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 چکیده
بررسی مکالمات خیالی مندرج در مطبوعات دورۀ مشروطه است. توجه ویژه به  ،هدف پژوهش حاضر

باشد. تأکید بر مطبوعات نیز به نو میگفتمان مطبوعاتی این دوره به دلیل اوج کاربرد این وجه انتقادی

ر است. در این میان پرسش اصلی رسانی در زمانۀ مدنظ ترین منبع اطالعدلیل نقش آنها به عنوان مهم

توان این مکالمات خیالی را از نظر موضوعی دارای رویکردی مشابه دانست؟ این این است که آیا می

روزنامه گردآوری  82تبیینی و با برشماری کامل شمارگان باقی مانده از  ـ مقاله که به روش توصیفی

ر مکالمات خیالی در پی آشنایی با متون غربی انجام است که استفاده از ساختا  شده به این نتیجه رسیده

مرزی و زبان برونپذیرفته و پس از ظهور در آثار روشنفکران دورۀ ناصری، به ترتیب در مطبوعات فارسی

این  است.  مقاسیه شده ، اوضاع ایران با فرانسه و ژاپناست. در این مکالمات داخلی انعکاس یافته

 دارای نگرش انتقادی نسبت به دولت قاجار و مخالفان نظام مشروطه است.  موضوعی  ها از نظر مکالمه

 

 انتقادی، مطبوعاتِ مشروطه، قاجار: مکالمات خیالی، رویکرد های کلیدی واژه

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
 ali.b.delgosha@gmail.com: نويسندۀ مسئول  رايانامۀ 



 1394 زمستان و پايیز ،2 شمارۀ  ،7 دورۀ تاريخی، علوم پژوهشهای / 86

 مقدمه. 1

های سیاسی فرنگ، آغاز نهضت ترجمه و آگاهی از در دورۀ قاجار، آشنایی با نگرش

خصوص مفاهیمی چون پارلمان، حقوق شهروندی مبانی سیاسی انقالب کبیر فرانسه به 

و قانون، مقایسۀ وضعیت موجود در ایران با برخی از کشورهای دیگر و آگاهی از عقد 

اقتصادی ایران را دچار ویرانی ـ  قراردادهای متفاوت رجال دولتی که استقالل سیاسی

ی موجود اجتماعـ  د تا دگراندیشان به انتقاد از وضعیت سیاسیش سبب ،کرده بود

رسالۀ دستوراالعقاب از طهرانی در نکوهش میرزا  ،های آنبپردازند. امری که نمونه

آقاسی، رسالۀ مجدیه از مجدالملک سینکی در نکوهش دستگاه اداری دورۀ ناصری و 

 باشند.خان میرسائل میرزا ملکم

 د عالوه بر اقتباس مفاهیمشهای نگارشیِ غرب باعث ها و سبکآشنایی با روش

های انتقادی و ادبی آنان نیز توسط دگراندیشان ایرانی مورد تقلید قرار سیاسی، گونه

های دورۀ قاجار با کمدی الهی دانته، نامههای این تقلید را در مقایسۀ خوابگیرد؛ نمونه

آثار الکساندر دوما در مطبوعات  ۀکتاب امیل از روسو با کتاب احمد از طالبوف، ترجم

  توان یافت. در این بین می ،های ایرانی اثر منتسکیواقتباس از نامهدورۀ مشروطه و 

نامه از ریکا و ازبک در قالب گفتارهایی که منتسکیو از  161های ایرانی که شامل نامه

اجتماعی ـ  انتقاد از اوضاع سیاسی ر زبان این دو شخص خیالی در خصوصفکر خود ب

ای شاخص در تقلید نمونه ،کندبیان می فرانسه، لوئی چهاردهم و دستگاه حکومتی او

 باشد.سبک نوین انتقادی می

زبان استفاده از ساختار مکالمات خیالی در رسائل روشنفکران و مطبوعات فارسی

رسد ست که به نظر مییز نمونۀ دیگری از این نوع تقلیدهامرزی نمرزی و بروندرون

های دورۀ قاجار ردیابی نمود. بر این امهنها و نمایشدر رمانباید گاه اصلی آن را نقطه

برای « رفیق و وزیر»و « شیخ و وزیر»در رسائل  روشنفکرانی چون ملکم ،اساس

. پس از استفاده کردنداجتماعی ـ  از این روش برای بیان انتقادهای سیاسیبار نخستین

رداختند و مرزی به انعکاس انتقادهای خود در قالب ساختار مذکور پآن مطبوعات برون

نظارت کامل در توانایی نادر دورۀ مشروطه نیز به دلیل باز شدن فضای سیاسی کشور و 

مرزی نیز به استفاده از روش زبان درونهای دولتی بر مطبوعات، جراید فارسیدستگاه

 مذکور برای بیان انتقادهای خود روی آوردند.
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مرزی زبان درونعات فارسیبا استفاده از رویکرد برشماری کامل مطبو حاضر پژوهش

موضوعی این مکالمات پرداخته و در  بندیبه دسته ،مشروطهدورۀ  در مرزیو برون

 در این مکالمات است.  تالش برای تعیین موضوعی محوری به عنوان رویکرد غالب 

 پیشینۀ تحقیق. 1-1

شروطه م»اند از: شود که عبارتپیشینۀ پژوهش حاضر شامل برخی کتب و مقاالت می

مصاحبۀ مال » به دو مکالمۀدر این مقاله  ، که(1387) از تورج اتابکی «خواهان بدون مرز

گیری حمام جنیان: بهره» ؛(39-40 )صصپرداخته شده است  «مصاحبۀ علمیه»و  «و تاجر

از حمیدرضا  «روشنفکر دورۀ مشروطه از فرهنگ مردم برای چالش با فرهنگ مردم

ای خطی که به صورت نسخهاست ص مکالمۀ حمام جنیان در خصو که (1385)دالوند 

مواردی در این خصوص را به بحث گذاشته و مورد استفادۀ پژوهشگر مذکور قرار گرفته 

 Despots of the World Unite!: Satire in the» ای با عنوان مقاله درقیصری  ؛است

Persian Constitutional Press(Introducing Majalleh-ye Estebdad, 1907-1908) »  که

طنز در » با نام یدیگر ۀقالممیالدی منتشر کرده و همچنین در  2005سال  در

به بررسی مطالب مندرج در  (1381) «معرفی مجلۀ استبدادمطبوعات دورۀ مشروطیت: 

 :Print Culture in Late Qajar Iran » مقالۀ در  ؛است اد پرداخته روزنامۀ فکاهی استبد

The Cartoons of  Kashkūl» توضیحانی در خصوص  بهنیز  (2001) از شوا بالغی

ضوعات محوری مندرج در آن ذکر برخی از اهداف و موو کاریکاتورهای روزنامۀ کشکول 

 (.175-168 صص)است  روزنامه اشاره شده

به  (1379) نویساننگاری ایرانیان و دیگر پارسیتاریخ روزنامهدر جلد دوم  پروین

های اقیانوس، گنجینۀ ینشی تعدادی از مکالمات خیالی مندرج در روزنامهصورتی گز

رد آورده تور داانصار و خورشید را در فصل پانزدهم اثرش که اختصاص به طنز و کاریکا

که ( 1378) «وجه ادبی نو در گفتار سیاسی عصر مشروطه»در نیز اتابکی  و (661-5صص)

