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چکیده

خوابنامههای عصر قاجار ازجمله منابع غیرتاریخنگارانههای هسهنن کهه در
آشنایی با زمینههای فکری شکلگیری انقالب مشهرطهه ،جایگهاهی طیهه

دارن  .شماری از رطشنفکران عصر قاجار با رطیآطردن به قالب نوشناری

خوابنامه ،افکار نوخواهانه ط ای های اننقادیشهان را بیهان کهرد انه  .ایهن

ان یشهمن ان بنههابر مالاتههاا یا هی ،محه طدیتههها ط اقنئههازاا زمانههه،

خوابنامه را قالبی منا هب بهرای بهه لهالش کشهی ن نته موجهود ط تبیهین

نترهای اصالای ط نوگرایانه خهویش یافنههانه  .در مقاله ااضهر ،ضهمن
تحلیل محنوای خوابنامههای مسهال المحسهنین اثهر ههالبو  ،هیااننام

ابراهی بیگ از زینالعاب ین مراغهای ،ی

کلمه از مسنشارال طل تبریهیی،

 .1دانشیار گرط تاریخ ،دانشگا بیرجن ؛ zalizadehbirjandi@birjand.ac.ir
 .2کارشنا ی ارش تاریخ ایران ا المی؛ alizade.at91z@yahoo.com
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ر ههال رؤیههای عبیبههه ط مشههاه غریبههه از عبه البواد نیشههابوری ،مبله

آ مانی از عب الرای الهی ط رؤیای صادقه از محم اسن تهاجر کاشهانی،

نقش اینگونه آثار در بی اری اذهان ط تکوین زمینههههای فکهری انقهالب

مشههرطهه را بهها ا ههنداد از رطش توصههیدی -تحلیلههی برر ههی ط ارزیههابی

کرد ای  .یافنههای مقال پیشِرطی نشان میدهن این آثار در شکلگیهری

تبیین فکری مشهرطهیت ط بیهان مئهامینی همچهون قهانونخهواهی ،طههن-

پر نی،آزادی ،اقوق زنهان ،تأ هی
کشی ن نت

مبله  ،خرافهه هنییی ،بهه لهالش

یا ی موجود ،ط ا نب اد نییی ،نقشهی مهه ایدها کهرد انه .

اهمیههت ایههن نقههش بهها توجههه بههه موانههع یا ههی ،ههننی ط مههذهبیای کههه

مشرطههخواهان با آنها مواجه بودن  ،آشکار میشود.

واژههااای کلیاادی خوابنامهههههها ،انقههالب مشههرطهیت ،هههالبو ،
مسنشارال طله ،زینالعاب ین مراغهای ،عب الرای الهی قرجهداغی اهری.

 .1مقدمه

برای آشنایی با پیشینههای انقالب مشرطهیت ایران ،مبانی فکری ط رخ ادههای اثرگهذار در

رطن مشرطههخواهی ،منابع منع دی طجود دارن ط یکی از آثار مغدول از نتهر پهطهشهگران
این اوز  ،خوابنامههای عصر قاجاریه ا ت .خوابنامههنویسهان عصهر قاجهار بها اننبهاب ایهن
قالب نوشناری ،ضمن تبیین ان یشههای نوگرایانه ،نت اجنماعی موجود را به لالش کشهی
ط در مواردی ،مشرطعیت نتام قاجار را خ شهدار کرد ان  .درمیان خوابنامههای پ یه آمه

در دطرۀ قاجههار ،مسههال
مراغهای ،ی

المحسههنین هههالبو  ،ههیااننام ابههراهی بیههگ اثههر زیههنالعاب ه ین

کلمه از مسنشارال طل تبرییی ط ر ال مبل

آ همانی از عبه الهرای الههی

درمیان رطشنفکران ط مشرطهههلبان از اشنهار بیشنری برخودار ا ت .این مقاله با تأکیه بهر
خوابنامههای ذکرش به این ؤال پا خ میده که خوابنامههای عصر مشرطهیت در تبیهین
افکار مشرطهیت له نقشی داشنهان ط دالیل اننبهاب ایهن قالهب بهرای بیهان ایه ههای نهو ط
مشرطهههلبانه ،له بود ا ت.
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 .2پیشینۀ پژوهش

در برر ی پیشینههای موضوع موردمطالعه در این مقاله بای یادآطر ش دربهارۀ اهمیهت ایهن
آثار در آگاهیببشی به مردم ط آشنایی آنان با ان یشههای مشرطههخواهی در برخهی منهابع
بهاخنصار ،مطالبی آم ا ت که ازجمله آنهها تهاریخ مشهرطهه از اامه کسهرطی دربهارۀ

اهمیت این کنابها در زمان مشرطهیت نوشنه ش ا ت .در کناب نتریه اکومهت قهانون

در ایران از ی جواد هباهبایی نیهی دربهارۀ اهمیهت ر هال یه

کلمهه از مسنشهارال طله در

اصالح اقوقی ایران ،اهمیهت کنهاب ازنتهر اقهوقی تحلیهل شه ا هت .در آثهار فریه طن

آدمیت مانن ای زولوژی نهئت مشرطه ایران ط ان یشههای هالبو

تبریهیی نیهی برخهی از

این منابع ط تأثیر این کنابها در انقالب مشرطهیت برر ی ش ا ت؛ اما هیچیه

از آثهار

فوق ازمنتر قالب نوشناری خوابنامهنویسهی ط جایگها ایهن قالهب گدنمهانی در تبیهین افکهار

مشرطهه برر ی نش ان  .دراوزۀ برر ی خوابنامهها میتوان کناب مق مهای بر رؤیاشنا ی

تاریبی :مطالع موردی تصحیح اننقادی ر ال منامیه ،پایاننامه باعنوان جایگا خوابنامههای

دطرۀ قاجار در طقایعنگاری از زهر علیزاد ط نیی مقاالتی همچون موارد ذیل را ذکر کرد:

«دالیل رطیکرد ان یشهطرزان عصر قاجاریه به خوابنامهنویسی» از زهرا علیزادۀ بیرجنه ی ط
دیگران« ،نقش ترجمهها در تحول محنوایی خوابنامههای قاجار» از زهرا علیزادۀ بیرجنه ی
ط زهر علیزاد  ،ط «تحلیل گدنمانی خوابنامه ،رؤیای عبیبه ط مشاه غریبه با تکیه بر نتریه
فرکال » از زهرا علیزادۀ بیرجن ی ط دیگران .تداطا مقال ااضر بها ایهن آثهار ،تأکیه بهر
خوابنامههای دطرۀ مشرطهیت ط بازنمود ان یشههای مشرطههخواهی در این آثار ا ت.
 .3بازتاب اندیشههای مشروطهخواهی در خوابنامههای عصر قاجار

آگاهی از بسنرهای شکلگیری انقالب مشرطهیت ط مبنای فکری آن ،همچنین جه الههای

میان جناحهای هر دار ط مبالف مشرطهه ،مسنلیم مطالعه ط برر هی منهابع ط آثهار منعه د،
اع از تاریخنگارانه ط غیرتاریخنگارانه ا ت.
رطیارطیی جناحهای مبالف ط موافه  ،ط جه ال ایه زولوژی

آنهان هبب پ یه آمه ن

نشریاا ،کنابها ط ر ایل فراطان به ود ط زیان مشرطهه ش (اازری .)214 :1364 ،علما با
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اتکا به پشنیبانی مراجع ثالث نبف ،1با نوشنن ر الههایی در دفاع از اقانیت مشرطهه ط نقه
نتام ا نب ادی ،ازلحاظ نتری به تحکی مبانی ط اصول نتام مشرطهه کم

شایانی کردنه

(صههالحی )39 :1387 ،کههه در مطالعهه تههاریخ مشههرطهیت نبایهه از ایههن ر ههازل ط آثههار
رطشنفکران که زمینه را برای طقوع این انقالب فراه کردن  ،غافل ش ؛ زیهرا ان یشههههای
مبننیبر قانونخواهی ،مطالبهاا اقهوقی ،عرفهی هازی ط افکهار اننقهادی نویسهن گانی نتیهر
آخون زاد  ،میرزاآقاخان کرمانی ،هالبو  ،مراغهای ط مسنشارال طله ،بسنر ایباد ع النبانهه
ط در ال 1285ش .مطالب مبل

شورای ملی ،اکومت مشرطهه ط ت طین قانون ا ها

را

فراه آطرد (فوران.)288 :1377 ،
ازمیههان ایههن آثههار رطشههنگرانه ط آگههاهیببههش ،خوابنامهههههها ،جایگههاهی خهها

دارنه .

«خوابنامه» در لغت بهمعنای کنابهای تعبیر خواب (لغننام دهب ا« :1377 ،خوابنامهه») ط یها
دا ههنانی ا ههت کههه جریههان اصههلی ط اههوادخ آن در خههواب مههیگههذرد (انوشههه:1376 ،

«خوابنامه») .از آنبا که نیمی از زن گی انسان در خواب میگذرد ،نبای از آن غدلهت کهرد.
تاریخ خواب را میتوان با رطیکرد یا ی یا رطیکرد اجنماعی ط فرهنگی ط ...مورد برر هی
قرار داد (رامانیان ط ااتمی .)11 :1392 ،اهمیت خواب درمیان ادیان ط جوامع که به دیه ۀ
الهام ازجانب خ اطن منعال نگریسنه میشود ،باعث ش کهه در ادطار مبنلهف ،پادشهاهان ط
دطلنمردان اکومنی برای مشرطعیتببشی به فرمانهای خود از خواب ا نداد کنن  .نمونه
این خوابها رؤیاهای بکنکین ا ت که ازههر

ائهرا خئهر ط پیهامبر (

) در عهال

خواب ،نوی به لطنت ر ی ن ط قه رایهافنن بهه اط داد شه (بیهقهی.)257-255 :1370 ،
داعی به خواب دی ن ،برقراری ارتباط بها غیهب ط الههامگهرفنن از عهال قه

بهرای کسهب

مشرطعیت در رطزگار صدویه به اطج ر ی (رایملو ،بیتا.)122 :
در دطرۀ قاجار نیی شواه ی از ایهنگونهه رؤیهاهها در د هت ا هت .در منهابع ایهن دطر ،
شرای دربارۀ رؤیاهای پادشهاهان ،دطلنمهردان اکهومنی ،مورخهان ط ان یشهمن ان آن دطر
بازتههاب یافنههه ا ههت .رؤیههاهههای ایههن دطر  ،کههارکردهههایی همچههون کسههب مشههرطعیت،
ق ا تببشی ،پیشگویی ،توجیهگری ط شداببشی دارن .
 .1آخون خرا انی ،شیخ عی اهلل مازن رانی ط ااج میرزااسینتهرانی
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بهدلیل اهمیت رؤیا نید مهردم ،مشهرطههخواههان بهرای تحریه

ط تشهوی عمهوم ط نیهی

ق ا تببشی به ان یشههای خود ،به خواب منو ل میش ن  .کسرطی در کناب خهود نقهل
میکن :
لن رطز قبل ،جناب آقای ثقةاال الم ط جناب آقای نوراهلل تشریف برد بودن در
بهجهت تمشیت مبل

آنبا .شبصی از آقایان محنرم آنبا خواب دی بهود

ائرا ابت -عبل اهلل تعهالی فرجهه -را کهه خالصه خهواب ،ایهن ا هت کهه
ائرا به آن آقا فرمود بودن « :فرزن ! بگو به مردم "بهه مبله

بع از بیان این خواب ،نیدی

 ،لبا

هدتص جوان

یهاری کنیه !"».

