
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

  مثنوي تھذيب االخالق صراف تبريزي در تاريخ مشروطیت

  رحیـــــم نیکبخـــــت

  

ــــع   : منب

http://www.historylib.com  

  

 

  مقدمه

اوج شكوفايي ادبیات تركي . باشد ترديد از مھمترين اجزاي ادبیات مكتوب ايران اسالمي مي ادبیات مرثیه آذربايجان بي

ھاي سوزناك شاعران  قسمت اعظم اين ادبیات ايراني را مرثیه. آذربايجان قرن سیزدھم و چھاردھم ھجري قمري است

آذري و ھم  - مادري - رضا صراف تبريزي است كه ھم در زبان دھد يكي از سرآمدان مرثیه آذري حاج شیعه تشكیل مي

شناسي و ادبیات  ھايي كه در حوزه آذربايجان نگارنده در پژوھش. ملي فارسي دستي توانا داشت -پدري - در زبان

سروده صراف تبريزي » االفاق النادره في االخالق و قضیه تذھیب«اي از مثنوي  مرثیه آذربايجان داشت به نسخه

حال  نخست شرح: سراي نامي آذربايجان دست يافت در ھمین رابطه اين مقاله در دو قسمت تھیه شده است یهمرث

  :صراف تبريزي و سپس ضمن معرفي اين اثر نويافته سیر در آن خواھیم داشت

   

  سراي نامي آذربايجان حاج رضا صراف تبريزي مرثیه

ّد تبريزي به سال ھنوز به سن بلوغ . ھجري قمري در تبريز به دنیا آمد ١٢٧١ حاج رضا صراف فرزند ارشد حاج محم

از ھمان ايام نوجواني به تحصیل . عھده گرفت با درگذشت پدر سرپرستي خانواده را بر. نرسیده پدر از دست داد

با توجه . تالش معاش، وي را از تحصیل علم و ادب باز نداشت [2].پدر كه صرافي بود را برگزيد و شغل [1]مشغول شد

يكي از اعضاي رفت و در اندك زماني  مي» صبا«به قريحه ذاتي كه داشت از آغاز سنین جواني به انجمن ادبي 

روان بود كه  ضمیر و روشن واعظ روشن [3]با میرزا علي لنكراني» انجمن ادبي صبا«رياست . برجسته اين انجمن شد

  .شد اغلب جلسات آن ھم در منزل حاج رضا صراف تشكیل مي [4].زد ھاي نو و بیداركننده مي حرف

گوي سبقت از متقدمان و بود در سرودن غزل تركي آذربايجان ) ع(  استاد سخن صراف كه عاشق حضرت امام حسین

زبانان  برخي او را با نظامي گنجوي و برخي ھم با سعدي مقايسه كرده و او را سعدي ترك. معاصرات خود ربود

ھاي مالمحمد فضولي شاعر شیعي قرن دھم  اشعار او از حیث لطافت و ظرافت با سروده. اند آذربايجان لقب داده

او را از » آذربايجان غزل لري«و يا مؤلفان كتاب  [5].تر است ت او ھم ملیحكند، حتي گاھي از غزلیا ھجري برابري مي

مرحوم استاد محمدحسین شھريار او را از نوابغ ادبي آذربايجان و ايران  [6].اند پیروان مكتب شعر فضولي قلمداد كرده

  [7].داند مي

سرايي  در مرثیه [8]وي. تبريزي استاستاد شھريار در اشعار تركي آذري خود به شدت متأثر از استاد سخن صراف 

از جمله سرآمدان شاعران عاشورايي آذربايجان است كه شھرت عشق و دلدادگي مواج ) ع(  عبدهللا حضرت ابي

. گردد سبك قلمداد مي سرايي از جمله شعار صاحب او در مرثیه. است اشعارش سرتاسر آذربايجان و قفقاز را درنورديده

برخي مغرضان و . توجه ادبیات تركي آذربايجاني رنگ و وجھه مذھبي و اسالمي اين ادبیات است ھاي قابل از ويژگي

غیرشیعي بر پايه گاھي ناآشنايان به ادبیات آذربايجان در تالش ھستند براي ادبیات آذربايجان شناسنامه غیرايراني و 
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بسازند غافل از اينكه شعر و ادبیات تركي آذربايجاني با مذھب شیعه و » اوزھا«و » آزھا«نژاد موھوم و ھويت جعلي 

ً تمامي شعراي . در رگ و پوست مردمان مسلمان اين خطه نضبح گرفته است) ص(  بیت پیامبر ارادت به اھل تقريبا

سرايي  سرايي و نوحه شعر دارند، در مرثیه -زبان فرھنگي ھمگاني ايرانیان - سيآذربايجاني گذشته از آنكه در زبان فار

از . اين رويه حتي در دوره استیالي كمونیسم بر جمھوري آذربايجان قابل مشاھده است. اند ھم طبع خود را آزموده

اشعاري در مرثیه  غزلسراي معروف اشاره كرد كه) م والدت١٨٩٥ -م وفات١٩٦٥(توان به علي آقا واحد  جمله مي

  .بیت عصمت و طھارت است اين ويژگي خود به تنھايي مؤيد عشق و ارادت مردم غیور آذربايجان به اھل [9].دارد

ھاي  برخي سوگ سروده. بر زبان جاري كرده استصراف ھم از جمله اديباني است كه دلدادگي و حديث عاشقي را 

ھاست، از  حتي بدون آنكه كسي سراينده آن را بازشناسد، پس از حدود يك قرن ورد زبان) ع( حسین او در مرثیه امام

بیت داود علیزاده خوانده  غريبان در تھران توسط مداح اھل  طور مثال در ھر شب شام جمله نوحه زير است كه به

  :شود مي

  نـور عینیــم منـــزل مبــارك اي

  كس حسینیـم منـــزل مبــارك بي

......  

