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  ي او و فلسفه رشد ابنبررسي انديشه فرح انطون در كتاب 

 )بر اساس الگوي تحليل گفتمان انتقادي فركالف(
  

  *ياسمن ياري
  

  چكيده 
گيري از نظريه تحليل گفتمان فركالف، سعي شده انديشه و نظام انديـشگاني    با بهره 

مـتن  :  اسـت  بر اين قـرار   مدعاي پژوهش   . مورد بازشناسي قرار گيرد   فرح انطون،   
. فرح انطون قـرار دارد مولف آن  ي   ، تحت تأثير انديشه   ي او  فلسفه و رشد ابنكتاب  

ي ايدئولوژي يك روشنفكر سكوالر اسـت كـه تـالش دارد             ندهده اين متن بازتاب  
هـاي نـو و مـورد        ي غربي در جهان اسالم، فيلسوفي با انديشه        براي ترويج انديشه  

از . تأييد تمدن جديد غرب را به عنوان شاهد مثال، به جامعه خويش معرفي كنـد              
هنجارهـاي   بامتن تالش دارد    . اي موجود نيز بر متن تأثير دارد       سويي بافت زمينه  

انطون در اين نگاشته تـالش  . زمانه و سنت به عنوان يك قدرت مسلط مبارزه كند        
ي غـرب بـوده و       اي بپـردازد كـه تحـت تـأثير انديـشه           كند بـه توليـد انديـشه       مي

ايـن مـتن در حـالي كـه         . ي خويش اسـت    ي تفكر روشنفكري زمانه    دهنده بازتاب
 حال بازتوليد تفكر غربي است و       برد، خود در   قدرت مسلط سنت را زير سوال مي      
قـرار دارد كـه در آن ايـن عمـل       ) Context (اي هم زمان تحت تـأثير بافـت زمينـه        

  .شود گفتماني توليد مي
  

 .فرح انطون، ابن رشد، تحليل گفتمان انتقادي، فركالف: هاي كليدي واژه

                                                 
  )yari_yasaman@yahoo.com(دكتراي تاريخ اسالم دانشگاه تهران * 
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  مقدمه
يسته ز قرن بيستم مي  فرح انطون متفكر تجددگراي مصري، در انتهاي قرن نوزدهم و ابتداي            

كند به    مي تالشمتفكري با اعتقاد به جدايي دين از سياست و نزديك به سوسياليسم،             . است
كند كـه    در نتيجه متني توليد مي    .  بپردازد   ميانه هاي  سدهبازشناسي يك فيلسوف اسالمي، از      

اي  زمينه است، و از سوي ديگر بازنمايي است از مولفهاي  از سويي تحت تأثير ايدئولوژي
متن تالش دارد، فيلسوفي نوگرا، از دوران ميـاني تـاريخ           . كه متن در آن شكل گرفته است      

وضعيت يك فيلسوف در آن عصر و شباهت نشيب و فرازهـايي كـه   . اسالم را معرفي نمايد   
.    ي زندگي يـك روشـنفكر مـصري قـرن بيـستم اسـت               كند، نوعي بازتاب دهنده    او طي مي  

ن با سنت و سوداي تجدد، چيزي است كه به نوعي خود انطون در آن دست و پنجه نرم كرد
 مـورد  نـان ر توسط متفكري غربي مانند ارنست      كه رشد ابنهاي   از سويي انديشه  . قرار دارد 

خواهد فيلـسوفي شـرقي را كـه         انطون مي . سازد گيرد، اين شوق را بيشتر مي      تأييد قرار مي  
ر تمدن غربي به مردم خود معرفـي كنـد؛ موجـب            اتفاقاً عرب است و از سويي تأثيرگذار ب       

كنند كه تالش دارد بـه تمـام         ها در كنار هم متني را توليد مي        همه اين . خود باوري نيز شود   
  . ها پاسخ دهد اين دغدغه

مـسيحي بـودن و در اقليـت قـرار          .    سكوالر بودن مؤلف بر روي متن تأثير مستقيم دارد        
ي نـوزدهم و بيـستم بـه         هـاي روشـنفكر سـده      دغدغه. دداشتن وي نيز بر اين متن اثر دار       

 ايـن عوامـل، دسـت بـه دسـت هـم             تمام. در اين نگاشته قابل رؤيت است     صورتي واضح   
ي فيلسوفي اسالمي را بازتاب  دهند تا متني را توليد كنند در حالي كه تالش دارد انديشه     مي

هـاي    در مـتن نـابرابري     بـه وضـوح   . شود ي نظام انديشگاني مؤلف مي     ه دهد، بازتاب دهند  
بنـابراين بررسـي    . شود اجتماعي، نظام سلطه موجود و تالش براي بر هم زدن آن، ديده مي            

هاي ميانه بپردازد،    ي يك فيلسوف مسلمان سده     اين متن كه سعي دارد به بازشناسي انديشه       
ـ . شـود   ي قـرن بيـستمي آن مـي         نويسنده 1ايستارهاياي براي بيان ايدئولوژي و       زمينه تن م
زمـان كوشـش     هم. اي باشد كه در آن توليد شده است        ي بافت زمينه   تواند بازتاب دهنده   مي

                                                 
1. Attitude 
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ي  ي سنت را در هم شكند و هم انديشه         ي خويش تأثير بگذارد و سلطه      كند هم بر جامعه    مي
  . تجدد را بازتوليد نمايد

  
  چارچوب نظري

تحليـل  « از اصـطالح     بسياري بر اين گمان هستند كه زليگ هريس نخستين كسي است كه           
هـاي   شناس، صرفا پيوندهاي ساختاري ميان بخش       البته اين زبان  . بهره گرفته است  » گفتمان

مختلف متن را مورد توجه قرار داده است و به پيوندهاي معنايي و پيوند متن بـا بيـرون از                    
 گيـرد  هاي وسيعي را در بـر مـي    تحليل گفتمان، حوزه1.خودش، اهميت چنداني نداده است    

 تحليل گفتمان انتقادي زماني پديد آمد كـه  2.ولي هنوز تعريف دقيقي از آن ارائه نشده است 
هاي فوكو و هابرماس در توليد و بازتوليد جامعه و ساخت روابـط              زبان تحت تأثير انديشه   

 تحليـل گفتمـان انتقـادي، زبـان را بـه            3.قدرت در عرصه اجتماعي اهميت به سزايي يافت       
. پنـدارد  بيند و زمينه استفاده از زبان را بسيار تعيين كننده مـي   ماعي مي عنوان يك عمل اجت   