ای  ارهاش ،باشد ات دورۀ مشروطه میمطبوعت او در خصوص برخی ای از تحقیقا خالصه

  داشته است.به سبک مکالمات خیالی کوتاه 

نیز  (1374)آبادی از افسانه نجم حکایت دختران قوچان های دیگری چون در پژوهش

 ؛است شدهزادگان قوچانی اشاره یالی با محوریت موضوع فروش رعایاچند گفتگوی خ به

موضوع بررسی مکالمات خیالی میان میرزا  به (1371) اتابکی از «مصاحبۀ ایرانیه» در

به  (1360) تاریخ سانسور در مطبوعات ایران در ؛پرداخته شده استصادق و میرزا عبداهلل 
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دمیت و ناطق نیز اشاره شده و آ (237، )کهن ۀ مشروطهها در دورنامهتوضیح برخی شب

  (1356) ر نشدۀ دوران قاجارافکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشدر کتاب 

که  «گفتگوی یک میرزای با علم با یک عوام مستحضر»به برخی رسائل مانند رسالۀ 

همچنین  .اندباشد، اشاره نمودهمبانی ساختاری آن بر اساس ساختار مکالمات خیالی می

المات به تعداد اندکی از مک (1349) «نامۀ ناقور»با نام  یا ای نیز در مقالهرجائی زفره

 .مندرج در روزنامۀ ناقور اشاره کرده است

در این امر است که  تفاوتی که این پژوهش با تحقیقات و مطالعات قبل از خود دارد

لۀ بررسی مکالمات خیالی در گفتمان مطبوعاتی دورۀ مشروطه را این نگارش، مسئ

مورد برشماری  تا جایی که توانسته موضوع اصلی خود قرار داده و مطبوعات مورد نظر را

تر در خصوص ای مناسباست. در این مقاله برای رسیدن به نتیجه کامل قرار داده

هایی مکالمه و های مطبوعاتینامهدستیابی به موضوع محوری این مکالمات خیالی، خواب

ای مورد توجه قرار اند به دلیل داشتن ساختار مکالمهکه ترکیبی از طرح و کلمه نیز بوده

 ند. اگرفته

 گفتگوهای خیالی در دورۀ قاجار. 2

واقعی شود که به صورت گفتگویی غیرهایی اطالق میاصطالح مکالمات خیالی به نوشته

نویسی اند. نام دیگر این شیوۀ نگارشی مناظرهاشخاص، اشیاء و حیوانات تدوین شده میان

نیمۀ دوم قرن است که پیشینۀ آن در ادبیات فارسی به صورت متون منثور و مسجع به 

های موجود در بحرالفوائد، مناظره (.33 ص ،)پورجوادیرسد هشتم هجری قمری می

؛ )همان(مقامات حمیدی، مناظرۀ گل و مُل از ابوسعید ترمذی در میان متون پارسی 

پیکار شبان و کشاورز در قالب گفتگوی خدای شبانی با خدای کشاورزی در متون 

النهرینی و گندم و تابستان و زمستان در متون بینسومری و اکدی، پیکارهای میش 

آن مانند درخت آسوریک از مواردی است که در  های ایران باستانیو نمونه( 270)همان، 

 اند. قالب مکالمات خیالی به نگارش درآمده

در دورۀ قاجار نیز در پی آشنایی با برخی متون کهن، آغاز نهضت ترجمه و آشنایی 

ی نگارشی مورد استفاده در غرب به خصوص آثار تأثیرپذیر از انقالب هابا برخی شیوه

 کبیر فرانسه، این شیوه بدل به پرکاربردترین روش استفاده برای بیان انتقادهای سیاسی

 :کاربرد مکالمات در این دوره به دو پرسش باید پاسخ داد خصوصاجتماعی گردید. در ـ 

آیا تمامی مکالمات خیالی این وم، چیست؟ و دتفاوت میان مکالمه و مناظره در  ،نخست
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ر پاسخ سؤال اول باید د؟ درنبندی قرار دادر یک دسته دوره از نظر ساختار و موضوع

تفاوت مناظره و مکالمه در این امر است که در مناظره هر دو طرف دارای  اشاره کرد

این امر صادق  زمان مساوی و تا حدودی اطالعات برابر هستند در حالی که در مکالمه

ها از دهنده، دانای کل است که بیشتر سخننیست. در مکالمات خیالی این دوره پاسخ

گر است. در خصوص پرسش دوم نیز باید اشاره تالشش آگاه کردن پرسشزبان اوست و 

مکالمات میان افراد،  ـ1شوند: کرد، مکالمات در دورۀ قاجار به سه دسته تقسیم می

مکالماتی که ترکیبی از ـ 3ای و نامهمکالمات خوابـ 2ر عالم واقع اشیاء و حیوانات د

 طرح و کلمه یا تصویر و گفتار هستند.

  گفتگو در عالم واقع .2-1

میرزا برای نمونه  ؛اندکه در عالم واقع اتفاق افتاده است مکالمات خیالی ،دستۀ نخست

صری قاد جدی از دولت نابه انت «شیخ و وزیر»و  «رفیق و وزیر»در رسائل  خان ملکم

 24) «مذاکرۀ وزیر و سفیر»تقلید روزنامۀ اختر در قالب  مورد ای کهشیوه پرداخت؛

نیز قرار گرفت. ملکم جدای از نیت باطنی در پردازش این  (1175ص، .قهـ1295ذیقعده 

اجتماعی زمانۀ خود را ـ  انتقادها، در تالش بود تا با رویکردی انتقادی، اوضاع سیاسی

استفاده  نیزدر روزنامۀ قانون از این شیوه برای انتقاد از رجال دولتی  همچنیند کند. نق

کرد. تفاوت مکالمۀ مندرج در روزنامۀ قانون با دیگر مکالمات خیالی در دورۀ مشروطه 

نظر خود را از زبان های مدّدر این است که  نام آن اشخاص، حقیقی بوده و ملکم سخن

 (.4-1 صصروزنامه قانون،  ،ملکم)ت آنها بیان کرده اس

خود را در قالب گفتگوهای  مکتوباتاو  ؛میرزا فتحعلی آخوندزاده است، نمونۀ دیگر

ای هندی و الدوله به عنوان شاهزادههای کمالسیاسی میان دو شخص خیالی با نام

رزا می (.3-2 صص ،)آخوندزادهرانی تنظیم کرده است ای ایالدوله به عنوان شاهزادهجالل

   اجتماعی خود را از زبان ـ  ، انتقادهای سیاسیسه مکتوبآقاخان کرمانی نیز در 

استفاده از این  (.3 صسه مکتوب،  ،)کرمانیله مطرح ساخته است الدوالدوله و جاللکمال

نیز قابل مشاهده  صد خطابهو  سوسمارالدولههای شیوه در دو اثر دیگر از کرمانی با نام

پرسش و پاسخ میان اول شخص در قالب دانای کل و  42شامل ، صد خطابهاست. 

