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Abstract
Although Central Asia’s entry into the modern world in the nineteenth /
thirteenth centuries was late in comparison with its neighbors, like all of
them it was after the first military defeats against colonialism. In this region,
the decline and backwardness of the Muslims occurred and then their
astonishment was added step by step. Here was the point of intellectuals
birth, which was then called “Jadidi”. They used to call their traditional and
conservative rivals Qadimi (those who were bounded to their old ideas).
Jadidi intellectuals who, as a result of their deep understanding of the extent
of social, scientific, and cultural backwardness, and at the same time
acquaintance with the accelerating and progressive Western civilization,
understood the need for reform in all areas, had faced the dominant and
hegemonic discourse of” Qadimism”. This group had many resources; one of
the most important of these was its influence among the masses and finding
a justified base among them. Jadidists who had found the origin of their
intellectual thoughts outside their homeland borders needed to utilize
internal resources to influence a society that was in transition from
traditional to modernism otherwise they would be lost in the competition.
The press was one of these tools in the service of Modernists throughout the
modern world that the Qadimists had no interest in it and they forbade its
reading. Although the only official newspaper of Bukhara was published
with great risk, it provided the group with an unparalleled opportunity to
introduce its semantic system (which included sub-concepts and intellectual
elements) to new masses and by strengthening it, made their thoughts
dominant. The present article is investigating this ambiguity and wants to
study how this happened? In other words, the question is, “How does the
Jadidists, despite the consolidation of the (old) discourse, made its semantic
system hegemonic by using tools like the press?”
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In the present article, while avoiding entering into the usual discussion of
new and old lawsuits and positive and negative judgments about them, we
examine the issue how does Jadidism, despite the establishment and
objectivity of the ruling (old) discourse, use the press to make its semantic
system hegemonic? In order to come up with a comprehensive and accurate
answer, we need a theoretical framework for pulling such a system out of the
only Bukharas Newspaper and the most important official news agency,
Bukharaye sharif. Therefore, we apply the Laclau and Mouffe discourse
theory, which is highly effective in the context of the conflict between
different political forces in society, and is useful in categorizing concepts
and creating rational order in textual research. Our initial answer is Jadidi’s
newspaper writers while being aware of the state of the world and adhering
to the original Islamic tradition, in an effort to awaken the religious wisdom
of the masses, marginalized the rival semantic system that emphasized
indigenous religious traditions and took steps to establish themselves.
The newspaper, as a tool that had a wide-ranging influence and was able
to operate in extremely fragile conditions, attempted to go through this
process by producing specific contents in three layers: First, to introduce the
components of the semantic system and to represent its relation to the focal
thought (nodal point).(The purpose of this section is to evoke the feelings of
the audiences), another way is to highlight the concepts of backwardness
(critique of the status-quo and description of the desirability) and religionism
(aimed at provoking the audience sentiments). The above concepts are
highlighted to enter into the field of competition with the dominant discourse
in the newspaper. The third layer is making “the other” and marginalization
of rival discourse. The method of presenting the semantic system is such that
in order to reinforce the central idea of (religious progress) a set of subconcepts are repeated in each article. In a way that was mentioned, the
evolution and the changes of the world, it extends to Bukhara and raises a
critique of society. In the next step, he points out the need for improvement,
first using persuasive verses and arguments to persuade readers, then argue
with them, and finally urging them to move on in order to avoid laziness,
learn new sciences and industries and rid themselves of ignorance and
backwardness. The crucial point is that throughout this process, it also
wisely reads out the religious texts, meaning that by trying to redefine the
Islamic texts and emphasize religious wisdom, it seeks to pull out of it an
ordinance for living world and bring about social change. Religion-based
progress as the theme of a Jadidists desire, for its consistency has some subconcepts that reinforce it. These include scientism, rationality, education,
and avoiding laziness. The theme that is constantly repeated is that religion
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not only did not forbid the sciences that make the Muslim world happy, but
also encourages it. In rationalism, it emphasizes that religion has led them to
reason. For education, concepts of teacher and school are redefined
according to the Islamic traditions and are compared to the status quo. For
avoiding laziness, it was considered a disaster for the Muslim world and
investigates its causes. Aware of the world situation and adhering to the
original Islamic tradition, the new writers of the newspaper, while trying to
awaken the religious wisdom of the people, pushed aside the rival semantic
system that emphasized indigenous religious traditions and destiny and took
steps to establish themselves.
After the publication of 153 issues of Bukhara Sharif, the tsarist
government representative in Bukhara saw that the newspaper was
publishing reformist notions not only in Bukhara but throughout Central
Asia. It shows that Jadidits were successful in their ways, so under the name
of Bukhara emir, they closed the newspaper in 1913 when its material and
spiritual powers had reached its perfection. Due to the importance of this
important cultural event, today Tajiks call the first day of its publishing the
Press Day in their country.
Keywords: Bukhara, Discourse Theory, Jadidism, Progressivism, The
Newspaper Bukhara Sharif.
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هژمونيکسازي گفتمان ترقیخواهی (جدیدي) در روزنامة بخاراي شریف
سيده فهيمه ابراهيمی

*

استادیار تاریخ ،دانشگاه عالمۀ طباطبائی
(تاریخ دریافت -8931/50/42 :تاریخ تصویب)8931/84/81 :

چکيده
شکلگیری جریان نوگرایی در فرارود قرن نوزدهم/سیزدهم که نظام اندیشههای مسه ط بهر نن بههدلیهل
تعاملنداشتن با جهان در رکود و ایستایی کمنظیری بود ،نغاز رقابتی جدی و پهرتش

میهان دو جریهان

فکری بود .مطالعۀ این رقابت ،ابهام جدی در مورد نحوة بهکارگیری قدرت و یارگیری ننها در جامعهه
ایجاد میکشد .در این نوشتار با پرهیز از ورود به بحث مرسوم دعهوای جدیهدی و قهدیوی و قتهاوت
مثبت و مشفی دربارة ننها ،این مسئ ه را بررسی میکشیم که چگونه جریان جدیدی بها وجهود تثبیهت و
عیشیت گفتوان حاکم (قدیوی) ،با استفاده از ابزار مطبوعات نظام معشایی خود را هژمونیه

مهیسهازد

چارچوبی که برای نظمبخشی و دقت در متن روزنامه به کارگرفته میشود ،نظریۀ گفتوان الکال و موفهه
است؛ زیرا در شرایط وجود دشوشی میان نیروهای سیاسی مخت ف در جامعهه در دسهتهبشهدی فرایشهدی
مفاهیم کارکرد مشاسبی دارد .پاسخ نغازین ما این است« :محرّران جدیدی روزنامه بها نگهاهی از احهوا
جهان و توس

به سشت اصیل اسالمی ،ضون تالش برای بیداری خهرد دیشهی تهودهههای مهردم ،نظهام

معشایی رقیب را که بر سشتهای بومی و دیشی تأکید داشت به حاشیه راندند و در راه تثبیهت خهود گهام
برداشتشد» .نتیجه این شد که فرایشد هژمونی سازی نظام معشایی جدیهدی در روزنامهۀ بخهارای شهریف
به وسی ۀ معرفی خرده مفاهیم جدیدی ،برجستهسازی مفهاهیم پییرفتههشهده و هوچشهین غیریهتسهازی
ضعیف گفتوان رقیب ،صورت پییرفت.