مند، كنتـرل     گفتمان عمدتاً فعاليت نيت    4.اي عملي، اجتماعي و فرهنگي است        پديده ؛گفتمان
مند انسان، تحت تأثير      بنابراين مثل هر عمل اجتماعي و هدف       5.دار انسان است   شده و هدف  

  6.ا تحت كنترل خود داردمسائلي است كه يك جامعه ر
  

                                                 
 .98علم، ص: تهرانبه سوي نشانه شناسي اجتماعي، : اويمعنا ك، )1389(فرهاد ساساني. 1

  .27ـ8ني، ص: تهرانقدرت، گفتمان و زبان، ، )1384(اصغر سلطاني. 2
معرفـت فرهنگـي    » جستاري در نظريه و روش تحليل گفتمـان فـركالف،          «،)1391(جواد محسني محمد. 3
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  نظريه فركالف
او  1.كند كاربرد ايدئولوژيك زبان و چگونگي اين كاربرد را نمايان سـازد            فركالف سعي مي  

 دارد  شرح دهد كه چگونه تحليل گفتمان انتقادي در افشاي ماهيت گفتماني بسياري               تالش
شناسي انتقـادي، ايـن دو        رويكرد زبان  2.شود از تغييرات فرهنگي و اجتماعي مفيد واقع مي       

 نسبت به اهميـت زبـان        اعتناي گسترده  نخست تالش براي جبران بي    : كند هدف را دنبال مي   
داشت و دگرگونه ساختن روابط اجتماعي قـدرت؛ دوم آگـاه كـردن              در توليد، حفظ و پاس    

از نظر   3.ي ديگر نقش دارد   شدن برخي بر برخ   مردم نسبت به اين كه چگونه زبان در حاكم          
در  4.شـود  فركالف، گفتمان از سه سطح عمل اجتماعي، عمل گفتماني و مـتن تـشكيل مـي           

زمـان، سـه فراينـد       كنـد كـه هـم      سطح متن، فركالف متون را فضاهاي اجتماعي قلمداد مي        
هدف نهايي . شناخت، بازنمايي جهان و تعامل اجتماعي در اين فضا در حال رخ دادن است          

هـاي   گونه اين ساخت، تحت تأثير ايدئولوژيك ساخت      در تحليل يك متن، اين است كه چ       
  .شود كالن اجتماعي قرار دارد و از اين راه بازتوليد مي

عمـل  . شود گفتمان چيزي است كه در جامعه توليد مي       . دومين بعد، عمل گفتماني است    
در مسائلي مانند . شود گفتماني به دو  شيوه متداول و خالقانه در بازتوليد جامعه شريك مي        

طور از طريـق ايجـاد       هاي دانش و عقايد و همين      هويت اجتماعي، روابط اجتماعي، سيستم    
 بـه حـساب      هاي مهم عمل اجتمـاعي     ها يكي از شكل     متن 5.تغيير در جامعه همكاري دارد    

بنابراين زبان، كارِ اجتماعي و ايدئولوژيكي در توليد، بازتوليد و انتقال سـاختارها،             . آيند مي
                                                 

زن ،  »)1384تـا 1375(بازنمايي جنسيت در گفتنمان رمـان     «،  )1389(خواه شهرام پرستش، فائزه ساساني   . 1
  .57، ص4دوره اول، ش، در فرهنگ و هنر

2. Ruth Wodak and Michael  Meyer,(2001),Methods of Critical discourse analysis, London: 
SAGE publications,p.12. 

  .122علمي و فرهنگي، ص: تهرانتحليل گفتمان انتقادي، ، )1385(فردوس آقاگل زاده .3
وزارت : ، تهران ]و ديگران ...[رجمه فاطمه شايسته پيران     تتحليل انتقادي گفتمان،     ،)1387(نورمن فركالف  .4

ي محمد رضا   ؛ عباس منوچهري با همكار    97ص ها، فرهنگ و ارشاد اسالمي، دفتر مطالعات و توسعه رسانه        
  .137ص سمت،: ، تهرانرهيافت و روش در علوم سياسي، )1387(]و ديگران...[تاجيك 

  .129ص، تحليل گفتمان انتقادي. 5
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هـاي كـامال     توانـد شـاخص    تحليل متنـي مـي    . دهد اي اجتماعي انجام مي   ه روابط و هويت  
  1. مناسبي براي تغييرات اجتماعي به دست دهد

  خــود فــركالف از اصــطالح. ســومين بعــد گفتمــان، همچــون عمــل اجتمــاعي اســت
social practiceاو معتقد است اين واژه، معناي كـم و بـيش اسـتوارتر و    . كند   استفاده مي

ها و   ي موجود، سازمان  عهاي اجتما  اين اصطالح با زمينه   . ز فعاليت اجتماعي دارد   پايدارتر ا 
گفتمـان بـه     2.زبان نوع خاصي از يك ساختار اجتماعي اسـت        . شود بندي مي  نهادها مفصل 

دهي مجدد سـاختارها و بازتوليـد آنهـا           اما خود در شكل    ،گيرد واسطه ساختارها شكل مي   
 ايدئولوژيكي، فرايندهاي هژمنوتيكي و تغييرات هژمنوتيكي       اين بعد، تأثيرات   در .سهم دارد 
 و در   كنـد  اين امر از نظر فركالف، زبان را تبديل به صورت مادي ايدئولوژي مي            . مهم است 

هـاي گفتمـاني را بـر اسـاس           نظام ، حقيقت آن است كه قدرت     .سازد واقع به آن آغشته مي    
رت، حاصلـشان نـابرابري و سـلطه اسـت،          از آنجا كه روابط قد    . كند مباني سلطه، توليد مي   

 توان ايـن را دارد كـه        ،ايدئولوژي. كند براي توجيه اين نابرابري، به ايدئولوژي نياز پيدا مي        
ها و اقشار مختلف جامعه، توضـيح دهـد و           روابط نابرابري قدرت را در ميان جامعه، گروه       

از نظـر فـركالف،     گفتمان همچون يك عمل ايـدئولوژيكي اسـت؛ البتـه           . مشروعيت بخشد 
 گفتمـان   3. روابط قدرت نيست، و خود وجه تأسيسي نيـز دارد          ي  دهنده گفتمان تنها بازتاب  

توانـد سـلطه شـكن يـا         مي. ساز و هم پايمال كننده هويت باشد        زمان هم هويت   تواند هم  مي
  . توجيه كننده سلطه باشد

ني دري بـسته    هژمـو . البته يك نظم گفتماني، يك ساختار سفت و سخت و بسته نيست           
اي است كـه   در اين نظام نيست كه امكان هر گونه تغييري را از ميان ببرد؛ بلكه خود دريچه         