ف ایی مبل

پوشهی ن

(کسرطی.)266 :1351 ،

میرزامحم اسین نایینی در تنبیهاالمة و تنزیهالملة نیی رؤیایی را در تأییه ان یشههههایش
ذکر کرد ا ت .اط در خواب ،مراوم آیتاهلل آقای ااجی میهرزا اسهین تهرانهی را دیه ط
دربارۀ مشرطهیت از اط ؤال کرد .مراوم تهرانی ازهر

امام زمان پا خ داد کهه ائهرا

فرمودن :
مشههرطهه ،ا ههمش تههاز ا ههت .مطلههب کههه ق ه یمی ا ههت . ...ائههرا فرمودن ه :
«مشرطهه مثل آن ا ت که کنیی یاهی را که د نش هه آلهود باشه  ،بهه شسهنن
د ت طادارش نماین  .»...لق ر این مثال مبارک ،منطب بهر مطلهب ط لهه ههل ط
ممننع ا ت ...ط بر صحت رؤیا عالط بهر قهراین قطعیه دیگهر ،امهارۀ طاضهح ا هت:
یاهی کنیی ،اشار ا ت به غصبیت اصل تص ی طآلودگی د ت ،اشار بهه همهان
غصب زای  .مشرطهیت لون مییل آن ا ت ،لهذا به شسنن یه غاصهبان منصه ی
پیشین تشبیهاش فرمود ان (نایینی.)49- 48 :1361 ،

ا نداد از رؤیا تنها برای مشرطعیتببشی ط توجیهپذیری نبود ا ت .در برخهی مهوارد،

کارکرد امی ببشی نیی داشنه ا ت که نمونههایی از آن از کناب رطزنام اخبار مشرطهیت ط
انقالب ایران نقل ش ا ت .تدرشی اسینی نقل میکنه کهه دط -هه رطز بعه از بهه تهو
بسنن مبل  ،شبصی خواب میبین :
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خورشی در ط ط آ مان ایسناد ط تمام نار های یارۀ منحرکان  .دیه م یه
هنار از مشههرق ط یه

ههنار از مغههرب املههه هههر

خورشههی آطرد ط جنههگ

نمودن  .آخراالمر ،نار غلبه جُسنن بر خورشی ط خورشی مئهمحل شه  .بعه از
اضمحالل خورشی  ،ی

مها درخشهان نهورانی صهعود نمهود ط در ط هط آ همان

ایسناد ط این دط نار در یمین ط یسار ما ایسناد ط مقی شه ن (تدرشهی اسهینی،
.)122 :1386

مورد دیگر ،فردی ا ت که در خواب دی :
در منیل خودش یا جای دیگر ،مبل

رطضههخهوانی ا هت ط هی ی مهیخواهه

رطضه ببوان  .این شبص عرض میکن که «منو ل به ائرا ابت بشوی که
شر محم علیشا از ر ما کوتا شود» .آن ه منو ل میگردد بعه

هی عمهام ط

قبای بیی از آ مان میآی ط میفرمای « :رطز هد ه  ،شر محم علیشها از هر
شما کوتا خواه ش  .آ ود باشی !» (همان.)50-49 :

نمونههای دیگری از اینگونه خوابها طجود دارد کهه در آنهها جنبه پهیشگهویی ط الههام
دی میشود.
با توجه به شواه فوق میتهوان بهه کارکردههای خهواب ط رؤیها بههطیهه کهارکردههای
یا ی آن پی برد؛ اما ی

کارکرد مه رؤیها در دطرۀ قاجهار ،کهارکرد اننقهادی ا هت .در

این زمینه ،بن اطا میرطیچ درخور توجه ا ت آنبا که میگوی  :در فرهنگ عامه ،اهالنی
دطگانه دربارۀ رؤیا طجهود دارد :از یه

ههر  ،اعنقهاد بهه عهال غیهب ط از ههر

دیگهر،

«لاشههنی ط نیشههی از نق ه یهها اههالنی اننقههادی کههه شههای ایههن مههورد ،یکههی از خصوصههیاا
رطانشنا ی ط ندسانیاا منمایی ایرانی نباش » (میرطیچ.)110 :1347 ،
بیان اننقاداا در قالب خواب برای نویسن  ،لن ین مییت داشت:
الف) ایباد مصونیت نویسن گان از ااکمیت ط گریی از عواقب بع ی بود که دامنگیر
آنان در فئای ا نب ادی میش ا ت (علیزادۀ بیرجن ی ط دیگران)28 :1394 ،؛ لنانکهه

محم اسن تاجر کاشانی در کناب رؤیای صادقه که در دفهاع از مشهرطهیت نگاشهنه شه ،
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اذعان میکن « :من خوابی دی ط نقل میکن  .خوب ط ب آن بهه مهن ربطهی نه ارد» (تهاجر
کاشانی.)93 :1363 ،
ب) خوابنامهها به نویسن گان اجاز میداد اننقاداا خود را هریع ط به طن پهرد پوشهی

بیان کنن که نمون آن ،کناب خلسهه از اعنمهادالسهلطنه ا هت کهه در آن ،صه راعته ههای

قاجار بهطیه امینالسلطان مورداننقاد ش ی نویسن قهرار گرفنههانه (علهیزادۀ بیرجنه ی ط
دیگران.)28 :1394 ،
ج) از دیگر مییتهای خوابنامهه ،بیهان اننقهاداا درقالهب یه

رطایهت دا هنانی ا هت.

میرزامحم خانبهادر ،یکی از نویسن گان عصر قاجاریه ،معنق ا ت بیان اننقاداا درقالهب
دا نان عالط بر اینکه باعث جذب خوانن ط تأثیر بیشنر بر اط میشود ،راهی بهرای گریهی از
پیگردهای ااکمیت نیی بود ا ت؛ زیرا:
در غالب ممال

 ،خاصه آنهایی که زیر فرمان اکومهت مشهرطهه نیسهنن  ،بهرای

ادبا ط فئال ممکن نیست که افکار خود را لنانکه بای  ،بیان کنن ط آرای خویش
را در اصالح امور مملکت ط رفا ملت ط ایر مسازل عال المندعه بنگارنه (بههادر،
.)49 :1314

د) مقبولیت خواب درمیان مردم ط جنب تحق پذیری آن ،باعث اثهرگهذاری بیشهنری در
اذهان خوانن میش ا ت.
در رطن شکلگیری مشرطهه ط انی در دطران ا نب اد صغیر ،خوابنامهنویسی بههمنتهور

بیان افکار رطن داشت؛ مثالً خوابنام رؤیای عبیبه ط مشاه غریبه از عبه البواد نیشهابوری

در دطران مشرطهیت ط رؤیای صادقه از محم اسن تاجر کاشانی بع از ناکهامی مشهرطهیت
در دفههاع از مبل ه  ،قههانون ،آزادی ط بههههههور کلههی ،مشههرطهیت نوشههنه ش ه ان ه  .برخههی

خوابنامهها همچون رؤیای صادقه ،اثر ی جمالال ین طاعظ اصدهانی ط دط هنانش بهااینکهه

در موضوع مشرطهیت نیست؛ بلکه نقه ااکمیهت اصهدهان ط رطاهانیون اصهدهان در زمهان

ااکمیت ظلالسلطان ا ت؛ اما در این اثر نیی مبااثی همچهون آزادی ط قهانون مطهرح شه

ا ت .درمیان این خوابنامهها آثاری همچون مسال المحسنین هالبو تبریهیی ،هیااننام
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ابراهی بیگ اثر زینالعاب ین مراغهای ،ی

کلمه از مسنشارال طل تبریهیی ط ر هال مبله

آ مانی از عب الرای الهی نیی با اتباذ این ب

 ،یعنی درقالب یه

خهواب ،ان یشههههای

مشرطههخواهی ط اننقاداا خود از نتام موجود را بهتصویر کشی ان .
در ادامه ،موضوع مورد بحث را در این آثار را برر ی خواهی کرد:

 .3-1مسالکالمحسنین
هالبو

در دانش اجنماعی -یا ی ،در درج اطل بها آثهار مندکهران فرانسهوی ط انگلیسهی

ۀ هب ه ط نوزده همچون بننام ،هنری توما  ،طلنر ،رط هو ،رنهان ط فیلسهوفانی ماننه
کانت ط نیچهه کهه بهه رط هی ترجمهه شه بهود ،آشهنایی داشهت .اط همچنهین تحهت تهأثیر
نویسن گان ایرانی همچون میرزاابیب اصدهانی ،جاللال ین میرزا ،ملک خهان ،آخونه زاد
ط ی جمالال ین ا آبادی بود ا ت (آدمیت8 :1363 ،؛ گودرزی.)182 :1383 ،

مسال

المحسنین ،شرح ی

در خیالی ا ت کهه در رطز دطشهنبه لههارده ذیقعه ۀ

1320ق .شرطع میشود ط پنج ندر برای مأمورینی عازم کو دماطنه مهیشهون  .نویسهن در
این کناب عی کرد ا ت با گدتطگوی افرادی از هبقاا مبنلف جامعهه همچهون فقیهر،
ثرطتمن  ،مبنهه  ،درطیهش ،هردار ،ک خه ا ،طزیهر ،طزیهرزاد  ،شهاهیاد  ،ماله

