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این جستار به شیوه توصیفی -تحلیلی ،مبتنی بر چارچوب نظریهه سسااتهتارارت تهکر هرده
اتت ،ضرن تطبیق چگونگی رویکرد اقبال الهورت و منفلوطی به سدیده اتهتارار و سیامهدهات
آن در جوامع اتکمی به بازخوانی شگردهات بازشناتی و بازتازت فکهرت و فرهنگهی ایهن دو
ادیب روشنفکر بپردازد .مطابق نتایج این سهووه از نظهر اقبهال و منفلهوطی ،تری تهرین آفهت
حضور اتتارار و اندیشههات غربی در جهان اتکم ،امپریالیسم فرهنگی و هویتزدایهی اتهت.
آن دو برات واتازت اندیشههات ت ابلی غرب/دیگرت و فرادتتی غهرب /فرودتهتی دیگهران در
گفتران اتتارارت ،وشیدهاند از ظرفیتهات ادبی زبان فارتی و تربی برات بازاندیشی ههویتی و
بیدارت ترومی اتتفاده نند با این تفاوت ه اقبال با ترر ز و احیات زبان و ادبیات فارتهی در
شبهقاره قصد دارد ،تکر اتتارار برات هویتزدایی از مردم شبهقاره را بهیاثهر تهازد؛ ضهرن
اینکه گستره نگاه و حوزه اندیشههات سسااتهتارارت اقبهال بهه تهبب ماهیهت انترناتیونالیسهم
اتکمی از نگرر سسااتتارارت ملیگرایانه منفلوطی بسیار فراتر اتت.
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 .1مقدّمه
 1-1بیان مسأله
از وجوه برجسته آثار ادبی ،سیوند ناگسستنی آنها بها اجترهاو و تیاتهت اتهت .درههم
تنیدگی آثار ادبی مااصر با جریانهات تیاتی و طرح گفترانهات رایج روزگار ،موضوتی
اتت ه با وا اوت روشرند متون ادبی بیشتر آشکار میشود .گرچه این ویوگی در نهوو
داتتانی مااصر بویوه رمان ،نرودت آشکارتر داشته و دارد ،شدت چنین رویکردت – بهه
دلیل رقابت و تأثیرسذیرت مت ابل شاتران و نویسندگان از یکهدیگر -در ترصهه ادبیهات
منظوم نیز با شدت و ضها

بهروز و ظههور دارد هه بازنرهایی سربسهامد ایهن جریهان

فرهنگی را در سهنه ادبیات مااصر ایران و شبه قاره باید محصول تحهوالت مضهرونی و
نوگرایی تنتشکنانه حاصل از ته تامل انگیزشهی مههم اجترهاتی و تیاتهی دانسهت:
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نخست ،ورود تفکرات غیربومی و هجره فرهنگی غرب در لوات سوشه

متنهاق

نرها؛

سدیده فریبنده شرقشناتی و دیگهرت صهورت آشهکار وجههه غربهی یانهی اتهتارار و
اتتثرار .تامل دوم ،ه تابع تامل نخستین اتت ،چالشهات ت ابل و ناتهازگارت رههاورد
فرهنگی و تیاتی غرب با تنت فکهرت و فرهنگهی در جوامهع شهرقی و تهوم ،ظههور
جنب هات مردمی بیدارتبخ

در شورهات شرقی اتت؛ ماننهد ان هکب مشهروطه در

ایران ،نهضهت اتهت کلطلبانهه در هندوتهتان ،مصهر و  ...هه بها ههدایت و محوریهت
روشنفکران و احساس رتالت شاتران و نویسندگان در اناکاس ایهن تحهوالت در هنهر
کمی خود هرراه بودهاتت.
یکی از گفترانهات رایج تدافای در جوامع شرقی بویوه در میان روشنفکران مسلران،
گفتران تاختارشکنانه یا واتهازت غرب/شهرق وخهودت /دیگهرتن درنتیجهه بازتهازت
هویتی و مارفتی و حفظ اتت کل فکرت و فرهنگی شهورهات ترهدتام مسهلران شهرقی
اتت ه به طرح سرتشی دوباره ،اما مؤاخذه ننده از مفهوم غرب میسردازد ور.ك :تاتی،

136 :1385ن ه در قاموس نگرر سووهشگران با تنوان گفتران سسااتتارارت نامگذارت
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میشود .وگرچه تاریخ سیدای
در سیههدای

آن نخستین بار به شورهات آفری ایی میرتدن.

چنههین تههنت فکههرت ،ن ه

روشههنفکران دینههی را نبایههد انکههار ههرد؛

روشنفکرانی ه ویوگی اصلی حر ت آنها ،فراقومی و فرامنط هات بودن اتت .در تهاریخ
فرهنگی شورهات مسلران بویوه سانی ه در قالب هنر و ادبیات باالخص هنر کمی
شههار بههه طههرح گفترههان سسااتههتارارت ،شهههره شههدهاند ،نههام و یههاد اقبههال الهههورت
و1877م1256/ه.ق1938 -م  1317/ه.قن برجستهتر مینراید .اندیشرند هنرمندت ه باید از او
با تنوان مروّج ترتخت تفکر انترناتیونالیسم اتکمی و حتهی شهرق وطنهی یهاد هرد.
وتات اندیشگانی اقبال و تسلط بیمانند او به فرهنگ غربی و اتکمی ،مهارت زبانی او
در فارتی ،اردو ،تربی ،آلرانی و  ...تفرهات متادد به شورهات اتهکمی چهون هنهد،
ایران ،افغانستان ،مصر ،هرجوارت هریشگی او با قرآن و مثنوت موالنا و  ...به دیهدگاهها
و اظهارنظرهات او درباب مسائل فرهنگی و تیاتهی اهریتهی ویهوه داده اتهت .درواقهع
اتت؛ چنانکه برخی اورا ماادل ادوارد تاید -سیشگام تفکهر سسااتهتارارت در شهرق –
برخی دیگر اورا چون ییر گور ،فیلسوف اخکق و برخی چون فروزانفر ،اورا به دلیل
ت لید و اقتبات

از تبک موالنا «تجلی روح مولوت در تصر ما» میدانند و چون ملهک

الشارات بهار ،اقبال را فراتر از صد شاتر روشنفکر به حساب میآورد:
تصر حاضر خاصه اقبال گشت

واحدت ز صدهزاران برگذشت

شهاتران گهشتند جیشی تارومار

وین مبارز رد هار صهد تهوار

گرچه اقبال در آفرین

آثارر ،رویکهردت ار ردگرایانهه داشهته ،مثنویههات فارتهی او

بیشترین وظیفه را در بازگفت تفکهر تیاتهی او در قالهب هنهر داراتهت؛ لهذا ردگیهرت
اندیشههات او در مثنویهات اترار خودت و1915ن ،رموز بیخهودت و1918ن بهتهرین بسهتر
نرای

ن

گفتران ضد اتتارارت اقبال الهورت به شرار مهیآیهد .از ایهن رو ،تحلیهل

سسااتتارارت مثنویهات فارتی اقبال الهورت با رویکهرد ن هد تیاتهی ،نههتنهها یکهی از
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شخصیت چندبادت اوتت ه اغلب سووهشگران را به م ایسهه او بها دیگهران واداشهته
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گفترانهات مشترك جاماه ایرانی و شبهقاره را بازمیتاباند و به شهناخت بیشهتر منظومهه
فکرت اقبال الهورت رک می ند ،در وا اوت یفیت آمیزر ادبیات منظهوم مااصهر بها
جریانهات تیاتی نیز رهگشا خواهد بود؛ به بیان دیگهر ،غلبهه گفترهان ضدامپریالیسهتی
اقبال الهورت در مثنویهای

باید به دالیلی مانند توفیق در بازتابانهدن سیونهد ادبیهات بها

تیاتت ،هرچنین طرح تاختارشکنانه گفتران غرب/شرق در یکی از حساتترین برهه-
هات تاریخی شورهات مسلران در دوره مااصر ،اثرت قابل تأمل به شرار آورد.
مصههطفی لطفههی الرنفلههوطی و1255-1303ر1924-1876 /م.ن در حههوزه نثههر یکههی از
شاخصترین داتتاننویسان ضداتتارار در مصر بهه شهرار میآیهد .ایهن داتهتاننهوی
برجسته ،هوشرندانه با ریشهیابی توامهل ت هبمانهدگی جاماهه ،اتهتارار را بزرگتهرین
مشکل جوامع خهود و تامهل اصهلی ف هر اقتصهادت و فرهنگهی مارفهی می نهد .او بها
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رویکردت مبتنی بر رمانتیسهم اجترهاتی ،آمیخهتن واقایهت بها تخیهل و ایجهاد نگرشهی
ایدهآ لیستی به طرح نابرابریهات اجتراتی و ظلم و تادت حکام مرتوب و دتهتنشهانده
اتههتارار روت آورده اتههت .نوشههتههات او در ایجههاد بیههدارت ملههی در مصههر درنتیجههه
بازشناتی فرهنگ بومی و تتیزه با فرهنگ غربی ،جایگاهی ویوه دارد.
باتوجه به اهریت اندیشههات این دو اندیشرند در نهادینهشدن گرایشهات خودیهابی
و بازاندیشی فرهنگی -تیاتی در جوامع اتکمی بویوه در حوزه شهورهات شهبهقهاره،
ایران و تهرب ،ایهن جسهتار نهاظر بهر دو مسهيله بنیهادین يیهل ،یکهی «بنیانههات تفکهر
سسااتتارارت مثنویهات اقبال الهورت و داتتانهات مصطفی لطفی منفلوطی ماطهوف بهه
دام وجه واجتراتی ،فرهنگی یا تیاتهین طهرح میشهود» و دیگهرت «مطهابق نگهرر
سسااتتارارت اقبال و منفلوطی ،راه برونرفت از بحرانههات فرهنگهی و تیاتهی حضهور
اتتارار در شورهات مسلران چیست »،تکر می ند به ساتخی درخور دتت یابد.
 2-1پیشینه و ضرورت پژوهش
سووه