  الزم دو ياتسون بلبل گــل اوستـه

  تا سايــه سالســون بلبــل وستـه

  دور سینمه گل ياتما كـول اوستـه

  [10]...اي نـــور عینیـم منـزل مبارك

  :يا نوحه شب عاشورايش چنین است

  گــل گلــزار رسالــت بوگجــه

  شمـردن ايستدي مھلت بوگجــه

  باغالنوب سويولي تشنه قالــوب

  عتــرت شـــاه واليت بوگجــه

  شھــد الــر آدينــا كلك قضــا

  [11]...يازدي فرمان شھادت بوگجـه

حاج . ھاي بارز اجتماعي مردان متدين شركت در امور خیر و دستگیري از محرومان و افتادگان بوده و ھست از ويژگي

كه در قطحي سال  چنان. جست دوست و شريف بود كه در امور خیر اجتماعي شركت مي ز تجار خیر و میھنرضا ا

ّر تحت عنوان  ١٣١٦ اين انجمن از . نمود» اعانه ملي«ھجري قمري در تبريز او اقدام به تشكیل انجمن مركب از افراد خی

  [12].داد ر اختیار مردم فقیر و مستمند قرار ميباري تأمین گندم و آرد د. كرد آوري مي ثروتمندان شھر پول جمع

كرد، از جمله در  توجھي مي  صراف در امور خیر فرھنگي به میزان توانايي خويش دخیل بود و به مدارس تبريز كمك قابل

آن روز كه  - تومان ٢٠تشكیل شد يكي از اشخاصي بود كه » میرزا حسن واعظ«به مديريت  تأسیس مدرسه نوبر كه

  [13].كمك كرده و تعھد پرداخت ھر ساله اين مقدار پول را نموده است - مبلغ ھنگفتي بود

كرد و در  شغل خود سفرھاي متعددي به تھران، باكو، استانبول داشت و در اواخر عمر خود بانكداري مي او به اقتضاي

صراف تبريزي در اين برھه با . اين ايام مصادف با دوران شور و التھاب عدالتخواھي مردم ايران بود. تھران ساكن بود
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ً به مش از جمله اشعار جالب . روطیت تغییر نام داد شركت كردسرودن اشعار اجتماعي و انقالبي در اين نھضت كه بعدا

  :وي مستزادي است كه ھمزمان با تحصن اھالي تبريز در كنسولگري انگلیس سروده

  اي ملت اسالم اويان وقت سحـري، گــور بیــر نه خبــردي...

  بسدور بو قدر ياتما چو رور سن، نه خبردي دور وقت سحردي

  يه ساتوبسان غافل دو شوبن دينــوي دنیــا

  يوز ايـدي ياتوبسـان

  بسدور گوزون آچ سنـده كسالت نقـدردي

  دور وقت سحــردي

  تا پدير سني ھمسايه لرون، دور ما، ديیريات

  كئچمیش اوال ھیھات

  بو دورده ھر كیمسـه ياتـا قـاني ھــدردي

  [14]دور وقت سحــردي

چند تأثیرپذيري صراف از   ھر *.اقبال الھوري است» از خواب گران خیز«گر شعر معروف  اين مستزاد صراف تداعي

گونه گفتمان وجه اشتراك و نقطه اتفاق انديشمندان مسلمان دردآشناي  اقبال يا بالعكس امري محال نیست لیكن اين

آمیزي مردم  با لحني كنايه) ھـ ق ١٢٧٨ -١٣٢٩(» نامه ھوپ  ھوپ«اكبر صابر صاحب  كه میرزا عالي چنان. اسالمي است

  :سازد كه را مخاطب مي

  آچما گوزوني خواب جھالندن آيلما                       پنمه آمــان دور غفلت دن آيلمــاتر

  [15]الي     الي     يــــات قــــال داال                         الي    الي       بــــاال    الي     الي 

ُه ماه بعد از  ١٣٢٥االول  نامي در تاريخ ھفدھم ربیع سرانجام صراف تبريزي پس از عمري نیك ھجري قمري، حدود ن

ّد نخجواني، . صدور فرمان مشروطیت چشم از جھان فروبست شعرا و نويسندگان آذربايجان از جمله مرحوم حاج محم

  [16].اند براي وي ماده تاريخ سروده سالك تبريزي، طاھرزاده بھزاد، محمدعلي صفوت

سخن شش ماه پس از وفاتش توسط فرزندانش تنظیم و در تبريز به چاپ رسید از سال  ديوان اشعار صراف شیرين

یات تركي غزلیات فارسي و مراثي دلنشین تركي آذربايجاني است ش تاكنون ديوان صراف كه شامل غزل ھـ ١٣٢٥

سن. بارھا به چاپ رسیده است ُ   :خوانیم اي زيبا از صراف را مي ختام اين قسمت بیت اول نوحه ح

  گھي شامه چكــر گــه كرباليــه              سالوب قارداش مني عشقون باليه
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  سیري در مثنوي تذھیب اخالق

شامل (به غیر از كلیات اشعار ) ق ھـ ١٣٢٥وفات  -١٢٧٠والدت (شاعر شوريده حسیني تبريز  حاج رضا صراف

. دارد *»االفاق االخالق و قضیه نادره في تذھیب«نام   مثنوي به) ھاي سوزناك، غزلیات فارسي و تركي آذري نوحه

. اي به اين مثنوي نكرده است نیا از صراف تبريزي نوشته ھیچ اشاره حالي كه آقاي صمد سرداري متأسفانه در شرح

  .خدا كند اين غفلت، آگاھانه نبوده باشد

  :از اين اثر صراف تبريزي در منابع و مصادر زير سخن رفته است

شده است، مطلب  كه در روزگار مؤلف در تبريز چاپ مي ذربايجانروزنامه انجمن ايالتي آترين منبع  در قديمي -١

