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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 sub-

concepts 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 sub-

concepts 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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 چکيده

دلیهل   ط بهر نن بهه  ای مسه   قرن نوزدهم/سیزدهم که نظام اندیشهه  گیری جریان نوگرایی در فرارود شکل

جریهان   ی و پهرتش  میهان دو  دنظیری بود، نغاز رقابتی ج رکود و ایستایی کم دربا جهان  نداشتن تعامل

ها در جامعهه   قدرت و یارگیری نن کارگیری بهنحوة  موردرقابت، ابهام جدی در این فکری بود. مطالعۀ 

دعهوای جدیهدی و قهدیوی و قتهاوت      با پرهیز از ورود به بحث مرسومنوشتار این کشد. در  ایجاد می

که چگونه جریان جدیدی بها وجهود تثبیهت و    کشیم  میبررسی را این مسئ ه  ها، مثبت و مشفی دربارة نن

سهازد    )قدیوی(، با استفاده از ابزار مطبوعات نظام معشایی خود را هژمونیه  مهی   عیشیت گفتوان حاکم

نظریۀ گفتوان الکال و موفهه   شود، به کارگرفته میبخشی و دقت در متن روزنامه  چارچوبی که برای نظم

بشهدی فرایشهدی    در دسهته  میان نیروهای سیاسی مخت ف در جامعهه  دشوشیدر شرایط وجود است؛ زیرا 

محرّران جدیدی روزنامه بها نگهاهی از احهوا     » :پاسخ نغازین ما این است مفاهیم کارکرد مشاسبی دارد.

ههای مهردم، نظهام     دیشهی تهوده   ون تالش برای بیداری خهرد  جهان و توس  به سشت اصیل اسالمی، ض

های بومی و دیشی تأکید داشت به حاشیه راندند و در راه تثبیهت خهود گهام     معشایی رقیب را که بر سشت

بخهارای شهریف    ۀدر روزنامه  یهدی سازی نظام معشایی جد که فرایشد هژمونی  شدنتیجه این «. برداشتشد

سهازی   و هوچشهین غیریهت   شهده  فتهه سازی مفهاهیم پییر  ، برجستهیدیجد مفاهیم خردهمعرفی  وسی ۀ به

 ضعیف گفتوان رقیب، صورت پییرفت.
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   مقدمه
ظهور دنیای اسالم  هوۀ قرن نوزدهم/سیزدهم در که در گرا خواه و سشت دو گفتوان ترقی چال 

دژ مسهتحکم   این سهرزمین زیرا  ؛بیشتری داشت ةج و ویژه در امارت بخارا فرارود و بهدر  د،کر
انگیهزی بهد     را به تعصب شهگفت  یکردگرایی بود و انزوای چشدین قرنی فرارود، این رو سشت
مانهدگی   در نتیجۀ درک عویق دامشهۀ عبهب   مشهور بودند جدیدیکه به فکران  بود. روشن کرده

غهر  بهه    یزمان نششایی با مدنیت و فرهشگ شتابان و پیشهرو  و فرهشگی و هماجتواعی، ع وی 
جبههۀ قدرتوشهدی متشهکل از     امها  ها پی بهرده بودنهد،   درک ضرورت اصالحات در هوۀ حوزه

 ههای مهردم   تبه  نن تهوده   نوایشدگی حکومت روسیه در بخارا، دربار امیر و ع وای قدیوی و به
بهودن مهردم بها ایهن جریهان فکهری را        نوسأنام کم دست ها سخن نگوییم )اگر از مخالفت توده

بهه ههیق قهدرت     گهرم  هها قرارداشهتشد، بشهابراین د     در برابهر نن توانیم قطعهی ت بهی کشهیم(     می
کهرد.   را فراهم مهی ها  نابودی ننهای  صورت طبیعی زمیشه گری نبودند. چشین شرایطی به حوایت

اجتواعی و سیاسی جامعه و  نیازهای بشا برتا  نداراده کردنابودی،  ترس از نگرانیدر در نتیجه، 
نوپا و نوظههور، نظهام معشهایی خهود را بازسهاخته و نن را       یعشوان جریان های خود به نیزکاستی

این شرایط بها کاربسهت نظریهۀ گفتوهان      تر واضح. بازتعریف کششدعشوان نظامی کارنمد عرضه  به
 گفتوهان و  ،ی بخارا در نستانۀ ورود نوشهدگی شدت سشت گونه است: جامعۀ به این 8الکال و موفه

بهودن و   رقیهب  بهی  دلیهل   که بهه  کرد میع وا و حکومت امیری راهبری  رهبرینظام معشایی را به 
 فکهری  . جریهان روشهن  داشهت نظیهری   خود انسهجام کهم   9های دا  4بشدی یکپارچگی در مفصل

 کار بگیهرد و  بهرا  یدیجدای  هاندیشمفاهیم و عشاصر  خرده توانست عشوان ی  رقیب به تدریج به

                                                           
های گفتوهانی شهکل    های اجتواعی در تأثیر فرایشد . نظریۀ گفتوان الکال و موفه حکایت از نن دارد که هوۀ پدیده8

نیهد   بشدی میان عشاصر گوناگون به وجهود مهی   که با مفصل دهشد یای شکل م گیرند و هویت خود را در اثر رابطه می
(Tajik, 2004: 46.) ای مشسجم از افهراد، مفهاهیم و واژگهان هسهتشد کهه       بشدی مجووعه ها مفصل در واق  گفتوان

ههر  گیهرد. در   ها شکل می اند و با تثبیت معشای خود، نظام معشایی و موجودیت نن پیرامون ی  دا  برتر قرار گرفته
هها هوهواره در وضهعیت تخاصهم و      یابد. در نتیجه گفتوان ها ویژگی هژمونی  می ای معووالً یکی از گفتوان جامعه

  :سهازی هسهتشد. بهرای مطالعهۀ بیشهتر نگهاه کشیهد بهه         هها و سهرانجام هژمونیه     تثبیت مرز خود با سهایر گفتوهان  
Laclau and Mouffe, 1985. 