واژگان اصلی
بخارا ،ترقیخواهی ،جدیدی ،روزنامۀ بخارای شریف ،نظریۀ گفتوان.
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مقدمه
چال دو گفتوان ترقیخواه و سشتگرا که در قرن نوزدهم/سیزدهم در هوۀ دنیای اسالم ظهور
کرد ،در فرارود و بهویژه در امارت بخارا ج وة بیشتری داشت؛ زیرا این سهرزمین دژ مسهتحکم
سشتگرایی بود و انزوای چشدین قرنی فرارود ،این رویکرد را به تعصب شهگفتانگیهزی بهد
کرده بود .روشنفکران که به جدیدی مشهور بودند در نتیجۀ درک عویق دامشهۀ عبهبمانهدگی
اجتواعی ،ع وی و فرهشگی و همزمان نششایی با مدنیت و فرهشگ شتابان و پیشهروی غهر

بهه

درک ضرورت اصالحات در هوۀ حوزهها پی بهرده بودنهد ،امها جبههۀ قدرتوشهدی متشهکل از
نوایشدگی حکومت روسیه در بخارا ،دربار امیر و ع وای قدیوی و به تبه نن تهودهههای مهردم
(اگر از مخالفت تودهها سخن نگوییم دستکم نامأنوسبهودن مهردم بها ایهن جریهان فکهری را
میتوانیم قطعهی ت بهی کشهیم) در برابهر ننهها قرارداشهتشد ،بشهابراین د گهرم بهه ههیق قهدرت
حوایتگری نبودند .چشین شرایطی بهصورت طبیعی زمیشههای نابودی ننها را فراهم مهیکهرد.
در نتیجه ،در نگرانی ترس از نابودی ،اراده کردند تا بشا بر نیازهای اجتواعی و سیاسی جامعه و
نیزکاستیهای خود بهعشوان جریانی نوپا و نوظههور ،نظهام معشهایی خهود را بازسهاخته و نن را
بهعشوان نظامی کارنمد عرضه کششد .بازتعریف واضحتر این شرایط بها کاربسهت نظریهۀ گفتوهان

الکال و موفه 8اینگونه است :جامعۀ بهشدت سشتی بخارا در نستانۀ ورود نوشهدگی ،گفتوهان و

نظام معشایی را به رهبری ع وا و حکومت امیری راهبری میکرد که بههدلیهل بهیرقیهببهودن و
یکپارچگی در مفصلبشدی 4دا های 9خود انسهجام کهمنظیهری داشهت .جریهان روشهنفکهری
بهتدریج بهعشوان ی

رقیب توانست خردهمفاهیم و عشاصر اندیشهای جدیدی را بهکار بگیهرد و

 .8نظریۀ گفتوان الکال و موفه حکایت از نن دارد که هوۀ پدیدههای اجتواعی در تأثیر فرایشدهای گفتوهانی شهکل
میگیرند و هویت خود را در اثر رابطهای شکل میدهشد که با مفصلبشدی میان عشاصر گوناگون به وجهود مهینیهد
( .)Tajik, 2004: 46در واق گفتوانها مفصلبشدی مجووعهای مشسجم از افهراد ،مفهاهیم و واژگهان هسهتشد کهه

پیرامون ی

دا برتر قرار گرفتهاند و با تثبیت معشای خود ،نظام معشایی و موجودیت ننها شکل میگیهرد .در ههر

جامعهای معووالً یکی از گفتوانها ویژگی هژمونی

مییابد .در نتیجه گفتوانهها هوهواره در وضهعیت تخاصهم و

تثبیت مرز خود با سهایر گفتوهانهها و سهرانجام هژمونیه سهازی هسهتشد .بهرای مطالعهۀ بیشهتر نگهاه کشیهد بهه:
.Laclau and Mouffe, 1985
 .4در عول مفصلبشدی ،میان عشاصر گوناگون چشان ارتباطی ایجاد میشود که ک یتی مشسجم بهه وجهود مهینیهد و
ی

گفتوان پدید مینید (.)Laclau and Mouffe, 2002: 102

 .9دا ها اشخاص ،مفاهیم ،عبارت ها و نوادهای انتزاعی یا حبیبی هستشد کهه در چهارچو

معانی خاص داللت دارند (.)Kasraee and Pouzesh Shirazi, 2009: 344

گفتوهانی خهاص بهر
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این بود که تالش کشد

این نظام معشایی را هر چشد بههصهورت موقهت ،تثبیهت و هژمونیه کشهد ،بشهابراین هوچهون
هوتایان در سراسر دنیای اسالم برای رسیدن به این هدف به ابزارهای نوین توسه جسهت.
از مجووع این ابزارها ننچه در این نوشتار به نن توجه میکشیم مطبوعهات و بههطهور مشهخ
روزنامۀ بخارای شریف است .پاسخ این ابهام را میط بیم که چگونه جریان جدیهد و نهوگرا بها
وجود تثبیت و عیشیت گفتوان قدیم ،با ابزار روزنامه ،نظام معشایی خود را هژمونی

مهیسهازد

پاسخ نغازین و مدعای ما این است« :نویسشدگان جدیدی روزنامه با نگاهی از شرایط جههان و
توس به سشت اصیل اسالمی ،ضون تالش برای بیداری خهرد دیشهی تهودهههای مهردم ،نظهام
معشایی رقیب را که بر سشتهای بومی ه دیشی و تبدیرگرایی تأکید داشت به حاشیه راندند و در
راه تثبیت خود گام برداشتشد» .مطالعات پیشیشی صورت گرفته در حوزة جریهان روشهنفکهری
فرارود اکشون به سطح قابل قبولی رسیده است ،اما در این مطالعهات توجهه بسهیار نهاچیزی بهه
مهمترین مشب دست او این دوره یعشی روزنامه بخهارای شهریف شهده اسهت .توجهه بهه ایهن
موضوع که دراصل در این دوره مشاب مکتو

رشد اندکی داشتهاند و امکان چها

نسهان نثهار

تولیدی نیز نبود ،سبب شگفتی است .تشها مبالۀ مستب ی که در این زمیشهه نگاشهته شهده اسهت،
مبالۀ نجمالدین کاویانی است ( )Kaviani, 2007که در واق  ،معرفی کامل و جهامعی اسهت از
روزنامه و بخ های مخت ف نن و میتواند مبدمۀ بسهیار مشاسهبی بهرای نشهشایی پژوهشهگران
حوزة فرارود با این روزنامه باشد.
بستر سياسی ،اجتماعی و فرهنگی ظهور روزنامة بخاراي شریف
والیت باشکوه بخارا در سالهای پایانی قرن  89/83با شکل گیری شهر کوچ روس نشهین در
 80کی ومتری خود در کاگان (که بخارای نو نامیده شد) ،ت ویحاً و گاهی تصریحاً بخارای کهشهه
نام گرفت .روایت کهشگی بخارا حاصل مشظومهای از تحوالت سیاسهی و اجتوهاعی بهود کهه از
قرن  81/85در این سرزمین نغاز شده و متفاوت از دیگر بخه ههای دنیهای اسهالم از نفهو
تدریجی و طبیعی جریان نو سازی نن را دور ساخته است .البته این نفو ناپییری پایدار نبهود و
شرقیترین قدرت غربی یعشی روسیه ،بشا بر واردکهردن نن بهه شهاهراه توهدن گیاشهت .در مهه