هـاي   تواند توسط رخـدادها، در كـنش       دارد و مي   مي  راه تغيير و منازعات را هميشه باز نگه       
 حاصل هژموني و ايدئولوژي در بسياري از اوقات، ايجاد نـوعي طبيعـي    . متقابل، تغيير يابد  

هاي تلـويحي طبيعـي شـده، كـه منـشأي            رويكرد انتقادي مدعي است گزاره    . شدگي است 
                                                 

  .154ـ155، ص همان.1
2. Norman fairclough(1392).Critical discourse analysis.{on line} www.ling.lancs.ac.uk/ 
staff/norman/critdiscanalysis.doc 21/12/1392.p.2. 
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شوند و در تعيين جايگاه مردم بـه عنـوان فـاعالن             ايدئولوژيك دارند، در گفتمان يافت مي     
البته مقاومت در برابر آن نيز وجـود دارد؛ ايـن مقاومـت از              . كنند اجتماعي، ايفاي نقش مي   

هـاي گفتمـاني منـشأ      ها در ديگر نهادها و نظـم       يرد كه جايگاه آن   گ سوي فاعالني انجام مي   
  1. ها است مقاومت آن

ي  انتخاب كردن اهداف انتقادي در تحليل گفتمان، پيش از هر چيـز بـه معنـاي مطالعـه            
ي سـاختارهاي اجتمـاعي و نيـز         هـا بـه وسـيله      هاي كالمي بـا توجـه بـه تعـين آن           تعامل

البته در اين مسير براي مشاركين در تعامـل نـه لزومـا             . تشان بر آن ساختارها اس     تأثيرات
 2.شـدگي اسـت    ي طبيعي  ها آشكار هستند و نه تأثيرات، عدم وضوح روي ديگر سكه           تعين

ـ گفتماني مسلط و يـك  بنديِ ايدئولوژيك   توان در نهادي اجتماعي يك صورت معموال مي
 موضـوع اصـلي   3.ص دادبندي ايدئولوژيك ـ گفتماني تحت سـلطه تـشخي    يا چند صورت

ژيك ـ گفتمـاني   بندي ايـدئولو  ي يك صورت  درون نهاد، حفظ سلطهيي بين نيروها مبارزه
بنديِ ايدئولوژيك ـ گفتماني مسلط به منظور جايگزين كردن   يا تضعيف يك صورتمسلط 
   4.بندي ايدئولوژيك ـ گفتماني ديگر است صورت

اي ناشـناخته بـراي      ديشه مـصر، حـوزه    حوزه ان  دهد كه   بررسي پيشينه تحقيق نشان مي    
 متأسفانه توجه به اين بخش از تـاريخ معاصـر،   .محيط علمي و حتي كليت جامعه ما نيست    

بـه  . گير نيـست    البته اين كم اقبالي همه    . آن چنان كه در خور آن بوده، صورت نگرفته است         
يار مورد عنايـت    گرا در جهان عرب و به ويژه در مصر، بس          نظام انديشگاني اسالم  طور مثال   

اي سكوالر زياد نظر انديشمندان را جلب نكـرده و در             اما حوزه انديشه   ،قرار داشته و دارد   
تـرين كتـاب فارسـي در ايـن      مهـم . نتيجه متون توليد شده در اين بخش، بسيار اندك است         

اثـر  ي ناپلئون به مصر تا جنگ جهاني دوم،          سيري در انديشه سياسي عرب از حمله      حوزه،  
هاي فكري موجـود در مـصر بـه          اين كتاب ديد خوبي نسبت به جريان      . است  عنايت حميد
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، اثر با ارزش هشام بشير شرابي       روشنفكران عرب و غرب   اثر بعدي كتاب    . دهد خواننده مي 
اين كتاب كه در حقيقت تأليفي به زبان انگليسي اسـت، بحـث تجـددگرايي در بـين                  . است

هاي سياسـي    گرايشهاي   هم زمان كتاب  . ر داده است  انديشمندان عرب را مورد واكاوي قرا     
 نيز ذي قيمت بودند     ناسيوناليسم، سوسياليسم و كمونيسم در جهان عرب      و    در جهان عرب    

   اما مهمترين اثر در زمينه انديشه عرب، ،و مطالبي باارزش در اين زمينه داشتند
Arabic thought in the liberal age 1798-1939     1915 (انياثـر آلبـرت حـور-

دونالـد ريـد، يكـي از       .  اسـت  جسته تـاريخ جهـان عـرب و خاورميانـه          محقق بر  )1993
داند كه تأثير خـود را بـر تمـام نـسل فعلـي               مصرشناسان معاصر، اين اثر را شاهكاري مي      

گادفري جنسن، از آلبرت حوراني بـا نـام         . خاورميانه شناسان انگليسي زبان گذاشته است     
 اما تمام   1كند؛ ياد مي شناس،     دانشجويان و نويسندگان خاورميانه    ي يك نسل از    پدر خوانده 

ي انديشمنداني مانند فرح انطون آن هم به صـورت   انديشه اين آثار تنها به بازگويي و مرور
  . مختصر و گذرا پرداختند

در اين پژوهش، با كمك نظريه تحليل گفتمان فركالف، سعي شده بـه صـورت دقيـق،                  
به ويژه كه بـا اسـتفاده از        .  انديشمند مورد بررسي و تحليل قرار بگيرد       نظام انديشگاني اين  

ترين كتاب اين متفكر، نوشتار او مورد بررسي قرار گرفتـه و سـعي شـده                 اين نظريه در مهم   
   .ايستارهاي فرح انطون از پشت معناكاوي اين متن، هويدا شده و به خواننده عرضه شود

  

   بر متناي تأثير گذار بررسي بافت زمينه
. شود، در حقيقت يك فضاي اجتماعي به تصوير كشيده شده اسـت            زماني كه متني توليد مي    
بنابراين بـراي   . شود اي است كه متن در آن توليد مي        ي بافت زمينه   فضايي كه بازتاب دهنده   

تحليل گفتمان انتقادي در نخستين گام بايد بافت اجتماعي تأثيرگذار بر توليد متن شـناخته               
هـاي   ها، بايستي بر تحليل    فركالف بر اين نكته تأكيد ويژه دارد كه تحليل گفتمان متن          . شود
ي اين متن،    پس نخستين گام با شناخت نويسنده      2.شان منطبق باشد   مند بافت اجتماعي   نظام
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  .شود يعني فرح انطون، و فضاي كه در آن زيست كرده است، برداشته مي
م متولـد شـد و علـوم ابتـدايي     1874در. س بـود فرح انطون مسيحي و از اهالي طـرابل  

