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 چکیده
 ،شده در مطبوعات دوران قاجارمهم مطرح رفت ایران و اسالم از آن یکی از موضوعات برونراه انحطاط و 

در  اخترهای گفتمانی که نویسندگان مقاله این است که شیوه این پرسش است. ، اخترجمله روزنامۀ  از

های اندگی ایران و راهـمبـعلل عق دربارة شانیفکرخست انتشار برای بازنمایی ایدئولوژی دو سال ن

بر  اخترگفتمان  ،تحقیقاین های بردند، چگونه بوده است؟ بر اساس یافتهرفت از آن به کار میبرون

گردیده میبازتعریف الهیات اسالمی از مفهوم انسانیت و رسالت آن در آفرینش  انسان و حول محور

 عنوان بهمکلف است با آگاهی از این هدف واالی آفرینش و زندگی  اخترشده در است. انسان بازنمایی

واقعی و  در دوگانۀ اختریک مسئولیت تاریخی، نوع خود را از انحطاط نجات دهد. انسان در گفتمان 

، اخترتعریف از انسان در رغم تبارسازی الهیاتی برای این شود. علی بخشی و بازشناسی می وحشی هویت

رفت انسان  برای برون اخترهای انسان غربی است.  هایی برشمرده برای انسان واقعی همان ویژگی ویژگی

شرقی از انحطاط، انسانِ اشرف مخلوقات را برای پاسداشت شأنش به کنشگری فردی و اجتماعی 

 اخترلگویی غربی است. در این گفتمان ااین نیز کند که منظور دستیابی به ترقی و پیشرفت دعوت می به

یعنی تالش در جهت  ،دهد و آن شکرگزاری انسان واقعی در بعد عملی ی به عبودیت انسانی میا تازهبُعد 

 است. ،ماندگی با الگوپذیری از انسان غربی رفت از انحطاط و عقب برون
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 مقدمه 

ایران با غرب بود. این مواجهه در  ژه عصر ناصری، دوران مواجهه جامعۀوی به ،قاجار دورة

دایت ایران به سمت و ه توضیح شکاف تمدنی میان شرق و غربقالب تکاپوهایی برای 

مرزی  های برون مهظهور کرد. یکی از اشکال توضیح این شکاف در روزنا ترقی و پیشرفت

 ها و ترسیم شبکۀ وایت این روزنامهیافت. بررسی گفتمان حاکم بر ر عصر ناصری نمود

غرب و اسالم در این روایات، فهم چارچوب فکری  نسبت میان شرق و خصباالبازیگران، 

کند. این روایات عموماً برای توضیح  های روشنفکری ایران را میسر می آن زمان جریان

شمارند. هدف این مقاله  ماندگی ایران، علل و عواملی را برمی و شرق و عقبشکاف غرب 

 ماندگی ایران در روزنامۀ اط و عقبکالبدشکافی از نظام بازنمایی علل و عوامل انحط

م 1876ق/1299از سال مرزی ایران است که  های برون ، یکی از نخستین روزنامهاختر

سال  22به مدت  ق1313ول تأسیس و تا سال ر استانبتبریزی د آقا طاهرتوسط میرزا 

نخست انتشار این البته الزم به ذکر است که دو سال  (.63 :1363 هاشمی، )صدر منتشر شد

زمانی است که  تنها در این دورة چراکه، قرارگرفتهی بررس موردحاضر  روزنامه در مقالۀ

جزو نخستین  اختر .نگرد یمی شناخت انسان اویۀماندگی از ز به انحطاط و عقب اختر

از وقوع  ی در بیداری مردم قبلا عمدهی فارسی است که نقش مرز برونهای  روزنامه

عوامل بیداری ایرانیان و در  یکی از عنوان بهاز آن  که یطور به انقالب مشروطه ایفا کرد،

 .(461، 2: 1386؛ براون، 40: 1383)کسروی،  است ی ایران یاد شده ها روزنامه نیتر مهم زمرة

ایی موارد مذکور در روایت که واکاوی بازنم روست  آن ازاهمیت چنین پژوهشی 

 دنیشیاند به توضیح نحوة تواند تراز می های هم و دیگر روزنامه اخترمهمی چون  روزنامۀ

های فکری آن روزگار در مواجهه با غرب بینجامد. همچنین کالبدشکافی  یکی از جریان

 در خود نقش از ایرانیان امروزین ادراک تبارشناسانۀ توضیح اممق تواند در می اخترگفتار 

های  ها و انگاره به یافتن سرنخ برخی طرز تلقی، غرب با خود نسبت و جهانی صحنۀ

 یاری رساند.  اند ی که ذهن ایرانی را شکل دادهامروزین

 مطالعات روث استفاده شده که نتیجۀ در این پژوهش از رویکردی در تحلیل گفتمان

ی زیادی به رویکردهای ها شباهتاگرچه  ،رویکرد وداک به تحلیل گفتمان است. 1وداک

ی تاریخی و کاربرد آن در فهم متن ا نهیزم پسپیشینش دارد، اما توجه ویژه به اطالعات 

                                                           
1
. Ruth Wodak 
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. شده استگفتمانی -تحلیل تاریخی تحت عنوانگیری این رویکرد جدید  منجر به شکل

  توجه دارد سؤالبه پنج استراتژی در قالب پنج  لیل متناین رویکرد در سطح تح
(2005: 44, Wodak-4; Reisigl-: 932015 Meyer,-Wodak): 
های اجتماعی چگونه نامیده  کنشگران و کنش :1یگذار نامارجاعی یا استراتژی  -

 گیرند؟ و مورد ارجاع قرار می وندش یم

گران اجتماعی نسبت داده و خصوصیاتی به کنش ها یژگیوچه  :2ای استراتژی گزاره -

 ؟ شود یم

ی استداللی ها طرحیندها و چه فرای اجتماعی از طریق ها گروه: 3استراتژی استداللی -

 ها آنهای مثبت یا منفی  ویژگی ۀواسط بهطرد افراد  زیرآمیتحقیا  زیآم نیتحسبه توجیه 

 ؟کنند یماقدام 

از چه دیدگاه یا منظری بیان  ها نسبت، القاب و ها استدالل: 4استراتژی منظرسازی -

 ؟شوند یم

، یا اینکه شود یمآشکارا تأکید  ی خاصیگفتارها پاره: آیا بر 5استراتژی تشدید و تخفیف -