نیهد و   شود که ک یتی مشسجم بهه وجهود مهی    وناگون چشان ارتباطی ایجاد میمیان عشاصر گ ،بشدی . در عول مفصل4
 .(Laclau and Mouffe, 2002: 102) نید ی  گفتوان پدید می

ها و نوادهای انتزاعی یا حبیبی هستشد کهه در چهارچو  گفتوهانی خهاص بهر       ها اشخاص، مفاهیم، عبارت دا . 9
 .(Kasraee and Pouzesh Shirazi, 2009: 344)معانی خاص داللت دارند 
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 کشدتالش که رسالت  این بود   ترین مهم ،«یدیجد». از این زمان گفتوان کشدارائه  نویی گفتوان
، بشهابراین هوچهون   کشهد  8تثبیهت و هژمونیه    ،صهورت موقهت   این نظام معشایی را هر چشد بهه 

ی نوین توسه  جسهت.   به ابزارها برای رسیدن به این هدف هوتایان  در سراسر دنیای اسالم
طهور مشهخ     مطبوعهات و بهه  کشیم  می توجه به نناز مجووع این ابزارها ننچه در این نوشتار 

ط بیم که چگونه جریان جدیهد و نهوگرا بها     ابهام را میاین پاسخ . است روزنامۀ بخارای شریف
سهازد      مهی نظام معشایی خود را هژمونی ،وجود تثبیت و عیشیت گفتوان قدیم، با ابزار روزنامه

نویسشدگان جدیدی روزنامه با نگاهی از شرایط جههان و  » :پاسخ نغازین و مدعای ما این است
ههای مهردم، نظهام     توس  به سشت اصیل اسالمی، ضون تالش برای بیداری خهرد دیشهی تهوده   

های بومی ه دیشی و تبدیرگرایی تأکید داشت به حاشیه راندند و در   معشایی رقیب را که بر سشت
فکهری   مطالعات پیشیشی صورت گرفته در حوزة جریهان روشهن  «. ه تثبیت خود گام برداشتشدرا

در این مطالعهات توجهه بسهیار نهاچیزی بهه      ، اما فرارود اکشون به سطح قابل قبولی رسیده است
او  این دوره یعشی روزنامه بخهارای شهریف شهده اسهت. توجهه بهه ایهن         ترین مشب  دست مهم

نثهار   نسهان و امکان چها    اند ن دوره مشاب  مکتو  رشد اندکی داشتهدر ای دراصلموضوع که 
. تشها مبالۀ مستب ی که در این زمیشهه نگاشهته شهده اسهت،     استشگفتی  سببتولیدی نیز نبود، 

 معرفی کامل و جهامعی اسهت از   ،که در واق  (Kaviani, 2007) الدین کاویانی است مبالۀ نجم

 پژوهشهگران تواند مبدمۀ بسهیار مشاسهبی بهرای نشهشایی      های مخت ف نن و می روزنامه و بخ 
 فرارود با این روزنامه باشد. ةحوز

 
 بستر سياسی، اجتماعی و فرهنگی ظهور روزنامة بخاراي شریف

با شکل گیری شهر کوچ  روس نشهین در   83/89در سالهای پایانی قرن والیت باشکوه بخارا 
ومتری خود در کاگان )که بخارای نو نامیده شد(، ت ویحاً و گاهی تصریحاً بخارای کهشهه  کی  80

 از کهه  بهود  اجتوهاعی  و سیاسهی  تحوالت از ایمشظومه حاصل بخارا کهشگی روایتنام گرفت. 
 نفهو    از  اسهالم  دنیهای  ههای بخه   دیگر از متفاوت و شده نغاز سرزمین این در 85/81 قرن

البته این نفو ناپییری پایدار نبهود و   .است ساخته دور را نن سازی نو جریان طبیعی و تدریجی
 هدر مه  نن بهه شهاهراه توهدن گیاشهت.     کهردن ترین قدرت غربی یعشی روسیه، بشا بر وارد شرقی

                                                           
 . مفهوم هژمونی یا استیال دربارة این موضوع اسهت کهه در سهاحت سیاسهت و اجتوهاع چهه کسهی برتهر اسهت         8
(Marsh and Stoker, 1999: 209). 
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ارت  بخارا به فرماندهی امیر مظفر در برابر روسیه شکسهت  « یرجار»ق در مشطبۀ 8419م/8111
از استبال  خهارجی  امارت ق.  8410م./8111سا   بعد از بستن پیوان ص ح با روسیه در .خورد

 د شدعشوان حافظ مشاف  امپراتوری در کاگان ایجا سیاسی روسیه به نوایشدگی و دشخود محروم 
(104 Becker, 2004:.) نهن سراسری دریای خهزر، بخهارا را بها جههان خهارن پیونهد داد،        راه

در بخارا نیز شهدت   نوگرایی کامل روسی در امتداد این خط ایجاد شد و نفو شکل  بهشهرهای 
تها   8411/ 8382تها   8108) گاسپیرالی، نامدارترین رهبهر جدیهدی تاتهار    ،گرفت. با وجود این

افتاده و  نوونۀ مشفی ی  جامعۀ مس وان عبب این امارتگوید که  در خصوص بخارا می( 8994
جدیهد   ههای   مدرسهیان نمدند، یبخارا کو فکران تاتار به  نانگاه است. در چشین شرایطی روشن

 :Modirshanechi, 1999) یان راه را ادامهه دادنهد  یننجا به راه انداختشد و پس از نن بخارا را در

خواه صهورت   انتشار روزنامۀ بخارای شریف نیز در چشین بستری به هوت اق یت ترقی. (19-20
 پییرفت.

 
 زمينة انتشار روزنامة بخاراي شریف

را برجسهته   نبهودن  یدر فرارود، صفت یکبهارگی و تهدریج   بررسی نحوة ورود جریان نوشدگی
ایهن   امها هایی از نوگرایی تاتارهای نوگرا را درک کرده بودنهد.   تشها مردان کوی بخ سازد.  می

 ی، ایهن رونهد را  ینوگرایهان بخهارا   .دشه ها تبدیل به ی  گفتوان  جریان تشها پس از ورود روس
هها   اندیشۀ نهوگرایی نن  ؛ندا هتجربه نکرد یتدریج تصور بهمراتب اجتواعی و  س س همتشاسب با 

بخارا به روی جهان مدرن متولد شهد و بهرای تکامهل نیهز زمهان       درهایبه یکباره با بازگشایی 
، فهم شرایطی کهه  8گفتوان قدیوی در تصویر  بشدی نظام معشایی اندکی داشت. نگاهی به مفصل

 .دکش کردند را تسهیل می    یها در نن فعالیت م جدیدی
خ هق یه     ،فکهران  ، هدف روشنسواد دنیاندیده مأنوس برای بومیان کم در برابر این نظام معشایی

، حهافظ  باشهد  هههای مهدرن سهازگاری داشهت     ضون ننکه با ع وم و اندیشه تاگرانه بود  جشب  اصالح
بشهابراین در  د. ها نامأنوس بو طور کامل برای توده باشد و البته بهها و فرهشگ جامعۀ اسالمی نیز  ارزش

)کهه در   ها و مخالفت دربار امیهر  های روس جویانۀ گفتوان قدیوی، کارشکشی سازی ستیزه کشار غیریت
کهردن   کردنهد پشهت  ها در گام نخست تالش  داشتشد(، جدیدی نفو ها  نن نیز ع وای قدیوی و روس

الدین عیشهی از جدیهدیان   صدربد  سازند.  ها به اقبا  های خود را با رشد نگاهی نن مردمی به اندیشه
تهوان   شهود و مهی   گونه قوت حاصل می پروری نن است که اه ی دانا شوند. این گوید: م ت بخارا، می
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پس از نن اصالحات خود به خود یها   .... (Aini, 1984: 6-94) کرد)تغییر( اقدام  کارهای بزرگ برای
 .(Aini, 1984: 98) گرفتبه اجبار افکار عوومی صورت خواهد 

