
 صابر،صدای مشروطه ایرانی
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جنبش مشروطه در ایران ماحصل افکار،اندیشه ها و مطالباتی است که متاثر از عوامل داخلی و خارجی تکوین یافت و در نهایت 

اجتمراعی واداشت.مشرروطه از نسترت ن جنربش هرای  1285مرداد  14مظفرالدین شاه قاجار را به امضای فرمان مشروطه در 

ایران است که به شکل گ ری مفاه م نظری نوینی منجر شد.تولد مفاه می چون ملت،برابری،استقالل،قانون و آزادی در دایرره 

 واژگان و نظام معرفتی ایران ان،از مهم ترین دستاوردهای اجتماعی این جنبش است.

قابل بررسی است.به طرور حرتم عوامرل متنروعی در ادب ات این دوره در مقام خالق جنبش مشروطه و ن ز ماحصل تحوالت آن 

پ دایی ب نش مذکور نقش داشته اند.ورود مفاه م و اندیشه های ترقی خواهانه از حوزه ادبی قفقاز و به طور خاص آذربایجان به 

 شته است.  شعر و ادب ات فارسی تاث ر قابل توجهی در خلق ادب اتی نوین با اتکای بر »بازسازی وطنی برای تمام مردم«دا

 کره دهر م قررار سرت زی سرنت های جریان هم راستا با توان م می را ایران مشروطه ادب ات بر صابر اکبر م رزاعلی تاث رگذاری

 روزنامره از متراثر آن دوره ن رز منتشرره های روزنامه و گ رند.نشریات می قرار آن تاث ر تحت ایران مشروطه شعرای از بت اری

 .هتتند صابر مکتب و مالنصرالدین

در دوران پ ش از شکل گ ری انقالب مشروطه جدایی م ان مردم قفقاز و ایران هنوز رنگ و بویی نداشت و رفت و آمد ساکن ن 

هر دو منطقه در دو سوی ارس به سهولت انجام می گرفت.افزون بر این وجود پ وندهای کهن تاریسی،فرهنگی،قومی و مرذهبی 

شترکات بت ار دیگر،آن چنان مردم هر دو سو را در پ وند و ارتباطی تنگاتنگ قرار داده بود که مرردم هرر دو منطقره و وجود م

 هنوز هویت و مل ت خود را از یکدیگر جدا نمی دانتتند)عرفان ان(.

زاده،جل ل محمردقلی بر این اساس،می توان  بسشی از تاث رپذیری شعر و ادب ات ایران از شعرایی چون م ررزا فتحعلری آخونرد

 عم ق زاده و م رزاعلی اکبر صابر و به عبارت دیگر شاعران شمال ارس را بر مبنای تقارب فرهنگی دو منطقه تب  ن کرد.ارتباط

 موجب تتری تغ  رات اجتماعی واقع شده در کشور آذربایجان به اندیشه های روشنفکران ایرانی بود. قومی و فرهنگی

ادب ات، شعر،اخذ مضام ن شعری و به طور عام به خدمت در آوردن شعر بره ماابره ابرزاری در راسرتای  تغ  رات ایجاد شده در 

ن ل به مقاصد س اسی و اجتماعی که مهم ترین ویژگی ادب ات مشروطه اسرت،خود ماحصرل تحروالتی اسرت کره در خرار  از 

 مرزهای ما انجام گرفت .

تی مانند تاس س مدارس نوین،سفر ایران ان به اروپا و آشنایی با تحروالت جهران از اوایل حکومت ناصرالدین شاه با شروع جریانا

مت ری نوین در رشد آگاهی مردم ایران آغاز شد.شاید بتوان روس ه انقالبی و قفقاز را به عنوان مجرایی برای دسترسی ایران ان 

تبریز در حوادث جنبش مشروطه را ترا حردودی بره  به افکار مترقی و استقالل طلبانه تلقی نمود و پ شتازی مردم آذربایجان و

 سبب این نزدیکی جغراف ای دانتت. 