او در سن شانزده سالگي مدرسـه را بـه پايـان            . ي دير كفتين گذراند    خويش را در  مدرسه    
 از اتمام مدرسه، به ادامه مطالعات خويش در مورد فرهنگ، فلـسفه، اجتمـاع،               پس. رساند

زباني كه تمـام    . كردسياست و اقتصاد پرداخت و شناخت كاملي نسبت به زبان فرانسه پيدا             
شد و ابزاري كارآمـد      ي وي را به سوي آشنايي با تفكر غرب رهنمون مي           روشنفكران زمانه 

در همين زمان ابتدا با متفكرين فرانـسوي ماننـد ژان ژاك روسـو و               . در دستان ايشان، بود   
 . سپس با انديشمندان ديگري همچون، تولستوي، كارل ماركس و برنارد شاو           ،ن آشنا شد  نار

اي در   مـدتي نيـز مـدير مدرسـه       . مدت كوتاهي را به همراه پدر، به تجارت چوب گذرانـد          
بـا همـين سـرمايه بـه سـوي          .  پول خوبي بـه دسـت آورد       ،طرابلس بود و از اين دو شغل      

  1.نگاري رفت و تا آخر عمر، در همين حرفه باقي ماند روزنامه
عيت ايـن حرفـه در سـوريه،        نگاري را در حالي آغاز كرد، كه وضـ         انطون، كار روزنامه  

دوران عبدالحميد، قيود آهنيني بر پاي اصحاب مطبوعات گذاشت و اين گروه . بسيار بد بود
هـا،   در نتيجه انطون بـراي آزادي از ايـن رنـج          . بردند به شدت از نبود آزادي بيان، رنج مي       

 اين گونه   نقوال حداد، سوسياليست مسيحي و يار انطون، مصر اين دوران را          . راهي مصر شد  
ي آزادي تفكـر اسـت و        عال، از مكاني كه خانـه     اي ا  سرزمين مصر، نمونه  «: كند توصيف مي 

همين امر هر كس را كه بـه دنبـال گفـتن و نوشـتن آزادانـه             . ي استقالل فكري است    صحنه
  2.»كشاند  مينهست به اين سرزمي

ـ هاي وي در مصر، با نگارش مقاالت كوتـاه و متفرقـه در              نخستين گام  بالغ المـصري  ال
                                                 

از حمله ناپلئون به مـصر تـا جنـگ جهـاني            : يشه سياسي عرب  سيري در اند  ،  )1358( حميد عنايت  :كن .1
  .سپهر: تهران ،دوم

 Albert Hourani, (1967), Arabic Thought in the Liberal Age,London: Oxford University Press. 
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 و  1897ايـن نـشريه در      . در اسكندريه، به اوج خود رسـيد      الجامعه  آغاز شد و با تأسيس      
او هـم  . درست در همان سالي كه انطون از طرابلس به سوي مصر مهاجرت كرد، آغاز شـد             

در طي نشر اين نشريه، با      . رساند نيز به چاپ مي    را صدي االهرام    ي ، نشريه الجامعهزمان با   
زنـدگي  در همين زمـان، ترجمـه تأليفـاتي ماننـد           . نايي و همكاري نزديك داشت    حداد آش 
ي  فلسفه، كتاب   الجامعهدر همان دورانِ نشر     . ، را انجام داد   اورشليم جديد ان و   نر اثر   مسيح
ي عطف زندگي انطون فرارسيد و او        سرانجام، نقطه  1.را نيز به رشته تحرير درآورد      رشد ابن
 در  2نگاري، در غرب نيز ادامـه يافـت        فعاليت او در روزنامه   .  شد  رهسپار آمريكا  1906در  

بـا  .  اي به تحليل مسائل اجتماعي و اقتصادي روي آورد          به طور فزاينده   الجامعهاين دوره،   
 بـه   1922بازگشت او به مصر، اين روش و منش ادامه يافت و تـا روزگـار مـرگ وي در                    

  3.طول انجاميد
نيـز   وي   رشد ابندر متن كتاب    . گذارد  را به نمايش مي    اين مختصر، مسير زندگي انطون    

از اقليتي كـه جامعـه      . او يك مسيحي در جهان اسالم است      . اين زندگي تأثير گذاشته است    
امپراطـوري عثمـاني   . عثماني در روزگار عبدالحميد، بسيار آن را مورد آزار قرار داده است  

ن كه عصر عبدالحميد آغـاز گـشت و         نسبت به اتباع مسيحي خود رفتار بدي نداشت، تا اي         
  . فضاي سياسي و اجتماعي امپراطوري دگرگون شد

اينك سياست ايجاد تفرقه ميان مسلمانان و مسيحيان در سرتاسر قلمرو عثماني دنبـال              
اين سياست از سوي استعمار و از سوي خود حكومت و با اهـداف متفـاوت، پـي                  . شد مي

ن از ميـان رفـتن امنيـت اجتمـاعي و كـشتارهاي      ي نامبـارك آ  شد، ولـي نتيجـه   گرفته مي 
توانستند در كنار برادران مسلمان خويش به زنـدگي          ديگر، مسيحيان نمي  . ناجوانمردانه بود 
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 در شـامات    اين معضل . يافتند آميز خود ادامه دهند و تنها راه چاره را در مهاجرت             مسالمت
هـاي   هـا و جنـگ     صل از شورش  فجايع انساني حا  . به ويژه در لبنان گستره بيشتري داشت      

هـا    در نتيجه بيشتر مهاجرت    1.تري به خود گرفته بود      وسعت گسترده  ،اي در اين منطقه    قبيله
بردند و   ها رنج مي   بنابراين مسيحيان در اين زمان، از تفاوت      . گرفت از اين ناحيه صورت مي    

ـ       . كـشاند  آرزوي برابري اجتماعي، آنها را به مصر مي        ه از ديربـاز    مـصر، سـرزميني بـود ك
ي اجتمـاعي را بـه خـوبي         مسلمانان و مسيحيان را در كنار يكديگر ديده بود و اين پديـده            

  . نمود درك و هضم مي
كرات به    به رشد ابنشود؛ در كتاب     هاي انطون ديده مي    اين موضوع به خوبي در نگاشته     

بارها . گيرد اديده مي هاي مذهبي را ن    ي او تفاوت   و فلسفه  رشد ابنكند كه    اين نكته اشاره مي   
 تـساهل  و تـسامح  از انطـون . پردازد و بارها به اين امر به صورت مستقيم و غيرمستقيم مي          