 شوند؟ تشدید شده یا تخفیف داده می

 6گفتمانی، توپوس یا مواضع رتوریکی-در رویکرد تاریخی توجه مورداز دیگر مفاهیم 

 ییها ضمانت ها. این( Žagar, 2010: 67) گیرد ن جای میاست که در استراتژی استداللی آ

در متن ادعا  مورد ۀجیکه استدالل را به نت ی هستندریگ جهینت نیقوان ایمحتوامحور 

( wodak, 2006: 74) دکنن یم هیرا توج جهیگذار از استدالل به نت، یعنی کنند یمرتبط م

داده های شرطی توضیح  ب جملهخود را همواره در قال های مورد استفادة وداک توپوس

نظر مرتبط  نقطه کیاگر بر اساس » :گفته یسودمند موضع در مورد ،مثال عنوان به؛ است

 یسودمند»و مثال او  ،«آن را اجرا کرد ستیبا یباشد، م دیکنش مف کی و مشخص

موضع  پانزدهوداک از  (wodak, 2006: 74) است« یاقتصاد مل یبرا یکارگر خارج

متفاوتی را  اما هر پژوهشی ممکن است استفاده از مواضع رتوریکی ،م بردهرتوریکی نا

                                                           
1
. referential/nomination strategies 

2
. predicational strategies 

3
. argumentation strategies 

4
. perspectivization/framing strategies 

5
. intensification/mitigation strategies 

6. topoi 
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های پیشنهادی وداک استفاده شده  چنانکه در پژوهش حاضر از برخی توپوس طلب کند،

 است. ارائه شده  1 های دیگری نیز بدان افزوده شده که همه در جدول و توپوس

عنوان عنصر اصلی بسترسازی  خ بهگفتمانی در تمرکز بر تاری-اهمیت رویکرد تاریخی

تبیین بستر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه در این رویکرد  واقع درگفتمانی است. 

ی ها گفتمان. این نوع بسترسازی ردیگ یمشکل  ها گفتمانبندی تاریخی  با مفصل

 (.57: 1387)سلطانی،  کند ی تعیین میدرزمان صورت بهی و هم زمانهم طور بهمربوطه را هم 

تأکید وداک بر سطوح فراتر از متن و توجه به بافت فرهنگی اجتماعی و تاریخی است. از 

مقاله و منابع مطبوعاتی مورد استفاده در آن،  ، با توجه به موضوع و مسئلۀهمین روی

های حجم  به محدودیتهرچند با توجه  ،سازد شناسی تحقیق را موجه می تناسب روش

 شود. بازنمایی می اخترزبانی در نظام گفتمانی است که در های مؤلفه مقاله توجه به

ایران در قرون جدید نسبت میان اسالم و تمدن  یخ اندیشۀبا توجه به اینکه در تار

های مختلف و گاه متعارض فکری  های منازعه جریان جدید غربی همواره یکی از مکان

، با واکاوی نظام گفتار نکوشد به کمک رهیافت تحلیل گفتما ، این مقاله میبوده است

ی، صحنۀ اسالم کردیبا رو تجددخواه روشنگر های روزنامهیکی از عنوان  به اختر روزنامۀ

در این روزنامه  آن رامعنایی ذیل گفتار  شده از مواجهۀ غرب و شرق و شبکۀ ترسیم

پیرامون انحطاط و  اختراوالً باید پرسید گفتمان فکری  ،بازسازی کند. بنابراین

ماندگی ایران و جهان اسالم در این روزنامه چگونه صورتبندی شده است و ثانیاً  عقب

 شود؟  در چه نظام گفتمانی معنادار می این روزنامهنسبت شرق و غرب در 

 (1): مواضع رتوریکی1جدول 

*تیمزی و سودمند .1
 

*ی و زیاندگیفا یب .2
 

 دین .3

 اخالق .4

 برابری .5

 بقا .6

 وحدت ادیان .7

*مسئولیت و پاسخگویی .8
 

 ینگر ندهیآ .9

 گیری( )عبرت غرب .10

 دنیاگرایی .11

 
 

 به انسان اختررویکرد  .1

ماندگی، مفهوم انسان و  انحطاط و عقب در این دوره از انتشار، در ذیل معنای اختر

چنانکه اولین واژه در  ،داده استقرار  توجه موردانسانیت را بیش از هر مفهوم دیگری 

روزنامه اوالً . در این آورده است مدنیتیف بوده که آن را در رد انسانیت اش مقالهاولین 
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و  نیتر مهمرفت از آن  اً در برونماندگی و ثانی در افتادن به بیراهۀ انحطاط و عقب

یعنی بار اصلی مسئولیت انحطاط و  ،شده استبیشترین نقش به انسان داده 

انسان  مردم است. تعریف ، بر عهدةچه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی ،ماندگی عقب

 عموماً بر اشاراتی به آیات و احادیث اسالمی متکی است. اختردر 

 توپوس دین -1-2

دهد تا  نخست ارزش و اهمیت انسان را از منظر دینی بزرگ جلوه می اختر، در این معنا

های بزرگی را از انسان انتظار  اش بگذارد و اقدامات و کنش هایی بر عهده بتواند مسئولیت

و مقام واالی انسان   ارزش نشان دادندر  اختردین ترتیب است که داشته باشد. ب

 بندد. های گوناگونی را به کار می استراتژی

استعدادات صوریه و معنویه. چنانکه  هرگونهگروه انسانی بهترین اصناف مخلوقات مشهوده است و مجمع 

 ،این عظمت انسان استه هان باز خلقت این ج ازین یبتوانای  گفت که مقصود حقیقی آفرینندة توان یم