حمایت قفقازی ها از مشروطه ایرانی حائز اهم ت است و م ررزا علری اکبرر صرابر در م ران آن هرا نقرش مروثری دارد. م رزان 

رزا،پسش روزنامه مالنصرالدین که اشعار تاث رگذاری صابر به اندازه ای است که در اول ن ماه های جنبش مشروطه محمدعلی م 



صابر در آن منتشر می شد را ممنوع کرد.صابر به ترکی شعر می گفت و شاید بره همر ن دل رل اسرت کره بزرگتررین شراعران 

 بهره برده بودند.  1فارسی گوی طنز مشروطه ن ز کتانی بودند که زبان ترکی را می دانتتند و از اشعار هوپ هوپ

در شرماخی   2شمتری 1241م رزا علی اکبر طاهر زاده، بن ان گرذار واقرع گرایری در شرعر آذربایجران و شراعر طنزپررداز،در 

آذربایجان متولد شد.او ابتدا در مکتب خانه های قدیم و سپس در مکتب خانه س دعظ م ش روانی، کره بره تردریس برر اسراس 

اخت،به تحص ل پرداخت.در این جا دانش آموزان بره جرای حصر ر برر روی ن مکرت هرا مری روش های آموزشی نوین می پرد

نشتتند و علوم جدید می آموختنرد و همرراه برا زبران هرای فارسری و عربری، دو زبران آذربایجرانی و روسری را ن رز فررا مری 

ر پی برد و او را به ادامه کار تشرویق و گرفتند.زمانی که هشت ساله بود معلم او س دعظ م ش روانی به استعداد و نبوغ او در شع

پ ش ب نی نمود که آینده ای درخشان در انتظار اوست.او در یکی از اشعارش به آینده ام دبسش شاگرد خود اشراره نمرود.او از 

هرای صابر می ساخت تا با صدای بلند شعر بسواند و اشعار شعرای کالس ک فارسی را به آذربایجانی ترجمره نمایرد.در مقایتره 

 انجام شده م ان اصل اشعار و ترجمه ها م زان تتلط صابر بر هر دو زبان مبدا و مقصد مشسص است)عرفان ان(.

اشعار و مقاالت صابر در مطبوعاتی همچون »ف وضات«، »رهبر«، »الفت«، »ح ات«، »گونش«، »دبتتان«، »زنبرور«، »ارشراد«، 

فعال رت هرای ادبری صرابر را مری تروان همکراری او برا روزنامره  »حق قت« و »ینی حق قت« منتشر می شرد.اما نقطره عطر 

در  1931ترا  1906مالنصرالدین و م رزا جل ل محمدقلی زاده، ناشر این روزنامه دانتت.روزنامه ای طنز که در طول سال هاى 

 ش از صردور فرمران تفل س،تبریز و باکو به زبان ترکی آذربایجانی منتشر می شرد.فعال ت روزنامره مالنصررالدین چنرد مراه پر 

 مشروط ت در تفل س آغاز شد و نقش برجتته ای در روشنگری افکار عمومی داشت.

 نرام آموزگرار درتبریرز،و رشرت،آذربایجان در شرمال تهران،نتر م در اسراف ل صور از توان می دوره این ایرانی نشریات م ان از

 توسرط بود دوره این های روزنامه تاث رگذارترین از که شمال نت م.ندا بوده متاثر مالنصرالدین روزنامه از عموماً نشریات این.برد

 س داشررف.کرد مری منتشر روزنامه این در را خود اشعار عموماً وی و شد می اداره گ النی به معروف قزوینی الدین اشرف س د

 کترانی.ساخت منتشر صابر اشعار به پاسسگویی یا و ترجمه اقتباس، در اشعاری و بود صابر اکبر م رزاعلی سبک پ رو سبک در

 .اند گرفته تاث ر صابر از افراشته و شبتتری الهوتی،دهسدا،معجز مانند

روسر ه،حکومت  1905م رزا جل ل محمد قلی زاده،روزنامه مالنصرالدین را در شرایطی تاس س نمود که در نت جه انقالب سال 

(.در نت جۀ انقالب، هنرها و ادب رات رونرق یافتره 1358:13کرده بود)آخوندف، تزار س است خود را در قبال مطبوعات کمی نرم

بودند و این تغ  ر در بروز خالق ت،جهان ب نی نوین اجتماعی و شکل گ رری تفکررات انقالبری و دموکرات رک صرابر بری تراث ر 

کره روی کررد او بره شرعر مشرابه نبود.به طوری که پ ش از این دوره با صابر،شاعری خ ال اندیش و ذهن گرا مواجره هترت م 

صابر از مضام ن کهن ادبری فاصرله مری  1905شعرای کهن با جتت و جوی ادب ات در مفاه می کالس ک است.بعد از انقالب 

 گ رد و مفاه می چون واقع ت های اجتماعی،زندگی روزمره،خرافه گرایی،بی سوادی واستبداد را در شعر خود باز می نمایاند.