  :چاپ شده چنین است

االخالق كه واقعات سفارتخانه انگلیس و مسافرت علماي طھران به  كتاب تھذيب) اعالن(«

ً در آن درج شده در تبريز به طبع رسیده و در سراي میرزا مھدي در  نظما ُ حجره كرباليي قم م

  [17].»رسد میرزا آقا به فروش مي

ارگان انجمن ايالتي (انجمن «اساس ھمین نشريه پژوھشي تحت عنوان  خانم منصوره رفیعي ھم كه بر -٢

  [18].انجام داده است» )آذربايجان

االخالق  ذيل تھذيب» ھاي چاپي فارسي فھرست كتاب«مرحوم خانبابا مشار در كتاب ارزشمند و گرانبھاي  -٣

، چاپ سنگي، ١٣٢٤االفاق مثنوي، حاج رضا صراف تبريزي،  فيالنادره  االخالق و قضیه تھذيب«: نويسد مي

  [19].»ي صفحه شماره خشتي، بي

ّد ديھیم، آمده استتذكره شعراي آذربايجانحال صراف تبريزي در كتاب  در شرح -٤   :، اثر محم

» ١٢٩٦« ١٣٣٢ق در تھران و به سال  ھـ ١٣٢٤االخالق وي به سال  وي تھذيبمثن«

  [20].»شمسي در تبريز به چاپ رسیده است

ا  گرچه به ّ ّد ديھیم قابل دفاع نیست ام اين اثر وي كه در پنج جلد چاپ شده است نظر اينجانب، عملكرد سیاسي محم

  .به لحاظ علمي قابل دقت و شايسته تحسین است

ي  ، شماره١٣٨٣دي ماه  ١٦به تاريخ  »توركجه ادبیات صحیفه سي«روزنامه مھد آزادي  ٤كه در صفحه  چنان -٥

ّد نخجواني نسخه ٤١٦٧ . فرھنگ است شناس و پژوھشگر بزرگ تاريخ و درج شده است، تصريح مرحوم حاج محم

  .اي ھم كه در كتابخانه مركزي تبريز از اين اثر صراف وجود دارد نسخه اين استاد معظم و مصحح گرانقدر است نسخه

شناس  ، تألیف دكتر ھادي ھاشمیان، كتاب٨٧٠ي  در جلد دوم، صفحه كتابشناسي حاج آذربايجان شرقيدر  -٦

االفاق، تبريز مطبعه مشھدي اسد  النادره في االخالق و قضیه ھذيبصراف تبريزي حاج رضا، مثنوي ت«: خوانیم معروف مي

  »ص ١٠، ١٣٢٤آقا 

سواد كه از خواندن صحیح اشعار تركي عاجز ھستند، اثر فوق را بدون آنكه از نزديك  نمايان مدعي و كم برخي محقق

شمسي به  ١٢٨٥قمري،  ١٣٢٤اين نسخه را ديده باشند كه در دو نوبت در تبريز و تھران چاپ شده آن ھم در سال 

از آن جمله سراينده آن را شاعري مداح رضاشاه . اند اساس سرھم كرده ھايي بي شاعري خیالي نسبت داده و بافته

  .اند پھلوي قلمداد كرده

اين مثنوي كه در تاريخ آغاز جنبش عدالتخواھي مردم تھران تا گشايش مجلس شوراي ملي است براي اولین بار در 

ھجري قمري يك ھفته پس از گشايش مجلس با چاپ سربي  ١٣٢٤تاريخ بیست و چھارم شعبان سال تھران در 
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چاپ ديگري  [21].ارگان انجمن ايالتي آذربايجان درج شده بود» انجمن«خبر انتشار اين مثنوي در روزنامه . منتشر شد

منتشر شده است كه ) ھجري قمري ١٣٢٤(از اين مثنوي با چاپ سنگي به قطع خشتي در تبريز در ھمین سال 

اي  از چاپ سربي اين مثنوي نسخه [22].ھاي چاپي فارسي به آن اشاره نموده است مرحوم مشار در فھرست كتاب

چاپ نشده است به معرفي و سیر در آن  دلیل آنكه اين مثنوي ديگر تجديد در كتابخانه شخصي نگارنده موجود است به

صفحه انتشار يافته، تعداد ابیات  ٢١اين نسخه در قطع وزيري در : آن به اين شرح است معرفي اجماليپردازيم،  مي

صراف تبريزي ھر جا كه مناسب . الدين بلخي است بیت و وزن آن ھم بر وزن مثنوي معنوي موالنا جالل ٣٠٥اين مثنوي 

اي متوسط از شعر فارسي اين دوره  در مجموع اين مثنوي نمونه. را تضمین كرده است» مثنوي معنوي«ديده ابیاتي از 

در يك نگاه اجمالي بايد گفت كه . ر خواھیم داشتدر اين مختصر گذر و نظري از باب رويدادھاي تاريخي در اين اث. است

  .دربرگیرنده تمام حوادث و وقايع مشروطیت و جنبش عدالتخواھي نیست

  :شروع اين اثر با بیت زير است

  بـــود در آنجــا دو تــن از راستــان                     دوش بــــودم در وثــاق دوستــــان

  :ین معرفي كرده استو در پايان منظومه ھم خود را چن

  نام وي باشـــد رضــاي شــاه دوست                    ھـر كه ناظــم را به دوران نامجـوست

  ھــم بـــود ايرانیــــان را خیـرخـواه                    از سـر صــدق است عبـــد پادشـــاه

  و صـراف سخــــن خويشتن صـراف                   مسكنـش طھران و تبـريــزش وطـــن

  القــــدس داري گنــــــج از دم روح                    سال وي نبود فزون از بیست و پنـــج

ــر مــذھب وي مــذھب اثنــي                     مــسلك وي از حـقیـقـت مفتخــــر   عشــ