در حوزه اقبالشناتی سربار و سرحجم اتت؛ از سووهشهات محرد ب ایی ما ان،
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 3-1چارچوب نظرت سووه
این م اله به شیوه توصیفی -تحلیلی مبتنی بر رهیافتهات ن د سسااتتارارت تکر می ند
به نظام اندیشگانی جهان اتکم و راهبردهات ترلی دو روشنفکر اندیشرند برات م ابلهه
و رویارویی با سدیده اتتشراق و اتتارار بپردازد.
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ه غالبا بر محور اقبال الههورت مترر هز اتهت و هرچنهین وجهود م هاالت سووهشهی
نزدیک به موضوو مانند «غربشناتی از دیدگاه اقبال الهورت» نوشته تباس تایدتسور
چاپ شده در مجله سیک نور و1384ن یا م اله «مسائل ترده شورهات شهرقی در اشهاار
فارتی اقبال» نوشته مجدالدین ا بر چهاپ شهده در سووهشهنامه تلهوم انسهانیو1384ن و
هرچنین وجود سایاننامههات دانشجویی مانند «اندیشههات تیاتی اقبال الههورت» و1372ن
نوشته بهروز ابویی دفاو شده در دانشهکده تلهوم تیاتهی دانشهگاه امهام صهادقوون و «
بیداریگرت در اشاار فارتی اقبال» و1375ن نوشهته صهالا ادیبهی دفهاو شهده در دانشهگاه
تربیت مدرس و «بررتی افکار و تبک شناتی اشهاار در مثنویههات تکمهه محرهداقبال
الهورت» و1388ن اثر زینب ترب فیروزجایی ،دفاو شده در دانشگاه تکمه طباطبهایی و ...
هره و هره گواه گستردگی سووه در زمینه اقبهالشناتهی اتهت .در تهین حهال ،ایهن
سووهشها هیچگونه هرپوشانی با این جستار ندارد؛ زیرا م اله سی رو ،هم در چگهونگی
نگرر به فرم و محتوات آثار اقبال و منفلوطی و هم تفاوت در رورشناتهی سهووه ،
سووهشی تازه در گسترة ادبیات تطبی ی به شرار مهیرود؛ چنانکهه حتهی برخهی از ایهن
سووهشها از نظر محدوده و زمینه نیز با قلرروت موضوتی این سهووه متفهاوت اتهت.
درباره منفلوطی نیز در رشتۀ ادبیات ترب در ایران گاه سایان نامههایی نوشته شده اتت؛
مثل «مضامین اخکقی و اجتراتی در آثار منفلوطی» و1383ن ،دانشگاه آزاد تهران مر ز هه
هم از نظر موضوو و حیطه سووه و هم از نظر رورشناتی و چارچوب سهووه بها
این جستار تفاوت دارد .نرایاندن رابطه ادبیات با تیاتهت بهویوه اربسهت تلرهی ن هد
سسااتتارارت در ادبیات داتتانی مااصر ،ه رتر سی دراین وادت قهدم نههاده و غالبهام
مورد غفلت و یا بیتوجهی مح ان قرار گرفته اتت ،اهرّیت و ضرورت سووه مها را
بی از سی بیان می ند بویوه اینکه این م اله تکر می ند ناظر بر سرت هات بنیهادین
روزگار ما به اف هات انتظار خوانندگان از متن ادبی ،ساتخی درخور ترضه ند.

 3-1-1ادبیات و نظریه پسااستعماری
اگههر اصههطکح «اتههتارارت» بههرات اشههاره بههه دوره سههی

از اتههت کل اتههت ،اصههطکح

«سسااتتارارت» در فرایندت درزمانی به لیت فرهنگی تحهت تهأثیر از فراینهد هومهونی
امپریالیسم از لحظه شروو اتتارارگرت تا نون ،اطکق میشود .ه غالبا در ادبیات ملهل
آفری ایی ،آتیایی و جوامای اتتارارشده ظهور و بروز مییابد ور.ك :گرین و لبیهان:1383 ،

 415و 416ن .اشکرافت 1نیز تصریا می ند ه اصطکح سسااتهتارارت بهه خهودت خهود
نخستین بار در محافل ادبی برات اشاره به تاامکت فرهنگی جوامع اتتارارشده به هار
رفت .این اصطکح بادها به شکلی گسترده برات داللهت بهر تجربهه تیاتهی ،زبهانی و
فرهنگی جوامای به ار رفت ه سیشتر مستاررههات اروسا بودند .اصطکح اتتارارگرت
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به آثار اتتارار بهر فرهنگهها و جوامهع مهیسهردازد و در اصهل نخسهتین بهار از تهوت
تاریخنگاران س

از جنگ جهانی دوم در اصطکحی هرچهون دولهت سسااتهتارارت بهه

ار گرفته شد .به بیان میلنر 2سیشگامان این نظریه ،غالبا روشنفکران «جهان توم» بودنهد
ه در زمینه مطالاات ادبی در دانشگاههات «جهان اول» فاالیت می ردند .مهرترین آنهان
ادوارد تاید 3اهل فلسطین و اتتاد ادبیات تطبی ی دانشگاه لربیا و باد اتهپیواك 4اههل
هنههد و اتههتاد ادبیههات تطبی ههی دانشههگاه لربیهها بههود .در فهرتههت نههام نظریهههسههردازان
سسااتتارارت هومی بهابها ،اتتاد زبان انگلیسی دانشگاه شیکاگو ،و دیپ

چا رابهارتی

5

اتتاد زبانهات جنوب آتیا در هران دانشگاه را نباید نادیده گرفهت ور.ك :شهاهریرت:1389،
 25تا 27ن.

مطالاات سسااتتارارت جریانی فرهنگی -ادبهی و تهاریخی -اجترهاتی اتهت هه
بیشتر محصول آگاهی و تنبه ملتهات اتتارارشده و به تابیرت تح یر شهده بها دان ننهگ
«دیگرت گنگ و ناشناخته» اتت ه در جوامع شرقی برات واتازت هرگونه مرزبنهدت و
آزادت از تکیق غربی در حوزههات تیاتی ،فرهنگی ،اقتصادت و ...شکل گرفته اتهت.
مطابق این انگاره ،سدیده اتتشراق وشرقشناتین را باید در ت اطع ن شی سارادو سهیکال
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محور تأمل و تامل اتاتی این نظام ت ابلی و تپ

واتازت آن دانست؛ سدیدهات هه از

یک تو در سی بازاندیشی هویت و تشخّص غربهی بهود و از دیگهر تهو ،خهود تهاملی
محرك درجهت آگاهی شرقی و تصیان آنان در م ابل بهازتاری

تحریلهی غربهی بهود؛

چنانکه در آغاز ظهور نظریههات سسااتتارارت در دهه 1960م« ،زمهانی هه اندیشهرندان
مستاررات سیشین به منظور م ابله با گفترانهات اتتارار ،شروو به ایجاد اشکال دان

و

گفترانهات خود ردند ،این گفترانهات سسااتتارارت به جات بیان تجربه اتهتارارگر بهه
بیان تجربه گروههات تحت اتتارار سرداختند و به «فرودتت»  -فرد غیرتفید سوتت ،و
غیرغربهی تحهت ان یههاد حکومهت اتههتارارت -حهق ابههراز نظهر دادنههد .نظریههسههردازان
سسااتتارارت بررتی می نند ه فرهنگهات غرب و اتهتارارگرا چطهور بها شهیوهههات
مختل

متنی ،فرد فرودتت اتتارار شده را به وجود آوردند .هرچنین به بررتهی ایهن

مسأله میسردازد ه فرهنگهات فرودتت چگونه با اتتفاده از روشهات تلنی یا مخفیانهه،
211 :1388ن  .بنابراین ،نظریه سسااتتارارت ،تکر روشهنفکران متاههد بهرات مداخلهه در
تاخت فرهنگ و دانشی بومی اتت؛ وششهی مکتهوب بهرات رخنهه در تهاریخی هه
دیگران برات او نوشتهاند ور.ك :الر175 :1385 ،ن؛ زیرا آن گاه ه ماهیت و جوهره سدیهده
شرقشناتی را ترایز محونشدنی میان فرادتتی غرب و فرودتتی شرق وتهاید36 :1383،ن