 . 8مفهوم هژمونی یا استیال دربارة این موضوع اسهت کهه در سهاحت سیاسهت و اجتوهاع چهه کسهی برتهر اسهت

(.)Marsh and Stoker, 1999: 209
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8111م8419/ق در مشطبۀ «یرجار» ارت

بخارا به فرماندهی امیر مظفر در برابر روسیه شکسهت

خورد .بعد از بستن پیوان ص ح با روسیه در سا 8111م 8410/.ق .امارت از استبال خهارجی
خود محروم شد و نوایشدگی سیاسی روسیه بهعشوان حافظ مشاف امپراتوری در کاگان ایجاد شد
( .)Becker, 2004: 104راهنهن سراسری دریای خهزر ،بخهارا را بها جههان خهارن پیونهد داد،
شهرهای بهشکل کامل روسی در امتداد این خط ایجاد شد و نفو نوگرایی در بخارا نیز شهدت
گرفت .با وجود این ،گاسپیرالی ،نامدارترین رهبهر جدیهدی تاتهار ( 8108تها  8411 /8382تها
 )8994در خصوص بخارا میگوید که این امارت نوونۀ مشفی ی جامعۀ مس وان عببافتاده و
نانگاه است .در چشین شرایطی روشنفکران تاتار به کو بخاراییان نمدند ،مدرسهههای جدیهد
را در ننجا به راه انداختشد و پس از نن بخاراییان راه را ادامهه دادنهد (

Modirshanechi, 1999:

 .)19-20انتشار روزنامۀ بخارای شریف نیز در چشین بستری به هوت اق یت ترقیخواه صهورت

پییرفت.
زمينة انتشار روزنامة بخاراي شریف
بررسی نحوة ورود جریان نوشدگی در فرارود ،صفت یکبهارگی و تهدریجینبهودن را برجسهته
میسازد .تشها مردان کوی بخ هایی از نوگرایی تاتارهای نوگرا را درک کرده بودنهد .امها ایهن
جریان تشها پس از ورود روسها تبدیل به ی گفتوان شهد .نوگرایهان بخهارایی ،ایهن رونهد را
متشاسب با س س همراتب اجتواعی و بهصورت تدریجی تجربه نکردهاند؛ اندیشۀ نهوگرایی ننهها
به یکباره با بازگشایی درهای بخارا به روی جهان مدرن متولد شهد و بهرای تکامهل نیهز زمهان
اندکی داشت .نگاهی به مفصلبشدی نظام معشایی گفتوان قدیوی در تصویر  ،8فهم شرایطی کهه
جدیدیها در نن فعالیت میکردند را تسهیل میکشد.
در برابر این نظام معشایی مأنوس برای بومیان کمسواد دنیاندیده ،هدف روشنفکهران ،خ هق یه
جشب

اصالحگرانه بود تا ضون ننکه با ع وم و اندیشهههای مهدرن سهازگاری داشهتهباشهد ،حهافظ

ارزشها و فرهشگ جامعۀ اسالمی نیز باشد و البته بهطور کامل برای تودهها نامأنوس بود .بشهابراین در
کشار غیریتسازی ستیزهجویانۀ گفتوان قدیوی ،کارشکشیهای روسها و مخالفت دربار امیهر (کهه در
نن نیز ع وای قدیوی و روسها نفو داشتشد) ،جدیدیها در گام نخست تالش کردنهد پشهتکهردن
مردمی به اندیشههای خود را با رشد نگاهی ننها به اقبا بد سازند .صدرالدین عیشهی از جدیهدیان
بخارا ،میگوید :م تپروری نن است که اه ی دانا شوند .اینگونه قوت حاصل میشهود و مهیتهوان
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برای کارهای بزرگ (تغییر) اقدام کرد ( ... .)Aini, 1984: 6-94پس از نن اصالحات خود به خود یها
به اجبار افکار عوومی صورت خواهد گرفت (.)Aini, 1984: 98

تصویر  .3نظام معنایی گفتمان قدیمی
Source: Author

با رسویتیافتن فعالیتهای جدیدیان بهتدریج انحصار گفتوان قدیوی بر تعریهف فرهشهگ،
متزلز شد؛ بشابراین غیریتسازی ننها ستیز بیشتری یافت و فتا را بهرای جدیهدیان دشهوارتر
کرد .اقدامهایی مانشد بدنام ساختن جدیدیها ،بهمشظور کاستن از تأثیر اندیشههههای جدیهد بهر
مردم ( ،)Shakouri, 2012: 24بدگویی سیاسی ع یه ننها ،بهمشظور حسهاسکهردن حکومهت و
مبامهای روسیه نسبت به ننها 8و بهدعتخوانهدن یهادگیری ع هوم جدیهد و ابزارههای جدیهد
هوچون روزنامه 4هر ی

خود موضوع مبالهای مجزاست.

در هجوم پیوستهای که تالشهای جدیدیها در د نن جاری بود ،بههطهور طبیعهی جهواز
انتشار روزنامه نباید به راحتی صادر میشد؛ بشابراین مسیر انتشار نخستین روزنامۀ فارسیزبهان،
ناهووار و سخت بود .سرانجام روسها هم به این شرط که حق سانسور روزنامه بر عهدة ننها
باشد ،پییرفتشد که از حکومت بخارا برای انتشار روزنامه امتیاز بگیرند و بههههیق شهکل گوهان
 .8قدیویها ،ترقیخواهان را متهم سیاسی خوانده و میگفتشد اینها جریدة ترکیه مهیخوانشهد و بها اههل سیاسهت

ترکیه رابطه دارند ( .)Aini, 2002: 26از هوین زمان بود که دیگر روزنامههای تاتار مانشد الفت ،یولهدوز و ارشهاد

و حبلالوتین به بخارا راه یافتشد (.)Motamednejad, 2011: 40

 .4در مشاظرهای عالِم قدیوی به جدیدی میگوید :مگر اجداد شوا گزیته (روزنامه) میخواندند خدا هرچه خواهد

هوان خواهد شد .خواندن گزیته رفتهرفته انسان را کافر مهیکشهد ( .(Ayeneh, 1914, No. 14: 3ننهها خوانهدن
مطبوعات را به بهانۀ کتا

با بیان بودن ،مش میکردند (.)Golmoradzadeh, 2002: 91
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نویکردند که روزنامه در مدت کوتاهی در بیداری افکار و خودنگاهی مردم مؤثر باشهد .عیشهی
میگوید« :مس این مأموران اغفا مس وانان بود .این مس را با تشگچشوی که در سیاست
دارند پیشه کرده بودند ،و االّ برای هوه مع وم است که رعیت مدنی هوواره از رعیهت وحشهی
بهتر و ناف تر به حکومت

است» (.)Aini, 2002: 7-75

اینگونه بود که در سا  8384 /8995به هوت ع وای روشهنفکهر جدیهدی ،در چاپخانهۀ
بخارای نو (کاگان) نخستین شواره از روزنامه مشتشر شد .تحریر این روزنامهه بهه عههدة میهرزا