  ــر خـداستابــن عــم مصطفي شیـ                    گر تو خواھي مرتضي است آن حقیقت

  سـوزم از سوختـــن ســـرخوشـــم                     ز اشتیـــاقش روز و شب در آتشـــم

ُ للـــوالء را خوشــــدلـــم                     ز آب مھــرش چون سرشته شد گِلـم   البــــالء

  و بیست و چــھاردر ھـزار و سیصـد                      مثنـــوي گفتـــم بمانـــد يــادگــار

در آغاز از ويراني ايران، پس از آن رواج علم و دانش در روزگار مظفري سخن رانده، از قضايايي ھمچون گران شدن قند و 

الدوله مطالب بعدي  ھاي عین چوب خوردن بازرگانان بدون اشاره گذشته، مھاجرت صغرا و بازگشت ايشان، كارشكني

خانه انگلیس پرداخته گرچه اقدام سفیر انگلیس را با  و تحصن مردم در سفارت به مھاجرت. ابیات مثنوي صراف است

ن ُ چند سلسله حوادث به  ھر. كند الدوله كه منجر به تحصن مردم شده را تقبیح مي كند اعمال عین نیت تلقي مي حس

يران بوده است، آراء و دقت و نظم به دنبال ھم نیامده است لیكن چون وي يكي از بازاريان از اقشار باسواد سنتي ا

ھاي طبقه تجار مسلمان كه سھم عظیمي در جنبش  ھا و آرمان عقايد و طرز تلقي وي از رويدادھا، خواست

اينكه در جنبش عدالتخواھي مردم ايران كه بعد به . توجه و واجد اھمیت است  عدالتخواھي داشتند براي ما قابل

ھاي  اند؟ خواست كرده و از اين حركت چه اھدافي را دنبال مياند؟  مشروطیت بدل گشت چه اقشاري شركت داشته

اي بوده؟ رھبران ايشان چه كساني ھستند؟ مطالبي است كه اين سند  مردم مسلمان ايران در اين حركت بر چه پايه

  .تاريخي، گوياي آن است

نامد، كه جاي بحث دارد، به نقش روحانیون در رھبري و  مي» مجلس عدالت«مجلس شوراي ملي را نخست 

مساعدت تجار و بازرگانان اشارات جالبي دارد، بر نقش پیروي از قانون اتحاد در پیشرفت و ترقي انگشت تأكید 

  :پردازم تر در اين مثنوي مي پس از اين نگاه اجمالي، به سیري اندك جزئي. گذارد مي
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شود كه صحبت از  الق ھمچون ساير آثار اجتماعي اين دوران با گفتگوي دوستاني آغاز مياالخ داستان مثنوي تذھیب

  :ماندگي مردم دارند ويراني وطن و عقب

  )١بیت (و تن از راستـان بود در آنجا د                  دوستـان *دوش بودم در وثاق

  )٢بیت (تا كه آمد در میان شرح وطـن                    كردند از ھر جا سخن ذكر مي

  )٣بیت (در حقیقت بنگري ويـران بود                    آن وطن گويم تو را ايران بود

  :ھاي ويراني كشور ھستند ھاي داستاني مثنوي در جستجوي ريشه شخصیت

  )٤بیت (الحــزن  كز چه رو ايران بـود بیـت                 آن يكي با ديگري گفت اين سخن

پس از اظھار تأسف بر وضع موجود صراف از زبان يكي از دوستانش به رواج علم و دانش و گشايش مدارس به روزگار 

شاه   دانیم كه مظفرالدين مي. دنھ شاه اشاره كرده است و ھمین عامل را در بیداري ايرانیان ارج مي مظفرالدين

  [23].شاه با نشر معارف مخالف نبود برخالف پدرش ناصرالدين

  )١٧بیت (علم و دانش ھست اندر ازديـاد                   ز آنكه در دور مھین سلطان راد

لـم معدن   )٢٠بیت (آنكه شـد باني فتح باب علــم                   جود و سخا و كان حِ

ر از آداب و فن                    كرد ايجاد مـدارس در وطــن ُ   )٢١بیت (تا شود ايران پ

ان است در ادامه مثنوي صراف، درماندگي و بیچارگي مردم ايران را كه ناشي از استبداد مطلقه قاجارھا و حكمرانانش

  :كند چنین بیان مي

  )٣٧بیت (نوع خود را ديد در سوز و گداز                  ھر كه بر ملت نمودي چشم باز

  )٣٨بیت (كرد شور  با دل خود ھر يكي مي                 جملگي مستغرق گرداب جـور

  )٣٩ بیت(در خیالش از وطـــن آوارگــي                  كج نمـوده گـــردن بیچارگــي

  )٤٠بیت (ريش  ديگري از ظلـم ظالـم سینه                آن يكي از جور حاكم دل پريش

. نكته جالبي كه اين مثنوي سند گوياي آن است، نقش و جايگاه علما و مراجع در رھبري جنبش عدالتخواھي است

ھنوز از روشنفكران و . اند لما بودهكرد ع رھبران مردمي كه ايشان را در نیل به اھداف عدالتخواھي رھبري و ھدايت مي

  .كرده غرب در رھبري حركت مردمي نام و نشاني نیست منورالفكرھاي تحصیل

  )٤٤بیت (انــد ايرانیــــان  در ھالكـت مانده                 الغرض ديدند چــون روحانیـــان

  )٤٥ت بی(جان و تن را از احتراقش سوختند     از حمیـــت آتشــي افروختنـــد 

  )٤٦بیت (جمله اندر قول خود يك دل شدند                  متحـد گشتند پس گـــرد آمدنــد

  :كند كه پس اشاره به مھاجرت صغراي علما مي

  )٤٧بیت (مـدتي بودنـد در آنجا مقیـــم                   پس برفتند حضرت عبدالعظیم

ِ اصالح وطــن                   آستانش را نمودنــد انجمـــن   )٤٨بیت (گفتگو كردند ز