 .(5، اختر) .کنند یمنیز این مطلب را تأیید  ها انتیدچنانکه 

خواند، ولی در ادامۀ  آفرینش را انسان می« حقیقیمقصود » اخترچنانکه پیداست،      

بهترین مخلوق بودن انسان منوط به آگاهی از استعدادهای  آمده است که سخن

 است. ها آنردن جانبه و به فعلیت درآو همه

 چراکه احادیث اسالمی مشهود است، بر  هیتکبا  اختردر اینجا تبارسازی مفاهیم 

 اخترنیز هدف از آفرینش را انسان و البته پیامبر دین دانسته و در اینجا  ها آنبرخی از 
. در دیجو یمشدن سخنش از آن مضمون در جهت مقصود خود سود  برای تأثیرگذارتر

هماهنگی با دین به کرسی  نظر  ازاز توپوس دین بهره برده تا حرفش را  اختراین گزاره 

ارجاع بدهد، تأیید این آنکه به دین خاصی ، بدون گویانه کلی صورت بهزیرا بنشاند، 

 .کرده استعنوان  شیوچرا چون یبادیان را مجوز پذیرش  موضوع در همۀ
 

 توپوس اخالق -1-3

 نظرم ازی دینی دارد، ا جامعهه روی سخن با ک ،اختر آنچه واضح است این است که

کنش انسانی و اجتماعی برای  نی به موضوع نگاه کرده و سعی داشتهوظایف دی

 است یا فهیوظماندگی را کنشی دینی جلوه دهد. گویا این  رفت از انحطاط و عقب برون

نهایت  دةمقام پسندی»رسیدن به  یادداشتیدر  اخترکه انسان در برابر خالق خود دارد. 

پس از « ها داشتن جملگی سعادت حصول و نگه»را در گرو تکلیف خود به « انسانیت

کار برده ه ب اخترکه  تعابیریاز  .(53، اختر) داند شناخت خود و خالق خود توسط انسان می
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جایگاه و  اشرف مخلوقات شدن طور نیهمانسانیت و  باید اشاره کرد:« مقام انسانیت»ه ب

بلکه باید  ،کند را تضمین نمی ن به شکل انسان آنکه صرف زاده شد مقام خاصی است

در هیئت آدمی زاده شدن  ،واقع درآن مقام را شناخت و برای رسیدن به آن تالش کرد. 

اما در اینجا  آورد. جا بهچنان ارزشمند است که باید حقش را ادا کرد و شکرش را 

 ،از جایگاه خود فراتر رفته ،داشته باشد ی آنکه بعدی الهیاتیجا به ،عبودیت و شکرگزاری

 ترقی و پیشرفت باشد اش جهینتو کنشگری فردی و اجتماعی و تغییری اجتماعی که 

د از مدارج انسانیت را با دریافت تکاملی خو اختر. شده استعملی دانسته  شکرگزاریِ

ا قادر به ؛ کودکی در که در ابتد(41 ،اختر) سازد روشن می «کودک شیرخواره» استعارة

و با یاری افراد توانا، راه رشد و کمال را  جیتدر بهاما  ،از نیازهای خود نیست کی چیهرفع 

 ةسور 70 در آیۀاشاره به اشرف مخلوقات خوانده شدن انسان  «شرف خلقت». دیمایپ یم

در پیوند با این آیه است که  دهد. با قرآن را نشان می اختربینامتنی  ء دارد و رابطۀاسرا

انسان را بر همه  اختراما  ن بر بسیاری از مخلوقات اشاره دارد.به برتری انسا اختر

 در مقابل این مقام را متذکر گردد. اش فهیوظتا  بخشد یمموجودات برتری 

د شود که دو بع می تر مشخص اخترحدود وظایف انسانی در  میرو یمکه  تر شیپ

به علت ارتباطات  تینها درفردی هم  وظایف دارند؛ بعد فردی و بعد اجتماعی، اگرچه

و در جهت پیشرفت آن مؤثر  رسد یمو خیر آن به جامعه  ماند ینمفردی باقی  اجتماعی

، اند شدهاخالقی و تهذیب نفس مطرح  نظرم  ازکه آشکارا  ،د فردیابعاشود. در  واقع می

ه مقام ب آراسته شدنتهذیب نفس و زدودن اخالق حیوانی و  همواره به مسئلۀ اختر

توان نام برد. این جنبه از می اختردر نیز انسانی اشاره دارد. بنابراین از توپوس اخالق 

چراکه بیشتر خصایص اخالقی را در نظر  رفت از انحطاط اشاره دارند، برون وظایف به

 ی با غرب در میان نیست.ا سهیمقاگرفته و هیچ 

 میذمارتیب درباره محاسن و طی مقاالتی که رویکردی تجویزی دارند، به ت اختر 

هم سعادت  گاهی دهد و از رهگذر تهذیب اخالقاخالقی صحبت کرده تا افراد را آ

ت مدار حاصل آید. سعاد ی سالم و اخالقا جامعه و اخروی فرد را تضمین کند و هم فرد

دیگر،  یناظر به وظایف اجتماعی است. از سو زند یماز آن حرف  اخترجهانی که  این

منافع اجتماعی را  ازآنجاکه ،گذارد یمافراد  بر عهدة اخترتماعی وظایفی که اج جنبۀ

ماندگی  رفت از عقب ر به برون، ناظبه مظاهر مادی پیشرفت راجع استکند و  تأمین می

 .شناسد یبازمدر نسبت با وضعیت غرب  اخترخصوصاً آنکه این وظایف را  است،
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 توپوس برابری .1-4

شد آن را برای مخاطبان کو آفرینش انسانی که می دربارة اختری ها پرسش نیتر مهماز 

مطرح  سؤالاهالی شرق و غرب این  آفرینش است. در مقایسۀ بودن کسانی روشن سازد

 اختر؟ اند افتهکه به این جایگاه برتر دست ی اند داشتهآفرینش برتری غربیان است که آیا 

خداوند  نش ابنای انسان با عدالتاین موضوع را با این استدالل که تفاوت در آفری

 :(197، اختر) کند ناسازگار است، رد می
...  و این صنایع اند بوده طور نیااز روز اول  ها آن...  تصور باید کرد که آیا این فرنگستان از آسمان آمده است؟

...  ... حاشا باید ه باشیمدر دنیا آسود خواهد ینم... آفریده و  را از روز نخست داشتند، یا آنکه خدا ما را ذلیل

 ،... ولی اگر ما تربیت نپذیریم... میان طبقه ما نگذاشت ... خود ... تفاوتی در خلقت اعتقاد آوریم که آفریننده