نیز نقد اوضاع اجتماعی، فساد  سوسمارالدولهو  (1 ص صدخطابه، ،)کرمانیالدوله جالل

دستگاه اداری و ریاکاری عالمان است که در قالب گفتاری میان سوسمارالدوله و کالنتر 

یک میرزای با علم با یک عوام  گفتگوی» (.133 ص سوسمارالدوله، )کرمانی،باشد می
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در تبریز به نگارش  .ق 1298در  ای ناشناس که به احتمال بسیاراز نویسنده «مستحضر

شامل مکالمات خیالی  «رمضان»و  «حاجی»؛ گفتگوی (136ص ،و دیگران )آدمیتدرآمده 

سؤال و جواب میرزا حسین خان با »؛ (45-10صصصابر، ) ضان،دار با ماه رمشخصی روزه

عنوان الدوله بهشاه و عیننامه که به معرفی محمدعلیدر قالب شب «میرزا احمدخان

به همراه برخی آثار  (449صتاریخ بیداری ایرانیان،  ،)کرمانیداخته عوامل ویرانی وطن پر

شیخ ابراهیم زنجانی از دیگر مواردی هستند که ساختار  ای والعابدین مراغهزین طالبوف،

 است. ا رویکرد انتقادی در آنها استفاده شدهمکالمات خیالی ب

در خصوص دورۀ مشروطه نیز باید عنوان داشت بیشترین مقدار استفاده از این 

باشد. از روش مذکور، پیش زبان داخلی در دورۀ مشروطه میروش، در مطبوعات فارسی

ن در لندن، مرزی مانند قانوزبان برونهایی در مطبوعات فارسیاز مشروطه، تنها نمونه

المتین در هند و اختر در عثمانی وجود دارد که نما در مصر، حبلثریا، پرورش و چهره

و نظارت کامل  جلوگیری از نقد دستگاه دولتیامر را در وجود استبداد داخلی،  دلیل این

  تا پیش از مشروطه باید دانست.  دولت بر مطبوعات

 اینامهمکالمات خواب. 2-2

مکالمات خیالی در دورۀ قاجار، گفتگوهایی است که برای نگارنده در عالم یکی از انواع 

های متعددی از آن حاوی نقدهای سبکی ادبی که نمونه است. افتاده خواب و خلسه اتفاق

خصوص دورۀ مشروطه قابل مشاهده های دورۀ قاجار و بهاجتماعی و سیاسی در نگارش

 است.

 طنهاست؛ اعتمادالسل خلسه کتاب قاجار، دورۀ در رحمط هاینامهخواب نخستین از یکی

  و آشکارا بیان  مستقیم  وقت  خود را دربارۀ سیاستمداران  قلبى  مکنوناتدر این کتاب 

های عصر نامهاز سید جمال واعظ اصفهانی از دیگر خواب رؤیای صادقهاست.  ردهک

ر صحرای محشر صورت السلطان دو ظل است که در آن محاکمۀ عالمان دینیمشروطه 

 پذیرفته است.

باشد که در های دورۀ مشروطه مینامهاز دیگر خواب رؤیای عجیبه و مشاهد غریبه

است. این اثر، داستان مالقات  ای در دفاع از مشروطه به نگارش درآمدهقالب رساله

از  نامه، آدمدر عالم رؤیا است. در این خواب «آدم ابوالبشر»با  نامالمجهولشخصی 

رسالۀ  (.3، صکاشانی) است اهمیت مشروطه و برقراری مجلس شورای ملی سخن گفته

فرشتگان »نویسنده با  الهی که حاوی  مباحثۀ از عبدالرحیم مجلس شورای آسمانی
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باشد که در دفاع از مشروطه و هایی مینامهدر عالم رؤیا است از دیگر خواب «آسمان

همچنین دو رساله با (. 2 ص ،)الهی گارش درآمده استانطباق آن با مبانی اسالمی به ن

خواب  و( 2-4 )صصدر حقانیت مشروطه  نقل از روزنامۀ غیبی رؤیای صادقهعناوین 
ها و از آخوند مالفتحعلی اصفهانی در خصوص ریاکاری، وجود نفاق میان مسلمان شگفت

های به نامهاز دیگر خواب (3-14 صص ،)اصفهانیم از رفتار امت اسالم نارضایتی پیامبر اسال

 نگارش درآمده در دورۀ قاجار است.

 گفتگوهای ترکیبی. 2-3

ای یا ترکیب نامهکالمات، گفتارهایی هستند که در قالب نمایشمدستۀ سوم از این نوع 

های نوع خاص و البته کمیاب تنها در روزنامه این اند.گرفته قرار استفاده مورد کلمه و طرح

نما وجود دارد. در این گونۀ انتقادی، در کشکول طهران و آیینۀ غیب کشکول اصفهان،

صفحات متعدد روزنامه تصاویری از رجال و نمایندگان طبقات اجتماعی ترسیم شده و از 

زبان آنها گفتارهایی در خصوص مشروطه، مبانی سیاسی، اهمیت مجلس شورای ملی، 

های نوینی ل ملی و نقش شیوهطرفداری علمای نجف از مشروطه، اهمیت حفظ استقال

ها نزاع میان چون آموزش جدید در ترقی کشور مطرح شده است. در این روزنامه

قشون ظفر نمون »؛ اهمیت (4ص ،.قهـ 1327االول ربیع 12نما، )آیینۀ غیباستبداد و دولت 

بال لۀ حفظ استقالل ملی ایرانی در قو مسئ (4ص، .قهـ 1327الثانی ربیع 7)همان،  «ملی

مورد بحث قرار  (4 ص ،.قهـ 1327الثانی ربیع20)همان، تجاوزات روس، انگلیس و عثمانی 

اجتماعی را در ـ  گرفته است. اهمیت استفاده از شیوۀ مذکور در بیان انتقادهای سیاسی

فهم بودن آن باید دانست. با توجه به میزان افراد باسواد در زمانۀ مشروطه، استفاده همه

د اشخاصی که از سواد کمی برخوردار بودند، موضوع روزنامه شور باعث میاز روش مذک

 را متوجه شوند.

 شناسی مکالمات خیالی در مطبوعات  منبع. 3

عنوان روزنامه  34شماره روزنامه مورد بررسی قرار گرفته که در  7262در این پژوهش، 

 ،شماره 2632ن روزنامه با عنوا 48از مکالمات خیالی استفاده شده و در  ،شماره 4630با 

مکالمۀ خیالی وجود ندارد. بیشترین مطالب مندرج در مطبوعات این دوره که در هیچ 

 .شهـ 1285/  .قهـ 1324های اند مربوط به سالقالب مکالمات خیالی به نگارش درآمده

 باشد.می .شهـ 1288/  .قهـ 1327تا 
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ار، این مطبوعات را به دو دسته از حیث درج مکالمات خیالی در مطبوعات دورۀ قاج

مطبوعاتی که هیچ طرحی از مکالمات خیالی در شمارگان  ،نخست :توان تقسیم نمودمی

 اند. که مکالمات خیالی را درج کردهجود ندارد و دستۀ دیگر مطبوعاتی آنها و
ان به تومی  ـعدم استفاده از ساختار مکالمۀ خیالیـدر رابطه با مطبوعات دستۀ اول 

وقایع  ،ایران ،ملت سنیۀ ایران ،آذربایجان ،دولت علیه ایران ،های وقایع اتفاقیهوزنامهر