 ،فهالح،

دانشمن  ،تاجر ط ...به تر ی اطضاع اجنماعی ،اقنصادی ط یا ی جامع ایهران برهردازد .طی
پ از تر ی ناامی یها ط تاریکیههای ایهران بها امیه ببشهی بازگشهایی مبله

ط نیهی نشهر

آزادی ط مساطاا ،کناب خود را به پایان ر ان ط از خواب بی ار ش ا ت:
 ...از این ص ای شعفانگیی از خهواب بیه ار شه م .دیه م آنقه ر خوابیه ام کهه
ان ام آما

کرد  .برخا ن  .خانه تاری

 ،لراغ مدقود ،کبریهت نیسهت .در ایهن

ظلمت شب کبا برطم؟ له بکن ؟ تا بیهرطن از خانهه قه م گذاشهن  ،دلهار عسه
بیدارطغه میشوم .مندکر نشسن ؛ دی م از خواب ،بهنر لییی نیست؛ هر خهود را
به بالین گذاشن ط باز خوابی م تا کی بی ار شوم( ...هالبو .)292 :1347 ،

در م هنن فههوق« ،خان ه تاری ه
بیدارطغه» ط ر

»« ،لههراغ مدقههود»« ،ظلمههت»« ،گرفنههارش ه تو ههط عس ه

ترجیح خواب بر بی اری ،جملگی مداهی ا هنعاریانه کهه ههالبو

در
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تشریح شرایط ا نب ادی زمان خود از آنها بهر برد ا ت .هوالنیبهودن خهواب ط آمها
ب ن درننیب این خواب هوالنی ،ا نعار ای برای تبیین دیرپایی ط درازدامنهبهودن ااکمیهت
نتام ا نب ادی ط پیام های ااکمیت این نتام در ایران ا ت.

نویسن گان دربارۀ کناب مسال

المحسهنین ،دیه گا ههای مندهاطتی دارنه کهه نشهانگر

اهمیت این کناب در زمهان مشهرطهیت بهود ا هت .کسهرطی کنهاب مسهال

همانن کناب اام  ،شهیرین ط هودمن مهیدانه (کسهرطی )45 :1351 ،ط مله
هالبو

را یکی از مؤثرترین عوامل بیه اری ایرانیهان مهیشهمارد (مله

تقیزاد کنابهای هالبو

المحسهنین را
زاد آثهار

زاد .)191 :1373 ،

را در نئج افکار خود ،بسیار اازی اهمیت مهیدانه (تقهیزاد ،

 .)27 :1372بسیاری از مننق ان آن دطر بهطیه نویسن گان ر هالهههای اننقهادی از ههالبو
اثر پذیرفنهان (زرگرینهاد .)719 :1387 ،مشرطهه نییان این اثر را محکوم کهرد ط بهر آن

خرد گرفنهان ؛ لنانکه شیخ فئلاهلل نوری در ر ال تذکرة الغافذ  ،مسهال

المحسهنین را

کنابی میدان که در آن« ،هری اضمحالل تشیع» ش ا ت (همان .)289 :کامرانمیرزا نیهی

مسال

المحسنین را جیء کنابهای ضاله معرفی میکن  .نگارش این کناب لهه بعه ط لهه

هالبو

را تکدیر میکن (آدمیت.)10 :1363 ،

قبلاز مشرطهیت ،عاملی مؤثر در تکدیر هالبو
با طجود مبالدت با هالبو

داشت ط هالبو دربارۀ نثر مسال

بود ا ت؛ لنانکهه شهیخ فئهلاهلل نهوری

ط محکومکهردن کنهاب طی ،ایهن اثهر ،خواننه گان زیهادی

المحسنین نوشنه ا ت« :این کناب ب ین ا لوب تاکنهون

در لسان شرق نیام ط گویا م تی نیی میمان  .بعئی مطالهب در اط منه رج ا هت کهه بایه

مکرر خوان ط هرق ر تکرار کنن  ،معنی دیگر ننیبه میگیرن » (هالبو .)5 :1347 ،

نویسن ۀ مسال

المحسنین جنب رطاینی دا نان را کمنهر ازد هت داد ا هت ط ایهن امهر،

باعهث هههولت در خوانه ن کنههاب مههیشهود (ناتههلخههانلری .)302 :1369 ،هههرلنه انشههای
عباراا ،بسیار اد ا ت ،اصطالااا ج ی مأخوذ از زبان ترکهی ا هنانبولی در آن دیه
میشود؛ مانن «خریطه» بهمعنی نقشهه ط «عمله اانسهاب» بههجهای پلهی
عباراا آن ،نقایص صر

مبدهی .در بعئهی

ط نحهوی نیهی هسهت؛ ماننه جملههههای ذیهل« :مصهطدی از همهه

قویالبنیه ا ت» که نتیر آن تکرار میشود« .پنبا ندر بها هه در زدطخهورد ا هت» .بعئهی
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عباراا نیی صحیح نیست؛ مانن « :قوۀ مبری غیر مغلوب آنها مسلّ دنیا ت» یعنهی بهر دنیها
مسلّ ا ت که قوۀ مبریه آنهها مغلهوبشه نی ا هت (خهاتمی .)127 :1374 ،ههالبو

مسال

المحسنین ،قص خل اثر ادبی ن اشنه ط هه

در

اط آگهاهی هه طهنهانش بهود ا هت

(میرعاب ینی.)24 :1380 ،

یکی از عوامل موفقیت کناب ،تحق یافنن رؤیای نویسن

زیههرا بعه از لنه مهها از اننشههار کنههاب مسههال
متدرال ینشا افنناح میشود.

در بازگشایی مبله

المحسههنین ،اطلههین مبل ه

مه ترین مؤلدههای مشرطههخواهی هالبو در مسال

ا هت؛

ایههران بهههاک ه

المحسنین به شرح ذیل ا ت:

 .3-1-1قانونخواهی

این اصل بهشیو های مبنلف در گدتطگوهای مسافران این در خیالی نمهود پیه ا کهرد ط
مدهوم ط ا طد آن تبیین ش ا ت؛ مانن :
قانون یعنی فصول مرتب ااکام مشبص اقوق ط ا طد م نی ط یا ی منعله بهه
فرد ط جماعت ط نوع را گوین که بهطا ط اط هرک
مطمئن ط از ارکاا خال

هالبو

کامالً از مهال ط جهان خهود

خود مسئول بالسویه میباش (هالبو .)95 :1347 ،

در بیاناا خود ضمن زدطدن شازب مغایرا ا الم با قانون ،پیام های بهیقهانونی

را برشمرد (همان )98 :ط از میایای آن که امنیت جان ط مال مردم ط هعادا ا هت ،هبن
گدنه ا ت (همان.)299 :
 .3-1-2وطندوستی

هالبو

علت عقهبمانه گی ایهران را نهیاعههای میهان هنی ط شهیعه مهیدانه ط علهت ایهن

اخنال ها را مربوط به دطلت صدویه ط عثمانی ذکر میکنه کهه بهرای پیشهبرد هه

ههای

خودشههان آن را بهههطجههود آطردنه (همههان .)103 :طی را اههل برلیه شه ن بسههاط نههیاع ط
نییهای فرقهای ط قومی را طههنخهواهی ط اهب طههن دانسهنه ا هت (همهان) .در گدنمهان
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هالبو  ،مؤلد طهنخواهی با تقبیح فرنگزدگی پیون خورد ط در ان رزهای پ ران اط بهه
پسرش اینگونه نمود پی ا کرد ا ت:
همیشه ایرانی باشی ط از برکت عل ط معاشرا ملل خارجی بدهمهی ،اهالی شهوی
که مشرقزمین غیراز مغربزمین ا ت .در یکی آفناب هلوع میکن ط در دیگری
غرطب مینمای  .این دلیل اد  ،کافی ا ت که ما خودمان را با آنها فهرق دههی ،
تداطا ا نع اد خودمان را ب انی ط از آنها جی نت مل

 ،لیهیی ا هنداد نکنهی

(همان.)194 :
 .3-1-3نقد نظام سیاسی موجود و ناکارآمدی آن

هالبو

ضمن بیان مشکالا اجنماعی نتیر جهل ،بی وادی ،خرافهپر نی ،نبهود به اشهت،

کمبود پیش

 ،فقر ط بیع النی ،از عملکرد رجال دطلنی اننقاد کرد ا ت (همان.)76 :

اط بارها دربارۀ کارایین اشنن ط نادانی دطلنمردان هبن گدنهه ا هت .طزیهر کهاردان بهه
نقش هر طزارتبانه در دطلتهای غربی میپردازد ط آنان را با طزارتبانههای ایرانهی مقایسهه
میکن که با طظایف خود آشنایی ن ارن یا در جلسهای کهه دربهارۀ افهیایش لشهکر ط هرا
بود ا ت ،فردی میگوی  :در هیچ کشوری مثل را ایران طجود ن ارد ط تنها نیهاز کشهور،
این ا ت که برای هر رباز ،ی

ارز (کاغذ دعا) نوشنه شود تا گلول دشمن به اط اصهابت

نکن .
دفع آخر که قشون ما هراا را منصر

شه ن  ،انگلیسهیهها بهرآشهدنن ؛ کهار بهه

جنگ ط ج ال کشی ؛ با کشنیهای جنگی به بنادر آم ن ؛ قشون از هراا برگشت
ط تبلیه نمود .برای اصالح ذااالبین ،شورا بود .یکی از طزرا گدت« :میهرزااسهن
گوهری یای دعای زبانبن ی ملک انگلی

را بنویس کار اسبالمأمول بگهذرد»

(همان.)199 :

بع به القاب زیاد ط دادن آنان به افراد اشار میکن .
هالبو

دربهارۀ دلیهل مههاجرا ایرانیهان بهه دیگهر کشهورهها ااکمهان را عامهل اصهلی

میشنا  .اط از زبان ی

مهاجر به عثمانی مینویس  :هر ااکمی نصب میشود خراج زیاد
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میگیرد ط اموال آنان را غصب میکنن ؛ به همین دلیل باطجهود عشه بهه طههنش مببورنه
آنبا را ترک کنن (همان.)156 :
با توجه به مئامین مطرحش در کناب ازجمله نق رطاانیون ط طزرا ط صاابمنصهبان،
ط ترطیج افکار نوخواهانهای همچون مبل  ،آزادی ط مساطاا که از مبااث پرمبهاهر در
آن دطر بود ا ت ،هالبو

باطجود آنکه این مسهازل را درقالهب شهرح یه

میکن  ،تو ط علما تکدیر میشود ط مسال

خهواب بیهان

المحسنین جیء کنب ضاله شناخنه میشود.