  .(189، اختر) زند خدا بر دلهای ایشانبل مهر می، تربیت مجبور نخواهد کرده زور به یقیناً ما را هم ب

و با استفهام انکاری سعی دارد این تأیید را از  تر یجدبا لحنی  اختردر این گزاره 

مخاطبان بگیرد که هیچ تفاوتی در آفرینش اهالی شرق و غرب نیست و شرق هم 

 ردیگ یمی خداشناسانه ا جهینتاز این موضوع  اخترمانند غرب پیشرفت کند. باز  تواند یم

بت به بندگان تفاوتی و در آفرینش و لطفش نس است نیالعالم  ربکه خداوند مهربان و 

 سورة 7بطه بینامتنی با قرآن است. در آیۀ در این گزاره را توجه  جالبنیست. موضوع 

خدا بر دلهایشان و بر گوششان مهر نهاده و بر روی »بقره این آیه آمده است: 

 مصداق این آیه در قرآناما .« است، و برایشان عذابی است بزرگ یا چشمانشان پرده

یعنی مهر  ،موضوع خود اخترو  و حقیقت را درک کنند،خداوند  توانند ینم کهاند یکافران

 از آن مراد کرده است. تا پیشرفت کنند،  رندیپذ ینمکه تربیت  را خوردن بر دل کسانی

 کسانیآفرینش،  بودن کسانیقصد داشته از  اخترها به توپوس برابری انسان اتکابا 

انسانی  واحد فطرتبر اساس  را نتیجه بگیرد. ها آنهدف و غایت انسانی و وحدت  شدن

تنها  پس نه .دارای یک خالق هستند ها انسانتمامی  ،که ریشه در فلسفه آفرینش دارد

محبت و دوستی فطرت و آفرینش یکسان،  حکم بهلکه ب ،هیچ تفاوتی در میانشان نیست

 .(21، اختر) میانشان برقرار است
 

 انسان نامطلوب، انسان مطلوب. 2

شود که افراد با اعتقاداتشان در مورد انحطاط و  ی ترسیم میا جامعه اختردر 

یکی از  در. رندیگ یمماندگی و واکنششان نسبت به آن در چندین دسته جای  عقب

عدم هماهنگی میان شرع  مطالب روزنامه، شرحی آمده دربارة نظرهای برخی افراد دربارة

و  ها آنی به معرفی خوب به ،ها ارخانهکضمن ذکر لزوم تأسیس و  ،و صنعت غربی
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خبر از  بیگویند  را که چنین سخنانی می ای عدهنویسنده است.  شده افکارشان پرداخته

ی و معن یبی ها سخن»در وهلۀ اول، با اطالق عنوان  .(189، اختر) خواند شرع و کمپانی می

کوشد از آن فاصله  میکرده و ها را نادرست ارزیابی  تفکر برخی از این دسته ،«جاهالنه

گیرند:  افراد جامعه در چند دسته جای می ،این مطلب بنا برشان نماید. گیرد و نفی

شان در انطباق یافتن فهم درستی هم از دین ندارند، مشکل قضا ازسنتی که  داران نید

با این دسته است.  اختر مدار انسانبیشترین دشمنی گفتمان  مظاهر تجدد با دین است.

تغییر و تحول را که قائل به تغییر و تحول نیستند، خود را ناتوان از آن یافته و  یا عده

یی چون عدم اعتماد و امنیت دارند. ها بهانهی که همواره ا عده. دانند یممختص غرب 

از  تر مهمو  .گیرند طبعان جامعه که حتی بدبختی و بیچارگی خود را به سخره می شوخ

نظمی را  کل بیمش و چارة مشکل باشند و دهنده نظمد باید خردمندان که خو ها نیاهمه 

تفاوتی و انفعالی است که هر یک  بی ها کنند. نقطۀ مشترک در همه این نگرش مطرح می

 با بهانه و دلیلی بدان دچارند.

های  پیشرفت ذکربا  ،که البته با تنبلی همراه است ،تفاوتی اهالی ایران و شرق بی

از  اختر، عالوه بر استراتژی تحقیر، سیاست دیگری است تا ها نآغرب و عقب ماندن از 

 طریق آن افراد جامعه را به کنش وادارد: 
های ما  که همسایه میکن یم... مشاهده  مینیب یم...  ها را ها و نقصان همه عیب نکهیا باجای افسوس است که ما 

مدنیت و انسانیت است  حال ناقص نه موافق شأن... ماندن ما در این  افزایند بمراتب ترقیات ساعت بساعت می

... برای ما  بینیم که مآل این تنبلی و می ریا،های مااز جانب دیانت شده داده... و نه رخصت  شرف و نه شایستۀ

 میا نشستهها اختیار بیرون ننهاده و مثل تماشاچیه... خود قدمی ب هنوز از خیاالت ذلک مع...  وخیم است

  .(25، اختر)

اندیشی، حاصل این تنبلی و  گیری از توپوس عاقبت با بهره اختردر این گزاره، 

با راهی  ،ها تفاوت ها و بی تفاوتی را برای شرق خطرناک قلمداد کرده است. پس تنبل بی

مقام مدنیت و انسانیت  ۀشوند که شایست اند، افرادی معرفی می که در پیش گرفته

در راه پیشرفت و  ز ایشان به دلیل فهم غلط از اسالمعالوه، گروه دیگری ابه نیستند.