شکل میدهد و آن گاه ه از دید آنان ،شرقیان نه تاریخ دارند و نه آزادت و حتی امکهان
شناخت خود را نیز ندارند ور.ك :داورت ارد هانی99 :1390 ،ن برات جوامع شرقی و آفری ایی
چارهات جز رویارویی باقی نریمانهد؛ چنانکهه ادوارد تهاید در تهاب «شهرقشناتهی»
و1978ن با تکیه بر دیدگاه فو ویی «به ماارضه تلیه انجرار و ت یمتازت شهرق و شهرقی
در قالب «غیر» یا «دیگرت» فاقد زمان ،فاقد تهاریخ ،فاقهد فرهنهگ و ...برخاتهته اتهت»
وبوین و رطانسی420 :1388 ،ن.
از این رو ،نظریه سسااتتارارت با جستوجو در ادبیات و هنر و رویکردت انت ادت
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مست یم یا خرابکارانه هم در اتتارار ار ردند و هم به مخالفت با آن سرداختند» و لیگز،
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به حضور اتتارارت امپریالیسم در شورهات جهان توم ،مانند شورهات آفری هایی و
آتیایی ،تکر می ند شالوده ت ابل غرب/دیگرت را از طریق بازگشت به ترچشرههات
خودبنیاد و بومی واتازت ند؛ ت ابلی ه نهه برآمهده از نگهاه انساندوتهتانه غهرب ،هه
تکشی برات بازشناتهی هویهت غربهی و شه

ترهایزات خویشهتن غربهی در م ابهل

دیگربودگی ملل و نوادهات دیگر اتهت؛ چنانکهه ههومی بهابهها مات هد اتهت ،هویهت
اتتارارگروغربن را تنها در تایه تاامل با اتتارارشهده ودیگهرت یها دیگهرانن شهکلی
ماتبر و مست ل به خود میگیرد ور.ك :تسلیری274 :1388 ،ن
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از هرین روتت ه از چشم اندازت سسااتتارارت ،ارزشها و تنتهات فکرت و ادبیات
غرب از جرله روایتهات سسامدرنیسم به دلیل هوادارت از نوتی قهومگرایی تهر وبگر
م صرند .الگوهات اندیشه غربهی -هه بهه تنهوان مثهال از ارتهطو ،د هارت ،انهت،
مار  ،نیچه و فرویهد منشهأ گرفتهه اتهت -یها ادبیهات آن وههومر ،دانتهه ،فلهوبر و
تی.اس.الیوتن بر فرهنگ جهان مسلط بوده ،تنتها و صهورتهات فرهنگهی زنهدگی و
بیان غیرغربی را به حاشیه رانده یا نادیده گرفته اتت وتلدن و ویدوتون237 :1372 ،ن.

138

این روند اتتراض حتی در میان نویسندگان و هنرمندان غربهی نیهز نرهودت آشهکار

138

داشته اتت؛ چنانکه جوزف نراد و1875-1924ن در رمان «دل تاریکی» 6فرضیات برتهرت
نوادت غربیان و طرهع و ولهع امپراتهورت بریتانیها را در گهردآورت ثهروت و فرودتهت
انگارت ملتهات دیگر ازجرله تیاهسوتتان به چهال

می شهاند ور.ك :تهاتی 137 :1385 ،و

تایسن532 :1387 ،ن؛ درتت مانند جورج اورول هه برخهی از آثهارر از جرلهه «مزرتهه
حیوانات» و1945ن به طور نرادین به انت اد از هومونی تیاتی و اقتصادت غرب ماطهوف
اتت .در تالهات باد نیز فرانت

فانون و1925-1961ن مست یرام در آثهارت چهون «ماتهک

تیاه -ماتک تفید» و1952ن و «دوزخیان روت زمین» و1961ن بهه تحلیلهی روانشهناختی-
اگزیستانسیالیستی از آثار اتهتارار و چگهونگی ایجهاد ح هارت در نهواد تهیاهان سهرده
برمیدارد وهران139-138 :ن.
نظریه سسااتتارارت مجروتهات از شیوههات انت ادت و نظرت را دربرمیگیهرد هه در
بررتی فرهنگ مستاررههات سیشین امپراتوریهات اروساییوادبیات ،تیاتهت ،تهاریخ و
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غیرهن به ار گرفته شده اتت .نظریه سسااتتارارت در تین اینکه به رور یها مکتبهی
خاص منحصر نریشود بر فرضیاتی خاص تکیهه میزنهد .ایهن نظریههها تهودمندت
حضور امپراتورت را در مستاررهها و ه در تباراتی از قبیهل «هدیهه ترهدن»« ،میهرا
ادبی بریتانیا» و یا حتی «نوزایی» مشههود اتهتن بهه چهال می شهد و موضهوتاتی
هرچون نوادسرتتی و بهره شی را مطرح می ند ...ومکاریک 335 :1383 ،و 336ن.

بنابراین ،متفکران مات د به گذر از تیطره اتتارارت برات دفاو از فرهنگ خودت «به
بررتی روند و سیامدهات جابههجهایی فرهنگهی و چگهونگی دفهاو آوارگهان از دیهدگاه
فرهنگی خود میسردازد» وبرتنهز1388،ر256 :ن؛ چنانکهه ههومی بهابهها از نظریههسهردازان
برجسته سسااتتارارت ،بیان رده اتت ه:

در اندیشههه خودبرترانگارانهههت غربههی ،هرگونههه نگههرر ت یههدتی یهها ایههدئولو یک
حربهات ایستا و نا ارامد مارفی میشهود؛ چنانکهه در فرضهیات شهرق شناتهانه بیشهتر
غربیان ،اتکم و آموزههات آن مانع تحول اجتراتی مدرن شناخته شده اتت؛ هرانگونه
ه ما

وبر و1864-1920ن وجود نظام زاهدانه دینی ،نبود قانون و نظهام ت کنهی ،نبهود

آزادت و ار آزاد و نبود تاختار شهرت را در الگوت اتکمی موجود ،مانع تح هق نظهام
اجتراتی واقای و مدرن میشناخت ور.ك :هال 108 :1386 ،و 109ن .بر هرین اتاس بود ه
مار

نیز جوامع آتیایی را به تبب تاختار اقتصادت تیاتی وظیفهخوارانهه /مهوروثی

فاقد سی شرطهات تح ق جاماه مدرن میسنداشت؛ لهذا بهاور داشهت هه تنهها بها ورود
تناصر سویات ترمایهدارت غرب و به تابیرت «اتتارار ترمایهدارت» به جوامهع اتهکمی
و تبدیل این فرهنگ به ضرورت تاریخی ،تحول و توتاه در جوامع آتیایی و آفری هایی
میسر میشودوهران111 :ن و شاید تخنان آل احرد تاریضی آیرونیک بهر هرهین دیهدگاه
مار سیتی باشد ه «غرب و شرق نه مانات تیاتی دارد و نه مانات جغرافیایی .بلکه دو
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چشماندازهات سسااتتارارت از دل شواهد اتتارارت شورهات جههان تهوم ...نگهاه
انت ادت خود را حول مسائلی چهون تفهاوت فرهنگهی ،قهدرت اجترهاتی و تباهی
تیاتی تامان میدهد تا آن لحظات متاارض و متزلزل مدرنیته را نشان دههد وهرهان:
256ن.

مفهوم اقتصادت اتت .غرب یانی مرالک تیر و شرق یانی مرالهک گرتهنه» وآل احرهد،

23 :1341ن؛ با وجود این ،ن د سسااتتارارت در ادبیات به وا اوت توامل و اشهکال نفهوي
فرهنگی غرب در تاحتهات فرهنگی ،اجتراتی ،اقتصهادت و تیاتهی ملتههات مسهتارره
میسردازد و راهکارهها و شهگردهات غهرب را بهرات هویهتتهازت مجهازت و تصهنای
مستاررات و فرایند دیگرتتازت بهازگو مهی نهد و تهکر اندیشهرندان را در زبهان و
ادبیات ملی برات بازتازت فرهنگی و بازگشت بهه هویهت بهومی و تاریه

خهوی

از

دریچه نگاه خودت و رهایی از تالیق بازنرایی و بازخوانی مینراید؛ زیرا از این دیدگاه،
امپریالیسم فرهنگی با گسترده نفوي خوی

نهتنها باورها ،ارزشها و تبک زندگی فهردت،

اجتراتی و اقتصادت را دگرگون می ند به زبان و آیین شورهات مسهتارره نیهز حرلهه
میبرد .در این وادت به هران نسبتی ه « انونهات اتتارارت وشیدهانهد بها اتهتفاده از
140
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زبان و ادبیات خود ،فرهنگ خوی

را در مستارره ها بگسترانند» وابجهدیان135 :1387 ،ن،

اتتارارتتیزان نیز با طرح گفتران ملیگرایانه و یا گفتران بومی به رک زبان و ادبیهات
ملی به م ابله با حربههات اتتارار فرهنگی غرب روت مهیآوردنهد و بها وجهود اینکهه
رویکرد ساداتتارارت آنها در روت مخال

گفتران اتتارار قهرار دارد و بهه تابیهر جهان

مک لود 7با اینکه خود در بند ت ابل مانده اتت به واتازت توامل اتاتی گفتران ت ابلی
اتتارارگران ،مانند مر زانگارت غرب /حاشیه انگارت شرق ،فرادتتی غرب /فرودتهتی
دیگرت ،برترت نوادت و زبانی غرب /بربریت دیگرت و ...میاندیشد و McLoed, 2007:
9-10ن.