 ،احتیاح ،ناصری ،اردوی همایون ،شرف ،دانش ،السفرمرآت ،مریخ ،روزنامۀ نظامی ،عدلیه

 ،انجمن ،نالۀ ملت ،گنجینۀ فنون ،تربیت ،الکمال ،ادب ،آزاد ،معارف ،الحوادث صۀخال

 جریدۀ ،بشارت ،ملی روزنامۀ ،اخوت ،الجناب ،الصحه حفظ ،اخالق ،وروزن ،ایران سلطانی

 ،طرفبی ،نجات ،رودزاینده ،ملت نالۀ ،اصفهان ،حق حرف ،اکبر جهاد ،عدالت ،مجاهد ،ملی

خیالی  اشت که هیچ نوع مکالمۀالفالح و شکر اشاره دیقةطر ،برید شمال ،تنبیه درخشان

باید  نیز مرزی فاقد مکالمات خیالیزبان برونفارسی ها وجود ندارد. ذیل مطبوعاتدر آن

 الوثقی اشاره نمود.ةو عرو ، حکمتخالفت هایبه روزنامه

اند. این هایی هستند که انواع مناظره را در خود جای دادهنوع دیگر مطبوعات، آن

در اثبات ذات  مقاله»با  ،ادبباشند: ذیل میمرزیِ ها شامل مطبوعات درونروزنامه

مناقشه قلمی »با  ،؛ خورشید«آغاز مقالۀ سقراط با آریستودم»و  «الوجود عز شأنه اجبو

ه قلم ب «فواید بانک ملی»با  ،مجلس ؛«پروای خراسانی و میرزا ترسوی کاشانیمال بی

مکالمۀ سیاح »با  ،؛ وطن«صحبت گرگ و گوسفند»با  ،ادیب الممالک؛ اتحاد اسالم

گفتگوی میرزا عبداهلل و میرزا »های با مکالمه ،طن؛ ندای و«ایرانی با شخص  هندی

گفتگوی منوچهر با فریدون در یکی » و «مذاکرات مالنصرالدین با شیخ بهلول»، «صادق

  صحبت داش حسن با داش اسداهلل در »با  ،؛ کوکب دری«های پاریسخانهوههاز ق

؛ انجمن والیتی «هبهرؤیای صادقه یا خیاالت وا»نامۀ با خواب ،؛ تمدن«خانۀ عرشقهوه

گفتگوی مال »و  «شیخ و شاب»با  ،گنجینۀ انصار ؛«صحبت بقال و زنبور»با  ،گیالن

به قلم  «نفر دموکرات مناظرۀ مالباقر و یک»با  ،؛ تجدد«فصیح هراتی و آقا وجیه گجراتی

انجمن »با گفتگوهای  ،اقیانوس ؛«سالهطفل هشت»گفتارهای  با  ،نسیم شمال؛ گلستان

با  ،؛ شرافت«بلوای مورچگان»و  «لطائف»، «بندان طهرانتحصن شکسته»، «ماکیان

مکتوب از حسین کرد »، «سفیان علیه اللعنه و العذابمکتوب از یزید بن معاویه بن ابی»

ل و جواب داش مشتی کاله ؤاس»و  «سؤال و جواب»، «زبان حال شرافت»، «شبستری

 ،؛ خراسان«سؤال و جواب»با مکالمۀ  ،رشت المتین؛ حبل«نمدی با یک نفر از ارباب ذوق
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و کشکول نما، کشکول طهران ؛ آیینۀ غیب«سیاه قرمز نمیشهـ  مگو هرگز نمیشه»با 

کتره »با گفتگوهای  ،طوس متعدد در قالب ترکیب طرح و کلمه؛های با مکالمه ،اصفهان

و  «و بهارخزان »، «شمع و پروانه»با  ،؛ پروانه«خواب پریشان»نامۀ و خواب «پتره

با  ،؛ وقت«روایای دلخراش»نامۀ با خواب ،جنوب فتارهایی متعدد از دیگر حیوانات؛گ

 ؛«جا تر است و بچه نیست»با  ،؛ گیالن«گفتگوی غالم و آزاد»و  «افسانۀ ادبی»

 با ،؛ رهنما«های ناقورزشت و زیبا: صحبت»با  ،؛ ناقور«یک مرغ ۀتران»با  ،عصرجدید

؛ «طلبنقی با کربالئی تقی یا مکالمۀ مستبد و مشروطهمحمدسؤال و جواب مشهدی »

و  «بینی ما صحیح استپیش»با  ،و برجیس «حکایت یا افسانه»نامۀ با خواب ،مساوات

 .«روابط برجیس با عالم ارواح»نامۀ خواب

؛ «مذاکرۀ وزیر و سفیر»با چاپ مصر  مرزی نیز اختر،زبان برونت فارسیمطبوعادر 

 با چاپ مصر، ، پرورش«تن از رجال درباری 19های صحبت» باندن چاپ ل ،قانون

مقالۀ »و  «مقالۀ تاریخی» با دو مکالمۀ پ مصرچا ،؛ ثریا«رؤیای غریب و مکاشفه عجیب»

مکاشفۀ »و  «سؤال و جواب»با دو مکالمۀ  چاپ هند ،المتین؛ حبل«مخصوصۀ مصاحبه

از  «ید سمنانی با ابومفید کرمانیمکالمه میرزا سع»چاپ مصر با  ،نماو چهره «صادقه

اجتماعی خود به دولت قاجار، رجال ـ  که انتقادهای سیاسی هستندجملۀ مطبوعاتی 

علی شاه قاجار را در ساختار خواهان و عملکرد محمددربار ناصری، اقدامات مشروعه

 اند.مکالمات خیالی مطرح ساخته

ها به صورت رساله لماتی که تنعالوه بر مکالمات خیالی مندرج در مطبوعات به مکا

اند توجه قرار نگرفتهنسخۀ خطی یا چاپ سنگی بودن مورد کنون به دلیلو تا شده منتشر

رسالۀ تاریخ »اند از: های این رسائل عبارتنیز باید توجه داشت. برخی از نمونه

 «فرشماژه»از مؤلفی ناشناخته که شامل مکالمات خیالی میان  «مشروطیت ایران

رسالۀ تاریخ )مبانی سیاسی آن است  و ایرانی در خصوص مشروطه «جمجائیل»ایی و اروپ

دیگر مکالمۀ خیالی مربوط به این دوره  ،عمیدالدوله «جُنگ» .(5-1 صص ،مشروطیت ایران

را در  «خرنامه»های دورۀ مشروطه با عنوان نامهاست. رسالۀ مذکور که برخی از شب

حاجی گردن »و  «خردیزه»هایی از شامل صحبت ،(45-8 صص، )عمیدالدولهخود جای داده 

علی شاه قاجار و در خصوص وقایع دورۀ محمد (49 ص همان،) «ابنای وطن»با  «کلفت

شامل مکالمات خیالیِ  از محالتی نیز «گفتار خوش یارقلی»دورۀ مشروطه است. رسالۀ 

اثبات حقانیت تشیع ها با هدف ها، شیخیه و بهائیعشری، اسماعیلی، سنیشیعیان اثنی
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های متعددی از آن در قالب دیگر مکالمۀ خیالی در این دوره است که نسخه ،عشریاثنی

، 2-21787های بازیابی چاپ سنگی و سربی در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی با شماره

   وجود دارد. 2-21871و  21858-2، 1921-12

 مکالمات خیالی در مطبوعاتِ مشروطه. 4

هــا و مطبوعــات دورۀ نامـه در شــب خیــالی، وجـه انتقــادی جدیـدی بــود کـه   مکالمـات  