 
 نظام معنایی گفتمان قدیمی .3تصویر 

Source: Author 

 ،تدریج انحصار گفتوان قدیوی بر تعریهف فرهشهگ   های جدیدیان به یافتن فعالیت با رسویت
ها ستیز بیشتری یافت و فتا را بهرای جدیهدیان دشهوارتر     سازی نن غیریت بشابراین ؛متزلز  شد

ههای جدیهد بهر     ثیر اندیشهه أمشظور کاستن از ت به ،ها بدنام ساختن جدیدی هایی مانشد . اقدامکرد
حکومهت و  کهردن   مشظور حسهاس  به، ها سیاسی ع یه نن بدگویی، (Shakouri, 2012: 24) مردم
خوانهدن یهادگیری ع هوم جدیهد و ابزارههای جدیهد        بهدعت و  8ها روسیه نسبت به نن های مبام

 ای مجزاست.  ههر ی  خود موضوع مبال 4هوچون روزنامه
جهواز   طهور طبیعهی   بهه ها در د  نن جاری بود،  های جدیدی ای که تالش م پیوستهدر هجو

زبهان،   مسیر انتشار نخستین روزنامۀ فارسی بشابراین ؛شد انتشار روزنامه نباید به راحتی صادر می
ها  ها هم به این شرط که حق سانسور روزنامه بر عهدة نن روسسرانجام بود.  سختو  ناهووار

گوهان   ههیق شهکل   بهه روزنامه امتیاز بگیرند و  انتشارد که از حکومت بخارا برای باشد، پییرفتش

                                                           
خوانشهد و بها اههل سیاسهت      ها جریدة ترکیه مهی  گفتشد این خواهان را متهم سیاسی خوانده و می ها، ترقی قدیوی. 8

های تاتار مانشد الفت، یولهدوز و ارشهاد    . از هوین زمان بود که دیگر روزنامه(Aini, 2002: 26)ارند ترکیه رابطه د
 .(Motamednejad, 2011: 40)الوتین به بخارا راه یافتشد  و حبل

خواندند  خدا هرچه خواهد  گوید: مگر اجداد شوا گزیته )روزنامه( می ای عالِم قدیوی به جدیدی می در مشاظره. 4
هها خوانهدن    . نن:Ayeneh, 1914, No. 14) 3)کشهد   رفته انسان را کافر مهی   وان خواهد شد. خواندن گزیته رفتهه

 (.Golmoradzadeh, 2002: 91)کردند  بودن، مش  می مطبوعات را به بهانۀ کتا  با بیان
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ثر باشهد. عیشهی   ؤکردند که روزنامه در مدت کوتاهی در بیداری افکار و خودنگاهی مردم م نوی
چشوی که در سیاست  تشگ بامس   این مأموران اغفا  مس وانان بود. این مس   را »گوید:  می

هوه مع وم است که رعیت مدنی هوواره از رعیهت وحشهی    رایدند، و االّ بدارند پیشه کرده بو
 .(Aini, 2002: 7-75) «تر به حکومت است بهتر و ناف 

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

میرزا جال  در نخسهتین شهوارة نن    8زاده بود که از باکو به بخارا دعوت شده بود. جال  یوسف
«. دشخواهانه درن نخواهد  مغایر با مس   ترقی های  همبال» کرد:( اعالم 8384/8995مارس 88)

سهاختن   جوه   دلیهل   بهه روزنامهه مههم اسهت.     نرزوهایو مرام و  کردن هدف این نکته در معین
 یفقهرنن شهر   ت بامشدرجات، مطابب یزانم»سفارت روس در هوین شواره تأکید شده است که 

بخارا و عووم اسالم را  یو لوازم اهال یاجاتبوده، احت یترق یفشر یخواهد بود. مس   بخارا
 .(Bukhara Sharif, 1912, No. 14: 1) «کردشرح خواهد 

دید  نوایشدگی حکومت تزاری در بخارا که می شواره از بخارای شریف، 809پس از انتشار 
ط بهی را   اندیشهۀ اصهالح   فرارود نفو  کهرده اسهت و   هوۀاین روزنامه نه تشها در بخارا ب که در 

 هشگامی که به کوها  رسهیده بهود، بسهتشد     8389/8998در سا   نن را، به نام امیر کشد ترویج می
(Aini, 1981: 146). 

 
 خواهی عنایی ترقیسازي نظام م فرایند هژمونيک

پهییر   رود به کو  تثبیهت معشها امکهان    ی  گفتوان به شوار می هدفیابی به هژمونی که  دست
طهور   را هر چشد بهه  (دا مفهوم ) خردهخواهد بود، اگر افکار عوومی معشایی مشخ  برای ی  

توهان،  یه  گف  (های دا مفاهیم ) خردهشدن  شود و با هژمونی  موقت بپییرند، نن دا  تثبیت می
. ابزارههای  (Kasraee and Pouzesh Shirazi, 2009: 350)شهود   یکل نن گفتوان هژمونیه  مه  

بردنهد، در   ای خهود از نن بههره مهی    ها در تثبیهت نظهام اندیشهه    گوناگون و متشوعی که جدیدی
خواهی را در درون  مرکزی گفتوان ترقی اندیشۀعشوان ی  کل برای نن بود تا بتوانشد  مجووع به

که دامشۀ  ابزاریعشوان  د. روزنامه بهشتدریج مس ط سازن و به کششدت  گفتوانی بخارا تبویت  نظام
ای داشت و در شرایط بسیار شکششده امکان فعالیت یافت، تالش دارد تا این فرایشد  نفو  گسترده

                                                           
 .نامشد دلیل اهویت این رویداد مهم فرهشگی تاجیکان این روز را روز مطبوعات می . به8
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و  اجزای نظام معشایی )دا ( خود معرفی ،نخست :کشدطی  هدر سه الی ویژهرا با تولید محتوایی 
 درخواسههتدر ایههن بخهه  هههدف (. دا  مرکههزیاندیشههۀ کههانونی ) ارتبههاط نن بهها بازنوههایی

نبهد وضه    ، مانهدگی  سازی مفاهیم عبهب  برجسته یدیگر .مخاطب است سویورزی از  اندیشه
مفاهیم این با هدف برانگیختن احساس مخاطبان.  خواهی دین و موجود و تشریح وض  مط و 

. الیهۀ سهوم   شهود  مهی پررنهگ   هبا گفتوان حهاکم در روزنامه   برای ورود به عرصۀ جدی رقابت
 رانی گفتوان رقیب است. حاشیه سازی و به غیریت
 