 ن نوشتار مورد توجه است، م رزا علی اکبر صابر بعد از این دگردیتی است.آن چه که در ای

مح ط متاعدی برای رشد سریع استعداد صابر ایجاد گردید.به طروری کره  1906با تاس س مجله فکاهی مالنصرالدین در سال 

سرال هرا پ رروان سربک صرابر از امروز مالنصرالدین بدون صابر و صابر بدون مالنصرالدین قابل تصور ن تت.در همان نستت ن 

آذربایجان و قفقاز گذشتند و آس ای م انه،ایران و ترک ه را در بر گرفتنرد.مکتب جدیردی در شرعر معاصرر بره وجرود آمرد کره 

 (.5»مکتب صابر« نام ده شد)شفایی:

نتت که برا بهرره گ رری از به تعب ری می توان روزنامه مالنصرالدین را آغاز گر نوعی ژورنال تم مترقی در کشورهای اسالمی دا

زبان طنز و نوشتار ترکی ساده و کاریکاتورها توانتت توده مردم را مساطب خود قرار دهد و م رزا علی اکبر صابر برا تعهد،سراده 
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گویی و طنز خاص خود از ارکان اصلی آن به شمار می رود.همکاری صابر با این روزنامه از شرماره چهرارم آن آغراز و ترا مرر  

امه داشت.بسش عمده تاث ر م رزاعلی اکبر صابر بر جنبش هرای مترقری ایرران و مشرروطه خرواهی از رهگرذر روزنامره صابر اد

 مالنصرالدین و کتاب هوپ هوپ نامه صورت می پذیرد.

است،دورانی کره بره قرول خرود  1905-1911شهرت صابر با هوپ هوپ نامه باال گرفت.عمده اشعار این کتاب محصول دوران 

ر جهان و گردش عالم وارونه شده بود، دوران ب داری خلق های آس ا بود و رسرالت تراریسی شراعر در مقایتره برا ادوار شاعر کا

گذشته کامالً متفاوت بود.صابر شاعر طبقات محروم،اما ن رومند،شاعر خلق های محکوم،اما رزمنده بود.هر جا کره صرالی آزادی 

 (.5ر آزادی خواهان پرواز می کرد )همان:داده می شد روح شاعر در آن جا بر فراز سنگ

صابر یک شاعر واقع گرا است.مضام نی که در شعر او مطررح مری شروند آزادی،برابری،تجردد خواهی،خرافره سرت زی، حقرو  

کارگران و کشاورزان،حقو  زنان،وطن دوستی،ضرورت حق تحص ل همگرانی و پررورش روح ره مبرارزه طلبری در مواجهره برا 

ت.بت اری از متتبدین مانند محمدعلی شاه،ع ن الدوله،ظل التطان و م ررزا علری اصرغرخان اتابرک مرورد استبداد س اسی اس

حمله طنز گزنده صابر قرار گرفته اند و مشروطه خواهانی مردمی مانند ستارخان در این اشعار تجل ل شرده اند.صرابر انتقرادات 

شعار صابر انتقادهایی فرهنگی،اجتماعی و س اسی هترتند کره بره اجتماعی خود را در قالب طنز خاصی ب ان می کند.به واقع ا

 زبان ساده سروده شده و برای عامه مردم قابل درک است. 

در واقع صابر با بهره گ ری از سبک خاص خود،ادب ات را در خدمت اصالح جامعه و انعکاس آالم تروده مرردم قررار داد.او تمرام 

هد و عالوه بر این که رنج های طبقه زحمت کش و خودکامه گی طبقره حراکم را بره طبقات اجتماعی را مورد توجه قرار می د

تصویر می کشد،نادانی و بی خبری توده مردم را ن ز هدف قرار داده و به مبارزه با آن بر می خ زد.توجه صابر به گروه هرای بره 

به زوایای گونراگون مترائل آن هرا پرداختره  حاش ه رانده شده مانند زنان و ستم دیدگان اجتماعی است که در اشعار متعددی

 است.