با این م دمات میتهوان مهرتهرین توامهل سسااتهتارارت را دو گهزاره لهی و اتاتهی
نخست ،مبارزه با امپریالیسم فرهنگی و بازاندیشی در هویهت بهومی و دینهی و دُدیگهر،
واتازت ت ابل فرادتت/فرودتت در منظومۀ فکرت اقبال و منفلوطی وا اوت رد.
 .3عوامل پسااستعماری در اندیشه اقبال و منفلوطی
در میان قشرهات مختل

ملتهات اتتارارشده – ه وظیفه خود را تبیین و ن د تاریخ،
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فرهنگ ،تنتها و تفسیر هویت بومی خود میدانند -ور.ك :تایسن528 :1387 ،ن روشنفکران
ادیب ن شی محورت دارند .اگر توجه نیم ه دو هدف اتاتی و وظیفهه اخکقهی نههاد
روشنفکرت «ت ریهر ح ی هت» و « هاه

مهرارت» اتهت ونهک :ملکیهان 16 :1381 ،و 17ن،

ار رد زبان و اندیشه اقبال و منفلوطی نیز چیزت جز تح هق ایهن اههداف ،یانهی بیهان
واقایت روزگار و اتتن از دردها و رنجهات مردم خوی

نیسهت .گویها قهرار گهرفتن

اقبال و منفلوطی در بزنگاه تاریخ روشهنفکرت شهبهقهاره و مصهر ،رتهالت اجترهاتی و
فرهنگی آن دو را در این مسیر ،بی

از دیگران رده اتت؛ از این رو ،آن دو با احساس

مسيولیت در برابر تهاریخ ،فرهنهگ و اجترهاو ملهل مسهلران تهکر هردهانهد بها نگهاه
ار ردگرایانه به زبان و ادبیات ملی و به تابیر دیگر با اتتفاده از ظرفیتهات زیباشناتهانه
و اقناتی زبان ادبی ،جهانبینی و ایدئولو ت ضدامپریالیسهتی خهوی
ترومی و جلوگیرت از اتتحاله فرهنگی در آثار خوی

را در راه بیهدارت

بازتاب دهند و در ایهن راه گهام

 3-1انگارههای پسااستعماری اقبال الهوری
محرههد اقبههال الهههورت و1256-1317ه.ر1938 -1877 /م.ن از برجسههتهترین روشههنفکران
مسلران سا ستان در قرن بیستم اتت ه به تبب احاطه بر آموزههات اتکمی و به دنبال
آن تکریل تحصیکت دانشگاهی در رشتههات ح وق و فلسهفه در آلرهان و انگلسهتان و
تسلط بر زبانهات آلرانی ،انگلیسی ،فارتی ،تربی و اردو هرچنین زنهدگی در دو دنیهات
شرق و غرب ،جامایت و دقّتی بینظیر در فههم روابهط فرهنگهی ،اقتصهادت و تیاتهی
دنیات جدید داشت ور.ك :صابر 67 :1388،تا 71ن

 3-1-1مبارزه با امپریالیسم فرهنگی و بازاندیشی در هویت بومی و دینی
بین

تریق و دان

ترشار اقبال در نار فاالیتهات آزادیخواهانه و روشنگرانهار ،او را

به مصلحی اجتراتی و منادت بیدارت فکرت -فرهنگی مردم اتتارارشده شرق از جرلهه
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بردارند.
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ملل مسلران بدل تاخته بود؛ چنانکه در تاب «بازتازت اندیشه دینی در اتهکم» مسهیر
حر ت ان کبی و نظامتازت فرهنگی ملل مسلران را در برابر اضهرحکل و اتهتحاله در
فرهنگ و تردن غربی با بازگشت به مبانی فرهنهگ اتهکمی و بازاندیشهی در بنیادههات
فلسفی آن میسر میداند؛ زیرا به باور اقبال ،اندیشه دینی در اتکم ترهکم را هد و ایسهتا
گشته و جهان اتکم بسرتت از نظر مادت و مانوت مترایل به غرب شده اتهت؛ گرچهه
به ت یده اقبال ظاهرا به این ترایل ،خطهایی و خهردهات نریتهوان گرفهت؛ زیهرا تکامهل
فرهنگ اروسایی در باد ت کنیت خود مورد تأیید آموزههات اتکمی اتت .هراس اقبهال
بیشتر ناشی از نا امی در فهم نه ح ی ت و تحرشدگی در رویارویی بها ظهواهر خیهره
ننده فرهنگ و تردن اروسایی بود ور.ك :اقبال الهورت 40 :1388 ،و 41ن.

دتتاورد این تحرشدگی چیزت جز خودفراموشی نیست؛ تاملی اتاتی در
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ترگشتگی و گرگشتگی هویت و درسی آن از دتت دادن سیشینه ،تاریخ و فرهنگ ملی
و دینی اتت .از هرین رو ،بزرگترین دغدغه اقبال تکر برات بازاندیشی هویتی و
خودیافتگی اتت .نگارر آثارت مانند «رموز خودت» و «اترار بیخودت» با طرح جاماه
آرمانی اقبال ،گویات چنین دغدغهات اتت .وت در «اترار خودت» تأ ید میورزد ه:
شرقیان بویوه مسلرانان شخصیت خود را گم ،و «خویشتن» خوی را فرامور هرده
و درنتیجه مجذوب و مرتوب غرب شدهاند .اهل اتکم باید بهه اتهرارت نهفتهه سهی
برند ه در «خودت» خود دارند و به نیروهات بال وه و مغفولههات هه دارنهد ،فالیهت
بخشند و به جات رها ردن ارها به دتت ت هدیر ،روت بهه هار و وشه آورنهد
واقبال الهورت48 :1358 ،ن.

برات این ار بازاندیشی در تاریخ و فرهنگ گذشته ،م دمه به شرار میآید .به باور او:
تاریخ آن اتت ه گذشته را به روشهنی بهاز میآفرینهد؛ آیینههات اتهت هه منهابع و
دتتاوردهات فرهنگی هر قوم را مینرایاند و تبب میشود تا جایگاه و ن شهی را هه
آنها به طور لی در سیشرفت بشر دارند ،شناخته شود .اگر تهاریخ بدرتهتی تجزیهه و
تحلیل شود ،تاملی حیاتبخ اتت ه به ملت ،قدرت و اتتراد به نف میبخشهد و
فردیت مردم جاماه را محکم و اتتوار میتهازد .ههر ملتهی مهیتوانهد در دورهههات

تطبیق اندیشههای پسااستعماری اقبال الهوری و مصطفی لطفی منفلوطی

انحطاط با روتآوردن به ترچشرههات زالل و نیرو بخ فرهنهگ گذشهته خهوی
تاب و توانی تازه سب ند و با اتکا به زمینههات این فرهنگ بهر قهدرت و شهو ت
خود بیفزاید .او فردگرایی را در دورهات چنین بحرانی و وخیم ،ه تاملی بسهیار بهاز
دارنده اتت برات ملتی ه میخواهد تربرآورد ،خوار میشرارد و نیز به هرین میزان
از آزادت فکرت بیضابطه ،ه ارزشهات گذشته را نادیده میگیرد و تبب میشهود تها
ملتی مسیر درتت زندگی را گم ند و به تراشیب فساد و بیبندوبارت درافتد ،دلزده
اتتوتیدین119 :1379 ،ن.
قهوم روشهن از تهواد ترگذشت

خهودشهناس آمد ز یهاد ترگذشهت

تههرگهذشت او گر از یادر رود

بهاز انهدر نهیهسهتهی گهم مهی شهود

نسهخهه بهود تهو را ات هوشرند

ربههط ایهّام آمههده شهیههرازه بهنههد

ربهط ایهّام اتهت مها را سهیهرهههن

تهوزنه

حهفهظ روایهات ههههن

چیست تاریخ ات ز خود بیگانهات؟

داتهتهانهی ،قهصههات ،افهسههانهات؟

ایهن تهو را از خهویهشتن آگه نهد

آشهنهات ههار و مههرد ره ههنههد

از تفکرات تأثیرگذار اقبال برات ایجاد ضرورت بازاندیشهی در ترگذشهت تهاریخی،
ت ویت احساس نوتتالویک با یاد رد از تظرهت تهاریخی و فرهنگهی جههان اتهکم در
دوران سرفرون خوی – قبل از رنسهان
خواهانه خوی