 بخاراي شریف ةخواهی در روزنام هاي نظام معنایی گفتمان ترقی معرفی دالالف( 
گیهری از   نوایهد بههره   ها رخ می ویژه در سرمباله ترین چیزی که از شوارة نخست تا پایان به مهم

ثر بها  ؤ، لطیهف و مه  کهالم مالیهم  شهود.   دیده می ها کوتر نثار جدیدی بیاتی است که در دیگراد
تها تشهها بها     روزنامه است. در گام نخست تهالش بهر ایهن اسهت      مخت ،رویکردی دردمشدانه

وقهت  » ،«چه بایهد کهرد   » :دارد متفاوت خوانشدگان را اندکی به اندیشه واهایی  عشوانبرگزیدن 
گاهی برای تفهیم بیشتر از . و... « چه خواهد شد »، «دین و تودن»، «و جهل عبل»، «عزیز است

گیرد و برای باوراندن و جاانداختن مطالب، نبطهۀ شهروع    شیوة مشاظره میان دو گفتوان بهره می
نظام معشهایی   اجزاءکشد. در این بخ  ضون ششاسایی  حرکت  را از دین نغاز و به دین ختم می

ههایی   لفهه ؤهها و م  پاسخ خواهیم داد که چه شاخصه پرس زنامه، به این گفتوان جدیدی در رو
و  8مرکزی (دا اندیشۀ )نید که  ها چشین بر می هشود. از مجووعۀ سرمبال در روزنامه برجسته می

است. ایهن   4«مدارانه ترقی دین»شود  بشدی می که نظام معشایی جدیدی حو  نن مفصل یگاه گره
 هها   ه. مباله 8روزنامه در ششاسشامۀ نن در دو خط مشههود اسهت:    مفهوم در هوان صفحۀ نخست

مطهابق قهرنن شهریف و     ،. میهزان مشهدرجات  4د شه خواهانه درن نخواهد  مغایر با مس   ترقی
 ضرورت اسالم خواهد بود.

)ترقهی   مرکهزی  اندیشهۀ ای اسهت کهه بهرای تبویهت      گونهه  شیوة ارائۀ نظهام معشهایی بهه   
شوند. به ایهن   ای تکرار می هوواره در هر مباله مفاهیم )دا ( دهخرای از  مدارانه( مجووعه دین

                                                           
 Nodal)شهوند دا  مرکهزی    بشدی می ها حو  محور نن جو  و مفصل  . به شخ ، نواد یا مفهومی که سایر دا 8

point) گویشد.  می 

مهداری جدیهدی نظهام     مداری دا  مشترک هر دو گفتوان است اما معانی نن در هر دو متتهاد اسهت. دیهن    . دین4
مهداری قهدیوی،    خهواهی اسهت، امها دیهن     راصل بشیان ترقهی ای است که سازگاری کامل با مدنیت دارد و د اندیشه

 وفاداری به سشت الیتغیر است که تهدید نن بدعت و حرام است.
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شهود بعهد تعریتهی بهه      می بیانجهان  هایابتدا ترقی دنیا و تغییر ،معوو طور  بهصورت که 
یهادنور  کشهد، در گهام بعهد نیهاز بهه پیشهرفت را        زند و نبدی را از جامعه مطرح می بخارا می

گیهرد و سهپس از    ابتدا از نیات و روایات بهره مهی  و برای متباعدساختن خوانشدگان شود می
خواهد که حرکت کششد، از تشب ی بپرهیزند، ع وم و صشای  جدید را بیاموزند و جههل   ها می نن

 زمهان  ایهن فرایشهد ههم    هوهۀ ماندگی را رها کششد. نکتۀ بسیار مهم ایهن اسهت کهه در     و عبب
ههای   بها بازتفسهیر مهتن    به این معشی که ؛پردازد دیشی نیز می های به بازخوانی متن خردورزانه

در ای بهرای دنیها بیهرون بکشهد و      نامه اسالمی و تأکید بر خرد دیشی تالش دارد تا از نن مرام
 د.شومشد رایجاد تغییر اجتواعی از نن به

هها بهرای قهوام خهود،      مایهۀ خهواه  جدیهدی    عشهوان درون  خواهی مبتشی بر دیهن بهه   ترقی
بشهدی نن قابهل    گونه مفصل شوند و این ف دارد که سبب تبویت نن میرا در اطرا مفاهیوی خرده

 ارائه است:
 

 
 خواهی بندي مفاهيم گفتمان ترقی مفصل. 2تصویر شمارة 

Source: Author. 
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3گرایی علم. 3
 

لفۀ جریان نوگرایی در سراسر جهان، اندیشهۀ پیشهرفت و تغییهر جههان     ؤترین م نخستین و مهم
زیرا برخالف ع وم دیگهر، ع هوم    ؛به ع وم تجربی است توجهگرای ، است و نخستین اثر این 

 تأکیهد کشهد  روزنامه ناگزیر است  مشظور تفهیم این ع وم، بهتجربی توانایی تغییر جهان را دارند. 
بشهدی جدیهد خهود     اسهت، نیسهت و در دسهته    مشههور  یهان یکه مفهوم ع م تشها ننچه نزد بخارا
ع وم مورد نظهر   ،بدین ترتیب با مشطق کشد. میم است تعریف هوشوشدانه ابتدا ع ومی را که حرا

برای تکویل هوراهی مخاطبان به سهرا  ع هوم نشهشا     سپس نورد. خود را از این دایره بیرون می
نامد. هدفی کهه قصهد قبوالنهدن و     )مربوط به حیات دیشی( می ها را ع م به فرائض رود و نن می

 شهود و نن را ع هوم الزمهه    اخۀ پایهانی معرفهی مهی   ایجاد اجواع در خصوص نن را دارد در شه 
ای معرفهی شهود کهه     نوین و ناششاخته برای مخاطب بخارایی بایهد از نبطهه   ۀنامد. این شاخ می

عشهوان   در گام نخست به سرا  تهاریخ بهه   ؛ بشابرایناجواع و فهم بیشتری بر روی نن وجود دارد
زیهرا سهرحد وطهن را مع هوم      ؛غرافیاسترود. ع م الزم بعدی ج یکی از ع وم الزم و جدید می

در توضهیح ع هم    .انهد از ایوهان اسهت    است که فرموده دوستی( )وطن الوطن و مبدمۀ حب کرده
عهر  بهوده و    ههای  اختهراع حد اعالی نن هوان جبر و مباب هه اسهت کهه از     :گوید حسا  می

 .Bukhara Sharif, 1912, No) است کردهواسطۀ نن اروپا م ت اسالم را مزدور و حوا  خود  به

قوانین انتظام امهور   ،دارد که این ع م در واق  گونه بیان می ضرورت ع م سیاست را این .(2 :85
واسطۀ هوهین ع هم در انهدک     زیرا به ؛نیست موضوع جدیدی مس وین و دفاع از دشون است و

