میاوقات فراغت خصابر اغلب 

 :ره کرده استشعر زیر به این موضوع اشا صابر در .دفتر اشعار او را پاره نمودزند خود بود  لذا رمخالف شاعری ف

 ...سفر از بابل شیروان کنم ان شاا                    من خلیل ا... عصرم پدرم چون آذر 

 (454:)صابر...وصله با طبع درافشان کنم ان شاا                      ود ـگرچه او دفتر اشعار مرا پاره نم
 

مانع سفر او  و آگاه  از سفر پنهانی اواما مادرش  پنهانی راهی سفر خراسان شد. در اعتراض به کار پدر خود   صابر

 نشد.او شاعری مانع ش . پس از این رویداد، پدرشد

م، به خراسان سفر نمود و مدتی در شهرهای عشق آباد، بخارا، سمرقند، مرو،  1884ش / هـ.1263در سال صابر 

 :ین موضوع اشاره کرده استمشهد و سبزوار زندگی کرد. او خود در شعری که در این باره سروده به ا

 صابر شیدا، ترک شـــــــــــهر شیروان ائیلدی          بلبله بنزردی کیم، میل گلستان ائیلدی

 آخـــــر شوال ده عزم خراسان ائیلدیمین اوچ یوز بیرده هجرتدن سورا میمون ایلی           

 (455)صابر:                                                                                                           

، «رهبر»، «فیوضات»، «حیات»صابر پس از بازگشت به زادگاه خود، اشعار و مقاالتش را در مطبوعاتی چون 

ری رساند. اما همکابه چاپ می حقیقت نو()«ینی حقیقت»و  «حقیقت»، «دبستان»، «زنبور»، «ارشا»، «گونش»، «الفت»

فکر صابر و از دوستان او بود، در دوران اوج و ناشر آن جلیل محمدقلی زاده که هم «مالنصرالدین»او با روزنامه 

و تا پایان شد منتشر شد آغاز  میالدی1906شکوفایی و پختگی صابر بود و از شماره چهارم این روزنامه که در سال 

 1906ی طنزآمیز در سرتاسر خاورمیانه در آوریل شریهمال نصرالدین مشهورترین ن»زندگی او ادامه داشت. 



نامه اکبر صابر و علی نظمی، نمایشدستی همچون علیزاده و شاعران چیرهمیالدی توسط جلیل محمدقلی

 (80: 1385برنجیان، «)نویسانی مانند حقوردیف و نویسندگانی مانند محمد سعید اردوبادی تاسیس شد

 بوینو»، )ستون دین(«دین دیرکی»)هدهد( «هوپهوپ» های مستعاری مانند:ز نامدر نوشتن اشعار خود ا صابر 

استفاده،  گریان خندان()«ینگولهآغالر»و  «شیبانیابونصر»، «فاضل»، «مرات»، «سودایی»، مایوس و درمانده()«بوروق

  کرد.و برخی از اشعار طنزآلود خود را با این عناوین امضا می

 1911تا 1905سال اشعار به استثنای چند شعر،  ،این کتاب .به اوج شهرت رسید«پ نامههوهوپ»سرودن صابر با 

که با اصول جدید اداره  کرددایر  «امید»ای به نام ، صابر در شماخی مدرسه1908ر سال گیرد. درا در برمیمیالدی 

ر همس شاملکه  خود،زندگی خانواده  مجبور به بستن آنجا شد. او برای تامین هزینهپرستان فشار کهنه شد، اما زیرمی

پزی صابونپزی دائر کرده بود و در کنار سرودن شعر و همکاری با مطبوعات به کار و هشت دختر بود، دکان صابون

 الحاد متهم به کفر ومخالفان پیشرفت و آگاهی ملّت  و ظاهرسازان نادان، در اواخر عمر صابر را هم اشتغال داشت. 

و سراسر اشعار او ،بود السّالمعلیهم ،سرای اهل بیتخوان و مرثیهرا به کفر متهم کردند که مرثیهکردند. آنان کسی 

 کردندعرصه را براو تنگ  چنان ملّتآگاهی مخالفان  .از عشق به دین اسالم، وطن اسالمی و مسلمانان ماالمال است

 «حقیقت»و  «حیات نو»روزنامه های  یحریریهو در آنجا در ت کرد به باکو کوچمیالدی از شماخی  1910 در سال که

  .، به تدریس شرعیات و زبان فارسی پرداخت«نشر معارف»به عنوان مصحح به کار پرداخت و سپس با یاری جمعیت 

شّدت  ،گرفتار آن شده بودمیالدی  1910های آخرین سال که از ماه ،صابرسلّ بیماری  میالدی 1911در سال 

به شهر تفلیس رفت. در آنجا جلیل محمدقلی زاده و همسر او از هیچ کوششی بیماری خود برای درمان  او یافت.