در غهرب -اتهت .او بها اندیشهههات تحهول-

به انسان شرقی نااُمید و خودباخته ،اُمید و اطرینان میدهد تا بها یهاد رد

فرهنگ و تردن ارزشرند سیشین ،شوق بازرتیدن فرهنگ خودت را زنده ند؛ باشهد هه
مستاررهشدگان ،میرا

شوم خودانگارت منفهی و بیگهانگی بها فرهنهگ بهومی را – هه

رهههاورد غههرب بههود -رههها تههازند و بههه فرهنههگ از دتههت رفتههه یهها فرامههورگشههته
سیشااتتارارت را بازیابند.
از نظر اقبال ،خودشناتی ابتدات هر تحول و بازتازت اتت و از دید ن د
سسااتتارارت ،این اندیشه تامل بنیادین تفکر سسااتتارارت اقبال اتت .انتخاب زبان
خطابی و سرتشگرانه -ه با لحنی حراتی از نوو نگاه حراته ترفانی موالنا هرراه
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واقبال الهورت82 :1387،ن
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اتت و به اتتبارت شیوه غالب و تبک شخصی اقبال در اناکاس نگرر سسااتتارارت
و بازتاری

هویتی جاماهت شرقی اتت -ن

زبان هنر را در انت ال گفتران و اقتدار

فرهنگ بومی-اتکمی نشان میدهد:
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تهههو میگویی مهرا از «من» خبههر ههن

چهه مانی دارد «انهدر خهود تفههر ن؟»

تهو را گفهتم ه ربط جان و تن چیسهت

تفر در خود هن و بنگر ه «من» چیست

تهفر در خویهه ؟ زادن بهی اب و مهام

ثهریها را گهههرفهتههن از لههههب بهههههام.

ولهی ایهن راز را گهفهتهن مهحهال اتهت

ههدیهدن شهیهشه و گهفهتن تههفال اتت

چهههگهویهم از «مهن» و از تور و تاب

هنهدانههّاتهرضههههنها هههینهه ههههار...

نهشهیهرهن را دل آدم نههههههاد اتهههت

نهصهیهب مهشهت خها ههی اوفهههتاداتت

جهدا از غهیهر و ههم وابهسهته غههیههر

گهم انهدرخهویه  ،ههم سهیهوتتهغیههر...

به زندان اتت و آزاد اتت! این چیست؟

رند و صهید و صهیاداتت! ایهنچیهسهت

چههراغهی در مهیهان تهیهنهه تهوتههت

چهه نهور اتهههت ایهنکه در آیینهتوتههت

مهشهو غهافهل هه تههو او را امههیهنههی

چههنهادانهی ههههتهههوتخهود نهبهیهنی!
واقبال الهورت1379 ،ب109-99 :ن

به ت یده او دلبستن به مظاهر تردنی غرب بویوه گرای به فرهنگ و زبان انگلیسی
مسلرانان را به قید بندگی غرب درخواهد آورد؛ زیرا دلبستن و ترایل به زبان بیگانهه بها
متوجهی به زبانهایی هرراه خواههد بهود هه قرنهها ظهرف گفترهان فرهنگهی ملتههات
مستارره را برتهده داشته اتت .اتهتررار چنهین جریهانی ،موجهب میشهود هه مهردم
شورهات اتکمی دیگر نتوانند از هویت فرهنگی خوی حفاظت نند؛ زیرا با سذیرر
زبان و فرهنگ انگلیسی در شبهقاره ترک شاهد دوسارگی فرهنگی و بهه تابیهر منت هدان
سسااتتارارت «بیآشیانی» 8شده بود .بیآشیانگی ،یانی اینکه با وجود بهه تهر بهردن در
وطن ،احساس غربت نیم و به نوتی بحران روانهی ناشهی از تالیهق میهان دو فرهنهگ
خودت و فرهنگ اتتارارت گرفتار گردیم وتایسن536 :1387،ن .در این وادت به باور اقبال
نیز -هرانند دیگر نویسندگان و روشهنفکران ملهل اتتارارشهده -بهرات رد ایهدئولو ت
اتتارارت و بازگشهت بهه فرهنهگ سیشااتهتارارت خهود ،چهارهات جهز بههرهگیهرت از
ظرفیتهات زبانهات بومی نیست .رویکرد ترلی اقبال به اتتفاده از زبان و ادبیات فارتهی
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برات طرح اندیشههات لیدت خوی  -با اینکه سیشتر چندهزار بیت به زبان اردو تروده
بود -آگاهی او را از این واقایت و ن شه اتتارارت برات مبارزه با زبانهات بومی ازجرله
زبان فارتهی و حهذف میهرا مشهترك زبهانی و مظهاهر فرهنهگ ایرانهی-اتهکمی در
شورهایی مثل سا ستان و هندوتتان نشان میدهد؛ لذا ترهکم بها تهرودن منظومههههات
«اترار خودت»« ،رموز بیخودت»« ،زبور تجم»« ،گلشن راز جدیهد»« ،چهه بایهد هرد»،
«ارمغان حجاز»« ،می باقی»« ،سیام مشرق»« ،افکار» و «جاویدنامه» ندات «گرچه هنهدت در
تذوبت شکر اتت /طرز گفتار درت شیرینتر اتت» تر میدهد .از اینرو ،شار فارتی
برات اقبال میتواند ضرن ت ویت ح هربستگی شورهات شبهقهاره وبههویهوه هنهد و
سا ستانن با شورهات فارتهی زبهان مثهل ایهران ،تاجیکسهتان و افغانسهتان شهگردهات
اتتارار را برات ریشهدواندن در فرهنگ مردم شبهقاره و اتتحالهت فرهنگی آنهها بهرمک
تههازد .ت ابههل اقبههال بهها مخالفههان غربگههرا – ههه احیههات زبههان فارتههی را از تههوت وت
برنریتافتند -و ساتخ او در مثنوت «اترار خودت» ،ه آزادانه بیان مهی هرد« :سارتهی از
رفات اندیشهام /در خورد با فطهرت اندیشههام» ،نشهانه هرهین خودآگهاهی راتهتین در
وجود اقبال اتت .س هرانگونه هه بهه زتهم فهرانت فهانون 9گهام نخسهت گفترهان
سسااتتارارت تکر برات رتاندن صدا و مارفی هویت ملی بهه دتهت خهوی اتهت
وBarry, 2008: 193ن ،زبان فارتی برات اقبال ،بهترین بسهتر اناکهاس صهدا ،اندیشهه و
هویت مردم شرق بویوه مردم مسلران سا ستان ،هندوتتان ،ایران ،افغانستان و ...در برابر
جور امپریالیسم فرهنگی غرب اتت.
اقبال الههورت ،صهوفیگرت و ترسهک بهه ت ایهد اشهراقی افکطهون را  -بها وجهود
ترچشرههات ترفان غنی برآمده از متن آموزههات قرآنی و روایی -حربهه غهرب بهرات
گرراه ردن شرقیان و ترجیا دنیاگریزت افراطی در برابر توجه به سیشرفت مهادت بهرات
رتیدن به مانویت و آخرت آبادتر میدانست .البته نفی توجه به اندیشههات افکطهونی،
نوتی یونانیتتیزت وغرب تتیزتن و نفی آموزههات فکرت و اندیشگانی غهرب نیهز بهه
شرار میرود؛ افکارت ه موجبات انحطاط فرهنگی و هویتزدایهی از جوامهع اتهکمی
میگردد .به ت یده اقبال غیرواقای خواندن جهان واقهع از تهوت افکطهون-سهدر تهاریخ
تفکر غرب -درواقع از یک تو ،زمینه گرای به افکار صوفیگرت اتت؛ زیرا صوفیه نیز

جهان واقع را غیرواقای میخوانند و از دیگر تو ،زمینه گسترر تفکر نیهلیسهتی غهرب
در جوامع شرقی میگردد:
راههب دیهرینهه افهکطهون حهکیم

از گههههروه گهوتهفهنههههدان قههدیهههههم

او در ظهلرهت ما ول گم

در هههسهههتان وجهههود افهههکنده تهههم

آن چنان افسوس نامحسوس خورد

اتتبههار از دتههت و چشههم و گههور بههرد

گهفهت تر زندگی در مردن اتت

شهههرع را صههد جلههوه از افسههردن اتههت

فرمانرواتت

جههام او خهههواب آور و گیتههی رباتهههت

گوتهفندت در لهبهاس آدم اتهت

حکم او بهر جهان صهوفی محکهم اتهت

ت ل خود را بر تر گردون رتاند

تهالهههم اتهههباب را افهسهانهههه خهوانهههد

ار او تهحهلهیهل اجهزات حیهات

قهطهههع شهههار تهههرو رتهههنات حهیهههات

 146فکر افکطون زیهان را تهود گفت

حهکهرهههت او بهههود را نهابهههود گهفهههت

خوابید و خوابی آفرید

چههشههم هههور او تهرابههی آفهریههد

ه از يوق تهرهل محروم بود

جهههان او وارفههتهههه مههاهههدوم بههههود

رخه

بر
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تهخهیّلههات

فهطهرته
ب

مها
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ونک :ب ایی ما ان115 :1379 ،ن