جال یوسفزاده بود که از باکو به بخارا دعوت شده بود 8.میرزا جال در نخسهتین شهوارة نن
( 88مارس )8995/8384اعالم کرد« :مباله های مغایر با مس ترقیخواهانه درن نخواهد شد».
این نکته در معینکردن هدف و مرام و نرزوهای روزنامهه مههم اسهت .بههدلیهل جوه سهاختن
سفارت روس در هوین شواره تأکید شده است که «میزان مشدرجات ،مطاببت با قهرنن شهریف
خواهد بود .مس بخارای شریف ترقی بوده ،احتیاجات و لوازم اهالی بخارا و عووم اسالم را
شرح خواهد کرد» (.)Bukhara Sharif, 1912, No. 14: 1
پس از انتشار  809شواره از بخارای شریف ،نوایشدگی حکومت تزاری در بخارا که میدید
این روزنامه نه تشها در بخارا ب که در هوۀ فرارود نفو کهرده اسهت و اندیشهۀ اصهالحط بهی را
ترویج میکشد ،به نام امیر نن را در سا  8998/8389هشگامی که به کوها رسهیده بهود ،بسهتشد
(.)Aini, 1981: 146
فرایند هژمونيکسازي نظام معنایی ترقیخواهی
دستیابی به هژمونی که هدف ی

گفتوان به شوار میرود به کو

تثبیهت معشها امکهانپهییر

خواهد بود ،اگر افکار عوومی معشایی مشخ برای ی خردهمفهوم (دا ) را هر چشد بههطهور
موقت بپییرند ،نن دا تثبیت میشود و با هژمونی شدن خردهمفاهیم (دا های) یه گفتوهان،
کل نن گفتوان هژمونیه

مهیشهود ( .)Kasraee and Pouzesh Shirazi, 2009: 350ابزارههای

گوناگون و متشوعی که جدیدیها در تثبیهت نظهام اندیشههای خهود از نن بههره مهیبردنهد ،در
مجووع بهعشوان ی

کل برای نن بود تا بتوانشد اندیشۀ مرکزی گفتوان ترقیخواهی را در درون

نظام ت گفتوانی بخارا تبویت کششد و بهتدریج مس ط سازنشد .روزنامه بهعشوان ابزاری که دامشۀ
نفو گستردهای داشت و در شرایط بسیار شکششده امکان فعالیت یافت ،تالش دارد تا این فرایشد

 .8به دلیل اهویت این رویداد مهم فرهشگی تاجیکان این روز را روز مطبوعات مینامشد.
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را با تولید محتوایی ویژه در سه الیه طی کشد :نخست ،معرفی اجزای نظام معشایی (دا ) خود و
بازنوههایی ارتبههاط نن بهها اندیشههۀ کههانونی (دا مرکههزی) .در ایههن بخ ه هههدف درخواسههت
اندیشهورزی از سوی مخاطب است .دیگری برجستهسازی مفاهیم عبهبمانهدگی ،نبهد وضه
موجود و تشریح وض مط و

و دینخواهی با هدف برانگیختن احساس مخاطبان .این مفاهیم

برای ورود به عرصۀ جدی رقابت با گفتوان حهاکم در روزنامهه پررنهگ مهیشهود .الیهۀ سهوم
غیریتسازی و بهحاشیهرانی گفتوان رقیب است.
الف) معرفی دالهاي نظام معنایی گفتمان ترقیخواهی در روزنامة بخاراي شریف
مهم ترین چیزی که از شوارة نخست تا پایان بهویژه در سرمبالهها رخ مینوایهد بههرهگیهری از
ادبیاتی است که در دیگر نثار جدیدیها کوتر دیده میشهود .کهالم مالیهم ،لطیهف و مهؤثر بها
رویکردی دردمشدانه ،مخت روزنامه است .در گام نخست تهالش بهر ایهن اسهت تها تشهها بها
برگزیدن عشوان هایی متفاوت خوانشدگان را اندکی به اندیشه وا دارد« :چه بایهد کهرد »« ،وقهت
عزیز است»« ،عبل و جهل»« ،دین و تودن»« ،چه خواهد شد » و . ...گاهی برای تفهیم بیشتر از
شیوة مشاظره میان دو گفتوان بهره می گیرد و برای باوراندن و جاانداختن مطالب ،نبطهۀ شهروع
حرکت را از دین نغاز و به دین ختم میکشد .در این بخ ضون ششاسایی اجزاء نظام معشهایی
گفتوان جدیدی در روزنامه ،به این پرس

پاسخ خواهیم داد که چه شاخصههها و مؤلفههههایی
8

در روزنامه برجسته میشود .از مجووعۀ سرمبالهها چشین بر مینید که اندیشۀ (دا ) مرکزی و

گرهگاهی که نظام معشایی جدیدی حو نن مفصلبشدی میشود «ترقی دینمدارانه» 4است .ایهن
مفهوم در هوان صفحۀ نخست روزنامه در ششاسشامۀ نن در دو خط مشههود اسهت .8 :مبالهههها
مغایر با مس ترقیخواهانه درن نخواهد شهد  .4میهزان مشهدرجات ،مطهابق قهرنن شهریف و
ضرورت اسالم خواهد بود.
شیوة ارائۀ نظهام معشهایی بههگونهه ای اسهت کهه بهرای تبویهت اندیشهۀ مرکهزی (ترقهی
دین مدارانه) مجووعهای از خرده مفاهیم (دا ) هوواره در هر مبالهای تکرار می شوند .به ایهن
 .8به شخ

 ،نواد یا مفهومی که سایر دا ها حو محور نن جو و مفصلبشدی میشهوند دا مرکهزی ( Nodal

 )pointمیگویشد.

 .4دینمداری دا مشترک هر دو گفتوان است اما معانی نن در هر دو متتهاد اسهت .دیهنمهداری جدیهدی نظهام
اندیشهای است که سازگاری کامل با مدنیت دارد و دراصل بشیان ترقهیخهواهی اسهت ،امها دیهنمهداری قهدیوی،
وفاداری به سشت الیتغیر است که تهدید نن بدعت و حرام است.
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صورت که به طور معوو  ،ابتدا ترقی دنیا و تغییرهای جهان بیان می شهود بعهد تعریتهی بهه
بخارا می زند و نبدی را از جامعه مطرح می کشهد ،در گهام بعهد نیهاز بهه پیشهرفت را یهادنور
می شود و برای متباعدساختن خوانشدگان ابتدا از نیات و روایات بهره مهی گیهرد و سهپس از
نن ها می خواهد که حرکت کششد ،از تشب ی بپرهیزند ،ع وم و صشای جدید را بیاموزند و جههل
و عبب ماندگی را رها کششد .نکتۀ بسیار مهم ایهن اسهت کهه در هوهۀ ایهن فرایشهد ههمزمهان
خردورزانه به بازخوانی متن های دیشی نیز میپردازد؛ به این معشی که بها بازتفسهیر مهتنههای
اسالمی و تأکید بر خرد دیشی تالش دارد تا از نن مرامنامه ای بهرای دنیها بیهرون بکشهد و در
ایجاد تغییر اجتواعی از نن بهرمشد شود.
ترقیخواهی مبتشی بر دیهن بههعشهوان درونمایهۀ خهواه