 .3-2سیاحتنامۀ ابراهیمبیگ

یااننام ابراهی بیگ ،اثر دیگری ا ت که به نشر ان یشههای نوگرایانه ط مشهرطههخواهانهه

کم

زیادی کرد ا ت .این کناب در هه جله نگاشهنه شه ا هت .جله اطل ط دطم آن

ب طن ذکر مؤلف لا ش ؛ به همین دلیل ،این کناب را به برخی نویسن گان نسبت دادنه .

امینال طله کناب یااننامه را نوشن هالبو

تبرییی مهیدانه (امهینال طلهه )272 :1355 ،ط

کسرطی نیی میرزامه یخان ،یکی از نویسن گان رطزنام اخنر را در نگهارش کنهاب ،ههی

میدان (کسرطی .)46 :1351 ،در جل

وم کناب که بع از پانید ال از اننشهار جله اطل

به لا ر ی ا ت ،نویسن ۀ کناب ،یعنی ااج زینالعاب ین به معرفی خود پرداخنه ا هت.
طی دالیل آشکارکردن نام خود را ایهنگونهه ذکهر کهرد ا هت کهه میهرزاعلهیاصهغرخهان
ص راعت این کناب را به دیگران نسبت میداد ط باعث گرفناری آنان میشه ؛ بنهابراین ،اط
خود را معرفی کرد که موجب رنبش ط ناراانی دیگهران نشهود .دلیهل دیگهری کهه ذکهر
میکن داشنن تابعیت رط ی ا ت که با مطالب کناب کهه هنایش طههن ط عشه بهه طههن
ا ت ،تناقض دارد؛ پ
رط

تصمی گرفنه در ال 1321ق( .نهه فوریه  )1904کهه از تابعیهت

خارج ش  ،خودش را معرفی میکن .

دربارۀ ارزش کناب یااننام ابهراهی بیهگ ،کسهرطی مهیگویه  :ارزش ایهن کنهاب را

کسانی میدانن که در آن زمان خوان ان ط خیلی از افراد با خوانه ن آن از خهواب غدلهت
بی ار ش ن ط به جمع محبان طهن پیو نن (کسرطی .)45 :1351 ،ناظ اال هالم کرمهانی نیهی
طقنی نید ی میرزامحم هباهبهایی مهیرطد ،بعه از صهحبتههایی کهه دربهارۀ نشهر عله ط
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اطضههاع ایههران داشههنن  ،ههی میههرزامحم ه هباهبههایی کنههاب ههیااننام ابههراهی بیههگ را بههه

ناظ اال الم میده ط از اط میخواه که این کناب را ببوان (کرمانی.)245 :1376 ،

ناظ اال الم اشار میکن در جلساا انبمن مبدی ،کنهاب هیااننام ابهراهی بیهگ را

میخوان ان  .از آنبا که کناب مذکور ،تاز مننشر ش بود ط نسخ آن در د نر

همگهان

نبود ،این کناب هالبان زیادی در آن زمان داشت .بنابر اظهاراا ناظ اال الم کرمهانی ،بیهان
مطالب مشرطههخواهانه در مبامع بهدلیل مباهراا ط مالاتاا یا ی ،ههرکسهی جرزهت

ا نماع ط بیان این مطالب را ن اشت؛ اما خوان ن کناب یااننام ابراهی بیگ باعث مهیشه

عالط بر اننقال مداهی مشرطهیت به شنون گان ،را گرییی بهرای ایهن خطهراا باشه ؛ زیهرا
آنان تنها ی

کناب میخوان ن (کرمانی.)249 :1376 ،

عب اهلل مسنوفی کنهاب هیااننام ابهراهی بیهگ ،همهرا بها آثهار ههالبو

ط خطابههههای

اقبالال طله را در تغییر طضهعیت جامعهه ،مهؤثر دانسهنه ا هت (مسهنوفی.)20-19 /2 :1371 ،
آدمیت نیی این کناب را جیء مؤثرترین کنابهای اننقادی میدان (آدمیت.)87 :1355 ،
در جل اطل ،ابراهی بیگ ی

تاجر ایرانی باهوش ط غیرتمنه مقهی مصهر ا هت کهه بهه

ایران ط ایرانیان عالق زیادی دارد .دا نان این کناب درطاقع ،شرح در اط به ایران ا ت .در
این در ،اط منوجه اطضهاع نابسهامان ایهران ،گسهنرش خرافهاا ، ،رطاهانیونی هطحینگهر،
مسئوالن ناآگا  ،ط ...میشود ط طقنی به تهران میر  ،با طزرای مبنلف دیه ار مهیکنه تها
آنان را آگا کن ؛ اما منأ دانه با رفنار ب آنان رطبهرط میشود ط قص دارد ناامی انه به مصهر
بازگردد؛ طلی آشنایی ابراهی بیگ با یکی از عالمان ،باعث امی طاری اط میشود .فهرد آگها
برای تسکیندادن دردهای ابهراهی بیهگ ،خوابنامههای بهه اط مهیدهه  .ایهن خوابنامهه ،شهرح
خواب یکی از ایرانیان ا ت که همانن ابهراهی بیهگ ،عاشهقانه ایهران را دط هت دارد .اط در
شبی که بت در فکر اطضاع آشدن کشورش بود  ،پیرمردی همهرا جهوانی را در خهواب
مههیبینه کههه در خیابههان ناصههریه دراههال صههحبت هسههنن  .ناگهههان پیرمههرد تو ههط ع ه ای
ضربطشن ط هم اموال اط غهارا مهیشهود .طقنهی جهوان نهام پیرمهرد را مهیپر ه  ،بهه اط
میگوین  :نام اط ایران ا ت ط کسانی که اط را غارا کردن  ،فرزن ان اط هسهنن کهه ازرطی
ناآگاهی ،هم هسنی اط را ازبین برد ان  .اهرافیان ،جوان را مباهب قرار میدهن کهه بهرای
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پیرمرد کاری بکن که ناگهان گرط وارکاری از را میر ه ط جهوان ،هبت مئهطرب
میشود .دربین این واران ،جوان خوش یمایی بهنام ظدرال طله به کم
با همراهان خود غارتگران را از اهرا

پیرمرد میآیه ط

پیرمرد پراکن میکن  .جهوان طقنهی بهه زخه ههای

پیرمرد نگا میکن  ،از ش ا جراااا ،منواش میشهود ط در ایهن لحتهه ،بیننه ۀ خهواب،
بی ار میشود ط ص ای اذان را میشنود ط مشغول نماز میشود .ابراهی بیگ تعبیر این خواب
را از فرد محنرم میپر

ط فرد محنرم در پا خ میگوی  :آن پیرمرد ،کشور ایران ا ت کهه

تو ط ایرانیان به تها راج رفنهه ا هت ط آن جهوان همهرا اط ببینه ۀ خهواب ا هت کهه هماننه
ابراهی بیگ ،غ خوار ایران ا ت ط بای برای نباا کشورش تهالش کنه ط از نهامالیمهاا
ط ا نوار باش که اگر این امر صورا گیرد ،کشور ایهران نبهاا پیه ا خواهه کهرد.

ننر

بع از مذاکراتی لن بین ایهن دط ندهر دربهارۀ ایهران ،آنهها بها هه خه ااافتی مهیکننه ط
ابراهی بیگ به در خود ادامه میده ط همچنان ص ماا زیادی بر اط طارد مهیشهود تها بهه
ا نانبول میر  .طی در آنبا در خانه راطی دا هنان ،هاکن مهیشهود ط کنهاب بها اادثه
آتش وزیای که در آن ،ابراهی بیگ ص مه میبین  ،به پایان میر  .جل دطم اثر ،شهرح
بازگشنن ابراهی بیگ به مصر ،ازدطاج اط با محبوبه ط مرگش بهراثهر شهنی ن اخبهار به ایهران
ا ت.
جله

ههوم ایههن اثههر کههه درقالههب خوابنامههه ط بعه از مشههرطهیت نگاشههنه شه  ،خههواب

یو فعمو ط دی ار اط بها ابهراهی بیهگ ط محبوبهه (همسهر ابهراهی بیهگ) در بهشهت ا هت.
درمبموع ،جل

وم کناب ،شامل دیباله ط معرفی نویسهن ۀ اصهلی کنهاب ،فصهلی دربهارۀ

اهمیت خواب ،تشریح ط تبیهین خهواب عمهویو هف ،ببهش اشهعار شهاعران دربهارۀ طههن،
مکنوباا ط افکار نویسن دربارۀ اطضاع ایران ا ت.
نویسن

در جل

وم ،بنش را با بیان اهمیت خواب آغاز میکن ط آیاا ط ااهادیثی

میآطرد که اهمیت رؤیا ط تحق یافنن آن را بیان میکنن ط فصلش را با ایهن بیهت بهه پایهان
میبرد:
فسههانه ازپههی خههوابش کههن بهانهه خههویش

ب ین بهانه مگر گهویمش فسهان خهویش
(مراغهای)559 :1385 ،
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عمو یو ف ،خ منکار همیشگی ابراهی بیگ در عال خواب ،مثل هر رطز عصهر ،راههی

قبر نان میشود در را  ،شیخ ق ر را مهیبینه  .ایهن شهیخ کهه نابینها ط اهافظ قهرآن بهود ،در
شبهای رمئان در خان ابراهی -بیگ ،قرآن میخوان ط براثر اادثههای فهوا کهرد .عمهو
یو ف در آغاز فکر مهیکهرد اشهنبا دیه ا هت؛ امها اط جلهو مهیآیه ط بها عمهو یو هف

ااوالپر ی کرد ط از اط میپر ه بهه کبها مهیرطد .عمهو یو هف مهیگویه بهه قبر هنان
میرطد .شیخ اط را از رفنن به قبر نان منع میکن ؛ زیرا شب قبهل ،رطد نیهل هغیهان کهرد ط
هم قبرها را ازبین برد ا ت .عمو یو ف ار
که لطور ی