ایـن  گرفـت.  اجتمـاعی مـورد اسـتفاده قـرار      -مشروطه، بـرای بیـان انتقادهـای سیاسـی    

ــم   ــار دگراندیشــانی چــون ملک ــدا در آث ــد، ابت ــادی جدی ــدزاده شــیوۀ انتق خــان و آخون

المتـین، اختـر،   حبـل  مـرزی ماننـد  زبـان بـرون  ظاهر و پس از آن در مطبوعـات فارسـی  

ــره  ــرورش و چه ــا، پ ــاثری ــد نم ــروطه در    ش ــیش از مش ــا پ ــن روش ت ــتفاده از ای . اس

ــی  ــات فارس ــان درونمطبوع ــور    زب ــود در کش ــی موج ــای سیاس ــل فض ــه دلی ــرزی ب م

 پذیر نبود.   امکان

ــه         ــروطه، ب ــات دورۀ مش ــه در مطبوع ــار رفت ــه ک ــات ب ــم مکالم ــترین حج بیش

ــات فارســی ــان درونمطبوع ــرزی زب ــاز  تصــاص اخم ــر ب ــالوه ب ــل آن را ع ــه دلی دارد ک

 .قهـــ 1327تــا  ش.هـــ 1285/  قهـــ. 1324هــای شــدن فضــای سیاســی کشــور در ســال

، باید در کثـرت مطبوعـات منتشـر شـده و عـدم نظـارت کامـل دولـت بـر          ش.هـ 1288/

هـا بـه اختصـار مـورد     محتوای مطبوعات دانست. در بخـش زیـر برخـی از ایـن مکالمـه     

 اند.رفتهبررسی قرار گ

هــای ســلطان احمــدخان شــامل صــحبت «الوجــوددر اثبــات ذات واجــب»مکالمــۀ 

ــیم ــی   و حک ــانی دین ــوص مب ــی در خص ــادی 27)ادب،باش ــر جم ـــ 1316اآلخ و  ( 6ص، .قه

بــا محوریــت مباحــث فلســفی، خداشناســی و      «مکالمــۀ آریســتودم بــا ســقراط   »

د باشـن شاخصـی مـی   از مکالمـات  ()همـان  خت واژگـانی چـون دیـو، فرشـته و خـدا     شنا

اثـر ژان   ،رسـد اقتباسـی از کتـاب امیـل    بـه نظـر مـی    ،که با داشـتن رویکـرد آموزشـی   

در  «خانــۀ عــرشصــحبت داش حســن بــا داش اســداهلل در قهــوه»ژاک روســو باشــند. 

ــرق   ــت ط ــت امنی ــوص اهمی ــن   ،خص ــات و راه آه ــال و مالی ــب دری، آزادی خی  9)کوک

ــع ـــ 1325االول ربیـ ــ » (؛3ص، .قهـ ــن اسـ ــالی در   «تبدادانجمـ ــات  خیـ ــاوی مکالمـ حـ

، «فکلــی»، «شــیخ»، «شــاهزاده»هــای مشــروطه و گفتگوهــای میــان خصــوص انجمــن

ــگ » ــوان االفرن ــق»و  «ج ــن   «محق ــد انجم ــروطه و فوای ــت مش ــوص اهمی ــادر خص  ه

ــتبداد، ) ــادی 5اسـ ــانی جمـ ـــ 1325الثـ ــان، 3ص، .قهـ ــان  19؛ همـ ـــ 1325رمضـ ؛ (5ص ،.قهـ
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وایـد مشـروطه و تقابـل سـنت     در خصـوص ف  «دمـوکرات  نفـر مناظرۀ مـال بـاقر و یـک   »

 «فوایــد بانــک ملــی»در روزنامــۀ وطــن؛  «مکالمــۀ ســیاح ایرانــی و ژاپــونی» و تجــدد؛

ــۀ م  ــدرج در روزنام ــواب از دبیر  من ــؤال و ج ــب س ــس در قال ــوص  جل ــک در خص الممال

خسـروی کـه سـهراب وطـن     نوشـداروی کـی  »اهمیت بانک ملی که در آن بانـک ملـی   

ــرگ خال ــاق برالســا ؛صــی دهــدرا از م ــن را از   عــۀتری ــت و دی ــزاج مســموم دول ــه م ک

ــد  ــت برهان ــگ هالک ــت   «چن ــده اس ــی ش ــوال  22)معرف ـــ 1324ش ــر  ،(3ص ،.قه از دیگ

 باشند.های خیالی مندرج در مطبوعات دورۀ مشروطه میهای مکالمهنمونه

 لماتاست که نمونۀ آن مکا برخی از این مکالمات نیز از زبان حیوانات نقل شده 

و گفتارهایی  (5-7صص، .قهـ 1328شوال 14)پروانه،  «پروانه و خروس»، «شمع و پروانه»

در روزنامۀ  ،خواهی و حقوق اجتماعیلۀ قانونمسئ متعدد از دیگر حیوانات در تبیین

ای گرایانه بر«خیاالت ترقی»، پروانه نماد «مجادلۀ شمع و پروانه» باشد. درپروانه می

باشد. شمع نیز با ی و عاطفی نسبت به مشروطه میویکردی احساساتایران و دارای ر

برای پروانه  «اعتدال»و  «آزادی» رویکرد منطقی در تالش برای تبیین بهتر دو مفهوم

سواری،  پره، مورچهدر ادامۀ این مکالمات، شب (.3-4صص، .قهـ 1328شوال  7پروانه، )است 

ی یمباحث با حالت شورامکالمه اضافه شده و وزوزی نیز به  کوری، زنبور سرخی و پشه

یابد لۀ بررسی علل اختالفات نمایندگان مجلس شورای ملی ادامه میدر خصوص مسئ

است که در  «صحبت گرگ و گوسفند» نمونۀ دیگر .(5-4صص، .قهـ 1328ذیقعده 5)همان، 

های رجال دولت است و گوسفند نمادی از رعیت و خصلت گیددرنآن، گرگ نمادی از 

الممالک در به قلم دبیر «صحبت بقال و زنبور» (.3 ص ،.قهـ 1324الثانی ربیع12)اتحاد اسالم، 

ر به عنوان شخصی دانا که از طلبی و ظهور زنبوخواهی و استبدادمورد تقابل مشروطه

و بر حفظ استقالل اقتصادی و شکر از هند انتقاد کرده اقصی بالد روس از قند  ورود

، «بلوای مورچگان» ؛(4 ص ،.قهـ 1325رجب 26)انجمن والیتی گیالنورزد وطن تأکید می

مکالماتی جمله نیز از  «لطائف»، و «تحصن شکسته بندان طهران» ،«انجمن ماکیان»

باورهای اجتماعی و از به نقد برخی در آنها که  که از زبان حیوانات مطرح شده است

 ،.قهـ 1326الول )اقیانوس، غره جمادیاست  طلبانۀ مردم پرداخته شدههای منفعترفتار

؛ (8ص ،.قهـ 1326الثانی ربیع 17؛ .قهـ 1326الثانی ربیع 24؛ 7 ص ق،1326؛ سلخ رمضان 8ص

های مکالمات از از نمونهدر روزنامۀ عصر جدید به قلم جعفر خامنه  «ترانۀ یک مرغ»
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نمادی از مام وطن است که گرفتار پریشانی شده و  ،در آن مرغ کهزبان حیوانات است 