هاي  شريعت در حكيم كه دارد مي بيان اين فيلسوف  قول از. گويد مي اديان شأن در رشدابن
 يـان اد تمـامي  ؛كنـد  نمـي  باطل تعرض  يا است حق آنها مبادي كه بگويد كه اين به مختلف
 در شـك  و شـمارد  خـوار  را آنها ندارد حق كسي. هستند عوام و خواص به دهنده آگاهي
را  آنهـا  از ،حق به تأويل،  تأويل بهترين كه است آن واجب بلكه. كند تصريح را آنها اصول

كننـد و پرسـتش خداونـد را از بـشر            اديان بـه فـضائل اخالقـي رهنمـون مـي          . ارائه دهد 
 و تقليـد  مـردم  بـر  )فالسـفه (حكمـا  .هاي مذهبي است   ي امت  مهاين اشتراك ه  . خواهند مي

 مگـر  قـصدي  ،مهـم  ايـن  در. كننـد  مي  واجب اه ملت تمام در را، واضعين و انبيا از پيروي
يك سـطح    در راالهي   اديان تمامي گفتار اين با ،رشدابن.  نيست نيكو كردار به مردم تشويق

 و يكي را اديان همه پايه و ريشه. دهد نمي قرار رديگ اديان از برتر را ديني گيرد، و برابر مي  
را بـه   رشـد     ابـن اين عقيده   . كند مي سپاسگزاري رشد  ابن از  از اينرو،  انطون. يابد مي مشترك

 و بـرادري  اصـول  داند كـه بـه زعـم وي، بـر          مانند تفكرات جديد در تمدن نوين غربي مي       
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  1.اند شده بنا انسانيت
و چگونگي گفتمان توليـد شـده در كتـاب،    رشد    ابنتخاب  البته تأثير مذهب انطون در ان     

الي كلمات  ي آن در البه آيد كه صورت پنهان شده حتي به نظر مي   . صورت غيرمستقيم دارد  
عبارتي كـه او را در      . گيرد انطون مدام از عبارت اسالمنا بهره مي      . عبارت، بيشتر هم باشد   و  

در فصلي كه زنـدگي     . سازد ي را پنهان مي   دهد و تفاوت مذهبي و     ي مسلمانان قرار مي    زمره
دهد از پدر وي به عنوان كسي كه موجب شد تا            را مورد بررسي و واكاوي قرار مي      رشد    ابن

اين انتقـال   . كند ، ياد مي  دنكن منتقل مغرب كشور در افريقيه ساحل به اسپانيا از رامسيحيان  
 در نگاه   2.بردند ه اندلس يورش مي   در مقابل اروپايياني بود كه ب      ايشان براي ياري گرفتن از   

كنـد نگـاه مثبـت ايـن         رشد، سعي مـي    به اين رويداد به عنوان يكي از كارهاي مهم پدر ابن          
اي بـه    خانواده نسبت به مسيحيان و مؤثر بودن ايشان را نشان دهـد، بـدون آن كـه اشـاره                  

  .اختالف مذهبي و اقليت بودن اين قشر از جامعه داشته باشد
به نظر قرار است وضعيت اين سامان را در         . پردازد به وضعيت اندلس مي   در جاي ديگر    

هاي  ي دغدغه  دهنده  اما توصيف او كامال نشان     ،توضيح دهد خليفه اموي اندلس     ؛دوره حكم 
 :بـه ايـن عبـارت توجـه كنيـد         . كند يك مسيحي است كه در سرزمين مسلمانان زندگي مي        

 و فلـسفه  علـم،  حمايت تحت و صلح به كديگري كنار در مسيحيان، و مسلمانان ،يانيهود«
 ايجاد عوامل ترين قوي با و صورت بهترين به همزيستي اين. داشتند زيبايي زندگي سلطان،

 و كردنـد  مـي  مكلت زبان يك به اندلس، سرزمين در مسيحي و مسلمان يهود، پس. بود شده
 نـور  روشـنايي  براي و. كردند مي كتابت و داشتند تدريس زبان همان به. بود زيبا عربي آن

 ايجـاد  ايـشان  ميـان  تساهلي و تسامح چنان. بودند آمده گرد سقف يك زير علم، و فلسفه
 تحـول  موجـب  كه موانعي. آن از تر بزرگ حتي و بود كنوني ي زمانه به شبيه كه بود، گشته
 زا شد، مي انسانيت و تمدن خدمت در اشتراكشان و همگي اجتماع براي بشر هاي گروه ميان
 انـسان  كـه  هست، فلسفه خصائص از اين نيست، تعجبي جاي هيچ. بود شده برداشته ميان
. كند مي درك نموده، احاطه را اطرافش كه ابدي ظلمت و بيند مي را خويش ناتواني و ضعف
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 ديـدگانش  در تـسامح  و تـساهل  ديد، را تاريكي و ناتواني و ضعف اين انسان كه زماني و
ي  ي مـسأله   دهد كـه انطـون، حـل كننـده         ارات به وضوح نشان مي     اين عب  1.»شود مي بيشتر

. بينـد  نابرابري اجتماعي حاصل از تفاوت مـذهبي را در حـاكم شـدن فلـسفه و علـم مـي                   
در نوشـتار او ايـن جملـه    . دارد اي كه به زعم وي تعصب را در جامعه از ميان برمـي   وسيله

 دوران كنـوني خـالي از تعـصبات          همانند شود كه دوران حكم؛ خليفه اموي اندلس       ديده مي 
دارد كه تمدن جديد غـرب بـا افـضل           بنابراين به صورت ضمني بيان مي     . مذهبي بوده است  

اي فاضـله در     كردن فلسفه و علم توانسته تساهل و تسامح را در جامعه رواج دهد و مدينه              
ارد و  د ي مـشترك اصـحاب ايـن اديـان را بيـان مـي              از طرفي نقطه  . اين زمينه ايجاد نمايد   

گيرد و  ي عربي زيبا بهره مي از واژه. كند و اين نقطه مشترك، عربيت است      سازي مي  برجسته
  .  دارد عامل عربيت را عامل ايجاد اتحاد بيان داردتالشبا اين توصيف 

 از نگاشتن كتاب، ايجاد تقريـب اسـت؛ از ميـان             دارد كه هدف    به وضوح بيان مي    مولف
ها جهل و تعـصب در       سال.  شرقي، تا وحدت كلمه ايجاد شود      ها بين عناصر   برداشتن فاصله 