اط را باطر نمیکن ط اط را مسبر میکنه

نابینا ،فرد بینایی را میخواه فریب ب هه  .شهیخ کهه از رفنهار عمهو یو هف

ناراات میشود ،د ت اط را میگیرد ط به قبر نان میرطنه  .عمهو یو هف در آنبها شهاه
دریایی از آب ا ت ط منوجه میشود شیخ را ت گدنه ا ت.
شیخ بع عمو یو ف را به جهن ایرانیان میبرد .در این جهن  ،شکنب افرادی را کهه بهه
ایران خیانت کرد ان  ،میبین  .آنان که اب طههن را فرامهوش کردنه ط بهه ایهران ضهررهها
زدن  ،برا ا

شرح آخر کناب ،ضحاک ،ا کن ر رطمی ،اباج بن یو ف ،محمود افغهان

ط خازنان طهن هسهنن  .عمهو یو هف کهه تحمهل جههن را ن اشهت ،بها نالهه ط فغهان از شهیخ
خواهش میکن اط را از جهن بیرطن ببرد .شیخ اط را رها مهیکنه ط عمهو یو هف ،تنهها در
بیابانی ،رگردان میمان  .عمو یو ف که درپی را نبهاا بهود ،بهه بهشهت مهیر ه ط در
آنبا ابراهی بیگ ،محبوبه ط دیگر محبان طهن را میبین  .دراین دی ار آنان ه ایرانی طارد
بهشت میشون ط ابراهی بیگ جویای ااوال ایران مهیشهود .در ایهن اهین از ظله ط بیه اد
عینال طله ط نیی ع التمحوری ط رعیتپر نی متدرال ینشا بن بهمیان میآیه (همهان:
.)588-587 /3
ابراهی بیگ ابالوهن را به عمو یو ف دارش کهرد؛ زیهرا اهبالهوهن مهن االیمهان
ا ت .در اننها از شادی عش محبوبه ط ابراهی بیگ ،از خواب برمیخیید .اط خواب خهود را
برای ااجی تبرییی ط رضاخان مازن رانی تعریف میکن ط رضاخهان مازنه رانی خهواب اط
را اینگونه تعبیر میکن که این خواب ،نوی پیرطزی محبان طهن بعه از هبنیههای زیهاد
ا ت.
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یکی از تداطاهای مراغههای بها دیگهر نویسهن گان خوابنامهه ،ایهن ا هت کهه مراغههای
اننقاداا خود را در خوابنامه بیان نمیکن ؛ بلکه بیشنر جنب پیشگویی خواب را موردتوجهه
قرار داد ا ت .اط در جل اطل ،تنها قسمنی از منن خود را به خوابنامه اخنصا

میده که

ابراهی بیگ بت ناامی ش ا ت ط قص برگشت به مصر را دارد .نویسن با مطرحکردن
خوابنامهای که کهارگشهایی کشهور بههد هت جهوانی بههنهام ظدهرال طلهه را نویه مهیدهه ،
ابراهی بیگ را دطبار به اصالح امور ایران امی طار میکن  .جل دطم با مرگ ابهراهی بیهگ،
شبصیت اصلی دا نان تمام میشود .این مرگ ،ااصهل ناامیه ی ط اطضهاع پریشهان ایهران
بود؛ بنابراین ،دطبار نویسن در جل

هوم خهود از خوابنامهه ا هنداد مهیکنه  .اگهر زمهان

نگارش کناب را در نترداشنه باشی  ،ه زمان با لطنت محم علیشها ط مهاجرای بهه تهوب
بسنن مبل

ط ا نب اد صهغیر ا هت نویسهن دطبهار بها مطهرحکهردن خهوابی نویه ببهش،

عالط بر ادظ شبصیت اصلی دا نان ،یعنهی ابهراهی بیهگ ،اهبطههن ط امیه بهه آینه را
به ط یل خواب در دل خوانن گانش بههطجهود مهیآطرد .مراغههای امیه طار ا هت لنهانکهه
خوابنام اطل لن ی بع با به لطنت ر ی ن متدرال ینشا تحق یافت ،خوابی که در جل
وم نیی بیان میشود ،بهزطدی تحق پی ا کن ؛ لنانکه برای القای ایهن تدکهر بهه خواننه ،
قبلاز پرداخنن به خواب عمو یو ف دربارۀ تحق یافنن رؤیاهای صادقه ،بن گدنه ا ت.

 .3-3یک کلمه

مسنشارال طل تبرییی ،پسر ااج کاظ تاجر ،از پیشرطان نشر فکهر آزادی ط تغییهر الدبها در

ایران ا ت .اطلین پست اط در طزارا خارجه بود ط بعه از آن در هالههای 1279-1270ق.
کارپرداز ااجی ترخان ،در ال 1279ق .کهاردار ایهران در هنپنرزبهورگ ،در هالههای
1283-1280ق .کنسههول تدلههی  ،در ههالهههای 1286-1283ق .کههاردار ههدارا ایههران در
پاری  ،در الهای 1288-1286ق .طزارا دادگسنری ط طظایف اطقا

را برعه داشت

ط در ال 1299ق .به معاطنت طزارا ع لیه منصوب ش  .اط در ال 1313ق .درگذشت.
میرزایو ف مسنشارال طله ،یکی از مننقه ان دطلهت ط دطلنمهردان بهود ط از لههر ههای
تابناک دیوان االران اصالحهلب م رن ا ت (اکبری.)54 :1384 ،
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ی

کلمه الها بهعنوان یکی از منابع مه مربوط به مشرطهیت ط آزادی ،موردمطالعه

آزادیخواهان ط مشرطههخواهان ایران بود .نوشنههای ایهن نویسهن  ،جهیء ادبیهاا یا هی
زمان مشهرطهیت بهرای انبمهنههای مبدهی مشهرطههخهوا  ،هرمشه ط د هنورالعمهل بهود

(آجودانی .)258 :1382،مل زاد معنق ا ت ی
تراطی ط فکر بلن ش را آشکار کرد ا ت (مل

کلمهه از ضهمیر رطشهن مسنشهارال طلهه

زاد .)178 :1363 ،

در هشن نوامبر 1875م1292 /.ق .در نامههای کهه آخونه زاد بهه یو هفخهان فر هناد

ا ت ،به دریافت ر ال لا ش ۀ ی

کلمه تصریح میکن  .ظاهراً این ر اله بایه در هال

 1291یا 1292ق .در ایران مننشر ش باش ط اانماالً کناب ،فاق تاریخ لا بهود ا هت ط

لون تاریخ تألیف آن ،ال 1287ق .تصریح ش ا ت ،همان تاریخ تألیف را تاریخ لها
تلقی کرد ان  .نق آخون زاد در ال 1875م .نگاشنه ش ا ت (آجودانی.)254 :1382 ،

در کناب ی

کلمه ،مسنشارال طله بع از ذکر ااوال خهود ط هدرهای مبنلدهی کهه بهه

کشورهای ارطپایی کرد  ،شاه پیشرفت آنان بود ا ت .اط علت پیشرفت ایهن کشهورها را
ع الت میدانسنه؛ زیرا اعنقاد داشنه ا ت« :ال لطان اال مال ط ال مال ط اال بعمار ط العمهار
اال بع ل» (مسنشارال طله .)8 :1363 ،این ؤال در ذهن اط بهطجود میآی کهه لهرا بهااینکهه
هم

الهین ط اکام مسلمانان منکر ع ل نیسنن  ،جوامع مسلمان عقبمان هسهنن « .لهون

رطزی در این فکر ش م ،از ش ا تدکر خواب ربود .پن اشن هاتف غیبی از همت مغهرب،
مههابههین زمههین ط آ ههمان ،بههه ههوی مملکههت ا ههالم منوجههه شه » (همههان .)9 :هههاتف غیبههی
پیشرفتهای غرب ازجمله بیمار هنان ،مه ار
پیشرفتها را ااصل ی

ط را آههن را منهذکر مهیشهود ط تمهام ایهن

کلمه ،یعنی قانون میدان ط با صه ای بلنه  ،مسهلمانان را خطهاب

قرار میده ط از آنان میخواه از خواب غدلت بی ار شون ط با اتحاد با علمای دیهن بهرای
ترقی ممال

ا المی تالش کنن  .اط بع از این بن هاتف از خواب بی ار میشود.

از نشانههای خواب مسنشارال طله میتوان به هاتف غیبی بهعنوان ی
ط همچنههین آم ه ن ایههن هههاتف از ههمت غههرب ،خههود ی ه
مغربزمین ا ت.

راهنما اشار کهرد

نشههانه بههرای الگههوبرداری از
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مسنشارال طله بع از بی ارش ن برای یکی از دط نانش که مسلط بهه ااکهام دیهن ا هت،
خواب خود را تعریف میکن ط بهدنبال پا خ این ؤال میگردد که لرا ایران ،عقبمانه
ا ت.
دط نش در پا خ به اط میگوی هم پیشرفت غهرب ،تنهها در یه

کلمهه ،یعنهی قهانون

خالصه میشود .اط معنق ا ت اگر قانون در مملکنی اجهرا شهود ،ههیچکه
ن ارد؛ زیرا خود ملت ،آن را طضع کرد ان ط از هر

اه اعنهراض

دیگر ،همه بهط یل قانون به طظهایف

خود آگا هسنن ط جان ط مال مردم بههط هیل قهانون دراَمهان ا هت .اط بهر ایهن نکنهه تأکیه
میکن که قانون کشورهای دیگر نمیتوان جایگیین منا هبی بهرای قهانون جامعه ا هالمی
باش ؛ بلکه مراد اط «کنابی ا ت که جامع قوانین الزمه ط هلالعبار ط ریعالدهه ط مقبهول
ملت باش » (همان .)17 :آخرین بن دط ت مسنشارال طله این ا ت که اگر قهانون کشهور
فرانسه ط دیگر دطلتهای پیشرفنه برر ی شود ،مشاه خواه شه تمهام آنهان در شهریعت
ا الم مص اق دارن  .اط بنابر پنج دلیل زیر ،قانون فرانسه را از کنابهای فقهی بهنر میدان :
 قانون با رأی مقبولیت دطلت ط ملت نوشنه میشود ط صرفاً نتر ی

ندر نیست؛

 در قانون فرانسه ،قوانین بهصورا جامع ط مند القول نوشنه ش ؛ بهرعکه
شرعی که آرای مبنلدی را در ی

کنهب

اک بیان کرد ان ؛

 قانون فرانسه به زبان اد نوشنه ش ؛ برخال

کنابهای شرعی؛

 قانون فرانسه ،تنها مسازل دنیوی را دربر میگیرد ط مانن کنابهای فقهی ،محه طد
به پیرطان ی