جدیهدیهها بهرای قهوام خهود،

خردهمفاهیوی را در اطراف دارد که سبب تبویت نن میشوند و اینگونه مفصلبشهدی نن قابهل
ارائه است:

تصویر شمارة  .2مفصلبندي مفاهيم گفتمان ترقیخواهی
Source: Author.
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نخستین و مهمترین مؤلفۀ جریان نوگرایی در سراسر جهان ،اندیشهۀ پیشهرفت و تغییهر جههان
است و نخستین اثر این گرای  ،توجه به ع وم تجربی است؛ زیرا برخالف ع وم دیگهر ،ع هوم
تجربی توانایی تغییر جهان را دارند .بهمشظور تفهیم این ع وم ،روزنامه ناگزیر است تأکیهد کشهد
که مفهوم ع م تشها ننچه نزد بخاراییهان مشههور اسهت ،نیسهت و در دسهتهبشهدی جدیهد خهود
هوشوشدانه ابتدا ع ومی را که حرام است تعریف میکشد .بدین ترتیب با مشطق ،ع وم مورد نظهر
خود را از این دایره بیرون مینورد .سپس برای تکویل هوراهی مخاطبان به سهرا ع هوم نشهشا
میرود و ننها را ع م به فرائض (مربوط به حیات دیشی) مینامد .هدفی کهه قصهد قبوالنهدن و
ایجاد اجواع در خصوص نن را دارد در شهاخۀ پایهانی معرفهی مهیشهود و نن را ع هوم الزمهه
مینامد .این شاخۀ نوین و ناششاخته برای مخاطب بخارایی بایهد از نبطههای معرفهی شهود کهه
اجواع و فهم بیشتری بر روی نن وجود دارد؛ بشابراین در گام نخست به سرا تهاریخ بههعشهوان
یکی از ع وم الزم و جدید میرود .ع م الزم بعدی جغرافیاست؛ زیهرا سهرحد وطهن را مع هوم
کرده و مبدمۀ حبالوطن (وطندوستی) است که فرمودهانهد از ایوهان اسهت .در توضهیح ع هم
حسا

میگوید :حد اعالی نن هوان جبر و مباب هه اسهت کهه از اختهراعههای عهر

بهواسطۀ نن اروپا م ت اسالم را مزدور و حوا خود کرده است

بهوده و

( Bukhara Sharif, 1912, No.

 .)85: 2ضرورت ع م سیاست را اینگونه بیان میدارد که این ع م در واق  ،قوانین انتظام امهور
مس وین و دفاع از دشون است و موضوع جدیدی نیست؛ زیرا بهواسطۀ هوهین ع هم در انهدک

زمانی ،اسالم وسعت یافت و مس وانان با رهاکردن این ع هم امهروزه بهه روز سهیاه نشسهتهانهد
( .)Bukhara Sharif, 1912, No. 85: 2روزنامه ،ناکامیهای روزمرة بخاراییان را نیز مربهوط بهه
بیع وی میداند« .فبر کشاورزان و موفقنبودن در کشاورزی ،تشها نسوانی نیسهت ،ب کهه ع هت
زمیشی نیز دارد و مبصرش بخاراییان هستشد .اگر میخواهشد مو کتشان ترقی کشهد بایهد بعتهی
قواعد قدیوی را تغییر دهشد و از بعتی کارهای کهشه

دست بردارند» ( Bukhara Sharif, 1912,

 .)No. 24: 3درونوایی که پیوسته تکرار میشود این است که دین نه تشها ع ومی را که موجهب

سعادت دنیای مس وانان میشود مش نکرده ،ب که بدان ترغیب نیز کرده است.
 .8فطرت ،از اندیشوشدان جدیدی میگوید ریشۀ هوۀ بدبختیها بیع وی است .ع م اسهت کهه نبهودش متوهدنان
ایران زمین را به حتیض تشز و لت کشانده است و وجودش مشتی جزیرهنشیشان انگ یسی را فرمانروای هشهد و
مصر کرده است .نامتودنان روس را مال الرقا
.)1992: 14

مس وین تاتار ،قرقیهز ،ترکسهتان و قفبهاز کهرده اسهت ( Fitrat,
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 .2تعليم و تربيت
هدف ترقیپروران بخارایی در توجه به تع یم و تربیت و تغییر نظام کهن نموزشهی ،از دغدغهۀ ننهها
برای نگاهکردن جامعه از عببماندگی و بیدارکردن ننها برمیخاست .روشنفکهران ایهن مشطبهه بهه
پیروی از هوتایان تاتارستانی خود میدانستشد که مسیر پیشهرفت و ترقهی جامعهه را بایهد از سهاختار
نموزشی نغاز کرد؛ زیرا در بخارا بسترها و زیرساختهها بهرای ترقهی بههههیق شهکل فهراهم نبهود.
جدیدیان ساختار نظام کهشۀ نموزشی را بهصورت یکپارچه نیازمشد تحو مهیدانشهد ،امها در طراحهی
راهبرد خود گامبهگام پی میروند .در گام نخست ،ههدف نن اسهت تها مخاطبهان خهود را متباعهد
سازند که شیوة مرسوم نموزشی نب های جدی دارد؛ بشابراین در روزنامه مهینویسهشد« :در کیفیهت
تحصیل ع م خودمان باید نگاه کشیم و در اصالح

بکوشیم .عالوان باید در اصهالح و نسهانکهردن
عور وقهت مهیخواههد و

وض تحصیل ما بکوششد .با این روش حتی برای یادگیری زبان عربی ی

ببیه ع وم دیشی میماند» ()Bukhara Sharif, 1912, No. 5: 3؛ «هوۀ دنیا روش خود را اصالح کهرده
و زمان نموزش هر شاخهای را بسیار کوتاهتر کردهاند» (.)Bukhara Sharif, 1912, No. 91: 3
در نسیبششاسی جدیدیان از شیوة نموزش که در روزنامه ارائه مهیدهشهد ،مسهئوالن امهور
نموزشی را نیز مبصر میدانشد؛ اما برخالف رویۀ جدیدیان ،روزنامه حو ۀ شهدیدی بهه عالوهان
امر ندارد که مدرسان مدرسههای بخارا هستشد و فبط به ارائۀ راهکار بسشده میکشد.