اين امـر،   . جامعه حاكم بود؛ اما اكنون زمان به واسطه علم و فلسفه، زمان تقريب شده است              
 گذاشـتن    هـا،  كنـار     پس رمـز بهـروزي مـا شـرقي        . ها استوار است   داشت تفاوت  بر گرامي 
اين عبارات در تمام مـتن بـه       2.استهاي مذهبي به ويژه ميان مسيحيان و مسلمانان          تعصب
. ي كتـاب نـامعلوم و مـستور بمانـد          شود كه مذهب مؤلف براي خواننده      اي نگاشته مي   گونه

اي كـه اكثريـت آن مـسلمان         اش از سوي جامعه    انطون به عمد و براي پذيرفته شدن انگاره       
  .برد هستند، اين شگرد را به كار مي

شود، نگاه وي نسبت بـه فلـسفه و           آشكار مي  ي ديگري كه از فحواي سخن انطون       نكته
توان به كمك آن به جنگ تعـصب         بيند كه مي   افزاري مي  دو را بسان جنگ    او اين . علم است 

فلـسفه  . شـود  فيلسوف، هويـدا مـي     رشد ابنپس دليل انتخاب    . اي رفت  كور مذهبي و فرقه   
البتـه بـه    .  تعصب باشـد   ي تواند از ميان برنده    تواند نگاهي متفاوت به جامعه ببخشد، مي       مي

وضوح در كالم او اين نكته آشكار است كه اين دستاورد فلسفه، شـباهت بـسياري بـه آن                   
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گيـري از همـين    تمدن نوين نيـز بـا بهـره   . چيزي دارد كه غرب امروز به دست آورده است       
او علم، فلـسفه و      .هاي مذهبي، نژادي و غيره، حاصل آمده است        فلسفه و برداشتن نابرابري   

شـود آنهـا را از هـم جـدا      بيند و معتقد است كه نمي  ب را مانند نور، هوا، زمين و آب مي        اد
  1.كرد

كند؛ اما اين انتخـاب      گونه انطون، فيلسوف مسلماني را از قرون طاليي انتخاب مي           بدين
، بخشي  زمانياندلس، سرزميني كه    . است رشد ابن ديگري نيز دارد و آن مكان زندگي          وجه

دوران طاليي كـه اسـالم، بـه زعـم وي تمـدن شـرقي، در اوج                 . م بوده است  از جهان اسال  
. ن اسـت  ناي انطون عصر انحطاط شرق به ويژه مـسلما         زمانه. درخشش در اروپا بوده است    

گويد كه درست وضـعيت       اما انطون از عصري مي     ،گيري غرب و اروپا نيز هست      دوران اوج 
گير پيدا كرده    اش در غرب شهرتي چشم     يشهگويد كه اند   از فيلسوفي مي  . برعكس اكنون بود  

گويد كه از شرق فـرو رفتـه در محـاق سـخن              اينها همه از احساس مردي سخن مي      . است
تشابهي دو چنـدان ايجـاد       رشد ابنداند و همين امر ميان او و         خود را فيلسوف مي   . گويد مي
 هـاي  تمدن و ها رزمينس از كه علومي مقابل در اروپا هاي دروازه شدن باز از انطون. كند مي

 باشـيد  علم جستجوي در فرموده پيامبر كه اين از. كند مي صحبت آمد مي سويشان به ديگر
ـ  بـه  و است اسالم جهان به كالمشروي  . باشد چين در كه آن ولو  مقابـل  در كـه  ستگيواب

 شـرح  را اروپـا  در رشدابن افكار انتشار چگونگي دارد سعي. است كرده ايجاد جديد علوم
 ترجمه وسيع صورت به هستند اعراب آثار از گرفته بهره بسيار كه اروپايي آثار كهاين ،دده

 شايد دارد كه   بيان مي  پس. نشد انجام شرق در كاري چنين اما ،گيرد قرار اختيار در و شده
 وظيفـه  ايـن  رسـاندن  انجـام  بـه  براي مشكالتش تمام با الجامعه بود ساخته مقدر خداوند
 و اصول طلب به تا خويش انديشمندان و بزرگان از ،شرق آگاهي براي.  دخيز پا به مقدس
   2.برخيزد حقايق

 علت انتخاب موضـوع، گفتمـان توليـد شـده و            ، انطون تحليل گفتار  در پژوهش حاضر  
در . شـود  گردد و گام دوم آغـاز مـي         فضاي بينامتني درك مي    وي توليد متن مشخص      نحوه

                                                 
  .35، صالمجتمع و الدين و االشتراكيها. 1
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  . ايدئولوژيك حاكم بر متن آشكار شودشود فضاي ي بعد، تالش مي مرحله
   

  رشد ابنهاي انطون با تحليل متن كتاب  شناخت انگاره
توان درك كرد، اعتقاد انطون به جـدايي ديـن از    اي كه از فحواي كتاب مي     نخستين شاخصه 

سالمه موسي از اين كتاب به عنوان بهترين كتابي كه در زبان عربي در ابتداي . سياست است
او معتقد است كه اين نخستين اثر عربي اسـت كـه            . كند نگاشته شده است، ياد مي     1اين قرن 

 او اثر خويش را خطاب به نسل        2.در دفاع از آزادي فكر و تسامح ديني، نگاشته شده است          
ها و تمام اديان، دعـوت بـه         نگارد، و متفكرين و صاحبان انديشه را در تمام ملت          جوان مي 

ي  اين نخستين بار است كه كسي با اين صـراحت، جامعـه           . يدنما جدايي دين از سياست مي    
او معتقد است كه صاحبان انديشه و متفكرين در تمام          . كشاند سنتي خويش را به چالش مي     

.  انـد  ها و اديان موجود در شرق، زيان امتزاج دنيا و دين را در ايـن عـصر درك كـرده             ملت
بايـستي  .  و محترم خويش قرار بگيرنـد      اكنون زماني است كه بايد اديان در جايگاه مقدس        

اكنون زمان آن فـرا رسـيده كـه راه          . ي سياست، انديشيد   تنها به  جدا ساختن دين از حوزه       
همـاهنگي  . ي هماهنگي فرهنگي اسـت     اين اتحاد ثمره  . اتحاد با تمدن اروپايي را پيدا كنيم      

ن كتاب بـراي تمـام      اي. سازد ي جهان را دگرگون مي     فرهنگي ميان اسالم و مسيحيت، چهره     
اساس اين روش، احترام به آزادي فكر و        . گشاست متفكرين شرق، از هر نژاد و مذهبي، راه       

هاي علـم    اين امور، از اولويت   . انديشه است تا حقايق و مبادي آن، جزء به جزء تجلي يابد           
  3.و اخالق است