دین خا

نمیشود؛

 در قانون فرانسه ،مسازل عرفی نیی مطرح ش ا ت؛ برعکه

کنهابههای شهرعی

که در آنها قوانین عرفی طجود ن ارن .
اط در ادام ر هاله بهه تشهریح  21اصهل قهانون فرانسهه ط مطابقهت آن بها آیهاا قهرآن ط

ااادیث میپردازد.
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جدول  .1تطبیق اصول قانون فرانسه با آیات و احادیث در کتاب یک کلمه
اصول قانون فرانسه
مساطاا در اجرای قانون
امنیاز فئلی (مقام ط پست دطلنی
برای هیچک

ممنوع نیست)

آزادی فردی (هرکسی آزاد ا ت
از اقوقی که در قانون برای اط
طضع ش  ،برخوردار باش )

آیات استفادهشده در استنباط مشابهت

میان اصول قوانین فرانسه با اسالم
نساء ،58 :نحل ،90 :ماز  42 :ط  ،44بقر  ،150 :انعام،152 :
هود ،3 :آلعمران ،159 :نب  ،31 :بقر  ،237 :یون 35 :
ابراا 6 :ط  ،12نور 27 :ط  ،28بقر 189 :

امنیت تامه بر ند  ،عرض ط مال

ماز  ،32 :ا را ،33 :بقر 178 :

مردم

امنیت عرض ط نامو

نور ،2 :فرقان68 :

امنیت مال

ماز 38 :

م افع ظل

ااادیثی دربارۀ امر به معرط

اریت مطابع

آزادی مبامع

اخنیار ط قبول ملت ،ا ا
ت ابیر اکومت

یرۀ پیامبر

هم

تعیین مالیاا

تحریر اصول دخلطخرج
هر مأمور ط ااک در تصرفش
مسئول ا ت

ق را تشریح ط ق را تندیذ
بالدعل بای منقس بشود

عیلنش ن اعئا از محکمه

ائور هیئت داطری در تحقیقاا
جرم

اننشار اخبار دطلنی ط اوادخ در
رطزنامهها

شکنبهنکردن

اخت م ار

ط آموزشدادن

تمام کودکان

ط نهی از منکر

امر به معرط

آلعمران ،159 :شورا38 :

آزادی یا ت

آزادی در کسبطکار

26 :

تأکی بر مشورا (آلعمران)159 :
همانن خم  ،زکاا ط ص قه میدان ط کسی را از دادن مالیاا مسنثنا نمیکن
یرۀ پیامبر

هر مأمور ط ااک در تصرفش مسئول ا ت؛ لون افعال «اهیعوا ط آتوا» بهصورا
جمع آم ط انی پیامبر ه از تکلیف مسنثنا نبودن ؛ پ

بای اُمَرا ط مأموران نیی

مسئول کارهای خود باشن با ا نناد به ا یث «کلک راع ط کلک مسئول رعینه».
به تدکی

مبل

(قانونگذار) ط قوۀ مبریه میپردازد

در ا الم ب طن دلیل نمیتوان کارمن ی را عیل کرد

به بن شیخ تو ی ا نناد کرد که گدنه ا ت :در مبل

قئاطا بای عالمان

مذهبی شیعه ط فرقههای دیگر باشن که درصورا نیاز با آنها مشورا شود.
همانن تبلیغ شرعی
انعام ،160 :نحل126 :
اصل آزادی فرد

بر فئلیت دانش ط دانشمن ان ،ط توجه به علوم مادی تأکی میکن
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مسنشارال طله دی ی منداطا نسبت به دیگر نویسن گان دربارۀ هرح خواب بیان میکنه
ط آن ،جنب الهامببشی ط راهنمایی اط تو ط خهواب ا هت کهه ایهن مسهئله از مقبولیهت ایهن
تدکر نید عام مردم خبر میدهه  .نویسهن عهالط بهر اینکهه در ضهرطرا قهانونخهواهی بهه
خوابی که دی ا ت ،ا نناد میکن  ،در ادامه بهرای تبیهین اصهول قهوانین فرانسهه بهه آیهاا
قرآنی ط مداهی دینی تمسه

مهیجویه ؛ امها بهازه بهاطجهود رعایهت تمهام ایهن جوانهب،

مسنشارال طله ازجانب علما تکدیر میشود ط این مسئله ،بیانگر فئای اهاک در دطرۀ قاجهار
ا ت که در آن ،نویسن گان بهرای نشهر افکهار خهود ،منو هل بهه هب

خوابنامههنویسهی ط

مواردی از این د ت میش ان .

 .3-4مجلس شورای آسمانی
ر ال مبل شورای آ مانی ،اثر عب الرای الهی قرجهداغی اهری ،یکی از عالمهان عصهر

قاجار ا ت که اهالعاا زیادی دربارۀ اط طجود ن ارد .آنچه دربارۀ زن گی ایشان میدانی ،
این ا ت که بع از تحصیل در عنباا به کشورهای مبنلف ازجمله آمریکا هدر کهرد ط در
ال 1318ق .همرا علما در امایت از کاالهای داخلی دربرابر کاالههای خهارجی ائهور
داشت (تربیت )1 :1318 ،ط در ال 1324ق .انبمن امر به معرط

(کسههرطی .)265 :1351 ،کسههرطی در تههاریخ هیبه

را در تهران تأ ی

کرد

ههال آذربایبههان اشههار مههیکنه کههه

عب الرای الهی جیء افرادی ا ت که بههد هت مشهرطههخواههان زنه انی مهیشهود (همهو،

 .)68 :1384علت زن انیش ن اط بهد ت مشرطههخواهان ،ههر داری رطزنامه اقیهانو

از

خودکامگی محم علیشا بود ا ت (پرطین.)730 /2 :1379 ،

عب الرای الهی م یرمسئول رطزنام اقیانو

ایران بود .رطزنام هدنگی اقیانو

نیی بود ا ت که اطلین رطزنام خصوصهی

از هد ه ربیعالثانی 1326ق .تا پانیده ذیقعه ۀ همهان

ال درمبموع ،بهتع اد لهارد شمار «در تحت مراقبت» میرزاعب الرای الهی قراجهداغی

به لا ر ی ا ت (همان .)531 /2 :اننشهار ایهن نشهریه پهیشاز ا هنب اد صهغیر ط بمبهاران
مبل

صورا گرفت ط بع از بمباران تا شمارۀ لهارده ادامه یافت .ب طن تردی  ،اننباب
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نام «اقیانو » برای این رطزنامه ،منأثر از در هوالنی عب الرای الهی در اقیانو
در به آمریکا بود ا ت (قا پور.)240 :1388 ،

ازجمله آثار این نویسن  ،مقال «قانون» ط ر ال مبل

اهله

در

شورای آ مانی ا ت .این ر اله

که درقالب خوابنامهه نگاشهنه شه  ،هبه مقاله «د ر هال تبلیغهاتی دیگهر از دطرۀ انقهالب
مشرطهیت» ،عالط بر نشر آن در دطم ذیالحب 1324ق .در هال نهه رطزنامه تربیهت 1در

شمارۀ  ،428قبلاز آن ،ی

بهار لها

هنگی ،یه

بهار لها

هربی ط یه

بهار هه در

لاپبان ه شههرقی در ههال 1325ق .لهها ش ه (ص ه یقی .)22 :1349 ،ایههن ر ههاله در ههال
1387ق .در ر ایل مشرطهیت نیی تب ی لا ش .

نویسن ۀ مبل

شورای آ مانی ،شبی که در ان یش مبل

شورای ملی بود ،به خهواب

رفت ط در عال رؤیا یکی از فرشنگان ،ااضر ش ط فرمان زیر را قرازت کرد:
ازهر

فرشنگان آ مان که پا بان ا ای قرآنان  ،خ مت بی اران امت ط دانایان

ملت اعالم میشود که برای اتمامابت ط رفهع شهبهاا ،درههای مبله
آ مانی برای تماشالیان ،باز ا ت .هرک

از مبالف ط مواف  ،میل تماشها داشهنه

باش  ،بای تن از پلی ی پاک ازد ط دل از هوا ط هو
عرفان منور ب ارد ،نعلین تعن برکن ط عصای انصا
مبل

مق

شهورای

فارغ نمای  ،جان بها فهرطغ
به د ت بگیرد ،آنگها طارد

گردد تا اگر مبالف ا ت ،مندعل شه  ،جبهین اعنهرا

بهه آ هنان

موافقت بسای ط مواف پن ط عبرا گیرد (زرگرینهاد)655 :1387 ،

ط مبل

شورای زمینی را ازرطی نقش مبل

شورای آ مانی هرحریهیی کننه  .نویسهن

در شرح این خواب با بهر گرفنن از طجاهت ق ی مداهیمی همچون «با فرشنگان آ همان»،

«ا ای قهرآن»« ،مبله

شهورای آ همانی»« ،فهرطغ عرفهان» ط «مبله

مقه

» درصه د

مشرطعیتببشی به بنان ط ای های خویش ا ت؛ لنانکه عباراا فهوق برکنه ن «نعلهین

تعن » ط به د ت گرفنن «عصای انصها » نیهی تعریئهی بهه علمهای مبهالف ا هت .کهاربرد
 .1رطزنام تربیت با م یرا میرزااسینخان فرطغی در تهران تأ ی

ش ط بهعلت لا مقاالا هودمن  ،مهوردتوجهه

ان یشمن ان بود ا ت .این رطزنامه جیط اطلین رطزنامههایی ا ت که عنوان «رطزنام آزاد ملی» را داشنه ا ت .رطزنامه

تربیت بهم ا نُه ال درمبموع 434 ،شمار تا ال 1325ق .لا ش (صدری.)199-196 :1382 ،
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اینگونه مداهی ط ا نناداا مکرر به قرآن بهدلیل شهناخت نویسهن از فئهای گدنمهانی آن

رطزگار ط نیی رطن بازار تکدیر ط تدسی برض مشرطههخواهان بود.