 .(12ص ،.قهـ 1333الثانی جمادی2)تالش کنند  ابنای وطن باید برای بهبود وضعیت او

منوچهر با »برخی از این مکالمات نیز از زبان اشخاص غیرحقیقی است. مکالمات 

گر است و وچهر شخص پرسشکه در آن من «های پاریسخانهفریدون در یکی از قهوه

که در آن مال نصرالدین  «مالنصرالدین و شیخ بهلول»فریدون نمادی از انسان آگاه؛ 

؛ ع از وقایع و مبانی سیاسی مشروطهگر است و شیخ بهلول نمادی از انسان مطلپرسش

در خصوص مبانی مشروطه و وضعیت اجتماعی  «گفتگوی میرزا عبداهلل و میرزا صادق»

در خصوص فواید و  «نقی و کربالئی تقیسؤال و جواب مشهدی محمد» المۀمکایران؛ 

که در آن مکالماتی  «حمام جنیان»؛ (2-3 صص ق،.هـ 1325رجب  3)رهنما،اهمیت مشروطه 

خان در خصوص شریعت، آداب استحمام، مبانی دینی، خان و پدرش حیدرمیان حسن

؛ (4ص، .قهـ 1326االول ربیع 2،)تمدنآشنایی با تجدد و اصول سیاسی صورت پذیرفته 

شامل مکالمات خراسانیِ  «پروای خراسانی و میرزا ترسوی کاشانیبی مناقشۀ قلمی مال»

سؤال و »؛ (4 ص ،.قهـ 1324االول )خورشید، ربیعطلب عتخواه با کاشانیِ منفمشروطه

 1326 ثانیالربیع 6 )شرافت،سلطنت مستبده  در خصوص تفاوت نظام مشروطه با «جواب

  در خصوص برشماری اقدامات خرابکارانۀ  «]...[مکتوب از طرف یزید»، (1ص ،.قهـ

دادن شاه تر نشانعلی شاه، مقایسۀ محمدعلی شاه با یزید و تالش برای ناپاکمحمد

« الدوله[]عین لهالدونحس» و «اهلل نوری[]فضل شیخ ناری»قاجار، انتقاد از اقدامات 

در رابطه با دو اصطالح آزادی  «شیخ و شاب» و همچنین (4ص ،ق.هـ 1326 صفر 27)همان، 

از جمله مکالمات انتقادیِ مهم در این  ،(3ص، .قهـ 1325ذیقعده 2)گنجینۀ انصار، داد و استب

 خصوص هستند.

برخی از این مکالمات نیز از زبان کودکان خطاب به مردم و ابنای وطن است. نمونۀ 

اشاره « سالهطفل هشت»است. در این مکالمه  «سالهطفل هشت»این ساختار، مکالمات 

راست مگر ما اطفال تمام اوصاف رحمانیت تو  صفات عدل و داد و انصاف و رحم و»دارد 

کنند این همه ثروت و برتری و از ایرانی مخلوق تو نیستیم برای آنان که بر ما رحم نمی

 صص ،.قهـ 1325رمضان  9 ستان،گل)« پسندیبرای ما بیچارگان این قدر ذلت و بدبختی می

در روزنامۀ استبداد است که  «ندای طفل مشروطه»نمونۀ مشابه دیگر این ساختار  (.4-3

ماهگی طفل نیز، گذشت 14مشروطه است. دلیل  نامماهه به14های طفلی حاوی صحبت

ای ابن باشد. در این مکالمه که مخاطب آنچهارده ماه از برقراری مشروطه در ایران می
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الملوک ایران الدوله و مادرشپدرش عدالت ند، طفل در معرفی خود اشاره داردوطن هست

 لۀلمۀ مذکور در نگرشی سمبلیک به مسئدر مکا (.10 ص ،.قهـ 1325شعبان  20)است 

خواهی به عنوان عامل اصلی خیزش مشروطه نگریسته شده و برخی رویکردهای عدالت

های ایجاد شده برای زنان در این مکالمه محدودیتسنتی جامعه مانند تعدد زوجات و 

  (.5ص، .قهـ 1325رمضان  4)است  مورد تأیید قرار گرفته

اند. این برخی از این مکالمات نیز در قالب ترکیب طرح و کلمه به نگارش درآمده

های آیینۀ که کمترین حجم را در میان مطبوعات این دوره دارند شامل روزنامه ،گونه

ها از مباحثی چون شود. در این روزنامهکشکول طهران و کشکول اصفهان می ،نماغیب

نفاق به عنوان  ، معرفی(3 ص ،.قهـ 1325الثانی ربیع 4نما، )آیینۀ غیبانتقاد از مثله کردن 

 ،.قهـ 1325الثانی ربیع 28)همان، ترین عامل در سقوط مشروطه و مجلس شورای ملی مهم

حسین »موزش قدیم و جدید و مقایسۀ اهمیت خواندن کتاب ، تقابل نظام آ(2-3 صص

و  (3ص ،.قهـ 1325 االول)همان، غره جمادیآموزان با کتب علمی و روزنامه برای دانش «کرد

داشتن اتحاد برای  گانۀ ایران در13های به انجمن )ص(ها و نصایح پیامبر اسالمصحبت

 سخن به میان آمده است. (2ص، .قهـ 1325الثانی جمادی 7)همان، روطه پیروزی مش

زبان دستۀ دیگر این مکالمات، گفت و شنودهایی هستند که در مطبوعات فارسی

تن از رجال ایران را 19روزنامۀ قانون صحبت  ،اند. بر این اساسمرزی انعکاس یافتهبرون

رسد ملکم از فکر خود بر هایی که به نظر میدر مجلسی خصوصی آورده است. صحبت

خواری رجال ان آن اشخاص گذارده، سخنانی که انتقادهای تند سیاسی به هرزهده

 «مذاکرۀ سفیر و وزیر»اختر در  (.2ملکم، ص)درباری و فساد آنها را با خود به همراه دارد 

ذیقعده  24)های روس و انگلیس در امور ارضی ایران و عثمانی سخن گفته از دخالت

مقاله مخصوصه »شماره و  11در  «مقالۀ تاریخی»مکالمۀ با  و ثریا (1175 ص ،.قهـ 1295

از  .قهـ1318الثانی جمادی 12تا  1316الحجه ذی 19از تاریخ  شمارۀ 22در  «مصاحبه

ذیحجه 19)نیز سخن گفته است  فساد دربار، سانسور مطبوعات و اهمیت وجود قانون

زا سعید سمنانی با ابومفید مکالمۀ میر» (.9ص، .قهـ 1318االول ربیع9؛ 11ص ،.قهـ 1316

ای دیگر از این ساختار است. در این مکالمه میرزا نما نمونهدر روزنامۀ چهره «کرمانی

های خود هستند که در مباحث مربوط یک نمایندۀ مردمی از والیت سعید و ابو مفید هر

اعی اند. در این مکالمه از وضعیت اجتمبه اوضاع سیاسی کشور دارای نظراتی متفاوت

 (.6ص ،.قهـ 1323الثانی ربیع15)نامناسب مردم و گرانی و اعتیاد سخن به میان آمده است 
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شماره از روزنامۀ  46که در  «هند یکی از ارباب سیاستمکالمۀ یکی از سیاحان ایران با »

به  ،.قهـ1317االول تا غره ربیع .قهـ1316االول ربیع12المتین کلکته از تاریخ حبل

مرزی مندرج در مطبوعات برون ت، نمونۀ دیگری از مکالمات خیالیآمده اسنگارش در

 در خصوص اهمیت مشروطه و انتقاد سیاسی است.