  [24].نامد مي» روح ملت«صراف در جاي ديگر روحانیون را 

طوركلي اين نھضت مردمي نھضت  خواھي غربي خبري نیست گرچه به در اين تاريخ ھنوز از مشروطیت و مشروطه

ِ عدالتخواھي است ھم مردم و ھم . مشروطیت يا انقالب مشروطیت نام گرفته لیكن در آغاز جنبش، جنبش اسالمي

و متن رھبران ايشان در پي عدالتجويي و عدالتخواھي ھستند آنچه روحانیون و به تبع مردم در پي آنند برگرفته از قرآن 

  .اسالم است

  )٥٠بیت (دور كن از حضرتت بیگانـــه را                   خانــه را ھیــن گُشا باب عدالت
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  )٥٣بیت (داروي رفــع مـرض پیدا كننــد                   پس بفرما جملگي شــورا كننــد

ـــود قانــون كـــل در كالم ُ   )٥٤بیت (م رسل كاين چنین فرموده، آن خت                  هللا ب

  )٥٥بیت (زآنكه آمد او صــراط مستقیـــم                   ره نشان داده به فُرقـــان عظیــم

  )٥٦بیت (ھست قرآنش بر او محكم دلیـل                  جويد شريعت را سبیل ھر كه مي

ز چھارشنبه شانزدھم شھر مرحله اول حركت مردم و علماي تھران با بازگشت علما از حضرت عبدالعظیم كه از رو

القعده سرانجام با صدور فرمان تأسیس عدالتخانه، پايان  آغاز گشته بود، در تاريخ جمعه شانزدھم ذي ١٣٢٣شوال 

  [25].يافت

  )٥٨بیت (عرض اينان را پذيرفت از عطــا                   شه چو از رأفت بخواندي نامه را

  )٥٩بیت (سازم از رأفت شما را كامیـــاب                   چنین مرقوم كرد اندر جواب اين

  )٦٠بیت (زآنكه روح ملتیــد و مــن تنــم                   ھر چه استدعــا نمايید آن كنــم

  )٦٤بیت (سوي طھران با دل شـــاد آمدند                   زيـن بشارت از غــم آزاد آمدند

  :روحانیون را به كلي مأيوس نمود) شاه صدراعظم مظفرالدين(الدوله  ولي امروز و فردا كردن عین

  )٦٧بیت (رشته مقصودشان نامد به دست                     مدتي كردند در خلوت نشست

الدوله در امر تأسیس عدالتخانه را به برداشت تناقض وي از كاركرد قوانین شرعي  شكني و مخالفت عینصراف كار

  :گويد الدوله خطاب به شاه مي داند از قول عین اسالم با امور سیاسي و اقتصادي دولت مي

  )٧٠بیت (آفتاب سلطنـت يابــــد زوال                     كشورت را از بنا خیـزد مالل

  )٧١بیت (لیك سازد مملكت را كاستــه                    رچه قرآن ھست بس آراستهگ

  )٧٢بیت (مالیات و گمركت كرده حرام                     زآنكه در قرآن خداي الينــام

  :پردازد صراف در پاسخگويي به اين تناقض دست به تطبیق بین قوانین اقتصادي اسالم و قوانین عرفي حكومتي مي

ُســـلھ ُد ختـم ر   )٨٠بیت (عالمي خواندند او را عقل كـل                   ادي ما آنكه ب

  )٨١بیت (فرمود در راه خـــدا  صرف مي                  المـــال را جمـــع میآورد بیت

  )٨٢بیت (پس بود در شرع ما فعل حرام؟                  گمرك و مالیه او را گشته نــام

الدوله با تأسیس عدالتخانه اين نیست، اين تالش در جھت توجیه اسالمي جنبش  خالفت عینگرچه دلیل م

عدالتخواھي توسط شاعر است، يا آنچه در افواه مردم رايج بوده، اين ديدگاه است كه صراف آن را به شعر برگردانده 

ّدواعظ به شھادت طلبه الدوله در جريان تبع كارشكني و آزار و اذيت آزاديخواھان به دستور عین. است ید شیخ محم

  [26]:منجر شد) عبدالمجید(سیدي حسین نام 

  )٨٤بیت (از وطـــن آواره با حـــال تبـــاه       گنـــاه الغرض جمعیتي شـــد بي

  )٨٦بیت (ملك ري را شور و غوغا شد پديد     واعظي را آن زمـان نوبت رسیــد 

  )٨٦بیت (كشتن سادات بس معمــول شـــد                  سیدي در آن میان مقتـــول شـــد

  :اجتماع دوم علما و مردم در مسجد شاه سابق به خاك و خون كشیده شد. مردم درباره پیرامون روحانیون گرد آمدند

  )١٠٣بیت (گُنـــه كردند خلقـــي را تلــف  بي             ھا شد ھدف بر گلوله جســم و جان

  )١٠٤بیت (جسمشان با خاك و خون آغشته شد               سید و عامي بنــاحــق كشته شـــد

  )١٠٥بیت (جمـــله بنھادند رو ســـوي فـــرار              چون پديد آمد به خلق آن گیــرودار
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در مسجد باقي ماندند با آنكه آب و آذوقه برايشان بسته بود  [27]»روحانیون آن ھواخواه ھمه اسالمیان«لیكن 

  :سرانجام صالح در آن ديدند كه از ايران ھجرت نمايند

  )١٠٩بیت (ترك ايران را نمودن شد صـالح                 ي فـالحپس به ھم كردند شورا

  )١١٠بیت (هللا واســع آمـــده  زآنكه ارض                 رويم از ملك ايران غمــزده مي

الدوله به قضیه تحصن مردم در سفارت انگلیس اشاره دارد، گرچه بزرگواري  صراف تبريزي پس از كمي تقبیح اعمال عین