 انهد  تهاین ع هم امهروزه بهه روز سهیاه نشسه      رهاکردناسالم وسعت یافت و مس وانان با  ی،زمان
(Bukhara Sharif, 1912, No. 85: 2)را نیز مربهوط بهه    ییانهای روزمرة بخارا . روزنامه، ناکامی

ب کهه ع هت    ،تشها نسوانی نیسهت  در کشاورزی، نبودن  فبر کشاورزان و موفق»داند.  ع وی می بی
بعتهی  خواهشد مو کتشان ترقی کشهد بایهد    اگر می هستشد. ییانزمیشی نیز دارد و مبصرش بخارا

 ,Bukhara Sharif, 1912) «و از بعتی کارهای کهشه دست بردارند تغییر دهشدقواعد قدیوی را 

No. 24: 3). د این است که دین نه تشها ع ومی را که موجهب  شو درونوایی که پیوسته تکرار می
 است. کردهد مش  نکرده، ب که بدان ترغیب نیز شو  سعادت دنیای مس وانان می

                                                           
ع وی است. ع م اسهت کهه نبهودش متوهدنان      ها بی گوید ریشۀ هوۀ بدبختی . فطرت، از اندیشوشدان جدیدی می8

نشیشان انگ یسی را فرمانروای هشهد و   زیره لت کشانده است و وجودش مشتی ج و تشز  ایران زمین را به حتیض
 ,Fitrat)الرقا  مس وین تاتار، قرقیهز، ترکسهتان و قفبهاز کهرده اسهت       مصر کرده است. نامتودنان روس را مال 

1992: 14). 
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 بيتتعليم و تر .2
هها   ی در توجه به تع یم و تربیت و تغییر نظام کهن نموزشهی، از دغدغهۀ نن  یپروران بخارا هدف ترقی

فکهران ایهن مشطبهه بهه      خاست. روشنیها برم ننکردن  ماندگی و بیدار جامعه از عببکردن  برای نگاه
بایهد از سهاختار   دانستشد که مسیر پیشهرفت و ترقهی جامعهه را     خود می ستانیاز هوتایان تاتار پیروی

 .نبهود فهراهم   ههیق شهکل   بهه  ترقهی هها بهرای    در بخارا بسترها و زیرساخت زیراکرد؛ نموزشی نغاز 
طراحهی   امها در  ،دانشهد  صورت یکپارچه نیازمشد تحو  مهی  جدیدیان ساختار نظام کهشۀ نموزشی را به

خهود را متباعهد   ههدف نن اسهت تها مخاطبهان      ،روند. در گام نخست گام پی  می به خود گام راهبرد
در کیفیهت  » نویسهشد:  در روزنامه مهی  ؛ بشابراینهای جدی دارد نب  سازند که شیوة مرسوم نموزشی

کهردن   باید در اصهالح و نسهان   عالوان. بکوشیمتحصیل ع م خودمان باید نگاه کشیم و در اصالح  
خواههد و   یبا این روش حتی برای یادگیری زبان عربی ی  عور وقهت مه   .وض  تحصیل ما بکوششد

 کهرده دنیا روش خود را اصالح  ۀهو»؛ (Bukhara Sharif, 1912, No. 5: 3) «ماند یببیه ع وم دیشی م
 .(Bukhara Sharif, 1912, No. 91: 3) «اند تر کرده ای را بسیار کوتاه هو زمان نموزش هر شاخ

امهور   النمسهئو ، دهشهد  مهی در روزنامه ارائه که ششاسی جدیدیان از شیوة نموزش  در نسیب
 عالوهان اما برخالف رویۀ جدیدیان، روزنامه حو ۀ شهدیدی بهه    ؛دانشد نموزشی را نیز مبصر می

   8کشد. به ارائۀ راهکار بسشده می فبطبخارا هستشد و  های  مدرسهامر ندارد که مدرسان 
شهود و ههم در    جدید است که در نن هم روش نموزش اصالح می های مدرسهگام دیگر معرفی 

 31در شهوارة   شهود.  ی وم واجب دیشی، ع وم ناف  جدید نیز در مدت کوتاهی نموزش داده مه کشار ع
مکرر اشاره و تصهریح بهه لهزوم اصهالح      است. از ابتدای انتشار، نیت ما ترقی ع وم بوده»: نویسد می

 هوم  واسطۀ داشهتن ع  گوید: به می ها  مدرسهدر ادامه به مشاسبت افتتاح «. وض  تع یوات اسالمی کردیم
رو تجدیهد و   شود. از ایهن  تر می جدید، تفسیر قرنن شریف و فهم نکات و دقایق اسالمی بهتر و کامل

 ,Bukhara Sharif, 1912) شهود  ها موافق فهرست زمان حاضر از اهداف مهم شورده مهی  تغییر درس

No. 98: 2). سهشتی   ههای   مدرسهن اها بدون ننکه تعرضی به مع و پس از اصالح روش و تغییر درس
ن  را بها توسه     های مع م ایده سازد و در ی  سرمباله ویژگی داشته باشد، نب  مع م را برجسته می

 4.(Bukhara Sharif, 1912, No. 99: 2) سازد  یبه سشت اسالمی مطرح م

                                                           
شود تشکیل جوعیت معارف است که هدف از نن، ترقی رعیت در  یکی از راهکارها که تأکید بسیاری بر نن می .8

 (.Bukhara Sharif, 1912, No. 6: 2)ف است ع وم و معار

نمهد و فتهل و کوهالی نداشهت،      در بخارا چشین اعتبادی وجود داشت که هر مالیی که از دست  کاری بر نوی .4
 (.Aini, 2002: 19) شد  باید مع م می
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 توجه به كار و پرهيز از تنبلی. 1

در ت اسهت و البتهه   های دنیای اسهالم، تشب هی و کسهال    ترین نفت ها یکی از مهم از نظر جدیدی
ششاسهانه و بررسهی    روزنامه در نگهاه نسهیب   نویسشدگاناساس هیق ربطی به نفس اسالم ندارد. 

 رسشد. سودجو و اندیشۀ تبدیرگرایی می یهای این نفت به دو عامل ع وا شالوده

 
 آسيب شناسی آفت كسالت در دنياي اسالم .1تصویر شمارة 

Source: Author. 
 