 زنان  

از جمله مضام نی است که در شعر صابر، با یک نگاه رئال تتی و نوگرا مورد توجه قرار گرفته است.تصویر زنان در ادب ات  "زن"

زن در ادب رات کهن عموما در مقام یار و معشو  و در عالی ترین شکل آن در نقش مرادر مرنعکس شرده است.تصرویری کره از 

 کالس ک ارائه می شود بازنمایی اندیشه های غالب مردساالرانه در جوامعِ خالق این آثار است.

صابر به عنوان شاعری واقع گرا و انقالبی به وضع ت نابرابر زنان واکنش نشان داد.متائلی چون حقو ،ازدوا ، جهل و ب تروادی 

اشعار صابر مورد توجه است.او از زنانی سرسن مری گویرد کره نقشری خرار  از  زنان،نگاه ابزاری به زنان و نقد چند همتری در

وظای  منحصر به محدوه خانه برای آنان تعری  نشده و معتقد به لزوم شکتتن کل شه های رایج در خصوص زنان است.اشرعار 

مار آورد.او بره ازدوا  هرای صابر را می توان به عنوان نستت ن بارقه های توجه به حقرو  زنران در ایرران عصرر قاجرار بره شر 

 زودهنگام دختران در تبع ت از هنجارهای رایج اجتماعی معترض بود.

صابر،نگاه رایج به مقوله ازدوا  را نقد می کند.او جامعه ای را به تصرویر مری کشرد کره در آن ازدوا  معاملره ای اسرت عمردتاً 

وقعی نمی نهد.به عق رده صرابر راه بررون رفرت، حرق تحصر ل جتمانی که در آن به ن ازهای روحی انتان و به طور خاص زن 

 دختران است.

او در شعر »آناالر بزه گی« عالقه زنان به جواهرات را نهی می کند و علم را به عنوان یگانه گوهر ارزشمند زنردگی معرفری مری 

کند.او مظاهر زنانه ای که مع ار ارزش زنان در م ان اشراف بوده را نفی می کند و ارزش حق قی انتان ها را در کتب علم مری 

زنان را به عنوان وس له ای برای کتب برابری در قبال مردان تلقی مری کنرد.در جامعره ای کره داند.عالوه بر این صابر تحص ل 

استفاده از مدارس حتی برای بت اری از پتران ن ز پتندیده نبود،بدیهی اسرت کره چنر ن نگراهی در خصروص زنران عواقرب 



را تاس س کرد کره برا  "ام د"او مدرسه ای به نام سنگ نی را برای شاعر به همراه داشت.صابر بارها به کفر و زندقه متهم گردید.

 اصول آموزشی جدید اداره می شد،اما وادار به تعط ل کردن آن شد.

اشعار صابر در خصوص زنان، مبارزه با دیدگاه های جنت ت زده متداول است. در شعر »صحبت زن« این دیدگاه ها بره خروبی 

 تشریح شده است.

 

 

صابر،شعر خود را در خدمت توده های زحمت کش جامعه در می آورد.او از کارگران و کشاورزان، رنج ها و زندگی روزمره شران 

ید.شعر صابر،صدای آحاد ستمدیده ای است که تا پ ش از این شن ده نشده بود.او برای کارگران ن ز مروثرترین سرالح را می گو

علم و آگاهی می داند و معتقد است که اندک حرکت ایجاد شده در وضع ت کارگران،به سبب آگاهی آنان از تحم رل ناعردالتی 

 اربابان است.