 ای در مطبوعاتنامهمکالمات خواب. 4-1

های نامهخواب نگارش مشروطه، دورۀ مطبوعات در خیالی مکالمات هایمجموعهیکی از زیر

های اجتماعی انتقادهای سیاسی و طرح دیدگاه مطبوعاتی است که برای بیان نظرات،

است. این سبک نگارشی که اوج به کارگیری آن در دورۀ  مورد توجه منتقدان قرار گرفته

در قالب مشاهدات و مکالماتی است که نگارنده در حالت خلسه یا در  است،مشروطه 

های مندرج در امهنپیامبران الهی دارد. خواب عالم رؤیا با فرشتگان، مردم والیات و

های انتقادی تندتری نسبت مطبوعات این دوره نسبت به مکالمات خیالی دارای نگرش

 به رجال و دولت قاجار هستند. 

خـواری رجـال دربـاری،     مفـت  و اسـتبداد  هـا بـه مبـاحثی چـون    نامـه در این خواب

هـای طباطبـایی و بهبهـانی در تثبیـت مشـروطه، توجـه بـه خرافـات         خـدمات و تـالش  

ــف ح       ــالی در کش ــطرالب و رم ــتفاده از اص ــد اس ــردم مانن ــان م ــم می ــایق رای  11)ق

دورۀ ایـــالم  توجـــه بـــه پیشـــینۀ عظمـــت ایـــران در، (2ص، .قهــــ 1325االول جمـــادی

هخامنشــیان و شــکوه ایــران در زمــان ســالطین ســلف ماننــد داریــوش  باســتان، عصــر

ــران در ز  ــا هخامنشــی، اســماعیل صــفوی، نادرشــاه و مقایســۀ وضــعیت ای ــان آنهــا ب م

 1328الحجـــه الحـــرام ذی 21)جنـــوب،دوران ویرانـــی وطـــن در دوران محمـــدعلی شـــاه 

و  الســلطنه مــاکواز اقــدامات مخالفــان مشــروطه ماننــد اقبــال انتقــاد(؛ 8-7 صــص ،.قهـــ

ــروطه    ــلمانان مش ــون مس ــتن خ ــروطه     ریخ ــاع از مش ــت دف ــه اهمی ــاره ب ــواه، اش خ

معـارف جدیـد بـه دلیــل     تقـاد از مخالفـان  ان ،(1-2 صـص  ،.قهــ  1325رمضـان   26)مسـاوات، 

از اوضــاع نامناســب اجتمــاعی و و گالیــه  (2صبــرج ســرطان، 9)بــرجیس، منــافع شخصــی 

ــا ادوار گذشــته هــای  خراســان و سیســتان و مقایســۀ آنامنی در ایالــتنــا  29)طــوس ب

  پرداخته شده است. ،(1ص ،.قهـ 1328اآلخر ربیع

تقسیم توان میپردازی به دو دسته ر صحنههای مطبوعاتی را از نظنامهاین خواب

 وم،هایی که صحنۀ واقعۀ آنها در ایران اتفاق افتاده است و دنامهخواب ،کرد؛ نخست

 هایی که صحنۀ روایی آن اختصاص به صحرای محشر دارد.نامهخواب
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محور هستند که محل وقوع آنها، قیامت، برزخ، های قیامتنامهخواب ،دستۀ نخست

ها قبل از درج در نامهرسد برخی از این خوابحشر و آسمان است. به نظر میصحرای م

نامۀ نامه در اختیار مردم قرار گرفته باشند؛ نمونۀ این امر خوابمطبوعات، به صورت شب

عالوه بر انتشار به صورت  به دلیل شهرت، است که در دورۀ مشروطه «رؤیای صادقه»

مشاهدۀ نامه شرح د. این خوابشنیز منتشر  نامه پس از مدتی در شکل کتابشب

نامۀ باقر مجتهد اصفهانی در روز قیامت است. خوابرسیدگی به اعمال شیخ محمد

 .دارداز سید جمال واعظ اصفهانی  «رؤیای صادقه»نامۀ با خواب یمذکور شباهت بسیار

معاینات عجیبه  در آن عالم رؤیا نیز به مشاهدات و» اشاره دارد نامهدر آن خوابنگارنده 

در  .(2، صنقل از روزنامۀ غیبی رؤیای صادقه) «حشر و مراتب نشر را میدیدم عوالم ،افتادهدر 

کاری و تزویر عالمان دینی اشاره شده و یکی از اتهامات شیخ نامه به ریااین خواب

 السلطان برای سرکوب ومحمدباقر به عنوان نمادی از عالمان ریاکار، همکاری او با ظلّ

-در برخی از این خواب (.6 ص همان،) خواه اصفهان معرفی شده استآزار مردم مشروطه

اسالم و شریعت معرفی  عین ،از زبان کسانی چون جبرئیل، مشروطه و مبانی آن هانامه

؛ همچنین برای اثبات حق بودن مشروطه، به وجود مجلس شورای ملی در شده است

به عنوان شاهد مثال  . وجود آیات قرآن()همان دنیای پس از مرگ نیز اشاره شده است

های دینی موجود در این متون است. ها نیز نمونۀ دیگری از استداللنامهدر این خواب

قای حاجی شیخ آ ،آقای نجفیعالمان دینی مانند از برخی  ها،در این نوع از نگارش

ظلم به دلیل  دمیرزاا نوراهلل و برخی شاهزادگان قاجار مانند مسعوحاجی آق ،علیمحمد

    در صحرای محشر مورد عذاب الهی قرار  ،ها با مشروطهرعیت و برخی مخالفت بر

ین است که پرداختن به موضوعات های مذکور در انامهاهمیت موضوعی خواب .دنگیرمی

مانند نکوهش برخی از عالمان دینی به دلیل فضای حاکم بر  ،نظر نگارندگان آنهامدّ

 پذیر نبوده است.امکان نامهز غالب داستان و خوابغیر ا ،کشور

محور هستند که صحنۀ واقعه در آنها، ایران است. های ایراننامهدستۀ دیگر، خواب

ها نسبت به گروه نخست که صحنۀ وقوع آنها در آسمان و قیامت بود، نامهاین خواب

مکاشفۀ »های هنامرخداد حوادث در خواب م بیشتری دارند. برای نمونه صحنۀحج

 ،.قهـ 1324القعده  ذی 21المتین، )حبل: کوه دماوند «صادقانه از خامۀ یکی از ارباب دانش

االول جمادی 11)تمدن، : میدان توپخانۀ طهران «رؤیای صادقه یا خیاالت واهبه»در (؛ 12ص

؛ (1-2صص، .قهـ 1328اآلخر ربیع 29، )طوس: خراسان «خواب پریشان»؛ در (2ص، .قهـ 1325
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مقالۀ »؛ در (7ص ،.قهـ 1328حجه ذی 21)جنوب، : دشت شوش «روایای دلخراش»در 