 زمهان اما هوین کهه   ،کید دارد که مس وانان استعداد فهویدن دارندأضوع تروزنامه بر این مو
سودجو در لباس ع م  عالوانهاست که گروهی از  زیرا قرن ،شوند لشگ و سرد می رسد میعول 

تدریج نسبت بهه ع هم و    ها به نن ؛ بشابرایناند ها را زیردست نووده و نن کردهداری  و عرفان دکان
خواهشهد   کششد که باز می ششوند گوان می اند. از هر کسی خبری می ت شدهاعتباد و سس اه   کم

امها تبهدیرگرایی ایهن گهروه را      .(Bukhara Sharif, 1912, No. 14: 2) ها را بهه دام بیشهدازد   نن
این جواعت هم سعادت دنیا و هم سعادت نخرت » کشد: گونه معرفی می عبدالرئوف فطرت این

گویها ایهن تشب هی خهود را توکهل      ... کششهد و   هیق ی  حرکتی نوهی  رسیدنبرای  ، ولیرا طالبشد
. (Fitrat, 1992: 26) «کششهد  رونهد و دعها مهی    نیشد به کشج مسجد مهی  نامشد، وقتی به تشگ می می

خداونهد در  . ها بر این است که کارها با خداست. انسان در هیق امری مختهار نیسهت   اعتباد نن
روزی قسهوت  . (Bukhara Sharif, 1912, No. 94: 2) فرماید: بگهو هوهه از خداسهت    قرنن می

هوواره  ،و احادیث درست ها  هاز این مبدم از نظر روزنامه کم و بی  نخواهد شد. و شده است
که عوام دسهت از کهار   است باطل بیرون نمده و طوری معشی شده  هایتوسط این طایفه تفسیر

نویسهد: نشهکار اسهت کهه      ایهن بهاور مهی    . روزنامهه در نبهد  کششد میحواله به تبدیر و برداشته 
روزی را بهه انهدازة کهار و کسهب ههرکس قسهوت        ولی ،کششده خداست دهشده و قسوت روزی
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، با خدا بودن است. حتهرت  کردن تالشکشد. نباید عاطل و باطل بود ب که خودِ کارکردن و  می
کردند. اگر روزی بدون تالش خهود   کردند، حترت ع ی)ع( دهبانی می خاتم خود تجارت می

 ,Bukhara Sharif, 1912) بودند که دست از کار بردارنهد  ن کسانیها اولی رسید این  به خود می

No. 60: 2; No. 27: 3). 
یافتشهد و بعهد از    مهی  ،دهد مس وانان تا زمانی که جویای ترقی بودند مطالعۀ تاریخ نشان می

. زیرا قانون الهی ایهن  (Bukhara Sharif, 1912, No. 52: 3) ننکه از ط ب ایستادند فار  ماندند
کشهد مهأیوس    کار نشسته و نرزوی سعادت مهی  عی. انسانی که بیال ما سَنسان اِیس لالِاست که لَ

هها   خوردند کهه نن  خواهان افسوس می . ترقی(Bukhara Sharif, 1912, No. 60: 2) خواهد شد
انهد،   کردهرا سرمشق خود قرار داده و در حبایق اشیا تأمل  اند، اوامر نن که اسالم را قبو  نکرده

ده است. اما ما مس وانان کهه در ظهاهر تهاب     شنصیب ایشان  نور حیرتصشای  و فشون  در نتیجه
 ایهم  بهه ظهاهر احکهام اکتفها کهرده      و تب یهد  پدرانفبط از دانیم،  یقرننیم و خود را اهل ایوان م

(Bukhara Sharif, 1912, No. 43: 3). 
که دیهن اسهالم تها قیامهت     دارند  زیرا باور ؛گردانشدگان روزنامه بیوی از نابودی دین ندارند

من ؤاگر چشد نفر مه  .خواهشد شد نابوداعتشایی به احکام نن  بی دلیل  اما مس وانان به ،ماند باقی می
اقتهدار   بهی  دسهت و  کششد هویشهه زیهر   ننکه کارها را حواله به تبدیر می دلیل  واقعی باششد هم به

 . (Bukhara Sharif, 1912, No. 93: 2) خواهشد بود

 
 عقالنيت .1

در  مفههوم  خهرده عشوان یه    خواه، به های مهم گفتوان تجدد عشوان یکی از شاخ  گرایی به عبل
بسشدگی در جامعۀ بخارا نبطۀ مبابل تب ید کور و پیروی بدون  . عبلروزنامه بسیار پررنگ است

ههای مهردم گوسهفشدوار از ع وهای خهود       گوید: تهوده  الرئوف فطرت میعبد ط ب برهان است.
ها قرنن را که خداونهد حکهیم بهه اولهین عبهالی عهالم        . نن(Fitrat, 2011: 98) کششد پیروی می

کششد تا اسهرار نن   بخششد و هیق تالش نوی خوانشد و به روح پدران خود می فرستاده، به لفظ می
. در چشین فتایی روزنامهه مکهرر ایهن    (Fitrat, 1992: 6-7) بشدندرا فهویده و اوامر نن را بکار 

 دلیل به تب ید صرف بگهیاریم  توانیم بشای عباید و ایوان خود را بی  کشد که نوی نکته را ت بین می
(Bukhara Sharif, 1912, No. 50: 3; No. 93: 2).  در پرسیدن هم قان  به فتوای  وباید بپرسیم

معشای برهان عبارت از تفحه    .(Bukhara Sharif, 1912, No. 49: 2) یمدلیل و برهان نباش بی
؛ فرمایهد  هوان تفکری است که قرنن پیوسته امر می نتیجۀمدنیت امروز جهان . نثار سبحان است
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 .Bukhara Sharif, 1912, No) و تودن نیسهت  داری دینو مخالفتی میان  دشوشیهیق  بشابراین

کهار   هنن به نظر تجربه و فهویدن خواص نن مالحظۀ ف سفی بی اجزاننان که در عالم و  .(3 :50
 خهالق بهه   نگهاهی و  اند کردهرا اختراع  وسائل دیگرت گراف، ت فن، گرامافون و  تردید ند، بیبرد

فکهران دیشهی دنیهای     هوچون روشهن  ییخواهان بخارا حجت ترقی است. داده نتیجهعالم بیشتر 
 Bukhara) اسهت  کهرده خهواهی امهر      گرایی و استدال ه عبلها را ب اسالم این است که دین نن

Sharif, 1912, No. 87: 3). 

 

 مفاهيم( )خردهها   تقویت دالب( فرایند 
 )نقد وضع موجود و ارائة الگوي مطلوب( ماندگی سازي مفهوم عقب  برجسته .3

ه این هستشد کهه  بوم معرفتی جامعۀ بخارا واقف ب برنمدن از زیست دلیل  خواهان جدیدی به ترقی
اند، به مصداق ن   هایی که هرگز فرصتی برای رشد و ب و  نداشته انتظار اندیشوشدبودن از توده

د نه در گام نخست تهالش دار  رو، از این .دکش نصیبشان می نتیجه ماللی بی فبطدر هاون کوبیدن، 
. ارجهاع بهه   کششهد  سهو  ها را با این درک که جامعۀ بخارا در مسیر انحطاط قهرار دارد، ههم   تا نن

 سازد:   یم نشکارحافظۀ تاریخی و گیشتۀ باشکوه، حبیبت نابسامانی وض  امروز را 
 أبیشیم ی  وقتی ما هم اسم و رسوی داشهتیم و مششه   می کشیم می وقتی به گیشتۀ خود نگاه »

 ,Bukhara Sharif, 1912) .«شهده اسهت   ...اما حاال اسم ما از دفتر دانایی محو . ... کاری بودیم