 ؛ دين ساساا. دي دين شو    كه قصد ندارد در نوشتار خويش وارد مسأله        كند  اشاره مي  وي
من به   كه   كند  اما از اين عبارات استفاده مي      ،موضوع كتاب فلسفي است   . ي او نيست   دغدغه
 از  شـوم و   اي كه برايم معنايي ندارد و ورود به آن سودي به همراه نـدارد، وارد نمـي                 حوزه

                                                 
  :نك .م، نگاشته شد1903در سال  اين كتاب .1

ــ  M.Najjar,Fauzi, (2004),”Ibn Rushd(Averroes) and the Egyptian enlightenment ــ

movement,”p.203. 
  .67ص. اداره الهالل: قاهرهاريخ، حريه الفكر و ابطالها في الت، )تا بي(سالمه موسي. 2
  .41، صرشد و فلسفه ابنمقدمه؛ ؛ 2، 1صالمجتمع و الدين و االشتراكيه،  .3
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دانـد كـه ارزشـي       سوي ديگر علم و فلسفه و اخالق را به مانند نور، هوا، زمين و آب مـي                
ي كائنـات بـراي جهـان         از واژه  1.شان وجود نـدارد    كسان دارند و در جهان تفاوتي براي      ي

كند و به اين شكل حتي بعد مـاورايي جهـان را هـم در ايـن موضـوع شـريك                      استفاده مي 
از فيلسوفي مسلمان كه . شود هاي انطون در اين جمالت آشكار مي  به وضوح انگاره  . كند مي

فلسفه را به هم نزديك كنـد و از آزادي فلـسفه دفـاع نمايـد،                ي دين و     تالش داشته حوزه  
فيلسوفي كه در مقابل تالش غزالي براي جلوگيري از فلـسفه بايـستد و بـا                . راند سخن مي 

ثابـت كنـد كـه قـرآن از         . هايي محكم ثابت كند كه دين بـا فلـسفه مخـالفتي نـدارد              برهان
مذهبان خـويش در       زمانه خود و هم    ي راند تا دغدغه    و سخن مي   2كند ورزي دفاع مي   فلسفه

  .جهان عرب را پاسخ گويد
كند كه بشر يا مردم معمولي       ي معرفي مي  ا  ، فيلسوف را رها از قواعد مادي      وي از سويي  

 فيلسوف بـه عبـادت      ،كنند در عبادت اهللا به آن نيازمند هستند و به زعم وي به آن اكتفا مي              
اي  اين نوشتار نيز گونـه    ،  شود ي درك نمي   امري كه توسط مردم عاد     .پردازد روح و حق مي   

 از سوي ديگر، تنها مـدافعان سـنت و شـريعت را             3.دهد جايگاه ابرقهرماني به فيلسوف مي    
دهد و ايشان را در مقابـل أعـالي يـا همـان              به آنها لقب أسالف مي    . داند مردمان عادي مي  

را بـا بـه كـار بـردن         كند نگاه غير عقالني به مـذهب          پس تالش مي   4.دهد فالسفه قرار مي  
در فحواي متن، به وضـوح      . كلمات ارزشي فرو آورده و به علم و فلسفه مقامي ويژه بخشد           
در هـم شكـستن هژمـوني       . قصد وي در از ميان بردن قدرت حاكم بر جامعه نمودار اسـت            

سنت و توليد ايستاري كه جدايي دين از سياست و برجسته كردن تمدن نوين در آن خـود                  
  .دكن نمايي مي

                                                 
  .49همان، ص. 1
بررسي و نقد كتاب فصل المقـال ابـن         : از فلسفه رشد    ابندفاع  «،  )1392( جرج فضل الحوراني     مقاله : نك .2

مباني و ضوابط تأويل    «؛ احمد عبادي،    40ـ46، ص 78شكتاب ماه فلسفه،    زاده،    اهللا علي   ، ترجمه روح  »رشد
  .7ـ18، ص1384، زمستان3شفصلنامه پژوهشي انديشه نوين ديني، ، »از ديدگاه ابن رشد
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. فرح انطون معتقد است كه دو امر، موجب عقب افتادن و اضمحالل شـرق بـوده اسـت                 
يكي پيوند و پيوستگي علم به دين و دو ديگر، دعوت دين بـراي كنـار گذاشـتن مبـادي و      

از نظر انطون زماني مدنيت   . ي آن استوار است    اصولي كه  قواعد علوم بر پايه      . اصول طبيعي 
هاي آن سامان، عمـل خـويش را بـا مبـدأ             خود گرفت كه ملت   اروپايي صورتي حقيقي به     

زماني كه توانستند خود را از  ايـستايي، جمـود و            . قدرت مادي و قوانين طبيعي وفق دادند      
ي انـسان محـور بـه جـاي          گونه است كه انطون با نشاندن انديشه       اين. ايمانِ ديني رها كنند   

.    كنـد  در دنياي محسوسات جستجو مـي     ي الوهيت، سعادت بشر را بر روي زمين و           انديشه
به زعم وي، اين نگرشي است كه تمام بشر را در يك سطح قرار داده و فرصـتي بـزرگ را                     

  1.دهـد  نگر تغييـر مـي      انطون ذهنيت خدانگر را به ذهنيت انسان      . گذاشته است روي او    پيش
جامعـه  .  را در  اصـالح اجتمـاعي بدانـد         شود كه اصالح حقيقي    همين نگاه وي موجب مي    

راه رسيدن بـه    . بايستي از فقر، ظلم و جهل رهايي يابد، تا به سعادت حقيقي دست پيدا كند              
اين آرزو، عمل بر اساس اصول علمي است و كنار گذاشتن هر عملـي كـه اساسـش ديـن                    

  .است
ي علـم و     انطون معتقد است كه مبدأ تمدن جديد بر دو قاعده استوار است، يكي، قاعده             

گيـرد، دو حزبـي كـه        او به وضوح از اين عبارت بهره مـي         2.ي سكوالريسم  ديگري، قاعده 
پس آشـكارا سكوالريـسم را    3. اند، حزب علم و حزب دين      همواره در نبرد با يكديگر بوده     

 بـر  بيـشتر  توضـيح  در و نـويس  زيـر  درانطـون    .دهـد  اش بازتاب مـي    به سبك فرانسوي  
 با رشد ابنعصر   در دين علماي تا چه حد  نشان دهد كه     كند ش مي تال رشد، ابن هاي انگاره
كند ثابت نمايـد كـه        سعي مي  وا .، مخالفت داشتند  هستند ثابت طبيعي قوانين كه ايستار اين

 اكتشافات اين از پس و امروزه اما ،انگاشتند مي كافر را هايي انديشه چنين صاحب اين علما 
ـ   بدين 4.است نمانده باقي انكاري مجال علمي، ست بـودن خـويش را آشـكار        گونه پوزيتوي