بدون داشتن هیچ اطالع و  ،اختر زعم به ،کنند. این دسته از افراد ترقی مانع ایجاد می

به پیروی از هوای نفسانی خود، سخنانی از روی هوای نفس خود  ،آگاهی از دین

ماندگی نگاه  و عقب طاطدین جامعه را در انح گویند و از روی نادانی و با حربۀ می

بلکه دشمن دین و جامعه  ،برده سؤالرا زیر  ها آن یدارنیدتنها  پس نه اند. داشته

کند و نه ذات و  هوشمندانه انتقاد را متوجه پیروان دین می اخترکند.  قلمدادشان می
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سرشت اسالم. لذا این دسته از مسلمانان مصداق انسان جاهلی هستند که مقصدشان 

 .(33، اختر) اهی استبدبختی و تب
 استعداد فطری و قابلیت خلقتی که دارند ، با همۀزمینافسوس باید خورد از اینکه اهالی و ملل متمدنۀ مشرق

 باشد یماست و آن قدم تاریخ مدنیت و آبادی که مر ایشان را  ها آنزمین در دست  ... و آن موقع نازنین از کرة

، تاکنون تکلیف خود را در این باب معین اند گذاشتهها  در تاریخ ها آنو شرف و ناموسی که آبا و اجداد 

کسی نخواهد شد. کسی با ما ه ... ما را احتیاج ب ... مثل اینکه ما در عالمی هستیم، غیر از این عالم اند نکرده

ده و ... در مقام ذلت و ننگ ایستا ین تصورات باطله و خیاالت ناقصهکه به اافسوس ...  کار نخواهد داشت

 .(53، اختر) ی خودمان و اخالف خودمان باشیممنتظر بالهای گوناگون برا

و  شرفتیداشتن اسباب پ اریوجود در اخت که با ی راملت ۀیمرث اختر ،در این گزاره

دیگر در این گزاره توپوس  توجه  جالب دهد. نکتۀ د سر میان نبرده یا از آن بهره یترق

ماندگی و  اینکه پذیرش عقب پذیری تطابق دارد؛ توپوس مسئولیت نگری است که با آینده

پس باید گانمان نیز عواقب و خطراتی دارد. تنها برای خودمان بلکه برای آیند انحطاط نه

چراکه ما در مقابل فرزندان و  ه راضی نشد،آیندگان به این جایگا به خاطربود و  نگر ندهیآ

 .(29، اختر) آیندگانمان مسئول هستیم

. نکته تزده و در خواب اسی غفلتا جامعهشرق  اختراز منظر چنانکه مشاهده شد، 

از روی دشمنی جدی نیست، بلکه شگردی است که  اخترسازی با شرق در  آنکه غیریت

عنوان الگو این شکاف و فاصله را پر  را به تالش واداشته تا با در نظر داشتن غرب به ها آن

گاه بلندش نبوده و به آنچه شایستۀ مقام مقام و جای کنند. در شرق انسان متوجه

دهد که به مقام  به انسانی توجه می اختر ،بنابراین انسانیت بوده دست نیافته است.

 ست.ا عنوان الگو را دارا دست یافته و شایستگی پذیرش به اش ستهیشا
 

 ()عبرت گرفتن غرب توپوس .2-1

رده و با استفاده وان الگویی در دسترس از یاد نبعن غرب و انسان غربی را به گاه چیه اختر

با  اختر. کرده استنزدیک  ها آنمقایسه، تحقیر و سرزنش شرق، خود را به  از استراتژی

خود  طابقی که میان او و انسان برساختۀدهد و ت شناختی که از انسان غربی به دست می

نماید و تقلید معرفی می کند، او را شایستۀ الگوبرداری و ذهنی برقرار میبه لحاظ 

. بنابراین باید از غرب یاد گرفت و قدم در خواند یفرامسمت صراحتاً اهالی شرق را به آن 

راهی که شرق باید برود،  .(53، اختر) اند بازکردهمسیرش را  ها آنهمان راهی گذاشت که 

را پیشرو  غرب اختر هیچ زحمتی این راه باز است. بدونقبالً در غرب طی شده و اکنون 
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 یمو در همان راه قدم بردار عبرت بگیریم، بیاموزیم ها آنچنانکه ما باید از  ،معرفی کرده
 .(27، اختر)

اش شبیه باشد، به  عینی شرقی نمونۀ بیش از آنکه به ،از انسان انتظار دارد اخترآنچه      

غربی پرداخته بارها به انسان  اخترشباهت دارد. به همین جهت است که  اش یغربنمونه 

عنوان الگویی که باید راهش را رفت، معرفی  به ، آن راو ضمن مقایسه با انسان شرقی

 مانده و منحط عقب وجه اشتراکی با جامعۀ اخترمدار در  نموده است. گفتمان انسان

الگوی انسانیت  تواند یم. اینکه در بعد ذهنی و نظری اسالم ندیب ینمشرقی  زدة غفلت

را به سمت پذیرش اهالی  اختر مصداق انسانیت باشند توانند ینمانان اما مسلم باشد

برداشتن مرزهای شرق و  و به این منظور سعی در داده استعنوان الگو سوق  فرنگ به

کوشد وجوه مشترک  های انسانی و اخالقی می پس با تأکید بر ویژگی. دینما یمغرب 

نزدیکی هر چه  یان بردارد و زمینۀد تا این شکاف را از مرا یادآور شو ها آنمیان 

گذارد: نخست مبنای  بر دو مقوله انگشت می اختربیشترشان را فراهم آورد. بدین منظور 

شرق و  ت انسانی به دوستی و مراودةفطرت و آفرینش انسانی که بر اساس آن نیاز و محب

 ندیب ینم تنها هیچ ایرادی در ارتباط شرق و غرب دهد و دوم دینی که نه غرب حکم می

 مورد تأییدش نیز هست.آن بلکه 

 ،ی منفیگذار ارزشو فاقد  طرفانه یبی ها یگذار نامدر مواجهه با انسان غربی با  اختر     

 ها آن، فضای مثبتی را برای .همچون اهالی مغرب زمین، اهالی اروپا، همسایگان ما، و ..

 بودن شرویپ چنانکه گذشت،، شود ترسیم نموده است. آنچه در این گفتمان برجسته می

های  ویژگی اختر کرد کهباید اشاره  ،. عالوه بر اینغرب و شایستۀ الگو قرار گرفتن اوست

ی ظاهری و بعد اه شرفتیپخصوصیاتی از وی را برجسته کرده که ناظر به مثبت و  

 اختر رسد یم. به نظر انجامد یم اش یماندگ عقبرفت از  مادی تمدن اوست و به برون

و در  پسندد یمش از آنکه ذات انسان غربی را قبول داشته باشد، وضعیت اکنونش را بی

زیرا  غایب است، اخترصحبت از بعد معنوی آن و توجه بدان در  راه دستیابی بدان است.