ستايد، لیكن بر دست غیبي در ھدايت مردم به سفارتخانه انگلیس اشاره دارد كه نه مردم و نه  را مي! یرجناب سف

حال اين دستان غیبي چه كساني بودند و چه اھدافي داشتند، وي اطالعي . نداشتند» چنین فكرت اين«روحانیون 

ً روشن شد كه چه مي سر جنبش اسالمي عدالتخواھي مردم خواستند و بر  ندارد ماھیت اين دستان غیبي بعدا

  :مسلمان چه آوردند

  )١٣٦بیت (چنین فكرت كجا  ورنه خلق و اين    دست غیبي شد برايشان راھنمـــا 

  :كند الدوله را به شدت محكوم مي در ادامه صراف ظلم و ستم و تعدي عین

  )١٥٣بیت (رنــگ التجا بردند بــــر اھــــل ف             بس كه بر ملت نمودند عرصه تنگ

  )١٥٤بیت (بر كشیدند عاقب زان سوي رخت               ظلم بر ايشان چوره بگرفت سخت

ـدي بس محتــــرم  ُ عبد ب ُ   )١٥٦بیت (حرمت از آنھا برفتـــه از ستــــم   بقعه و م

  )١٥٧بیت (التجا بــر خارجي بردنـــد انـــام  احترام  مسجد و بقعه چو شــد بي

  :كند استھزا مسبب اين قضايا را خطاب ميبه 

  )١٥٨بیت (خانـــه اسالم از او آبـــاد شـــد    در حقیقت مصطفي دلشـاد شـــد 

ُسن خدمت آوردي به جا   )١٥٩بیت (هللا هللا فــــكرتت را مرحبــــــا                 خوب ح

َد ــو ُ َرجا ب   )١٦٠بیت (ف استھــزا بـــود داند اين توصیـ                ھر كه را ھوش و خرد ب

داند و تأكید بر نقش قانون در  مي قانوني بيھاي ايران را از  شاعر در جاي جاي اين سروده خود سبب خرابي

  :پیشرفت و ترقي دارد

  )١٦٤بیت (عدل و قانون مايه افزوني است                   قانوني است ھا ز بي اين خرابي

  )١٦٥بیت (شاخه عـــدل آرد آنگه اتفــاق                   اقتیشه قانون كند بیـــخ نفـــ

  )٢٠١بیت (اتحاد است، اتحاد است، اتحاد                  كاي جماعت مايه قانـون و داد

  :گیرد ماندگي ايران را با ترقي ژاپن مقايسه كرده نتیجه مي وي عقب

  )٢١٢بیت (ژاپــون شـــود  از ترقي ثاني                   مملكت چون تابع قانون شود

میالدي در افكار ايرانیان اين سؤال را پیش آورده  ١٩٠٥بدون شك شكست روسیه تزاري از دولت كوچك ژاپن در سال 

اي به اين پايه از رشد و ترقي رسیده كه توانست روسیه را شكست دھد،  بود كه ژاپن چگونه و به چه واسطه

داند و  صراف تابع قانون بودن و اين مردم را عامل پیشرفت مي. در دست گرفته بود اي كه شريان حیاتي ايران را روسیه

الدوله و اعزام  در ادامه مثنوي به آگاه شدن شاه از قضايا، عزل عین. كند پیروي از قانون را براي ترقي ايران تجويز مي

را ابتدا لفظ  مجلسي مثنوي آورده ال كند در توضیحاتي كه شاعر البه عضدالملك جھت بازگرداندن علما اشاره مي

  .به كار برده است» مجلس شوراي ملي«، و اندكي بعد [28]»مجلس عدالت«



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٩ 
 

را در رويارويي كه ديده بیان آل خود  وي مجلس ايده» مجلس عدالتِ «پیش از صدور فرمان گشايش مجلس به قول او 

كننده در اين جنبش  آل مطلوب نظر اكثريت مردم مسلمان شركت دارد، اين مجلس رويايي بايستي ايده مي

  :عدالتخواھي باشد

نعقـد از شیــخ و شبـــاب             لیك چون دوشینه ديدستــم بخــواب ُ   )١٨٩بیت (مجلسي م

  )١٩٠بیت (اي انــــدر حجـــاب  تا نماند نكتــه             طرح مجلس گويم و ھم شرح خواب

ــــدي پیراستــــه               مجلسـي ديــــــدم بسي آراستــــه ُ   )١٩١بیت (از خردمنـــدان ب

  )١٩٢بیت (گَرد ھـم بنشسته انــــدر انجمــــن                ھم در آن مجلس چھـل پنجاه تـــن

  )١٩٣بیت (از پـــي دارو ھمـــه در جستجـــو               گفتگـــو اند مفتـــوح بـــاب كـرده

آل و  صراف ويژگي كه براي نمايندگان ايده تصور عامه مردم، مسئله عدالت و قانون بر پايه دين و مذھب بودهدر 

  :داند بخشي آالم مردم، پايه دين را از ايشان محكم مي آورد گذشته از التیام رويايي خود مي

  )١٩٩بیت (زين جماعت پايه دين محكم است                 ملت را از ايشان مرحـم است زخم

ّد طباطبايي آيت(ھاي خود  صراف در ادامه غیرمستقیم از زبان يكي از شخصیت ھاي اشتغالزا  به طرح) هللا سید محم

  :پردازد براي رونق اقتصادي كشور مي

  )٢١٤بیت (را بخش گنج شايگـــان  ھـر يكي  من نگويم نوع خــود را رايگــان 

  )٢١٥بیت (تا نپندارند خود را مفت خــــوار    لیك ھر يك را نما مشغول كـــار 

  )٢١٦بیت (اوفتاده ايـن ھمه ارض ممــــات                 خواھي ار از فقـر ايشان را نجـات