ببین ۀ خواب که تا به اال ،نام لنین مبلسی را نشنی بود ،از فرشهنه ،تهاریخ تشهکیل ط
علت برگیاری لنین مبلسی را جویا ش ط فرشنه در پا خ گدت« :تاریخ دقی تشهکیل آن،
معلوم نیست؛ طلی می دانه کهه مقهارن بها خلقهت ائهرا آدم بهود ا هت ط مؤ ه

آن،

خ اطن  ،اعئای آن فرشنگان ط دلیهل تشهکیل آن بهرای مشهورا درمهورد خلقهت آدمیهان
ا ت» .طی از زبان رؤیا در لیطم تشکیل مبل

شورای آ مانی ط علهت آن از زبهان فرشهن

ه اینگر خود مینویس « :لون ر نگاری ط صالح ط عمران دنیا ط آخرا شهما هیهگلیمهان
(انسانها) براسب قانون خلقت ط اقنئای هبیعت ،منوط به طجود مبله
بود» (الهی ،رطزنام تربیت،

 ،9ش .)1 :1324 ،428

نویسن از را یافنن به مبل

شورای آ همانی ،نهاتوان ا هت ط فقهط توصهیف آن را از

فرشن ه اینگر میشنود ،مصم به طرطد به آن مبل

قرآن مبی ط در طرطد به آن را ند
قرآن ا ت.

عب الرای الهی در دفاع از مبل

شورای آ همانی ط تماشهای آن ،طرطد بهه اه ای

به آیهاا  30تها  34هورۀ بقهر ا هنناد کهرد ا هت.

نویسن بع از توصیف ،د اصل را برای مبل
اصههنا

مهیشهود ط تنهها را طرطد را عله بهه

قهرآن مهیشهنود ط از االهت مراقبهه بیهرطن مهیآیه ط

منوجه میشود مقصود از طرطد به مبل
مق

شهورای عمهومی

ضهرطری مهیدانه  :نبسهت ،ائهور تمهام

ط هبقههاا در مبله ؛ دطم ،بیههان موضههوع مطههرح در آغههاز جلسه مبله ؛ ههوم،

ااکمیت عقل ط منط بر مبل ؛ لهارم ،برابری اعئا در ا رأی ط ضرطرا برخورداری
از آگاهیها ط تواناییههای الزم بهرای افهراد نماینه ؛ پهنب  ،آزادی بیهان؛ ششه  ،هادگی
بنان ط دطری آنها از تمله ؛ هدهن  ،اظههار ا هن الل در هبن ط رأی؛ هشهن  ،صه طر ط
اجرای اک پ از اتداق آرا؛ نه  ،تق

ااکام برای همه (مواف یا مبالف)؛ ده  ،تدریع

فرطع از اصول ااک .
نویسن ر ال خود را با این دعا به پایان میبرد:
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بارالها! در این موقع پرخطر ،اطراق پریشانی ما را با طجود یکی -دط ندر قرآنخوان
ط قرآندان ،شیراز ببن ط درب مبل

شورای ملی ما را تا ابواب مبل

شهورای

آ مانی باز ا ت ،بهرطی ملت ما مبن ط ما را درمیان ملل ،خهوار ط شهرمن نسهاز!
آمین یا رب العالمین! (الهی ،رطزنام تربیت،

 ،9ش .)5 :1324 ،428

عب الرای الهی تم ن (قانون) را به دط قسمت صهحیح ط هقی تقسهی مهیکنه  .قهانون
صحیح ،قانون عقالنی ط قانون قی  ،ندسانی ا ت .اط معنق ا هت مسهلمانان قهانون مقه
ا الم را ازد ت داد ط بههجهای آن ،قهانون زطر را اننبهاب کهرد انه (همهان :ش .)420در
شمارۀ بع ی ،عب الرای الهی بهه تحلیهل ط برر هی دانشهمن انی همچهون ر هو ،مننسهکیو ط
اشیاخ در تعریف از قانون میپردازد؛ بع اط نتریهای را که قهانون را ااکهامی مهیدانه کهه
منافع اکثریت را تئمین کن  ،رد میکن ؛ زیرا تعریف جامعی از قانون ارازه نمیده ؛ لهون
اگر قانون برا ا

ع ل باش  ،منافع کل مردم را تئمین میکن  .اط بهنهرین قهانون را قهانون

ا الم میدان  .برخی معنق ن دی گا عب الرای الهی ،آرمانی ا ت؛ امها یکهی از امنیهازاا
اط این ا ت که قانون را ناجی ایران مهیدانه ط تقه

هلطنت را کنهار گذاشهنه ا هت .اط

بهنرین قانون را قانون الهی میدان ؛ امها لگهونگی اجهرای آن در جامعهه را بیهان نمهیکنه

(ص قی .)25 :1382 ،عب الرای الهی در مقال «قانون» کهه در رطزنامه تربیهت لها شه

ا ت ،قانون را شالود ط ا ا

ی

جامعه میدانه ط معنقه ا هت «یه

اصول عادا از اک ص پادشا عادل» (الههی ،رطزنامه تربیهت،

قهانون نهاقص ،بهه

 ،9ش :1324 ، 419

.)1
عب الرای الهی نیی همانن مسنشارال طله برای اثباا ضهرطرا بیهان مطالهب خهود ادعها
میکن در خواب به اط الهام ش ا هت ط بعه از ایهن الههام ط راهنمهایی ،اط اصهول مبله
شورای آ مانی را با قانون بیان میکن .
ب

اگر ر ال مبل

شورای آ همانی را بها دط ر هال دیگهر مشهرطهیت کهه هماننه آن از

خوابنامه ا نداد کرد ان  ،مقایسه کنی  ،مشاه میشود در هر ه اثر از شیوۀ پر ش

ط پا خ همانن دیگر خوابنامههای این دطر ا نداد ش ط زبان آنها هاد ط رطان ا هت ط
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این مسئله باعث ر ایی بیشنر منن میشود .ر ال مبل
مشاه غریبه شباهت دارد ط شای دلیل این امر ،نیدی

زیرا ر ال مبل

شورای آ مانی با رؤیهای عبیبهه ط

بودن ال نگارش این دط اثر باشه ؛

شورای آ همانی در هال 1324ق( .نبدهی )68 :1392 ،ط ر هال رؤیهای

عبیبهه ط مشهاه غریبهه در هال 1325ق .نوشهنه شه کهه برابهر بها تأ هی
مشرطهیت ط محور اصلی این دط ر اله ،مبل

اطلهین مبله

ط اصول آن ا ت.

رؤیای عبیبه ط مشاه غریبه ،اثر عب البواد نیشهابوری ،ر هالهای ا هت کهه در دفهاع از

مشرطهیت به رشن تحریر درآم ا ت .نیشابوری این خوابنامه را از زبان یکی از علمها کهه
بهخوا ت خود اط نامش پنهان مان  ،تنتی کرد ا ت .ماجرای این رؤیا از این قهرار ا هت
که در شب هد ه صدر 1325ق .عال مبهولنام با دغ غ دالیل تأخیر ط تعلهل در اجهرای
قوانین مشرطهه ،به خواب میرطد .دلنگرانی این فرد از این رطی بهود ا هت کهه بهاطجهود
برپایی نتام مشرطهه ،خبری از اجرای قوانین آن نیست .در خواب ،ائرا آدم را مهیبینه
که بهصورا شیخ مرتئی انصاری ظاهر شه ا هت کهه در گدهتطگهوی ائهرا آدم ط
ببین ای با ا نناد به آی
تأکی کن ط تأ ی

یام ورۀ بقر ط آی

مبل

یام ورۀ شورا بر ضرطرا طجود مبله

شورای ملی را ثمرۀ عل انسان ط ا ا

مبل

را عقهل ط عله

میدان  .طی برای ثباا نتام ،محبت ط ع ل را ضهرطری مهیدانه ط بهه ابنهای خهود توصهیه
میکن در ادظ مبل

شورای ملی کوشا باشن ؛ زیرا قوانین ط ااکام آن برپای عقل ا هت

ط باعث ادظ کشور از هبوم اجانب میشود.
ائرا آدم به پادشاهان تأکی میکن با نماین گان مبل  ،هماهنهگ باشهن ط قهوانین
مبل

را اجرا کنن  .اط رطابط بین پادشا ط طکالی مبل

تشبیه میکن که درصورا نبود هری

در ر ال مبل

را بهه هر ط اجهیای دیگهر به ن

از آنها ایاا ب ن ،زایل میشود.

شورای ا المی ،نویسن همانن نیشابوری از آیاا قرآن ا نداد کرد

ط دا نان خلقهت ائهرا آدم ط تشهکیل شهورای الههی را بهازگو مهیکنه کهه خ اطنه ط
فرشنگان در آن به مشورا پرداخنهان ؛ اما تدهاطتی کهه در ایهن دط ر هاله طجهود دارد ،ایهن
ا ت که نیشابوری بیشنر بهر طجهود ط نقهش پهراهمیهت مبله
عب الرای الهی به اصول ااک بر مبل

در جامعهه تأکیه دارد؛ امها

اشار کرد ط نکاتی ازجمله آزادی در اظهارنتهر
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برای نماین گان ،برابری نماین گان مبل
مصوب مبل

در رأی ،گدتطگو برا ا

عقل ،تق

قهوانین

ط اجرای آن را موردنتر قرار داد ا ت.