 3-1-2واسازی تفکر تقابلی فرادست /فرودست استعمار
اقبال در برابر تفاخر و تکبهر غربیهان  -هه هرهواره «خهود» را مترهدن و «دیگهران» را
وحشی و بیتردن میخواندند -تکر رده اتت با ت ویت احساتات نوتتالویک بهین
مخاطبان مسلران ،ضرن واتازت ت ابلی «غرب /شهرق» ،تهکر غهرب را بهرات تل هین
بی ثررگی فرهنگی ملل مسلران در تاریخ تکامل بشر ،و غفلت و خودفراموشهی در بهین
ملل مسلران ت یم تازد؛ زیرا اقبال بخوبی درك رده بود هه «ملتههات تحهت اتهتارار
دقی ام به این دلیل ه به اینان گفتهاند ه سی
ش
سی

از اتتارار آنها تردنی نداشتهانهد ،نیازمنهد

و ابزار تردن سیشااتتاراریشان هستند .اتتارارگران مدتی بودند هه بومیهان تها
از اتتارار در بربریت به تر میبردند و آداب و رتوم و نظام حکومتی و دیهن را
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یا اصکم نداشتند یا اگر داشتند در برابر تردن «برترت» ،ه اروساییان سی

رویشان نهادند،

ارزر حفظ ردن نداشت» وتایسن539 :1387 ،ن؛ لذا مهردم شهرق بهویوه مسهلرانان را بهه
بومیگرایی 10؛ یانی تکر بهرات زدودن آثهار اتتارارشهدگی و بازاندیشهی در ماهیهت
تاریخی و تردنی خوی

و بازتازت ارزشهات دینی و هویت اتکمی فرامیخواند:

تهخهم دیههن در ههشت دلهها اشهههتیم

سههههرده از رخهسهههار حهههق بهرداشهتهههیم

نهاخهن مهها ته ههده دنههیهها گهشهههاد از

بختایهن خاك از تههجود مهها گشهاد...

غهرور و نهخهوت و ههبهر و منهی جههام

طاهنهه بههر نههادارت مههها مههیزنهههههی

مها ههم زیب محفل بوده اتههت تهصههر

تههینه مههها صهاحهههب دل بهههوده اتهههت

نهههههو از جهلهههههوه ههههههها آراتهتههههههه

از غهبههههار سههههات مهههها بههرخهاتهتههههه

شت حهق تهیراب گشهت از خههون مها

حق سهرتهههتهان جههههان مهرهنههون مها

تهالهههم از مههها صهاحهههب تهکهبهههیر شههد

از گهلمها ههاهبهه ههها تهاهرهیههر شهد

حهرف اقهرأ حههق بههه مهها تههالیم هرد

رزق خهویه

از دتههتما ت سهیم هرد

گهرچه رفهت از دتهت مها تهاج و نگهین

مهاگهدایهان را بههه چهشههم ههم مههبین

در نههگههههاه تههههو زیهانهکهاریههههم مههها

هههنههسهنهداریهههم مههها خهواریهممهههها..

در دل حههههق تهههرّ مهکهنهونهههیم مههههها

وار

مههوتههههی و هههارونهیهههم مههههها

مهههر و مههه روشهن ز تهاب مها هنهههوز

بهرقهههها دارد تههحهههاب مههها ههنههههوز

يات مههها آیهههینه يات حهههههق اتههههت

ههسهتههی مهسهلهم ز آیهات حهق اتهت
وهران47 :ن

برات رتیدن به این خودشناتی ،چارهات جز رهایی از مرتوبشدن در برابر دیگران
و سرهیز از وچک شراردن خوی

و دتت شیدن از زندگی م لدانه غربی نیسهت .بهه

نظر اقبال ،یکی از نتایج خودشناتی ،گریز از دریوزگی و ترض حاجت نهزد دیگهران و
بیگانگان اتت واقبال الهورت5 :1358 ،ن .برات این منظور به خوداتکایی و تکیه به داشهتهها
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یههههاد ایههّامهههی هههتهیه روزگهههههار

بها تهوانهها دتهههتههی مههها بهههود یهههار

و تواناییهات ملی و فرهنگی خوی

در تولید نیازها و رفع نیازهات دنیوت بهدون اظههار

نیاز به بیگانگان توصیه می ند.
اقبال جنبههات صرفام ظاهرت و جلوههات هیجان انگیز ترهدن غهرب را بشهدت طهرد
می ند؛ زیرا به اتت اد او سدیدههات فریبنده تردن غرب با ارزشههات بنیهادت فرهنهگ
خودت در تضاد اتت و نهتنها مناتت طباران را از بین میبرد ،تجهدد و سیشهرفتی را
هم ه ترضه می ند ،امکم دروغین اتت .اقبال از جوانان تحصیل هرده میخواههد
ه به خود متکی باشند .او سانی را ه دتت تکدت در برابر غیهر دراز ،و بها چنهین
من شرمآورت به بشریت و انسان شرقی اهانت می نند ،نکوه می ند؛ زیرا آنهان
فردیت آدمی را چندان ضای میتازند ه بازتازیی آن به آتانی مرکن نیست وبهه
ن ل از تیدین 56 :1379،و 57ن.

وت برات رتیدن به بازتاری
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نکوه

فرهنگی و احیات تفکر بومی -اتهکمی چهارهات جهز

غربگرایان و غربزدگان و رهایی از بند احساس هترت و نیاز ندارد:
ات اتههیر رنهگ ،سهاك از رنهگ شههو

مؤمهن خههود ،ههافر افرنهگ شههو

رشته تهود و زیهان در دتهت توتهت

آبروت خاوران در دتهت توتهت...

دانی از افرنهههگ و از ههار فهرنهههگ

تها جهها در قههید زنههار فهرنهههگ

زخهههم ازو نشهتهههر ازو تهههههوزن ازو

ما و جوت خهون و امههید رفهههو...

آن جههانبانی هه ههم تهوداگر اتهت

خیر و اندر دل شهر اتهت

گهر تهو میدانهی حسهاب

بر زبان

را درتهت

از حهریرر نرمتر ربهاس توتههت

بهههینیههههاز از ههارگهههههاه او گههههذر

در زمسههتان سوتههتیههن او مخهههر

شتن بیحرب و ضرب آیهین اوتهت

مههرگها در گهردر ماشهین اوتهت

مهههده

مهده...

بهوریههات خههود به قالهههین

صهد گهره افکندهات در هار خههوی

بیهدق خههود را به فهرزین

از قهرهار او مکهن دتتار خهوی
واقبال الهورت 411 :1370،و 412ن

به ت یده اقبال ،یکی از توامل اتاتی اتت کل ملهی تهکر بهرات خود فهایی اقتصهادت
اتت؛ زیرا او مات د اتت هرگونه نیاز اقتصادت به غرب م دمه اتتارار و اتهتثرار ملهل
شرقی و تاملی برات فرودتتانگارت اتت .بیشهک تهلطه اقتصهادت غهرب بهر ملهل

تطبیق اندیشههای پسااستعماری اقبال الهوری و مصطفی لطفی منفلوطی

مسلران به امپریالیسم فرهنگی منجر خواهد شد؛ زیرا جایگزین ردن ،خوراك ،سوشاك،
آداب ،شیوههات ترگرمی و ارزشهات فرهنگی غرب فرادتت بر اقتصاد ملتهات ضهای
به درونیشدن هنجارها و ارزشهات اتتارار منتهی میشهودور.ك :تایسهن544 :1387 ،ن .در
ن د سسااتتارارت تلطه اقتصادت و تیاتی ابزار راهبرد هومهونی فرهنگهی اتهتارار بهه
شرار میرود؛ گفترانی ه با نفی هویت مست ل مردم آفری ها و آتهیا و ال هات احسهاس
فرودتتی فرهنگی و اخکقی دربرابر غرب هرراه اتت ور.ك .بوین و رطانسی416 :1380 ،ن؛
از هرین روتت ه اقبال نهتنها ت لید ور ورانه از غهرب را نکهوه
اتت کل اقتصادت و دان

مهی نهد ،سهب

و تلم را الزمهه رههایی از احسهاس فرودتهتی و بهیههویتی

ورهایی از سیامد امپریالیسم فرهنگین میخواند؛ چنانکه در جاویدنامه میآورد:
قههوت مغههرب نههه از چنههگ و ربهههاب

نی ز رقص دخههتران بیحهجههاب...

محههههکری او نهههه از الدینههی اتهههت

نی فروغ

از خهط التینی اتههت از

قههوت افهههرنگ از تلههم و فههن اتهههت

هرین آت

روشهن اتهت...