  )٢١٧یت ب(ملك و ملت را ز خـود دلشاد كن      ارض باير را ھمـي آبـــاد كـــن

هللا  شاعر تبريزي ما در ابیاتي چند به مدح رھبران جنبش عدالتخواھي پرداخته نكته جالب اشاره صريح به شیخ فضل

  :نوري است

ّـد«خود    )٢٢٢بیت (رونقي در شـــرع احمـــد داده است          ھـــم محمدزاده است *»محم

ُست ُست            باعث قانــــون و عــدل آمد نَخ ِج   )٢٢٣بیت (داوري رنـــــج خاليـــق را ب

  )٢٢٤بیت (راد  *»سیـد عبدهللا«نـــام وي شـــد             ھــم نخستیـن آنكه گفت از اتحـــاد

  )٢٢٥بیت (ھر دو تن، دين راست چون حبل متین             المسلمیـــن االســالم مــــولي حجت

  )٢٢٦بیت (جملگي را لطف ســـــازد پايـــــدار            االسالمیــــان را كــردگـــــار حجت

  )٢٢٨بیت (بــــر افـاضاتش بیفزايـــــد خــــدا           را» هللا حاجي شیخ فضــل«خاصـــه 

  :كند كه اي كه شاعر در آن تاريخ با ناباوري بیان مي نكته

  )٢٣٦بیت (شكرلِله بر شمــا آســـان گشت                 بھر قانون خارجه از جان گذشت

ھا رنگي ديگر گرفت،  شاه جريان آن مقطع تاريخي سخن سراينده درست است، لیكن اندكي بعد از مرگ مظفرالديندر 

  :آورد خواھي ايران و انگلیس مي اي كه بین قانون در مقايسه

  )٢٣٧بیت (جان و مال خويش بنمودند صرف                  ساير ملت بر اين يك كلمـه حرف

  )٢٣٨بیت (فتح بنمودند بر خـــود بــاب گنج     ـــال رنج انگلیسان بعد پانصــد س

  )٢٣٩بیت (بین چه سان دارند اكنون قال و قیل                  روسیان از بھر طـــي اين سبیـــل

  )٢٤٠بیت (بھر اين قانون نمودند جــان فــدا                  ھا صد ھزاران كس ز نـــوع روس

  :گیرد كه و چنین نتیجه مي
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  )٢٤٢بیت (لیك آسان كرد لطف شھريار                      ود نپنداريد آسان بود كـارخ

  [29].ھاي مردم مؤثر بود شاه در پذيرش سريع خواست شك مھرباني و رأفت ذاتي و يا ترس مظفرالدين بي

  )٢٤٦بیت (گشت غرق  صد ھزاران كس به خون مي         شد گـــر به خلـــق رأفتت شامــل نمي

موردي كه وي اشاره به آن نموده گرچه . شاعر اندك اندك با اشاره به بازگشت علما از قم قصد ختم سروده خود دارد

ا در ساير منابع به آن اشاره نشده، میھمان شدن علما و نسبت به حوادث بعدي از اھمیت اندكي  ّ برخوردار است ام

» حاجي سید محمّد آقا صراف تبريزي«مھاجرين مھاجرت كبري، ھنگام بازگشت به تھران در كھريزك به میزباني 

ِ وطن ][30است، دوست است كه با جان و دل در اين راه  كه نشانگر اخالص و ارادت تجار و بازاريان پاك نھاد مذھبي

  :اند كوشیده

  )٢٥٢بیت (پس به كھريزك بر ايشان خوش گذشت            جملگـــي كردنـــد از قــــم بازگشت

ـــــد میزبــــان بودشان حاجــ           پیشوايان بودنــــد آنجــــا میھمــــان ّ   )٢٥٤بیت (ي محم

  )٢٥٦بیت (نكرده بود، الحق جــــان دريـــــغ  مي           خود نكرده بود تنھــا نـــان دريـــــغ

ّر كه در تأمین مخارج مبارزات عدالتخواھي سھیم بوده و از وكالي طبقه  ّد صراف از تجار معتبر و خی حاجي سید محم

  :گويد صراف در وصف ھمشھري خود مي [31].صرافان در مجلس اول است

  )٢٦٢بیت (اھل آذربايجان شد ســرفـراز                    تاز چون به میدان سخايي يكه

دھد  اي مي دانا است كه به دست ھر يك از فرزندان شاخهپايان مثنوي تذھیب اخالق، داستان مشھور پسران و آن پدر 

  :كند كه كه بشكنند، صراف از زبان آن پیر برنا دل، جوانان ايران را مخاطب ساخته نصیحت مي

  )٢٨٣بیت (بیند مـــــالل  در جھان ھرگز نمي                 ھر گروھي را موافق شد خیــــال

  )٢٨٤بیت (تا شويد اندر زمانــه كامـــــران                     وفق پیش آريــد اي ايرانیـــــان

  )٢٩١بیت (بـر شما بــادا به دوران اتحــــاد     پس به فرزندان بگفت آن پیـر راد 

  )٢٩٢بیت (شك بر شما  چیره گردد خصم بي                   در زمانه گر شويد از ھم جــــدا

  )٢٩٤بیت (شك از دستت نیايد ھیچ كــار  بي                    پنج انگشتت نشد در فعل يــــار

  

    

  

  .٢٠٢، ص ١٣٧٠، تبريز، انتشارات ذوقي، مشاھیر آذربايجاننیا، صمد،  سرداري. [1]

  .ھمان. [2]

از . نفسي گرم و افكاري روشن داشت. دقت بود از اديبان و عارفان. میرزا علي لنكراني دانشمند يگانه و فرزانه بود. [3]

ھجـري قمـري خـود و  ١٣٢٢در سـال . توان نام برد شاگردان برجسته او صفوت، میرزا كريم صافي و صراف تبريزي را مي