بر  دست نهادنسعی در نزدیکی غرب و شرق دارد و  اخترمدار موجود در  گفتمان انسان

کند. همچنین بر اساس استراتژی تشدید  را برآورده نمیاختالفات و تعارضات این هدف 

که تطابق چندانی با این گفتمان  ،های دیگر در تمدن غرب برخی ویژگی ،و تخفیف

. مصادیق این دو شوند ینم، اما برجسته اندشده مطرح اگرچه ندارد، اختربرجسته در 

شود، در این برهه  یبه غرب م اش یکینزدمانع از  اختر در برجسته کردنشانخصلت که 
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و کلی باقی  طرفانه یبی اه اشارهاند و تنها در حد  از انتشار بسیار اندک و کمرنگ

 و حال از نظر فنون دارد که گرچه زمانۀ در جایی بیان می اختر. برای نمونه مانند یم

، اختر) معارف پیشرفت کرده، از برخی جهات زمان حال از گذشته ناقصتر و عقبتر است

منفی آن  بر جنبۀ اخترنظر  مثبت غرب از توان گفت در این دورة زمانی جنبۀ یم .(5

اش  چشم بر ابعاد منفی تمدن غرب بسته و نادیده ظاهراً اختر، طورکلی چربد و به می

طرفی از همدلی با غرب  اخترکه  ،های بعدی البته این نقیصه در دوره گرفته است.

 .آشکار شده استنبسته، 
 

 وحدت ادیانتوپوس  -2-2

اختالف دینی است؛  ی تضاد و تعارض میان شرق و غربها جنبه نیتر مهمیکی از 

چیز نشان داده و کوشد آن را کمرنگ و نا طی استراتژی منظرسازی می اختراختالفی که 

 شیپ از  شیبی شرق و غرب را سازگارمتفاوتی از اسالم ارائه کند تا  بر این اساس چهرة

اسالمی مطابق با آن  شود یمباعث  اختردر  مدار انسانگفتمان  ممکن گرداند. غلبۀ

و غرب  بر اساس این بازنمایی از اسالم، دین مانع از مراودات میان شرق معرفی شود.

را انتظار دارد تا از  ها آنقائل نیست و همدلی و همراهی  ها انسانتفاوتی میان  نیست،

یی ها یژگیوبر  اخترحاکم بر  مدار انسانان گفتم ،واقع دریکدیگر بیاموزند و رشد کنند. 

تعارضی میان مسلمانان با غرب ایجاد نکند، بلکه  تنها نهکه  نهد یماز اسالم انگشت 

خاصی اسالم را بازنمایی کرده  ظرمن ازرا باعث شود. این گفتمان  شان یهمراههمدلی و 

 ی اسالم و وحدت ادیان است.شمول جهانو آن 
... و سوء استعماالت شخصیه احداث بعض اسباب  ... بعض اطوار شخصیه داخل شده یان... اد در میان. ..

رستادیم مگر تو را نف»ن مخاطب است باینکه ... مؤسس آ تنفرات را نموده است. حتی دین پاک اسالم را که

 مستقیمۀ ه آنچه در حق اسالم و طریقۀ... هیچ نسبت ب اند دهیدطور وحشتناکی هب «بجهت رحمت بر عالمین

کار ه های بسیار نیز بهای دیگر تصرفات شخصیه و ناراستی... ندارد. حال آنکه در مذاهب و اطوار آیین اسالم

اهب اساساً و بطور مطلق مقدس تمامی ادیان و مذ ذلک معدانند و  که حقیقت حال را ارباب آگاهی می اند برده

 .(33، اختر) «است

 تنها که این رحمت  شود یممعرفی  مظهر رحمتگزاره اسالم دینی پاک و در این 

 آیه بینامتنی بین این گزاره با قرآن برقرار است که در شامل مسلمانان نیست. رابطۀ

گرچه این گزاره  است.اشاره کرده اسالم  وجود پیامبر ۀبه رحمت عام انبیاءسورة  107

این وجه را پررنگ  اختراما  ،برتری اسالم بر سایر ادیان نیز تلقی شوددلیل  واندت یم

مهربانی و رحمت اسالم و پیامبرش را تشدید نموده و بر آن تأکید کرده  نکرده و جنبۀ

http://makarem.ir/main.aspx?mid=392907
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که صفت  است با مسلمانانی اخترسازی  است. آنچه در این گزاره مهم است غیریت

نی که با وارد نمودن اغراض و اهداف شخصی خود ؛ کساکند یماطالق  ها آنوحشی به 

ادیان و مذاهب  ماندگی نموده و مایۀ اختالف و تضاد میان انحطاط و عقباسالم را دچار 

 موردبرای آنکه میان ادیان مختلف هماهنگی و اتحاد  ،اختر. در ادامه اند شدهمختلف 

در سایر ادیان نیز  اختر .کند یمرا ایجاد کند، این نقیصه را متوجه سایر ادیان نیز  نظرش

هماهنگی میان ادیان را از ذات تا این نا ندیب یمرا و اغراض شخصی  استفاده سوءی پا رد

پیروان غیرواقعی ادیان نسبت  سازد و به ، پاککند یم شان یمعرفکه مقدس  ،ادیان همۀ

اهل و با شناخت ذات حقیقی ادیان و طرد پیروان جخواهد می ،به عبارت بهتر دهد.

 ادیان ایجاد کند. پیرامون همۀ ها انسانامکانی برای اتحاد و همدلی  ،مغرض

کند که این  ی نسبت میان جوهر دین و پیروان دین را چنین تبیین مییجادر  اختر

ی وحشتناک و مغایر با حقیقت اسالم معرفی ا چهرهپیروان جاهل دین هستند که 

پس این دسته از  در تعارض است.رفت و تمدن ی که با انسانیت و پیشا چهره؛ اند کرده

مسئول انحطاط  اختر ضمنی در طور بهافراد که قرائتی متعصبانه و جاهالنه از دین دارند 

از  رفت بروناست برای  اختراین تلقی تالش  .(69 ،اختر) شوند یمماندگی معرفی  و عقب

اسالم را باید . »اند کردهموجود که روایتگران سنتی و متعصبانه از دین ایجاد  وضع

که در  ]را[ جهات اختالف قوانین و تغییراتی .قوانین پاک اسالم را باید فهمید .فهمید

هیچ منافاتی با اساس شریعت و اسالم ندارد باید  ذلک معها باید حاصل کند و زمان

متوجه مسلمانان ظاهربین و سطحی  اختردر اینجا باز هم انتقاد  .(69، اختر) «دانست.