8

گام دیگر معرفی مدرسههای جدید است که در نن هم روش نموزش اصالح میشهود و ههم در
کشار ع وم واجب دیشی ،ع وم ناف جدید نیز در مدت کوتاهی نموزش داده مهیشهود .در شهوارة 31
مینویسد« :از ابتدای انتشار ،نیت ما ترقی ع وم بوده است .مکرر اشاره و تصهریح بهه لهزوم اصهالح
وض تع یوات اسالمی کردیم» .در ادامه به مشاسبت افتتاح مدرسهها میگوید :بهواسطۀ داشهتن ع هوم
جدید ،تفسیر قرنن شریف و فهم نکات و دقایق اسالمی بهتر و کاملتر میشود .از ایهنرو تجدیهد و
تغییر درسها موافق فهرست زمان حاضر از اهداف مهم شورده مهیشهود ( Bukhara Sharif, 1912,
 .)No. 98: 2پس از اصالح روش و تغییر درسها بدون ننکه تعرضی به مع وان مدرسهههای سهشتی

داشته باشد ،نب

مع م را برجسته میسازد و در ی

سرمباله ویژگیهای مع م ایدهن را بها توسه

به سشت اسالمی مطرح میسازد (.)Bukhara Sharif, 1912, No. 99: 2

4

 .8یکی از راهکارها که تأکید بسیاری بر نن می شود تشکیل جوعیت معارف است که هدف از نن ،ترقی رعیت در
ع وم و معارف است (.)Bukhara Sharif, 1912, No. 6: 2

 .4در بخارا چشین اعتبادی وجود داشت که هر مالیی که از دست
باید مع م میشد (.)Aini, 2002: 19

کاری بر نوینمهد و فتهل و کوهالی نداشهت،
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 .1توجه به كار و پرهيز از تنبلی
از نظر جدیدیها یکی از مهمترین نفتهای دنیای اسهالم ،تشب هی و کسهالت اسهت و البتهه در
اساس هیق ربطی به نفس اسالم ندارد .نویسشدگان روزنامه در نگهاه نسهیبششاسهانه و بررسهی
شالودههای این نفت به دو عامل ع وای سودجو و اندیشۀ تبدیرگرایی میرسشد.

تصویر شمارة  .1آسيب شناسی آفت كسالت در دنياي اسالم
Source: Author.

روزنامه بر این موضوع تأکید دارد که مس وانان استعداد فهویدن دارند ،اما هوین کهه زمهان
عول میرسد لشگ و سرد میشوند ،زیرا قرنهاست که گروهی از عالوان سودجو در لباس ع م
و عرفان دکانداری کرده و ننها را زیردست نوودهاند؛ بشابراین ننها بهتدریج نسبت بهه ع هم و
اه

کماعتباد و سست شدهاند .از هر کسی خبری میششوند گوان میکششد که باز میخواهشهد

ننها را بهه دام بیشهدازد ( .)Bukhara Sharif, 1912, No. 14: 2امها تبهدیرگرایی ایهن گهروه را

عبدالرئوف فطرت اینگونه معرفی میکشد« :این جواعت هم سعادت دنیا و هم سعادت نخرت
را طالبشد ،ولی برای رسیدن هیق ی

حرکتی نوهیکششهد و  ...گویها ایهن تشب هی خهود را توکهل

مینامشد ،وقتی به تشگ مینیشد به کشج مسجد مهیرونهد و دعها مهیکششهد» (.)Fitrat, 1992: 26
اعتباد نن ها بر این است که کارها با خداست .انسان در هیق امری مختهار نیسهت .خداونهد در

قرنن میفرماید :بگهو هوهه از خداسهت ( .)Bukhara Sharif, 1912, No. 94: 2روزی قسهوت
شده است و کم و بی نخواهد شد .از نظر روزنامه از این مبدمهها و احادیث درست ،هوواره
توسط این طایفه تفسیرهای باطل بیرون نمده و طوری معشی شده است که عوام دسهت از کهار
برداشته و حواله به تبدیر میکششد .روزنامهه در نبهد ایهن بهاور مهینویسهد :نشهکار اسهت کهه
روزیدهشده و قسوتکششده خداست ،ولی روزی را بهه انهدازة کهار و کسهب ههرکس قسهوت
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میکشد .نباید عاطل و باطل بود ب که خودِ کارکردن و تالشکردن ،با خدا بودن است .حتهرت
خاتم خود تجارت میکردند ،حترت ع ی(ع) دهبانی میکردند .اگر روزی بدون تالش خهود
به خود میرسید اینها اولین کسانی بودند که دست از کار بردارنهد ( Bukhara Sharif, 1912,
.)No. 60: 2; No. 27: 3

مطالعۀ تاریخ نشان میدهد مس وانان تا زمانی که جویای ترقی بودند ،مهییافتشهد و بعهد از
ننکه از ط ب ایستادند فار ماندند ( .)Bukhara Sharif, 1912, No. 52: 3زیرا قانون الهی ایهن
است که لَیس لالِنسان اِال ما سَعی .انسانی که بیکار نشسته و نرزوی سعادت مهیکشهد مهأیوس
خواهد شد ( .)Bukhara Sharif, 1912, No. 60: 2ترقیخواهان افسوس میخوردند کهه ننهها
که اسالم را قبو نکردهاند ،اوامر نن را سرمشق خود قرار داده و در حبایق اشیا تأمل کردهانهد،
در نتیجه صشای و فشون حیرتنور نصیب ایشان شده است .اما ما مس وانان کهه در ظهاهر تهاب
قرننیم و خود را اهل ایوان میدانیم ،فبط از پدران تب یهد و بهه ظهاهر احکهام اکتفها کهردهایهم
(.)Bukhara Sharif, 1912, No. 43: 3
گردانشدگان روزنامه بیوی از نابودی دین ندارند؛ زیرا باور دارند که دیهن اسهالم تها قیامهت
باقی میماند ،اما مس وانان بهدلیل بیاعتشایی به احکام نن نابود خواهشد شد .اگر چشد نفر مهؤمن
واقعی باششد هم بهدلیل ننکه کارها را حواله به تبدیر میکششد هویشهه زیهردسهت و بهیاقتهدار
خواهشد بود (.)Bukhara Sharif, 1912, No. 93: 2
 .1عقالنيت
عبلگرایی بهعشوان یکی از شاخ

های مهم گفتوان تجددخواه ،بهعشوان یه

خهردهمفههوم در

روزنامه بسیار پررنگ است .عبلبسشدگی در جامعۀ بخارا نبطۀ مبابل تب ید کور و پیروی بدون
ط ب برهان است .عبدالرئوف فطرت میگوید :تهودهههای مهردم گوسهفشدوار از ع وهای خهود
پیروی میکششد ( .)Fitrat, 2011: 98ننها قرنن را که خداونهد حکهیم بهه اولهین عبهالی عهالم
فرستاده ،به لفظ میخوانشد و به روح پدران خود میبخششد و هیق تالش نویکششد تا اسهرار نن
را فهویده و اوامر نن را بکار بشدند ( .)Fitrat, 1992: 6-7در چشین فتایی روزنامهه مکهرر ایهن
نکته را ت بین میکشد که نویتوانیم بشای عباید و ایوان خود را بیدلیل به تب ید صرف بگهیاریم
(  .)Bukhara Sharif, 1912, No. 50: 3; No. 93: 2باید بپرسیم و در پرسیدن هم قان به فتوای

بیدلیل و برهان نباشیم ( .)Bukhara Sharif, 1912, No. 49: 2معشای برهان عبارت از تفحه

نثار سبحان است .مدنیت امروز جهان نتیجۀ هوان تفکری است که قرنن پیوسته امر میفرمایهد؛
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Bukhara Sharif, 1912, No.