تلم و فهن را ات جهوان شهوروشهنگ

مهغهز میبایههد نه ملبههوس فهرنههگ

بنههههده افهرنههههههگ از يوق نهرهههههود

میبرد از غربیهان رقهههص و تههرود

دربهازد بهه لههههو

تلهم دشهوار اتهت میتازد بهه لههو

ن د جهان خویهه

چراغ

واقبال الهورت 369 :1370،و 370ن

 3-2مصطفی لطفی منفلوطی و نگرش پسااستعماری در آثار او
 3-2-1گذری بر اندیشه و سبک آثار منفلوطی
با حرله ناسليون به مصر و اشغال این شور در تال 1798م .تیطره امپراتورت تثرانی
بر مصر سایان یافت .در واقع با حضور فرانسویان در مصر ،تاریخ نهضت ادبیات تربهی
آغاز میشود.
ادبیاتی ه در تصر مرالیک و تثرانی به فروترین تطا خود در شهار و نثهر رتهیده
بود .از این زمان به باد ،ادیبان ترب راه تجدد و نهوگرایی را در سهی گرفتنهد و بها
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شههرق را از خههود بههرد ت لیههد غهههرب

بایههد ایهن اقههوام را تههن ید غههرب
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گسترر مدارس و مؤتسات آموزر تالی و تازم شدن دانشجویان از مصر و دیگهر
شورهات تربی به غرب ،تلم و ادب در میان تحصیل ردگان و قشرهات تادت مردم
گسترر یافت و راه تاالی را در سی گرفت ویا وب91 :1988 ،ن.

تکوه بر آن« ،حضور مستشرقان و ارتباط با فرهنهگ اروسهایی ،مههاجرت اتهراب از
لبنان و تهوریه بهه اروسها و امریکهات شهرالی ،راهانهدازت روزنامهههات تربهی و چهاپ
دیوانهات قدیم ...تشکیل انجرنهات تلری و ادبی و ترجره آثهار ادبهی اروسهایی و ...در
شکل گیرت نهضت ادبی در ترزمینهات تربی بویوه مصر تأثیرت بسهزا داشهت ».واألشهتر،

 2 :1983و 3ن .مصههطفی لطفههی منفلههوطیو1872-1924م1343- 1293/رن یکههی از هرههین
سیشگامان نهضت تازه ادبی در مصر بود .وت  -ه تحصیل رده «األزهر» بود -بها وجهود
مطالاه در دیوان بسیارت از شاتران قدیم ترب ،حیات ادبی خود را به تنوان نویسنده و
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شاتر از 1907م .آغاز رد والراور188 :2011 ،ن.

منفلوطی ،ادیبی خور يوق و سیشتاز اتلوب نثر جدید در ادبیات تربی بود و
اگرچه مست یم از فرهنگ و ادبیات غربی اتتفادهات نکرد به تبب طبع تلیم و يوق
اصیل و مطالاه رمانهات غربی ،ه به زبان تربی ترجره شده بود ،تاری

و شناختی

مناتب از ادبیات یافت والدتوقی219 :1950 ،ن .از دید او ،غایت ادبیات انت ال ح

و سیام

شخصی خوی

تهیم

ادیب به خواننده و مخاطب اتت تا آنها را نیز در تجربه و ح

گرداند وهران221 :ن  .وت در ترصه شار توفی ی چندان نداشت و به ناچار در هران قالب
نيو کتیکی « ،ه در تایه بزرگانی مانند احرد شوقی و دیگر محافظه اران بود ،قصاید
بسیارت آفرید؛ اما با روت آوردن به نثر راه تغییر و دگردیسی در فضات ادبی رافراهم
دید والجیوتی194 :2007 ،ن؛ زیرا سی

از منفلوطی ،اتلوب حا م بر نثر اتلوبی آ نده از

تجع و صنایع لفظی بود ،لکن وت تحت تأثیر تواملی مانند  .1آشنایی امل با ادبیات
تنتی  .2آگاهی نسبت به اتلوبهات داتتاننویسی اروسایی  .3آشنایی با مصلحان دینی-
اجتراتی مانند محرد تبده  . 4آگاهی امل با اوضاو اجتراتی جوانان  .5احساتات
رقیق و تاطفه جوشان ،اتلوبی تازه سدید آورد ه بر مانی و صورتسردازت اتتوار بود

تطبیق اندیشههای پسااستعماری اقبال الهوری و مصطفی لطفی منفلوطی
والراور 201 :2011 ،و 202ن.

نوشتههات وت الهام گرفته و برآمده از اوضاو اجتراتی مصر با هرهه اتهتیهای و
تحت تأثیر از تبک داتتاننویسی فرانسه و نویسندگانی ماننهد فرانسهوا وسهه ،ادمهن
هار ،برنهاردن دوتهن سیهر و آگهاهی امهل نسهبت بهه اتهلوبهات
روتتان ،الفهون
نویسندگی در غرب و شرق تربی بود وفاخورت1082 :1383 ،ن.

تکوه بر آن ،برخی از سووهشگران مانند «گیپ» درباره تبک آثار منفلوطی میآورد:

منفلوطی با درآمیختن افکار تردن و ادبیات غربی و اتلوب اصیل تربی و با تکیه بر
« نبون و اتتاداد داتتان نویسی خود ،روشی تازه سی افکند .نبون وت در موقای به
ظهور رتید ه دنیات قصهنویسی تربی خالی از نویسندهات نوآور بود؛ زیرا برخی به
تبک قدیم و برخی نیز به طور امل تحت تأثیر از غرب به خلق آثار خوی
میسرداختند والجیوشی191 :2007 ،ن؛ اما مهرترین نکته در شهرت و توفیق وت ،انطباق
تواط

موجود در داتتانهای

با احساتات نسل تحصیل رده در تین حال ناامید و

منتظر تغییرات اجتراتی اتت؛ نسلی جوان ه در قصههات وت سوواك خواتتهها و
دلنگرانیهات خود را شاهد بودند وهران193 :ن؛ در حالی ه حتی شارهات منفلوطی
ساتخگوت نیاز جاماه برات تغییر یا توصی

احساتات ترخورده نسل جدید نبود؛ به
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آثار او از یک تو نشاندهنده تأثیر سذیری از مکتب تورت بهویوه فهرح انطهون بهود
وچون او با هیچیک از زبانهات اروسایی آشنایی نداشتن و از دیگرتو نشاندهنده تأثیر
سذیرفتن او از نهضت اصکحطلبی مذهبی و اتکمدوتتی و قیام ملّهیگرایهان مصهرت
بود .چنین مینراید ه او ترام گرایشهات ناقص و ضدّ و ن ی زمان خود را خکصه
رده باشد؛ حرکت تخت محافظه اران و تجددطلبان را برانگیخت و تها بهه امهروز
بهصورت یکی از سرخوانندهترین آثار ادبی نو ترب ساییده اتهت ...منفلهوطی مهدیون
هیچ نوو نظریه روانشناتانه نبود و حتی فنّ ادبی خاصی را هم انتخاب نکرده بود ،او
با مراجاه به قریحه بومی خود و تبک و زبان یک مح ّق مصهرت و بهدون اتتنها بهه
تناق گویی با صداقتی خاص به خودر مراجاه رد و آنچه را در دل داشت ،روت
اغذ آورد؛ میتوان گفت ه مفاهیم دنیات بسته مصر قبل از جنهگ ،يههن و زبهان و
اندیشه منفلوطی را سر رده بود وگیپ35 :1366 ،ن.

تابیرت دیگر ،احساتات و تواط

رومانتیکی قصههات منفلوطی مصادف شد با تبلور

احساتات در میان جوانان مصرت ه در خود با قهرمانان قصههات او احساس هرذات
سندارت می ردند.
منفلوطی -ه از دوتتان و مریدان شیخ محرد تبده ،هنگام تحصیل در األزهر بود-
در آثار دیگر نظیر «الابرات»« ،النظرات»« ،الفضیله»« ،فی تبیل التاج»« ،الشاتر» و ...و
م االت مختل

خوی

به تصویر احوال اجتراتی و مصائب و دغدغههات مردم

سرداخت و ارت ات تطا اخکق و ن

اجتراتی را خواتتار شد والراور193 :2011،ن؛

چنانکه با قائل شدن رتالتی اجتراتی و اصکحگرانه برات خوی

مینویسد« :اگر

بخواهیم به اصکح اجتراو بپردازیم باید با [سرچم] مدنیت شرقی و نه تردن غربی ،وارد
میدان اصکحات شویم ...در این راه باید از تردنهات شرقی ...و از قرآن ریم و تخنان
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سیامبر و حکیران مشرق زمین ...بهره بجوییم» وهران200 :ن

گویا وت ابتدا تحت تأثیر جریان رمانتیستی شار میگفت؛ اما به تبب نتایج منفی
حضور این مکتب در مصر -ه به نوتی جاماه تربی را از جهان واقع دور میداشت-
م م به رمانتیسم اجتراتی و گاه رئالیسم روت آورد؛ گفترانی ه ظرفیت انت ادت و
اتتراضی بیشترت به منفلوطی برات طرح مسائل جاماه اتتارارشده مصر میداد.
درواقع ،تیطره نزدیک به یک قرن رومانتیسم به هرراه انا اد و گسترر فرهنگ غربی،
ه حاصل فاالیت اتتارار بود بتدریج موجبات دلزدگی روشنفکران ترب شد و آنان
بویوه روشنفکران مصرت را به بیدارت و مبارزه شانده بود؛ شورت ه بیشتر و سیشتر
از دیگر شورها در ت اطع دیالکتیک غرب با دنیات دیگر یانی آتیا و آفری ا قرار
داشت .این تردید و دلزدگی با شکست جریان لیبرالیسم و تنزل موقایت دمو راتی در
غرب به تبب جنگهات جهانی ،اندیشرندان ترب را به توت بازگشت و اتکا به
میراثهات بومی شاند.
 3-2-2انگارههای پسااستعماری منفلوطی
 3-2-2-1مبارزه با امپریالیسم فرهنگی و بازاندیشی در هویت بومی و دینی
ظهور و تحول اندیشههات منفلوطی ،محصول بیدارت فکرت و اتتررار جریان فکرت