 از زبان یک ارباب، این آگاهی را به زبان طنز ب ان می کند: 3او در شعر »به کارگران باکو«

 حاال شده هر کارگری داخل آدم                         وارونه شده کار جهان، گردش عالم

 یا پهلوی ارباب جتارت بکند او؟                     یعنی چه، به هر کار دخالت بکند او؟

 بالساصه سر مزد عداوت بکند او؟                      بر یک نفس راحت جرات بکند او؟
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،مهم ترین عامل استمرار وضع ت نامطلوب اجتماعی است.مبارزه و انقالب مورد نظر او،در وهلره اول انفعال فراگیراز نگاه صابر 

نمایرانگر  4»انتران هرا«از اندیشه می گذرد.او گتترش آگاهی و علم را مهم ترین عامل در بهبود وضع ت توده ها می داند.شعر 

 تاک د او بر تحص ل علم و ضرورت ایجاد آگاهی در م ان عامه مردم است:

 

 غفلت به باش پترک ای مجنب زنهار

 جهالت خواب از مپر و چشم تو مگشای

 الی الی ببه الی الی

 5جای هم ن کن الال

رانده شده و خرافره پرسرتی،ناآگاهی،ثروت انردوزی و او معتقد است ارزش های انتانی و اجتماعی توسط توده مردم به حاش ه 

فرصت طلبی به جای آن نشتته است.خرافات در اندیشه صابر ابزاری در دست صاحبان منافع است.او انفعال و بی تفاوتی مردم 

گونره ای را نقد می کند و زوایای گوناگون آن را در هوپ هوپ نامه نمایش می دهد.صابر وضع ت فکری اکاریرت مرردم را بره 

تصویر می کند که از هر گونه تفکر و دخالت در زندگی و سرنوشت خود و جامعه شان دست کش ده اند و همه چ ز را به تقدیر 

 الهی واگذار کرده اند.

در اندیشه م رزا علی اکبر صابر این روی کرد انفعالی نه تنها عوام،بلکه روشنفکران و نسبگان جامعه را ن ز درگ رر کررده اسرت. 

خرافه پرستی،عدم آگاهی،سودجویی فردی،خوش گذرانی و بی تفراوتی وضرع تی فراگ رر اسرت کره تمرام اقشرار جامعره را در 

 برگرفته است.

 :6او در نقد روشنفکران می گوید

 بسواهی ار که دیدشان، شراب ب ن، قمار ب ن                    در م ان 7م ار ه چ صحبت از اینتل گنت

 

 
 هوپ هوپ نامه،  صفحه 56 4
 هوپ هوپ نامه،  ص 27 5
 هوپ هوپ نامه،صفحه 67 6
 در زبان روسی معادل روشنفکر،مترادف  Intellectual در انگلیسی7
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تفاوتی اجتماعی از موضوعات مورد توجه در هوپ هوپ نامه است.در چن ن انفعال همه گ ری استبداد، به آسانی به اهرداف بی 

خود می رسد و زم نه برای بروز خودکامگی،استامار و سرکوب آزادی های مدنی فراهم می شود.او در شرعر »ایرران مرال مرن 

را بازگو می کند.در این شعر ضدیت محمدعلی شاه با آزادی خواهران، قرانون است« از زبان محمدعلی شاه،نگاه شاهان و حکام 

 اساسی و مشروطه مشهود است:

 آباد شود یا شده ویران بود از من                       ایران ز من و ری طبرستان بود از من 

 زمن،شان بود از منشوکت ز من و فسر                           قانون اساسی چ ه؟ فرمان بود از من

 

گتترش آگاهی،اصلی ترین راهکار برای بهبود است.در پرتو آگراهی ادراکری دوبراره از انتران،جامعه،دین و وطرن محقرق مری 

شود.ناس ونال تمی که صابر از آن می گوید برر چنر ن زم نره ای اسرتوار است.صرابر برروز ایرن آگراهی و ب رداری را در شرعر 

 ی دهد:»نگذارید« به خوبی نمایش م

 برخاسته فریاد جماعت،نگذارید

 ب دار شده جمله ملت،نگذارید

 سررشته هر امر به تحص ل و مدارس

 وابتته شده،گشته مرارت نگذارید                        

 شد کار خراب و بد و نکبت نگذارید                       
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 اغفال شده خلق به یک عده گمراه

 دخواهبر خ ل نویتنده روزنامه ب

 افروخته دیگ غضب خلق وبناگاه

 جوش ده و سررفته جماعت نگذارید                                     

 از حد بگذشته است قباحت،نگذارید                                     

بر اثر ب ماری چشم از  1290در م رزاعلی اکبر صابر در فقری که در تمام عمر همراه او بود و در او  دوران شکوفایی ادبی خود 

 جهان فروبتت.
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