No. 3: 2)وقتی که در عالم »د: شمس وانان محو  ۀد که شکوه گیشتشو . افسوس ننگاه بیشتر می
 «اوالد بشهر بهود    توجهکانون مدیشۀ ما مشور، مکۀ ما  ...بشریت  کری از جوعیت و مدنیت نبود 

(Bukhara Sharif, 1912, No. 3: 2) .« به هوهه   ...حاال  .بودند هوراهمدنیت با اسالمیت در دنیا
روزنامه بخشی از نوارگهی و سهرگردانی در    .(Bukhara Sharif, No. 5: 2) «چیز محتان شدیم

ها وارد نورد او را  اگر کسی نبدی بر نن»گوید:    یسازد و م یمشتسب م ها وادی جهل را به عادت
ه زمانی گونه شد که امروزه کسانی ک این .(Bukhara Sharif, 1912, No. 67: 3) «کشیم تکفیر می

 دانشهد  شان نوی کردند مس وانان را الیق جاروکشی در خانه  بشدگی مس وانان را با افتخار نرزو می
(Bukhara Sharif, 1912, No. 13: 2). 

زیرا مهدتی   ،، غریب و نامأنوس نیستکردیان تصویر یحا  و هوایی که روزنامه برای بخارا
خوانشدشان( وارد سرزمیششان  ا )که وحشی میه ننکردن  است که اربابان روس با رسالت متودن

د روزنامه گام نخست درمان شسویی ایجاد  دند. حا  که این همششدند و بر مبدراتشان مس ط 
بعد از ایشکه خود را به این حا  دیدیم اگر دنبها  اصهالح نهرویم نعهو      » سازد: نن را مطرح می
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 روشهن بیشهی   پهی  . (Bukhara Sharif, 1912, No. 13: 2) «ضل از حیوانات خواهیم شداَ ،باهلل
تا ما به ارشاد و هدایت قرنن برنگهردیم، تها   »روزنامه از نیشدة داراالسالم بخارا بسیار ت خ است: 

ت در میان ما هست خداوند هم به جزای عول ما را تبسهیم در میانهۀ اجانهب و    اغراض و انانیَ
 Bukhara) «بهت خیهری نخهواهیم دیهد     لیل و زبون روزگار مانشد اهل سبا خواهد فرمود، عاق

Sharif, 1912, No. 94: 3). 
ب که راه نجهات را   ،شوند رها نوی ،اند روزنامه به تشوی  افتاده هشدارهایمخاطبانی که از 

 یابشد: باید با توس  به دین در راه رفتۀ م ل مترقی گام برداریم و خطوط می ها هدر هوان صفح
 هب  در  خواهشهد طَ  خواههان مهی   هوان چیزی اسهت کهه ترقهی    مدارانه(، این عبارت )ترقی دین

هها   کهه نن  یهر کار کشیم،برماست که بر وض  ترقی و تعالی دیگران نگاه »خوانشده ایجاد شود: 
 ,Bukhara Sharif) )گام دوم در درمان( «ها شده ما هم بکشیم و ع ت سعادت و ترقی نن کردند

1912, No. 12: 2). 
 

 خواهی هوم دینسازي مف   برجسته. 2

دیشی چشان درهم تشیده بود که توس  بهه ایهن    های  هتار و پود حیات در بخارا با مظاهر و ک یدواژ
سازی از نظام معشهایی رقیهب را    ابزار محبو  و قدرتوشد برای هر گفتوان و جریانی امکان غیریت

ههای   با ارجاع به نموزهدانستشد که خالیق هرگونه تغییری را  می محرران روزنامهساخت.  فراهم می
 هوهۀ در  راهبهرد تهرین   بشهابراین مههم  دانشهد.   ار مهی یگه  دیشی خود حرام و تغییرخواهان را بهدعت 

خواهی گردانشهدگان نن   داری و دین های روزنامه این بود که خوانشدگان مکرر نسبت به دین شواره
هها،   دا  هوهۀ معرفهی   مان بها ز همبشدی نظام معشایی محرران،  . چشین بود که در مفصلیابشداطویشان 

را اسهاس مهدنیت و اصهل     دین اسهالم  نویسد: ما می پشجاهد. در شوارة شو عشصر دین برجسته می
پشهداریم.   دانیم. هرچه اسو  مدنیت و معارض اسالم باشد نن را مخالف حبیبت مهی  انسانیت می

از  برگرفتهه د، تعهالی و ترقهی اسهالم و مهدنیت نن باشه      هر حکوی از هر کسی ششیدیم که برضد
ب کهه تک یهف قهرنن     ،هها نیسهت   شریعت نخواهیم شورد. اساس توصیه به ع م نیز ابداع جدیهدی 

بیشد که تک یفی بهاالتر   می ااست. اگر کسی از نغاز تا پایان این کتا  مبدس را مالحظه کشد نشکار
 (.Bukhara Sharif, 1912, No. 2: 2)است از ع م برای انسان نفرموده 

 کشهد:  گونه احتجهان مهی   دیشی لزوم ترقی و پیشرفت با اشاره به سشت اسالمی ایندر توجیه 
اند که از نن درجه و حد نباید گیشهت   ای را برای تکویل تودن تعیین فرموده چه حد و درجه»

کشهد  بهه    شوند  کدام مسئ ۀ شرعی را صشای  و فشهون مهدنی تکهییب مهی     که مرتکب حرام می
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گونه ترقهی   معارض است  دین اسالم هیق دیشداریوض  تودن با  بفرمایید کدام ع م و روششی
 Bukhara) «و تعالی ع وم و فشون و صشای  مهدنی را مهان  نشهده و تهرس و تشویشهی نهدارد      

Sharif, 1912, No. 49: 3). 
حتی در توجه به عبل نیز بر باورهای دیشی متورکز شده و از خاستگاه دیهن از عبهل دفهاع    

ا  بپرسیم. در پرسهیدن  ؤقرنن ما را مک ف فرموده که از اهل  کر و ع وا س خداوند در»کشد:  می
در فرایشهد   .(Bukhara Sharif, 1912, No. 42: 2) «هها نشهویم   دلیهل نن  هم قان  بهه فتهوای بهی   

 هوهۀ های روزنامه مهروری جهام  بهر     با دین در سراسر شواره ها( ها)دا  مفهوم خردهپیونددادن 
گرایی و ترقهی را دارنهد صهورت     ی که بحث اصالت ع م، عبلهایسیرنیات، احادیث و حتی تف

 پییرد. می

 

 نظام معنایی گفتمان رقيب یران يهحاش سازي و به تغيریج( 

تهرین نهوع    کهار گرفتشهد، رقیهق    هها برای تثبیت گفتوان خود به  در مجووعِ ابزارهایی که جدیدی
ان مسئو  روزنامه )برخالف طیفهی  فکر سازی متع ق به روزنامه است. شاید ح بۀ روشن غیریت