خبری را منتشر نمود که میالدی  1911آوریل  23در تاریخ  . روزنامه مالنصرالدینکردندکوتاهی ن اوبرای بهبودی 

در پرداخت هزینه های درمانی  رسید و به دلیل ناتوانی صابرمیطی آن بیماری صابر به اطالع خوانندگان اشعار او 



صابر با این کار مخالفت کرد ولی همکاران او در . کردآوری اعانه میرای او از خوانندگان درخواست جمعخود، ب

 تفلیس را به مقصد شماخی ترکمعالجه موثر واقع نشد و او ا امّ کردندی ملّا نصرالدّین برای او اعانه جمع روزنامه

  ه خود آرام گیرد.خاک زادگا تا در کرد

میالدی  1911ش/ هـ. 1290اکبر صابر در فقر و تنگدستی و در اوج شکوفایی خویش در سال علی سرانجام میرزا

 .از جهان بستچشم 

هـ.ق به دنیا آمد. )  1289هـ .ق و بنا به قولی در سال  1288الدّین گیالنی معروف به نسیم شمال در سال سیّد اشرف

 الدین مولد او شهر قزوین است. ی خود سیّد اشرف( بنا به نوشته37: 1384محمد خانی، 

 بنده در قزوین به دنیا آمدم                    چــــــــــندی از بهر تماشا آمدم 

 جهان.   سوی گلگشتآمدم از غیب مطلق ناگهان                   چند روزی 

 (207: 1363) نسیم شمال،                                                                               

 الّدین را برای او برگزیده است. ی خود نسیم شمال، گویا مادر او نام اشرفبر اساس سروده

 (  207اشرف الدین کرد مادر نام من           ریخت شهد معرفت در کام من  ) همان 

 مادر خود به ارث برده ، زیرا که مادر او سیّد بوده است نه پدر او. الدّین نسبت سیّدی خود را نیز ازاشرف

 بُد مــرا یک پیــــر روحانی پدر                 مادرم از عتـــــرت خیرالبشر...

 مصطفی است                 نسبت روحانی من با خداست   جسمانیم بانسبت 

 (207:  1363)  نسیم شمال،                                                                        

او را تصاحب کرده است.  یتیم شده و شیخ و زاهد شهر ارث پدری در شش ماهگی پدر خود را از دست داده و

شده و بعد از مدتی به ایران برگشته است.  معتکف در جوانی از قزوین به کربال رفته و مدتی را در کربال و نجف

د و درس فقر و عرفان را شوآشنا می پیری نورانیرود و در این شهر با میاز قزوین به تبریز بعد از مدّتی ال نسیم شم

رود. در شهر رشت شهر رشت میشود به یز پخته و تبدیل به مرد کاملی میآموزد. بعد از آن که در تبراز او می



( مردم گیالن با  46:  1382،) کریمی موغاریافتد.می راید و به فکر انتشار روزنامهسنخستین شعرهای خود را می

سرزمین برای کار کردن در ی داشتند کسانی از مردم این وروی سابق رابطه و ارتباط گستردهمردم آذربایجان ش

 آوردند. از اینهای آن منطقه را با خود میرفتند و در بازگشت روزنامهای باکو و قفقاز به این مناطق میهکارخانه

یی با خواند. آشناعرهای صابر را در این روزنامه میشود و شآشنا می« ین مالنصرالدّ» ی طریق نسیم شمال با روزنامه

این گذارد و او از شیوه و مضامین شعر نسیم شمال می ی مال نصرالدین و شاعری به نام صابر تاثیر فراوانی درروزنامه

های آن را درشهر و اولین  شماره گذاردبنیان میزنامه ی نسیم شمال را گیرد و روروزنامه و شعر صابر الهام می

 کند. شود و طرفداران زیادی پیدا میدی اشعار او زبانزد عام و خاص میکند. به زورشت منتشر می

ن را شید مسائلی که مردم آکهای عصر را به تصویر میی طنز ، حقایق و واقعیتنسیم شمال به زبان ساده وبه شیوه

و مشتاق این شاعر و  شنیدند شیفتهی طنز از زبان نسیم شمال میمسائل را به شیوهکردند و زمانی که نقد آن لمس می

ی های جامعهود ولی نسیم شمال از بیان واقعیتشاز گاهی این روزنامه توقیف هم میشدند. هر چند هر اشعار او می

گیرد و همراه با مبارزان انقالبی، با با مبارزان اسلحه به دست می دارد وحتی همراهخود و نقد آن دست بر نمی

ی ملیح بدن ی اشعار عامیانهی نسیم شمال به واسطهی فکاهی و عامیانهروزنامه»جنگد. مستبدان و مخالفان ملّت می

از سیاست وقت بوده تکلف آن مرحوم که عموماً موضوع آنها انتقادهای بسیار سنجیده ولی با ظاهر مطایبه و فکاهی 

بسیار شهرت پیدا کرد... سّید اشرف صفات حسنه و اخالق مهذّبی داشت و به حّب وطن مفرط و تنفّر شدید از 

: 1325اولیای دولت مظفرالدّین شاه و محمدعلی شاه و به اصطالح آن وقت مستبدّین آن دوره مشهور بود.)قزوینی، 

34-35) 

 

 



 

Abstract 

Comparison ana Analyze of  Nasim shomal’s poems and Saber’s hophopname. 

Moharrami Ramin‚ university of   Mohaghegh Ardabili    

This study is type of analyzes the content and comparison two texts together. 

Nasim shomal’s poems is influenced Saber’s hophopname in the content and 

manner of expression. Nasim shomal  Some  of Saber’s poem’s translated literal 

into Farsi and other  free translate, and in most cases his poetry themes is getting of 

the poems  of Saber.  

 