با دنیای جدید  ،ست که بدون درک درستی از اقتضائات وقت، با همان نگرش قدیمیا

تغییراتی در طی زمان ایجاد شده که مطابق با آن باید  که یدرحال ،شوند یممواجه 

 رویکرد متفاوتی در پیش گرفت.
 

 توپوس دنیاگرایی -2-3

شرق از این  دنعقب ماناقتضای وقت پیشرفت غرب به لحاظ تکنولوژیک و فنی است و 

در این خصوص  اختر حل  راه رسد یمقافله. این پیشرفت در امور دنیایی است و به نظر 

 دین از دنیا و تفکیک امور دینی از دنیوی باشد.  جدا کردن
که  ه عباداتدیگر ب ه معامالت متعلق است و شعبۀ... شعبه از آن ب ون چند دارد که... اطوار و شؤ شریعت

غیرمتغیر که  محدود است و جهات تعلق آن غالباً احکام عبادات اسالم...  های چند دارد بهنیز شع هرکدام
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امور ذاتیه و شخصیه است. ولی مناسبات خارجه و معامالتی که با دیگران داریم محسوس و مشاهد ه متعلق ب

  .(69، اختر) ردیپذ یمآن تغییر ه دقیقه و آن به و دقیقه ب کند یماست که اختالف حاصل 

البته میان این دو  قلمداد کرده و روابط را قانون واحکام عبادی اسالم را شرع  اختر

عبادی اسالم از  . تفکیک احکامداند یممنافاتی قائل نیست و قانون را از فروع شریعت 

است و  بحث روابط خارجی تفکیک دنیا از آخرت است؛ آخرتی که نتیجۀ عبادات

ایی که مناسباتش همواره در حال تغییر است و باید و دنی تغییر و شخصی رقابلیغ

 مطابق با آن راه تغییر را در پیش گرفت.

سنتی و برای آنکه تالش در جهت اقتباس از تمدن غرب را  داراننیدبرخالف  ،اختر

در جهت  اختر زعم بهسازد. اما این تفکیک  دنیا را از آخرت جدا می ،مشروع سازد

های  در گزاره اختر .(33، اختر) شود یمدینی قائل  منشأآن حفاظت از دین است و برای 

مذکور با پیش کشیدن توپوس بقا، تفکیک دین از دنیا و توجه کردن به امور دنیوی را 

. توپوس دیگر در اینجا دین است، یعنی چون دین کند یمدر راستای بقای دین معرفی 

شدن  منافات قائل اخترارجحیت داد. علم ابدان را بر علم ادیان مقدم دانسته، باید بدان 

 ها آنصفت جهالت را به  میان دین و تمدن را از ناحیۀ دیگری منفی داخلی دانسته و

این است که مسائل مربوط به زندگی و معیشت  اخترادعای اساسی  .داده استنسبت 

یی از سو رسد یمدنیایی به مسائل دینی و اعتقادی ارتباطی ندارد؛ ادعایی که به نظر 

انگشت اتهام به سمت خودی بد نشانه دارد و از سوی دیگر با از میان برداشتن 

سعی در نزدیکی هر  ،عامل اختالف میان شرق و غرب، یعنی اختالف دینی نیتر بزرگ

 به هم دارد. ها آنچه بیشتر 

از تفکیک دین از دنیا و تغییرپذیری مداوم امور دنیوی، نیاز به ارتباط با غرب و  اختر

؛ نیازهای معیشتی و دنیوی که در آن اختالف و ردیگ یمرا نتیجه  ها آنادگیری از ی

 ربطی به دین و اعتقادات افراد ندارد: چراکه تضادی میان شرق و غرب وجود ندارد،
 ها لهیقبو  ها شعبه... محتاج به تمدن و زندگانی بجمعیت هستیم و ما را  برای امور معاشیه و زندگانی ... 

 ین مقام گماشتن همت بلند خودمانا م... پس اول تکلیف ما در تا آنکه همدیگر را دانش آموزی اند دهیآفر

  .(53، اختر) ...« ...کسب معلومات توسیعه ست با

و حال برای رفع نیازهای دنیوی  ،در این گزاره هم امور دینی از دنیوی منفک شده

آن را رفع کنند. در اینجا ارتباطی با قرآن  اند توانستهباید با کسانی ارتباط برقرار کرد که 

ای مردم ما همه را نخست »چنین آمده است: سوره حجرات  13 ۀآیدر  کند: برقرار می

بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را  یها شعبه آنگاهاز مرد و زنی آفریدیم و 

البته « است.آگاه  کامالً و خدا اند مردم نیبزرگوارترین شما نزد خدا باتقواتر ،دیبازشناس
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منظور این آیه است گرفته و به همان مقصود خود که  آنچه ازکامالً متفاوتی  نتیجۀ اختر

مراودات که  . دایرةگردد یبرمی از دستاوردهای تمدن غرب است ریگ بهرهبرخورداری و 

 است هم، مانده عقباز وضعیت منحط و  رفت برونافزایش آگاهی و دانش و  منظور به

چنانکه از منظر دین و اعتقادات محدودیتی ندارد، فاقد هرگونه محدودیت جغرافیایی 

 نیز هست.

تعصب  ،با تفکیک دین از دنیا و نشان دادن اینکه اسالم با تمدن منافاتی ندارد ،اختر

. به نظر گذارد یمبرخورداری از پیشرفت و دستاوردهای غرب کنار  منظور بهدینی را 

تأثیرپذیری از غرب را فارغ از تضادهای  تواند یمدر این صورت است که که تنها  رسد یم

مثبت یا  نی را کنار گذاشت و مالک را نتیجۀباید تعصب دی ،دینی دنبال کند. بنابراین

 مبنای اشتراک در آفرینش و بر پایۀبر  ،هایی در گزاره اخترمنفی عملکرد افراد قرار داد: 

  .(225، اختر) داند را روا می سلمانرمیغکسب خیر مسلمان از  ،تعقل

متوجه خودی منفی داخلی است که قرائتی متعصبانه از دین  اختر در اینجا انتقاد

 که یدرصورت ،دانند یمهمدلی و نزدیکی را دینی  واقع دردارند و صرفاً مبنای برادری و 

ت و نه اس هم سرشت و آفرینشی یکسان دارند و آنچه اهمیت دارد عمل ها انسان همۀ

ادری بر مبنای تنگ برادری بر مبنای دین را به بر دایرة اختر ،واقع درصرفاً عقیده. 