عشوان ی  رقیهب در صهحشه حتهور داشهته باشهد و       تواند به می« غیر»دانشد که  از تشدروها( می
گیهری هویهت ایفهای     عشوان ی  بیرونِ سازنده در ایجاد و شکل عالوه بر رونق فتای رقابت به

ها به دو نکتهه   نن کم ستدگونه پشداشت که  توان این نب  کشد. اگر این تح یل درست نباشد می
دوم ایشکه 8ای هستشد. ای مردم از هر گروه و طببهه واقفشد: نخست ایشکه مخاطبان روزنامه، توده

ای  دست خود بهانه خواهشد خود به نوی، بشابراین بودن موقعیت نن دارند درک درستی از شکششده
 دهشد این است که: شه انجام میاقدامی که در این زمیکشاندن نن، فراهم سازند.  تعطی ی برای به

ها را فاعل اص ی در انحطهاط   دانیم نن بدون حو ۀ مستبیم و شدید به ع وای قدیوی که می 
ها، از مس وانان درخواسهت ایهن را    فعل نن غیرمستبیمضون نبد نرام و گاهی 4دانشد، جامعه می

 9.پوشد اعتواد نکششد یدارند که به هرکس که لباس این طایفه را م
مههم گفتوهان قهدیوی بخهارا      مفاهیم از خردهکتۀ دیگری که روزنامه هدف قرار داده، یکی ن

                                                           
حا  عامۀ مهردم سهخن   اش تام باشد. ما باید متشاسب با  گوید: روزنامه باید نفع  عام و فایده . در شوارة دوم می8

 بگوییم.

گوید: وظیفۀ ههر   بیشیم. وی می ای از مواض  این طایفه را در نثار تاش خواجه اثیری از جدیدیان خجشد می . نوونه4
 .(Rajabov, 1959: 240)چشوی و دورویی و فسادِ مالیان است  کردن نادانی، گششه فکری فاش روشن

 انگیزاند. گیاشتن مصداق حساسیت کوتری را برمی وه و مبهم. نویسشده با تبسیم این طایفه به دو گر9
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ت بین روحیۀ تس یم در گرفتن مردم و  تصرف گرایی است. این روحیه که در نتیجۀ به یعشی تبدیر
مهم انحطاط دنیای اسهالم   های عاملها از  ها تبویت شده بود، از نظر جدیدی برابر خود در توده

شهکشی تشهدی داشهته باشهد و در گهام نخسهت میزانهی از         توانست ساختار اما روزنامه نویبود، 
با عشوان ترقی اقتصادی به مشاسبت برداشت بسیار اندک  42در شوارة  پییرد، تبدیرگرایی را می

بهه ایهن    یعهی طبطهور   بههای مردم  پردازد. پاسخ توده محصو  و فبر مردم به تح یل این امر می
الهی است. در چشهین شهرایطی او    ارادةست که رزاق خداست و ع ت تشگی روزی شرایط این ا

که ضررکشیدن دو جهت دارد: یکی نسهیب   کشدها را به این نکته ج ب  خواهد توجه نن تشها می
 )پییرش تبدیرگرایی( و دیگری نسیب زمیشی ... .است نسوانی 

ا اعتباد بر این است که کارها بها  جوعی ر: »کشد می تبدیرگرایان محض انتباداز در گام دوم 
توصیۀ روزنامه به مس وانان این است کهه اعتشهایی    «.خداست. انسان در هیق امری مختار نیست

ههای مغرضهانۀ    ها نداشته باششد. قرنن را بخوانشد و به توام عول کششد نه به حهرف  به این حرف
 . (Bukhara Sharif, 1912, No. 94: 2) النپسران جاه

 

 نتيجه
شهدت   ای بهه  روزنامۀ بخارای شریف بیرون کشیده شد، مربوط به جامعهه درون تصویری که از 

و بایهد تعریفهی از هویهت    اسهت   شهده سشتی است که ناخواسته درگیر اموان مهاجم نوشدگی 
در بخهارا در   گراییعشوان نوایشهدگان روح نهو   مس وانی خود داشته باشد. گردانشدگان روزنامه به

با گفتوان حاکم قدیوی، مس ح به هوان ابزارهای متعارف نوگرایان دنیهای اسهالم   رقابتی نابرابر 
. نوشتار حاضر مهروری  بفهوشددند و تالش داشتشد تا جهان مدرن را از زاویۀ هویت اسالمی ش

ههای اجتوهاع    بود بر نحوة تثبیت این فهم در قالب ی  گفتوان در جامعه و قبوالندن نن به توده
که چگونه جریان جدید و نوگرا با وجهود سه طۀ گفتوهان قهدیم، بها ابهزار        پرس با طرح این 

العادة نظریۀ گفتوان الکال و موفهه   سازد  قاب یت فوق روزنامه نظام معشایی خود را هژمونی  می
و  دشهوشی ایهن امکهان را فهراهم سهاخت تها فتهای        ،های اجتواعی و سیاسهی  در تبیین پدیده

تبیهین   نوشهتار ای متفهاوت در ایهن    گونهه  های رقیب به تواننیروهای سیاسی و گف یساز یریتغ
تا در برابر انسهجام معشهایی و اسهتیالی گفتوهان      کردند. به این صورت که نوگرایان تالش شود

ورود بخهارا بهه دنیهای مهدرن هسهتشد، از حهوزة        نتیجهۀ قدیوی، ابتدا عشاصهر جدیهدی را کهه    
هها   ثر میان این دا ؤو سپس با ایجاد ارتباط م کششدی خارن و تبدیل به وقته و دا  گگون گفتوان

بشهدی و بهه کوه      این کار با خ ق فرایشهد مفصهل   .و دا  مرکزی خود، ثبات معشایی ایجاد کششد
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محهرّران جدیهدی   »گونهه طراحهی شهد کهه      مفهوم هژمونی صورت گرفت. مدعای تحبیق ایهن 
ضون تالش بهرای بیهداری   روزنامه با نگاهی از احوا  جهان و توس  به سشت اصیل اسالمی، 

های بهومی ه دیشهی و تبهدیرگرایی       های مردم، نظام معشایی رقیب را که بر سشت خرد دیشی توده
مهدعا  گیاشهتن   به نزمون نتیجۀ«. تأکید داشت به حاشیه رانده و در راه تثبیت خود گام برداشتشد

ایجاد ارتباطی پویا بها   خود و (های دا مفاهیم ) خردهاین شد که روزنامه طی فرایشدی با معرفی 
سازی ضهعیفی کهه    سازی مفاهیم مورد پییرش و هوچشین غیریت مرکزی، برجسته (دا اندیشۀ)

سهازی   های گفتوان رقیب بود، تالش مشسهجوی در راه هژمونیه    قراری در دا  ایجاد بی نتیجۀ
 نظام معشایی گفتوان جدیدی صورت داد.
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