     : طهران «حکایت یا افسانه»؛ در (9 ص ،.قهـ 1318االول ربیع 9، )ثریا: طهران «تاریخی

ربیع  20، )گیالنرودبار  «:یستجا تر است و بچه ن»و در  (1، .قهـ 1325رمضان  26مساوات، )

د. امری که تا حدودی تناسب میان محل انتشار روزنامۀ و باشمی (3ص، .قهـ 1326االول 

 دهد.نامه را نشان میمحل صحنۀ پردازش خواب

 «واهبهرؤیای صادقه یا خیاالت »ها نامههای مهم این دسته از خوابیکی از نمونه

و اغتشاش رخ داده است. در این متن علت خرابی  تهراناست که وقایع اتفاقی در آن در 

  السلطان، صدراعظم و شیخ ایجاد شده پس از برقراری مشروطه، در اقدامات امین

 (.1ص، .قهـ 1325االول جمادی 11)تمدن،  شوداهلل نوری دانسته میفضل

نامه اشاره شده برای مشخص شدن علت خرابی ایران، مردم روی به در این خواب

باباجاروب ساحر را به داستان باز  مال ومیرزا مهدی ر آورده و پای «علم اصطرالب»

رسند که طاسی مسی را های مختلف به این نتیجه مینموده و پس از انداختن رمل

انداخته و این طاس جلوی درب منزل هر شخصی که ایستاد، آن شخص به عنوان عامل 

مین این طاس ابتدا در جلوی منزل ا (.3ص)همان، خرابی و اغتشاش در ایران معرفی شود 

و آمد درب خانۀ اقای حاجی  محله سنکلم وارد شد»ایستد و پس از آن به السلطان می

گیرد ؛ بر این اساس نگارنده نتیجه می(4 ص )همان، « ]،[ رحل اقامت افکنداهللشیخ فضل

مرج در ایران و آشفتگی ایجاد شده پس از مشروطه، وترین علل هرجکه یکی از اصلی

 ری است.  اهلل نواقدامات فضل

    از عبدالرحیم کاشانی با رویکردهای  «روایای دلخراش»نامۀ مهم دیگر خواب

به  ،که جمع واژۀ رؤیا در نظر نگارنده است «روایای»ساخت واژۀ  ستانه است.پروطن

باشد؛ امری که های روزنامۀ جنوب مینامه در دیگر شمارهدار بودن آن خوابمعنای ادامه

سخن به میان عدالت و قانون از مفاهیمی چون  ،نامهدر این خواب تحقق نیافته است.

 1328ذیحجه  21، )جنوب تشبیه شده است اکضحّ ۀبه دور محمدعلی شاهآمده و دورۀ 

آن پادشاهان سلف ایران و  گذشتۀ وضعیت بررسی به ،نامۀ مذکوردر خواب (.7ص ،.قهـ

شاه اسماعیل از زبان آن و در چون پادشاهان ایالم باستان و داریوش پرداخته شده 

 ناک خطاب به ایران اشاره شده است:صفوی با حالتی اندوه
ای ایران ای بهشت متدبران چون شدی که دوزخ متحیران کشتی و ای جناب ایران چون شد »

نوشان محفل عیشت همه مخموران شربت زهر کردیده و که درکات اسیران کردیدی باده
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خواهانت همه در پنجه ستمکاری جوران ضربت قهر شده عدالتخوشدالن بزم نشاطت همه رن

 (.8-7صصهمان، ) «کرفتار ]...[

ها و مکالمات خیالی مندرج در مطبوعات دورۀ مشروطه، دارای نامهخواب سایر

و محتوایی مشابه با موارد ذکر شده هستند. مکالماتی که از نظر موضوعی،  درویکر

مرزی جدای از انتشار در قلب مطبوعات درون ،ش محوریعنوان نگرانتقادی را به رویکرد

های ترکیبی در خود نامه یا گونهمرزی و فارق از نگارش در قالب مکالمه، خوابیا برون

 اند.جای داده

 نتیجه . 5

هـای خیـالی در عـالم واقـع یـا در عـالم خـواب از        مکالمات خیـالی بـه معنـی صـحبت    

حیوانـات، سـبک انتقــادی نـوینی بـود کــه در      زبـان اشـخاص غیــر واقعـی، اشـیاء و یــا    

اجتمـاعی نسـبت بـه اقـدامات      ــ  مطبوعات دورۀ قاجار بـرای بیـان انتقادهـای سیاسـی    

ــورد     ــان مشــروطه م ــر مخالف ــاه و دیگ ــژه شــخص محمــدعلی ش ــه وی ــار ب ــت قاج دول

هـای متعـدد   برداریاسـتفاده از ایـن سـبک بـه دلیـل الگـو      استفاده قـرار گرفتـه اسـت.    

اجتمــاعی موجــود در مشــروطه از گفتمــان انقــالب کبیــر فرانســه و  ـــ مبــانی سیاســی

ــی    ــر م ــه نظ ــالب، ب ــر آن انق ــذار ب ــنفکران تأثیرگ ــا   روش ــنایی ب ــاس آش ــر اس ــد ب رس

ــه وجــود پیشــین   ــدون توجــه ب ــگ و ب ــادی فرن ــای انتق آن در ادب فارســی،  ۀرویکرده

 مــورد تقلیــد قــرار گرفتــه اســت. ایــن وجــه نــوین انتقــادی، نخســت در آثــار کســانی  

ــم ــات فارســی  چــون ملک ــس از آن مطبوع ــتفاده شــد و پ ــدزاده اس ــان و آخون ــان خ زب

المتـین بـه دلیـل عـدم نظـارت      مرزی ماننـد اختـر، قـانون، ثریـا، پـرورش و حبـل      برون

 دولت قاجار به استفاده از آن برای بیان انتقادهای خود پرداختند.

 توانـایی م عـد خـواهی کـه کثـرت روزافـزون مطبوعـات و      با آغاز خیـزش مشـروطه  

ــات     در ــه همــراه داشــت، مطبوع ــا خــود ب ــد را ب ــوای آن جرای ــر محت ــت ب نظــارت دول

اجتمـاعی خـود در قالـب سـاختار مـذکور       ــ  داخلی نیـز بـه بیـان انتقادهـای سیاسـی     

ــن ــد. در ای ــورهایی  پرداختن ــران باکش ــات وضــعیت ای ــیس،   مکالم چــون فرانســه، انگل

سیاسـی انقـالب کبیـر فرانسـه      ه و تحـوالت شـد چـین و هنـد مقایسـه     عثمانی، ژاپـن، 

به همراه ژاپن به عنـوان یـک الگـوی آسـیایی مناسـب بـرای تقلیـد مـورد توجـه قـرار           

 .است گرفته
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ــد اشــاره داشــت، تمــام   ــا از نظــر موضــوعی بای ــات فارســی یدر انته ــان   مطبوع زب

بررسی شده در ایـن پـژوهش فـارغ از انتشـار در داخـل یـا خـارج از ایـران و جـدای از          

ای یــا نامــههــای مکالمــات خیــالی، مکالمــات خــواببــه صــورت هــاختاری آنقالــب ســا

آن را داشــتن رویکــرد  مــه، دارای موضــوعی محــوری هســتند کــه ترکیــب طــرح و کل

علـی شـاه قاجـار    انتقادی نسبت به دولـت قاجـار، مخالفـان مشـروطه و شـخص محمـد      

 توان نامید.می
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