 .)50: 3ننان که در عالم و اجزای نن به نظر تجربه و فهویدن خواص نن مالحظۀ ف سفی بهکهار
بردند ،بیتردید ت گراف ،ت فن ،گرامافون و وسائل دیگر را اختراع کردهاند و نگهاهی بهه خهالق
عالم بیشتر نتیجه داده است .حجت ترقیخواهان بخارایی هوچون روشهنفکهران دیشهی دنیهای
اسالم این است که دین ننها را به عبلگرایی و استدال خهواهی امهر کهرده اسهت (

Bukhara

.)Sharif, 1912, No. 87: 3

ب) فرایند تقویت دالها (خردهمفاهيم)
 .3برجستهسازي مفهوم عقبماندگی (نقد وضع موجود و ارائة الگوي مطلوب)
ترقیخواهان جدیدی بهدلیل برنمدن از زیستبوم معرفتی جامعۀ بخارا واقف به این هستشد کهه
انتظار اندیشوشدبودن از تودههایی که هرگز فرصتی برای رشد و ب و نداشتهاند ،به مصداق ن
در هاون کوبیدن ،فبط ماللی بینتیجه نصیبشان میکشد .از اینرو ،در گام نخست تهالش دارنهد
تا نن ها را با این درک که جامعۀ بخارا در مسیر انحطاط قهرار دارد ،ههمسهو کششهد .ارجهاع بهه
حافظۀ تاریخی و گیشتۀ باشکوه ،حبیبت نابسامانی وض امروز را نشکار میسازد:
«وقتی به گیشتۀ خود نگاه میکشیم میبیشیم ی وقتی ما هم اسم و رسوی داشهتیم و مششهأ
کاری بودیم ... .اما حاال اسم ما از دفتر دانایی محو  ...شهده اسهتBukhara Sharif, 1912, ( ».
 .)No. 3: 2افسوس ننگاه بیشتر میشود که شکوه گیشتۀ مس وانان محو شد« :وقتی که در عالم
بشریت کری از جوعیت و مدنیت نبود  ...مدیشۀ ما مشور ،مکۀ ما کانون توجه اوالد بشهر بهود»

(« .)Bukhara Sharif, 1912, No. 3: 2مدنیت با اسالمیت در دنیا هوراه بودند .حاال  ...به هوهه
چیز محتان شدیم» ( .)Bukhara Sharif, No. 5: 2روزنامه بخشی از نوارگهی و سهرگردانی در
وادی جهل را به عادتها مشتسب میسازد و میگوید« :اگر کسی نبدی بر ننها وارد نورد او را
تکفیر میکشیم» ( .)Bukhara Sharif, 1912, No. 67: 3اینگونه شد که امروزه کسانی که زمانی
بشدگی مس وانان را با افتخار نرزو میکردند مس وانان را الیق جاروکشی در خانهشان نویدانشهد

(.)Bukhara Sharif, 1912, No. 13: 2
حا و هوایی که روزنامه برای بخاراییان تصویر کرد ،غریب و نامأنوس نیست ،زیرا مهدتی
است که اربابان روس با رسالت متودنکردن ننها (که وحشی میخوانشدشان) وارد سرزمیششان
شدند و بر مبدراتشان مس ط شدند .حا که این همسویی ایجاد شد روزنامه گام نخست درمان
نن را مطرح میسازد« :بعد از ایشکه خود را به این حا دیدیم اگر دنبها اصهالح نهرویم نعهو
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باهلل ،اَضل از حیوانات خواهیم شد» ( .)Bukhara Sharif, 1912, No. 13: 2پهی بیشهی روشهن
روزنامه از نیشدة داراالسالم بخارا بسیار ت خ است« :تا ما به ارشاد و هدایت قرنن برنگهردیم ،تها
اغراض و انانیَت در میان ما هست خداوند هم به جزای عول ما را تبسهیم در میانهۀ اجانهب و
لیل و زبون روزگار مانشد اهل سبا خواهد فرمود ،عاقبهت خیهری نخهواهیم دیهد» (

Bukhara

.)Sharif, 1912, No. 94: 3

مخاطبانی که از هشدارهای روزنامه به تشوی

افتادهاند ،رها نویشوند ،ب که راه نجهات را

در هوان صفحهها و خطوط مییابشد :باید با توس به دین در راه رفتۀ م ل مترقی گام برداریم
(ترقی دینمدارانه) ،این عبارت هوان چیزی اسهت کهه ترقهیخواههان مهیخواهشهد طَ هب در
خوانشده ایجاد شود« :برماست که بر وض ترقی و تعالی دیگران نگاه کشیم ،هر کاری کهه ننهها
کردند و ع ت سعادت و ترقی ننها شده ما هم بکشیم» (گام دوم در
.)1912, No. 12: 2

درمان) ( Bukhara Sharif,

 .2برجستهسازي مفهوم دینخواهی
تار و پود حیات در بخارا با مظاهر و ک یدواژههای دیشی چشان درهم تشیده بود که توس
ابزار محبو

بهه ایهن

و قدرتوشد برای هر گفتوان و جریانی امکان غیریتسازی از نظام معشهایی رقیهب را

فراهم میساخت .محرران روزنامه میدانستشد که خالیق هرگونه تغییری را با ارجاع به نموزهههای
دیشی خود حرام و تغییرخواهان را بهدعتگهیار مهیدانشهد .بشهابراین مههمتهرین راهبهرد در هوهۀ
شوارههای روزنامه این بود که خوانشدگان مکرر نسبت به دینداری و دینخواهی گردانشهدگان نن
اطویشان یابشد .چشین بود که در مفصلبشدی نظام معشایی محرران ،همزمان بها معرفهی هوهۀ دا هها،
عشصر دین برجسته میشود .در شوارة پشجاه مینویسد :ما دین اسهالم را اسهاس مهدنیت و اصهل
انسانیت میدانیم .هرچه اسو مدنیت و معارض اسالم باشد نن را مخالف حبیبت مهیپشهداریم.
هر حکوی از هر کسی ششیدیم که برضد تعهالی و ترقهی اسهالم و مهدنیت نن باشهد ،برگرفتهه از
شریعت نخواهیم شورد .اساس توصیه به ع م نیز ابداع جدیهدیهها نیسهت ،ب کهه تک یهف قهرنن
است .اگر کسی از نغاز تا پایان این کتا

مبدس را مالحظه کشد نشکارا میبیشد که تک یفی بهاالتر

از ع م برای انسان نفرموده است (.)Bukhara Sharif, 1912, No. 2: 2
در توجیه دیشی لزوم ترقی و پیشرفت با اشاره به سشت اسالمی اینگونه احتجهان مهیکشهد:
«چه حد و درجهای را برای تکویل تودن تعیین فرمودهاند که از نن درجه و حد نباید گیشهت
که مرتکب حرام میشوند کدام مسئ ۀ شرعی را صشای و فشهون مهدنی تکهییب مهیکشهد بهه
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روششی بفرمایید کدام ع م و وض تودن با دیشداری معارض است دین اسالم هیقگونه ترقهی
و تعالی ع وم و فشون و صشای مهدنی را مهان نشهده و تهرس و تشویشهی نهدارد» (
.)Sharif, 1912, No. 49: 3