                                                 
  .87، ص1875-1914هاي تكوين  سال: روشنفكران عرب و غرب .1
  .30ـ31المجتمع و الدين و االشتراكيه، ص .2
  .95، صو فلسفهرشد  ابن. 3
  .97همان، ص .4
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بـا پوزيتويـسم غربـي در عبـارات          رشـد  ابنهاي   تالشش براي تطبيق دادن انگاره    . كند مي
ي تطـور دارويـن       از فحواي كالمش همچنين اعتقادش به نظريـه        .ديگري قابل رؤيت است   

رسد كه اصـل و ابتـداي        به اين نقطه مي    رشد ابنهاي فلسفي    از بررسي انگاره  . شود ديده مي 
كند  حركتي كه چيزي پيشيني را به چيزي در آينده بدل مي          . لق چيزي مگر حركت نيست    خ

   1.شود و در همين مسير، عمل خلق تكميل مي
 او مردان علم و نخبگان فكري       .د كه  قدرت، حق نخبگان فكري است       انطون اعتقاد دار  

 توان رويارويي   مردمي كه . داند را مدافعين حقوق قشر ضعيف جامعه و به ويژه كارگران مي          
كنند، را   با صاحبان سرمايه و قشر روحانيون، كه در صيانت از صاحبان سرمايه كوشش مي             

اين نگاه انطون شباهت زيـادي  . كنند ندارند و به كمك نخبگان فكري اين توان را كسب مي       
او نخبگان فكري جامعه را ناجيان ملت       . به نگاه شبلي شميل، همتاي سكوالر خويش دارد       

شناسـد، امـا     انطون نيز همانند شميل، مبدأ دولت و حكومت را قوانين طبيعـي مـي             . اندد مي
نخبگان را مسئول پياده كـردن اصـول عقاليـي در جامعـه و همچنـين بـه اجـرا درآوردن                     

اين ايستار به وضوح در مـتن كتـاب مـورد نظـر ديـده                2.بيند مساوات، تساهل و رأفت مي    
  . شود مي

 بـوده  مـردم  عامـه  بر فالسفه و بزرگان حكومت به معتقد ونطافال از تأسي به رشدابن
 و بگيرنـد  قـرار  تعلـيم  تحـت  تا مردم اجبار وجوب و برپاسازند را انصاف و عدل تا است

را بـا ايـن      رشـد  ابـن انطـون اعتقـادات      3.بياموزند ،داند مي معتبر را آنها عقل كه را علومي
 عنـوان  بـه  انسان كه دارد اعتقاد خدا، به صالات از بحث در رشدابن«: دارد عبارات بيان مي  

 پس. يابد مي دست حقيقي معرفت به آن با اتحاد و عام عقل به يافتن اتصال با منفعل، عقل
 خداوند به اتصال راه پس. شود مي چيز هر بر عارف و يابد مي وقوف چيز هر بر انسان علم
ـ  هدف. است درس و علم همانا زندگي اين در سعادت راه و  جهـان  ايـن  در زنـدگي  از ام

 انـسان  كـه  زمـاني . نفـساني  هواي و حواس بر عقل و فكر يافتن تسلط مگر نيست چيزي
                                                 

  .100 همان، ص.1
  .61همان، ص .2
  .123 همان، ص.3
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 همـين  و كند مي درك زمين روي بر را بهشت و سعادت يابد، دست دشوار امر اين به بتواند
 .يابند مي دست آن به مردان بزرگ تنها كه است سعادتي اين اما.  شود مي وي دين و مذهب
   1.»اند گذرانده نفس و لعق پرورش در دراز عمري كه مرداني

گيـرد و ديگـر      سعادت در دست صـاحبان علـم قـرار مـي           از منظر وي،     به اين ترتيب،  
جاي ديگر نيز   . گيرند تر قرار مي   شوند و در مقامي نازل     مردمان از اين قشر برجسته جدا مي      

 درك خـواص  توسـط  تنها علم«: كنيدشويم، به اين جمله دقت       با همين عبارات روبرو مي    
نگاه وي به نخبگان . ايستار انطون به وضوح در اين عبارات مشخص شده است 2.»گردد مي

يا ايـن نگـاه كـه دانـش         . و جايگاه ايشان، شايد از جايگاه خود انطون نشأت گرفته است          
  .تواند راه نجات را هموار سازد و دانش در دست نخبگان فكري است مي
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  نتيجه
هـاي ميانـه     به معرفي و شناخت فيلـسوف مـسلماني از سـده          ي او،    و فلسفه  رشد ابنكتاب  
ي كتـاب را     كنـد تـا نگارنـده      بررسي گفتمان حاكم بر متن اين كتاب؛ كمك مـي         . پردازد مي

اي سكوالر كه ايدئولوژي وي در اين كتـاب و در توليـد مـتن، صـورتي                  نويسنده. بشناسيم
 به هدف درهـم شكـستن هژمـوني سـنت، بـه بازتوليـد               ، و گيرد ا به خود مي   مادي و هويد  

بنابراين شناخت ايستارهاي انطون به فهم عميـق و انتقـادي           . آورد ي غربي روي مي    انديشه
شود و تحليل انتقادي گفتمان حاكم بر كتاب، ايدئولوژي مسلط بر ذهـن              كتاب او منتهي مي   

 مسلط بر اذهان روشـنفكراني اسـت        ته اين ايدئولوژي  الب. گذارد ي ظهور مي   وي را به منصه   
كه تحت تأثير تمدن نوين غرب هستند و شناخت جهان فكري ايـشان ايـن امـر را ثابـت                    

. طلبـد  پذير نيست و فرصتي ديگـر را مـي          آن در اين مجال امكان      امري كه توضيح  . كند مي
ساهل و تسامح در امـر       جدايي دين از سياست، ت     ؛رشد انطون با شرح و توصيف انديشه ابن      

تـالش دارد   . كنـد  مذهب، باال بردن جايگاه علم و فلسفه و مواردي از اين نوع را دنبال مي              
. هژموني مذهب را در جهان اسالم در هم شكند و هژموني برتري علم را جايگزين آن كند                

، هاي مذهبي در كشورهاي اسالمي، در دوره عبدالحميـد         براي در هم شكستن انزواي اقليت     
استفاده كند از قدرتي كه به زعم وي، توان تقريب بين مذاهب            كند از قدرت فلسفه      سعي مي 

  .  دهد را دارد و همين نظام انديشگاني چارچوب كلي متن توليد شده را شكل مي
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