داشتن عملکرد مثبت  صرف داشتن دینی خاص به معنای چراکه آفرینش گسترش داده،

 بلکه انسانیت است که باید مبنای قضاوت قرار گیرد. و مؤثر نیست،
 

 اخترنظام بازنمایی  : صفات انسان مطلوب و نامطلوب در2جدول 

 )خودی منفی داخلی(ها  و آن بازنمایی مثبت از ما )دیگری مثبت خارجی(

 صفات انسان نامطلوب صفات انسان مطلوب

مردم نیتر بدبخت بهترین اصناف  

ها یوحشداخل  مقصود حقیقی خلقت  

دیق یبتنبل و  مجمع استعدادهای صوریه و معنویه  

قصاننا مالکان صفت حکمت و نزاهت  

 دارای افکار قاصره دارای هنر و صنایع

 تماشاچی پیشرو )بازکنندگان راه ترقی(

شده سر به خاک راهنما  

 پیرو هواهای نفسانی -

 مات و متحیر -
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؛ اسالمی که تنها کاربرد دهد یمای نرم، سازگار و منعطف از اسالم نشان  چهره اختر     

دنیا مقدمه رسیدن به سعادت اخروی است.  واقع در شود؛ ، بلکه دنیوی میاخروی ندارد

از اسالم رسانده مفهوم وقت و اقتضائات آن  را به این فهم اخترآنچه  رسد یمبه نظر 

عنوان  کند اسالم را به ی قرار دارد که ایجاب میا ژهیو در اوضاع و احوال اخترباشد. 

سعی در برجسته  راختجلوه دهد. اسالمی که  ها انسانمیان همه  بخش وحدتعاملی 

 تنها منافاتی با آن ندارد، ه و نهغربی را تأیید نمود رفتۀکردنش دارد جایگاه انسان پیش

 که برای حفظ و بقای اسالم باید پیمود. اند مودهیپراهی  ها آنبلکه 
 

 نتیجه -3

ی است که در خارج از مرزهای ایران با زبان یفارسهای  یکی از اولین روزنامه اختر

ی دولتی داخلی، به ارزیابی وضعیت آن ها روزنامه ی متفاوت باا هیرورفتن گ درپیش

؛ دیرس یمدر عثمانی به چاپ  اختری پیشرفته پرداخت. ها دولتروزگار ایران و مقایسه با 

کشوری که از سویی نزدیکی بیشتری به کشورهای مترقی داشت و از سوی دیگر از 

با انتشار  زمان هم ی از غرب را آغاز کرده بود.یرپذیرها قبل اصالحات و همچنین تأث سال

ی دستاوردهابین مفاهیم اسالمی با  یسازسازگارجریان تجددخواه نوعثمانیان  اختر

که البته  ،بودند. روشنفکران ایرانی نیز گرفته  شیپتری در  جدی طور بهغربی را 

رب رویکردی از آن جدا نبودند، در نخستین واکنش به دستاوردهای غ اختر انیمتصد

در این  اخترای  با چنین زمینه غرب داشتند.آمیز داشته و سعی در اقتباس از  تحسین

الگو  عنوان به مدن گوی سبقت از شرق ربوده بود ت را که در قافلۀ برهه از انتشار، غرب

 ةماند عقبکنونی منحط و  م سعی داشتند منشأ تغییر در وضعپذیرفته و با مقایسه مداو

از  ها آنی شرق و غرب و برداشتن مرزهای میان سازگارسازجهت  اختر شرق شود.

رده که از ک یمی دینی بهره برده و آن دسته از مبانی مذهبی را برجسته ها تیظرف

با استفاده از  ،ذهنی در بعد اخترقابلیت یگانه ساختن شرق و غرب برخوردار بودند. 

ی ا مرتبهکه  سازد یمانسانی را بر مفاهیم دینی که پذیرش باالیی در جامعه داشتند،

مراتبی به آن مقام انسانی که خود سلسله خاص در آفرینش دارد و البته برای رسیدن

را که  انسان غربی ،دارد، باید وظایفی انجام دهد. اما در ساحت عمل و در واقعیت موجود

نسان غربی . پس اابدی یم خود ذهنی فعال و کنشگر است  قابل انطباق با آن برساختۀ

 کرده بازاست؛ پیشروانی که راه پیشرفت و ترقی را  اختر توجه موردالگو  عنوان بههمواره 

و در مسیر ترقی  ماندگی رهایی یافت انحطاط و عقب از ها آنتأسی به  با توان یمو حال 
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که  سازد یمی شرق و غرب را آشکار ها تعارضالگو  عنوان بهپیش رفت. انتخاب غرب 

که  ه فطرت انسانیاول توجه دادن ب :برد یمبهره  ها آنو راهکار در جهت حل از د اختر

فارغ از رنگ و نژاد و ملیت، بر مبنای نیاز و محبت انسانی با یکدیگر  ،جنس انسان

و دوم ارائه قرائتی اخالقگرایانه و آرمانی از اسالم؛ اسالمی که برای همه  ،اند گانهی

برداشتن تعارض   میان برای از اختر. شگرد شده استهم جهانیان است و تاکنون اشتباه ف

تأکید بر تفکیک معیشت و دنیا از آخرت است و در بعد نیازهای  شرق و غرب دینی

 .هم هشرق و غرب ب نمودن زیستی و معیشتی سعی در نزدیک

 هانوشت پی
 *ن پژوهش را داشته، با عالمت . در اینجا آن دسته از مواضعی که از وداک گرفته شده و قابلیت انطباق با ای1

 .اند شده زی وداک بر اساس متنِ مورد تحلیل مشخصسا ها با همان منطق شرطیو سایر توپوس اند شدهمشخص 
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