موضوع کناب رؤیای صادقه از محم اسن تاجر کاشانی کهه در هال 1331ق .نگاشهنه

ش  ،رؤیای یکی از علما عصر قاجار بود که در خانواد ای مذهبی بیرگ ش  ،بههشه ا
تحت تأثیر تبلیغاا رطشنفکران قرار گرفنه ا ت ط ج ا از توجه به دین ا هالم ط قهوانین آن
به دفاع از قوانین کشورهای انگلی

ط فرانسه پرداخنه ا ت ط علت عقهبمانه گی ایهران را

تقلی نکردن از غرب میدان (ص اقتنهاد 7-6 :1363 ،مق مه).
در یکی از شبها اط بت برای زاماتی افسو

میخورد که در را جنبش مشهرطهه،

ایرانیان منحمل ش ان ط منعبب ا ت که لرا نتهام مشهرطهه در دیگهر کشهورهها موجهب
ترقی ملتها ش ؛ اما در ایران ،ننیب عک

داشنه ا ت .اط با این تدکر به خهواب مهیرطد ط

در خواب ،با یکی از بیرگان مشرطهیت پر شطپا خهایی بهطجهود مهیآیه کهه اط بعه از
بی اری ،آنها را بازگو میکن  .موضوع پر شطپا خها دفاع از نتهام مشهرطهیت در برابهر
اتهاماا ط برر ی شایعاا مربوط بهه مشهرطهه ا هت کهه مشهرطعهخواههان آنهها را مننشهر
کرد ان .
در این کناب ،مشرطهههلبان به لهار د نه تقسی میشون  :د ن اطل که دارای کمنرین
تع اد افراد آگا از مئراا ااکمیت ا نب اد ط ثمراا مشرطهه هسهنن ؛ گهرط دطم ،شهامل
کسانی میشود که ه فشان از پیو نن به مشرطهه ،د تیابی به جایگا ط مقام ا ت؛ گهرط
وم ،الواط ط اشرارن که میخوا نن از آب گلآلود ماهی بگیرن ط موف نیی ش ن ؛ د ن
لهارم که بیشنرین تع اد را به خود اخنصا

داد بودن  ،کسانی بودن که فکر مهیکردنه

مشرطهه ط آزادی بهمعنهی ارکهت خود هرانه ا هت .محمه اسهن کاشهانی دلیهل ناکهامی
مشرطهیت را این میدان که رهبری مشرطهیت از گرط اطل خارج شه ط بهه د هت دیگهر
گرط ها ه ایت ش ا ت .اط عامهل نبهاا کشهور را تشهکیلشه ن کابینه دطلهت از افهراد
طهنپر ت ط مند القول میدان .
اط دربههارۀ مقصههود از آزادی مشههرطهههلبههان مههیگویهه « :آن آزادیای کههه مقصههود
مشرطهههلبان ا ت ،درطاقع ،عین قی ا ت ط دراقیقت ،دهن لههارالقههای ا هت کهه بهر
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دهان طاشی زد میشود که نمیتواننه

هر خهود را بهیقاعه ارکهت دهنه » (کاشهانی،

 )105 :1363ط دربارۀ صداا مشرطههخوا طاقعی میگوی :
مشرطههخوا طاقعی ،کسانی هسنن که مردم از د ت ط زبان آنها راات ،افعال ط
اعمال آنها ازرطی قواع شرع ط انسانیت باش  ،موذی ط به ند

نباشه  ،ا هنقالل

طهن عییی خود را مایل بود  ،قبلاز آنکه قانون آنها را مببور بهه در هترفنهاری
کن  ،هبعاً صحیح ط در ترفنار باشن (همان.)107 :

اط برای تعالی کشور ،قانون ،عل  ،امنیت ط نت را ضرطری مهیدانه ط در ادامهه بهه ایهن
مبحث میپردازد که ایهن شهایعه را کهه ا هالم ،مبهالف مشهرطهیت ا هت ،هاخن افهرادی
میدان که با برپایی ع ل ط قانون ،منافع آنان به خطر مهیافنه ؛ طگرنهه دیهن ا هالم ط عقهال
هیچک ام با مشرطهیت مبالدنی ن ارن (همان .)107-106 :این افراد با مشهوشکهردن ذههن
مردم قص دارن به ه

های خود بر ن ط میداننه اگهر مشهرطه طاقعهی بههطجهود آیه ،

زمین خیلی از گناهان ازبین میرطد .طی به لن شایعه مانن اینکهه مشهرطهه باعهث افهیایش
فحشا ط گسنرش امامهای خیینهدار ش ا ت ،پا خ میده .
بیان صریح این اننقاداا ط دفاع از مشرطهیت آن ه در فئای جامع که از مشهرطهیت
ناامی ش بودن  ،نویسن را مببهور مهیکنه مطالهب خهود را درقالهب خهواب بیهان کنه ؛
لنانکه در آغاز کناب اذعان میکن اط صهرفاً خهوابی دیه ط آن را نقهل مهیکنه ط ههیچ
ای ای دربارۀ خوب ط ب آن برعه ۀ نویسن نیست.
 .4نتیجهگیری

خوابنامهنویسی اگرله گونهای قالب نوشناری بود که در ادطار پیشاز قاجار نیی هابقهههای
نگارش آن را میتوان یافت ،در عصر قاجار ط در آ نان طقوع جنبش مشهرطهه ،کهارکردی
نو پی ا کرد .این کارکرد ج ی خوابنامهنویسی ،نگارش خوابنامه با مئامین اننقادی بود.
درطاقع ،بیان ان یشههای نو ،ای های منرقیانهای نتیهر قهانونخهواهی ،خرافهه هنییی ،بهه
لالش کشی ن نت

یا ی موجود ،ط تبیین فساد نهادهای یا ی ط اجنماعی ط نیی عملکهرد
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ههوء طالیههان ط دطلنمههردان اکههومنی ،قههالبی نههو مههیهلبی ه کههه قابلیههت تبیههین ان یشههههههای
مشرطههخواهان را داشنه ط در جلب مباهب نیی کارآم باش .
طجود مح طدیتهای یا ی ،ط مالاتاا مذهبی ط هننی نیهی در گهیینش ایهن قالهب
نوشناری برای بیان افکهار اثهر داشهنه ا هت؛ از آنبها کهه در هنییههای مشهرطههخواههان ط
مشرطهه نییان در غالب موارد ،بحث ناهمبوانی اصول مشرطهه با دین مطهرح بهود ط ایهن
مسئله ،زمین تکدیر ط تدسی مشرطههخواههان از هوی مبالدهان آنهها را فهراه کهرد ؛ لهذا
خوابنامهنویسان درضمن اننباب این قالب نوشناری با ا هننادههای مکهرر بهه آیهاا قهرآن ط
معار

دینی ،تالشی را برای ق ا تببشی ن به ان یشههایشان آغاز کردن .

مطلب دیگری که در مبحث مح طدیتهای یا ی بای بهخاهر داشهت ،آن ا هت کهه
نتام مشرطهه ،مسنلیم مح طدیت ق را شا تو ط نهادهای قانونی ط همچنین هرح مدههوم
نماینه گی مههردم در ههاخنار ق ه را یا ههی بههود ط ایههن مسههئله ،اقههوق ههلطنت را نشههانه
میگرفت .درمبموع میتوان گدت مح طدیتهای یا ی ،ننی ط مذهبی ،عامل عم ای
در بیان مبانی فکری مشرطهه درقالب گدنمانی خوابنامه بود ا ت؛ درضمن ،بهدلیل جایگا
خواب ط مبااث ط پیشن فرهنگی درمیان تودۀ مردم ،قالبی مباهبپسن نیی بهشمار میآم .
تبیین ان یشههای مشرطههخواهی در خوابنامهها مبننیبر دط طجه ا ا ی ا ت :ی

طجهه

به نق طضعیت موجود (بیقانونی ،نق اکومت ،ندی خرافاا ،نقه ا هنب اد ،ندهی ا هنعمار
ط )...مربوط ا ت؛ طجه دیگر آن با دفاع از قانونخواهی ،مشارکت مردم در امهور یا هی،
اقوق زنان ،اقوق اقلیتها ،تشکیل مبله

ط عه التخهواهی ،یعنهی مطالبهاا اجنمهاعی،

یا ی ط اقوقی پیون دارد .کاربرد این قالب نوشناری درمیان ان یشههطرزان آن دطر  ،لهه
در آ نان شکل گیری ط برپهایی جنهبش مشهرطهه ط لهه در دطران ا هنب اد صهغیر ،نشهانگر
طجود موانع منع د دربرابر ا نقرار نت دموکراتی
ط هرا

در جامع عصر قاجار ط ااسا

نهاامنی

آااد جامعه در بیان نتراا اصالایشان ا ت؛ از این رطی ،خواب ،رؤیا ،الههام ط

فرشن غیبی ،طا طهای برای تبیین ان یشه در فئای پرمباهرۀ ا نب ادی میشون .
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 فوران ،جان ( .)1377مقاومت شکننده تاریخ تحوالت اجتماعی ایاران .منهرج
اام ت ین .تهران :خ ماا فرهنگی ر ا.
 قا پور ،داططد (« .)1388اقیانو  ،رطزنام اامی محمه علهیشها » .پیاام بهارساتان.
 .1ش .3صص.239-249
 کسرطی ،اام ( .)1351تاریخ مشروطۀ ایران .تهران :امیرکبیر.
 .)1384( _____ تاریخ هیجدهسالۀ ایران .تهران :امیرکبیر.
 کرمانی ،ناظ اال الم ( .)1376تاریخ بیداری ایرانیان .بهه اهنمهام علهیاکبهر هعی ی
یرجانی .چ .5تهران :پیکان.
- گودرزی ،غالمرضا ( .)1383دین و روشنفکران مشروطه .با مق مه غهالمعبها
تو لی .تهران :اخنران.
 مراغهای ،زینالعاب ین (  .)1385سایاحتنامۀ اباراهیمبیاگ .بههکوشهش م.ع .هرانلو.
تهران :آگا .
 مسنشارال طله ،یو ف.)1363( .رسائل قاجااری .بهه کوشهش همهارضهوانی ط صهادق
بادی .تهران :نشر تاریخ ایران.
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 مسنوفی ،عب اهلل ( .)1371شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری ایاران
در دور قاجاریه .تهران :زطار.

 مل

زاد  ،مه ی ( .)1363تاریخ انقالب مشروطیت ایران .ج .2تهران :بن.

 میرصادقی ،جهالل ( .)1381داستاننویسیهای نامآور معاصار ایاران باا نقاد و
بررسی آثار سی و یک نویسنده از آ ااز داساتاننویسای ناوین ایاران تاا

انقالب  .1357تهران :اشار .

 میرعاب ینی ،اسن ( .)1380صد سال داستاننویسی ایران .ج 1ط  .2چ .2تهران :نشر
لشمه.
 میرطیچ ،اطا« .)1347( .مردمشنا ی :خوابگیاری در ایران» .منرج جاللال ین ناری.
علوم اجتماعی .مطالعات جامعهشناختی .دطرۀ ق ی  .ش .1صص.120-109

 ناتلخانلری ،پرطیی ( .)1369هفتاد سخن از گوشه و کناار ادبیاات فارسای .ج.3
تهران :تو .

 نایینی ،محم اسین ( .)1361تنبیه االمۀ وتنزیه الملۀ یا حکومات ازنظار اساالم.
تهران :شرکت هامی اننشار.

 نبدی ،مو ی ( .)1392بنیاد فلسفه سیاسی در ایاران عصار مشاروطیت تالقای
اندیشۀ سیاسی اسالم و ایران با رب به انضمام دوازده رساله مهام سیاسای
از آن عصر .تهران :مطالعاا تاریخ معاصر.