سروده آنچه سروده بود در انقالبـات تبريـز غـارت و  وي شعر نیكو مي. اش در اثر اپیدمي وباي تبريز درگذشتند ھمه عائله

  ).٢٩٨، ص ١٣٥٠، تبريز، بنیاد رضا پھلوي، تبريز و پیروانجوادي، شفیع، . (میان رفته استاز 

  .٥٠، ص ١٣٥٦، تھران، ؟، گانه آذربايجان سخنگويان سههللا،  فتحي، نصرت. [4]

  .٢٠٠نیا، پیشین، ص  سرداري. [5]

ّد اف، كامران، احمد اف، احمد آقا، . [6] ّد، محم ، بـاكو، آذربايجـان دولـت نشـرياتي، ذربايجان غرللريآنوري اوغلو، محم

  .٤٠٩، ص ١٩٩١
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، ١٣٦٦، جلد اول، تھران، انتشارات زريـن و نگـاه، چـاپ ھفـتم، كلیات ديوان شھريارشھريار، سید محمدحسین، . [7]

  .٨٣ص 

  .١٠١، ص ١٣٢٧، تھران، رجال آذربايجان در عصر مشروطیتمجتھدي، مھدي، . [8]

  .٣١١، ص ١٣٧٢، به اھتمام فريدون پورحسین، تبريز، معرفت گلزار، كلیات اشعارعلي آقا، واحد، . [9]

  .١٥٨، تبريز، كتابفروشي فردوسي، ص كلیات اشعارصراف، حاج رضا، . [10]

  .١٨٧ھمان، ص . [11]

  ١٩٩نیا، پیشین، ص  سرداري. [12]

  ٢٢٧، ص ١٣٦٢، تھران، نشر تاريخ ايران، انجمن ارگان ايالتي آذربايجانرفیعي، منصور، . [13]

  .٧٥ صراف، پیشین، ص. [14]

  كاشانــه مـا رفت به تاراج غمـان خیــز                           اي غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز *

  نفســان خیــز از گــرمي ھنگامــه آتش                           از ناله مـرغ چمــن، از بانك اذان خیــز   

  از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز  

ّد اقبال الھوري به كوشش احمد سروش، تھران سنايي، چاپ چھارم،    .١٤٠، ص ١٣٦٨كلیات اشعار فارسي محم

  .٣٥، ص ١٣٢٠، كتابخانه ھالل ناصريھوپ ھوپ نامه، تبريز، . [15]

  .٤١٥ -٤١٦، صص ١٣٤٣، تھران، ادبیه، موادالتواريخنخجواني، حسین، . [16]

چاپ » ...اخالق تذھیب«اي كه چاپ سربي اين اثر است و در كتابخانه شخصي نگارنده است عنوان كتاب  در نسخه *

  .اند قید كرده» ...االخالق تھذيب«اند عنوان كتاب را  شده است و در مصادري كه به چاپ سنگي اشاره كرده

، تھـران، كتابخانـه ملـي )١٣٢٥الحـرام  محرم ٢٥، ٤، ص ٥٢سـال اول، شـماره (، ج اول، روزنامه انجمـن تبريـز. [17]

  .١٦٠، ص ١٣٧٤جمھوري اسالمي ايران با ھمكاري استاندار آذربايجان شرقي، 

  .١٠٧، ص ١٣٦٢تھران، نشر تاريخ ايران، . [18]

  .١٤٥٩ ، ص١٣٥٠، تھران، مؤلف، ١جلد . [19]

  .٢٨١، ص ١٣٦٨جلد سوم، مؤلف، تھران، . [20]

  . ١٠٧رفیعي، پیشین، ص . [21]

ُشــار، خانبابــا، . [22] االخالق و  تھـــذيب( ١٤٥٩، ص ١٣٥٠، تھــران، ١، ج ھــاي چــاپي فارســي فھرســت كتابم

  )ماره صفحهش ، چاپ سنگي خشتي، بي١٣٢٤اآلفاق، مثنوي، حاج رضا صراف، تبريز  النادره في قضیه

  اتاق= وثاق *

ّداسماعیل، . [23]   .٤٤، ص ١٣٥٦ھاي جیبي، چاپ سوم،  ، تھران، كتابانقالب مشروطیت ايرانرضواني، محم

  .٦٠بیت . [24]

  .١٠٥، ص رضواني، پیشین. [25]

  .١١٩، ص ١٣٣٨، ترجمه و حواشي، احمد پژوه، تھران، كانون معرفت، چاپ دوم، انقالب ايرانبراون، ادوارد، . [26]

  .١٠٦بیت . [27]

  ١٨٦سطر بعد از بیت . [28]

ّد طباطباييسی *   د محم

  .سید عبدهللا بھبھاني *
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  .١١٩رضواني، پیشین، ص . [29]

، ١٣٧١، شامل مقدمه و سه جلد، تھـران، امیركبیـر، چـاپ چھـارم، تاريخ بیداري ايرانیاناالسالم كرماني،  ناظم. [30]

ّد صراف در منابع نیست (، ٥٤٣ص  به احتمال زيـاد در ايـن میـان، كشـته بعد از استبداد صغیر نام و نشاني از سید محم

ــا مشــیرالدوله  ــدين(شــده باشــد، گفتگــويي از وي ب ــاب  را تقــي) شــاه صــدراعظم مظفرال ــه انقــالب «زاده در كت زمین

  ).١٣٥٦تھران، گام، چاپ دوم، : آورده است» مشروطیت ايران

ّد محمدي، . [31] ، جلد اول، بـه كوشـش منصـوره اتحاديـه، سـیروس واقعات اتفاقیه در روزگارشريف كاشاني، محم

  ٩٧سعدونديان، نشر تاريخ ايران، ص 

  

  

 

 