Bukhara

حتی در توجه به عبل نیز بر باورهای دیشی متورکز شده و از خاستگاه دیهن از عبهل دفهاع
میکشد« :خداوند در قرنن ما را مک ف فرموده که از اهل کر و ع وا سؤا بپرسیم .در پرسهیدن
هم قان بهه فتهوای بهیدلیهل ننهها نشهویم» ( .)Bukhara Sharif, 1912, No. 42: 2در فرایشهد
پیونددادن خردهمفهومها(دا ها) با دین در سراسر شوارههای روزنامه مهروری جهام بهر هوهۀ
نیات ،احادیث و حتی تفسیرهایی که بحث اصالت ع م ،عبلگرایی و ترقهی را دارنهد صهورت
میپییرد.
ج) غيریتسازي و بهحاشيهرانی نظام معنایی گفتمان رقيب
در مجووعِ ابزارهایی که جدیدیها برای تثبیت گفتوان خود بههکهار گرفتشهد ،رقیهقتهرین نهوع
غیریتسازی متع ق به روزنامه است .شاید ح بۀ روشنفکران مسئو روزنامه (برخالف طیفهی
از تشدروها) میدانشد که «غیر» میتواند بهعشوان ی رقیهب در صهحشه حتهور داشهته باشهد و
عالوه بر رونق فتای رقابت بهعشوان ی بیرونِ سازنده در ایجاد و شکلگیهری هویهت ایفهای
نب

کشد .اگر این تح یل درست نباشد میتوان اینگونه پشداشت که دستکم ننها به دو نکتهه
8

واقفشد :نخست ایشکه مخاطبان روزنامه ،تودههای مردم از هر گروه و طببهای هستشد .دوم ایشکه
درک درستی از شکششدهبودن موقعیت نن دارند ،بشابراین نویخواهشد خود بهدست خود بهانهای
برای بهتعطی یکشاندن نن ،فراهم سازند .اقدامی که در این زمیشه انجام میدهشد این است که:
بدون حو ۀ مستبیم و شدید به ع وای قدیوی که میدانیم ننها را فاعل اص ی در انحطهاط
جامعه میدانشد4،ضون نبد نرام و گاهی غیرمستبیم فعل ننها ،از مس وانان درخواسهت ایهن را
دارند که به هرکس که لباس این طایفه را میپوشد اعتواد نکششد.

9

نکتۀ دیگری که روزنامه هدف قرار داده ،یکی از خردهمفاهیم مههم گفتوهان قهدیوی بخهارا
 .8در شوارة دوم میگوید :روزنامه باید نفع

عام و فایدهاش تام باشد .ما باید متشاسب با حا عامۀ مهردم سهخن

بگوییم.
 .4نوونهای از مواض این طایفه را در نثار تاش خواجه اثیری از جدیدیان خجشد میبیشیم .وی میگوید :وظیفۀ ههر
روشنفکری فاشکردن نادانی ،گششهچشوی و دورویی و فسادِ مالیان است (.)Rajabov, 1959: 240

 .9نویسشده با تبسیم این طایفه به دو گروه و مبهمگیاشتن مصداق حساسیت کوتری را برمیانگیزاند.
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یعشی تبدیرگرایی است .این روحیه که در نتیجۀ بهتصرفگرفتن مردم و ت بین روحیۀ تس یم در
برابر خود در تودهها تبویت شده بود ،از نظر جدیدیها از عاملهای مهم انحطاط دنیای اسهالم
بود ،اما روزنامه نویتوانست ساختار شهکشی تشهدی داشهته باشهد و در گهام نخسهت میزانهی از
تبدیرگرایی را میپییرد ،در شوارة  42با عشوان ترقی اقتصادی به مشاسبت برداشت بسیار اندک
محصو و فبر مردم به تح یل این امر میپردازد .پاسخ تودههای مردم بهطهور طبیعهی بهه ایهن
شرایط این است که رزاق خداست و ع ت تشگی روزی ارادة الهی است .در چشهین شهرایطی او
تشها میخواهد توجه ننها را به این نکته ج ب کشد که ضررکشیدن دو جهت دارد :یکی نسهیب
نسوانی است (پییرش تبدیرگرایی) و دیگری نسیب زمیشی . ...
در گام دوم از تبدیرگرایان محض انتباد میکشد« :جوعی را اعتباد بر این است که کارها بها
خداست .انسان در هیق امری مختار نیست» .توصیۀ روزنامه به مس وانان این است کهه اعتشهایی
به این حرفها نداشته باششد .قرنن را بخوانشد و به توام عول کششد نه به حهرفههای مغرضهانۀ
پسران جاهالن (.)Bukhara Sharif, 1912, No. 94: 2
نتيجه
تصویری که از درون روزنامۀ بخارای شریف بیرون کشیده شد ،مربوط به جامعههای بههشهدت
سشتی است که ناخواسته درگیر اموان مهاجم نوشدگی شهده اسهت و بایهد تعریفهی از هویهت
مس وانی خود داشته باشد .گردانشدگان روزنامه بهعشوان نوایشهدگان روح نهوگرایی در بخهارا در
رقابتی نابرابر با گفتوان حاکم قدیوی ،مس ح به هوان ابزارهای متعارف نوگرایان دنیهای اسهالم
شدند و تالش داشتشد تا جهان مدرن را از زاویۀ هویت اسالمی بفهوشد .نوشتار حاضر مهروری
بود بر نحوة تثبیت این فهم در قالب ی گفتوان در جامعه و قبوالندن نن به تودهههای اجتوهاع
با طرح این پرس

که چگونه جریان جدید و نوگرا با وجهود سه طۀ گفتوهان قهدیم ،بها ابهزار

روزنامه نظام معشایی خود را هژمونی

میسازد قاب یت فوقالعادة نظریۀ گفتوان الکال و موفهه

در تبیین پدیدههای اجتواعی و سیاسهی ،ایهن امکهان را فهراهم سهاخت تها فتهای دشهوشی و
غیریتسازی نیروهای سیاسی و گفتوانهای رقیب بهگونههای متفهاوت در ایهن نوشهتار تبیهین
شود .به این صورت که نوگرایان تالش کردند تا در برابر انسهجام معشهایی و اسهتیالی گفتوهان
قدیوی ،ابتدا عشاصهر جدیهدی را کهه نتیجهۀ ورود بخهارا بهه دنیهای مهدرن هسهتشد ،از حهوزة
گفتوانگونگی خارن و تبدیل به وقته و دا کششد و سپس با ایجاد ارتباط مؤثر میان این دا هها
و دا مرکزی خود ،ثبات معشایی ایجاد کششد .این کار با خ ق فرایشهد مفصهلبشهدی و بهه کوه
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هژمنوتيکسازي گفتمان ترقیخواهی (جدیدي) در روزنامة بخاراي شریف

 مدعای تحبیق ایهنگونهه طراحهی شهد کهه «محهرّران جدیهدی.مفهوم هژمونی صورت گرفت
 ضون تالش بهرای بیهداری،روزنامه با نگاهی از احوا جهان و توس به سشت اصیل اسالمی
 نظام معشایی رقیب را که بر سشتهای بهومی ه دیشهی و تبهدیرگرایی،خرد دیشی تودههای مردم
 نتیجۀ به نزمونگیاشهتن مهدعا.»تأکید داشت به حاشیه رانده و در راه تثبیت خود گام برداشتشد
این شد که روزنامه طی فرایشدی با معرفی خردهمفاهیم (دا های) خود و ایجاد ارتباطی پویا بها
 برجستهسازی مفاهیم مورد پییرش و هوچشین غیریتسازی ضهعیفی کهه،اندیشۀ(دا ) مرکزی
 تالش مشسهجوی در راه هژمونیه سهازی،نتیجۀ ایجاد بیقراری در دا های گفتوان رقیب بود
.نظام معشایی گفتوان جدیدی صورت داد
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