تطبیق اندیشههای پسااستعماری اقبال الهوری و مصطفی لطفی منفلوطی

بود ه سیشتر از رهگذر جریانتازت ادوارد تاید و شیخ محرد تبده در جهان ترب
ایجاد شده بود؛ جنب

زاینده ه در ظهور و بروز جریانهات فکرت -فرهنگی دیگر در

جهان ترب مست یم یا غیرمست یم ن

داشت .شکلگیرت ادبیات تاهد و التزام در امثال

تهیل ادری  -ه به بازنگرت در خویشتن تربی -اتکمی و نفی فرهنگ غربی دتوت
می رد -یکی از رویشهات این جریانتازت اتت.
آنچه در باب منفلوطی برجسته مینراید ،بازآفرینی و بازنویسی مداخلهگرانه او در
داتتانهات غربی از یک تو و داتتانهات شخصی خود او بهمنظور هراهنگی داتتان با
تطا فرهنگ و آگاهی تودههاتت ور.ك :غنیری هکل244 :1962 ،ن؛ رویکردت ه بیگران
حا ی از گفتران سسااتتارارت اوتت .مانااندیشی و آگاهی گسترده منفلوطی نسبت به
مسائل اجتراتی -تیاتی روز غرب و جهان ترب ،بستر طرح واقایت تفکر غربی و
هشدار نسبت به یفیت نفوي تفکر غیربومی و تهاجری در زبان و فرهنگ مصر به طور
چگونه مدنیت غربی هره چیز را به فساد شانده و ترآغاز ظلم و فساد در جاماه شده
اتت .به باور او ،مدنیت ترویج شده غربی دینداران و حا ران را فاتد و منحرف رده
و برات جاماه چیزت جز بدبختی و ویرانی نداشته اتت وهران197 :ن .گویا منفلوطی
هرانند هومی بهابها حا ریت ر یرهات جبار نظامیگرا را جلوهات از تکر اتتارار برات
«دیگرتتازت» ملل شرقی و افری ایی برات اهریرنی خواندن ملتهات تحت تلطه غرب
میداند ور.ك :تایسن548 :1387 ،ن.

دیدگاه او نسبت به شهرنشینی مدرن بویوه از نوو غربی آن -ه باتث سردهدریهات
اخکقی و نابسامانیهات اجتراتی میشود -یأس آور مینراید .از هرین رو ،آثار وت
آ نده از اندوه و درد و مبارزه با اتتبداد و ظلمتتیزت اتت والراور189 :2011،ن .نگرانی
او از غربزدگی و خودباختگی نسل جوان ،جهان فکرت او را گاه بهتوت نرای

نتایج

این ازخودباختگی -ه هران مرگ هویتی و مارفتی اتت -به تبک و تیاق ناتورالیستی
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اخص و جهان ترب به طور تام شد .وت در آثار خوی

تکر می رد نشان دهد ه
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شاند .بدبینی و تنفر او نسبت به مدنیت غربی بخوبی در آثار داتتانی وت مشهود
اتت؛ چنانکه سناهبردن شخصیتهات داتتانی او به مرگ ،گاه نرای

نوتی بدبینی

نسبت به تردن غربی و ایجاد تنفر از دنیات تزویر و فریبنده غرب اتت .در این نگرر،
مرگ در دید نویسنده از حیات بهتر اتت .مرگ در داتتانهات منفلوطی ماانی مختلفی
دارد؛ مثل مرگ ا رزشها ،مرگ دورانی ه شور تحت تلطه فرهنگی ،تیاتی و
اقتصادت غرب نبوده ،مرگ اخکق ،شرف ،غیرت و مردانگی .یأس و ناامیدت از
سیامدهات این تردن مرگاندی

و بدبین اتت؛ چنانکه در بخشی از داتتان «شهدا»،

نویسنده حال و هوات مردم زمان خوی

را توصی

می ند ه با از دتت دادن امید به

زندگی و نداشتن آرمان و هدف ،مبهوط و حیران ماندهاند و راه نجاتی برات خوی
نری بینند و دنیا را تیره و تار می بینند و باور قلبی آنان این آن اتت ه تاادت در این
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دنیا دتتنیافتنی اتت؛ درنتیجه بهجات نشگرت به شخصیتهایی ن سذیر بدل می-
شوند ه در بند ت دیرگرایی واماندهاند و امیدت به تحول و نجات ندارند؛ اتفاقی ه
یکی از اهداف تیطره فکرت و فرهنگی اتتارار به شرار میرود؛ به تبارت دیگر،
زمانی ه مردمی امید خوی

را از دتت بدهند ،دیگر به هیچ تنوان نری توانند در

خود تغییرت ایجاد ند و از تستی و رخوت بیرون بیایند و هرچون مردهات متحرّك
هستند و این اوضاتی مطلوب اتتارار اتت؛ زیرا مردمی ه امید ندارند ،انگیزهات هم
ندارند س

هرآنچه را اتتارار برایشان رقم بزند ،بدون هیچ چون و چرایی میسذیرند.

این ناامیدت و اضطراب در تخنان شخصیتهات داتتان «شهدا» مشهود اتت:
در دنیایی بین مرگ و زندگی قرار داشت؛ نه شاد میشد و نه غرگین؛ نهه از گذشهته
چیزت به یاد داشت و نه به آینده امیدت داشت؛ حتی نریدانسهت هه خهودر تکهه
تنگی اتت یا جزئی از تاریکی؛ مردهات متحرك اتت یا تایهات در تاریکی  ،وهم و
خیالی اتت یا تدم؟...ومنفلوطی ،د.تا10 :ن

نگرر بدبینانه شخصیت هات منفلوطی ،سایانی بدون دین ،قداتت و مانویت و در
تین حال ،دنیاگریزانه را برات مخاطبان به تصویر می شد ه نه نرای

خواتته درونی

تطبیق اندیشههای پسااستعماری اقبال الهوری و مصطفی لطفی منفلوطی

منفلوطی ه نهیبی بر مخاطبان مصرت و ترتیم وحشتناك دنیات آینده ناشی از حضور
ت اید غربی و اتتارارت اتت؛ غربی ه ت دیرگرایی و صوفیمشربی را بی

از

ت لگرایی و خردورزت دینی و فلسفی برات مصریان و جوامع مسلران تبلیغ و ترویج
می رد:
مادرم در حضور او مرا صدا رد و گفهت «دختهرم .مهادرم مهرا بهرات تجربهه هردن
بدبختیهات دنیا به دنیا آورد .گران می نم من هم تو را برات هرین بهه دنیها آوردهام.
ما در این دنیا بدبخت آفریده شدهایم و هرین برات تیره بختی ما افی اتهت...وهران:
18ن.

منفلوطی یکی از تلتهات غربزدگی مردم را رفتار الت اطی روحانیان متحجر و ناآگاه
به م تضیات زمان نیز میداند؛ لذا به شدّت از رهبران و مفتیان مصرت انت اد می ند؛ زیرا
برات دین و مذهب نگران اتت و میترتد ه مبادا دان سووهان تلوم دینی درگیر
ات مردان دیندار .ایهن نرونههات از جنایتههایی اتهت هه شهرا روت زمهین مرتکهب
میشوید؛ برایتهان به نیسهت .شهرا امهر ازدواج را در اختیهار گرفتهایهد؛ هرچهه را
نریخواهید حرام میدانید و هرچه را میخواهید حکل میشرارید؟ . ...ات دینهداران
شرا فکر می نید ه ما ف ط برات این آفریده شدهایم ه از تاریکی رحهم بهه ظلرهت
دیر و از آنجا به تاریکی قبر تفر نیم؟ اگر چنین باشد چه زنهدگی بیههودهات و چهه
خل ت بیارزشی . ...ات تنگدالن زورگو .از چه زمانی شأن و مرتبه حیهوان و جرهاد
از مرتبه انسان ناطق باالتر و تزاوارتر از انسان بر نارت تشهق و زنهدگی بودهانهد ...
در برابر شرا چارهات جز م اومت نداریم؛ باید تدّ راهتان شویم تا بهاقی مانهده دل و
ت ل آنها را به تبهاهی نکشهانید .مها تنهها خهدا را میسرتهتیم و هرگهز بهه او شهرك
نریورزیم؛ برات یافتن راهران به توت او نیز به ههیچ راهنرهایی جهز خهودر نیهاز
نداریم وهران 19 :تا 21ن.

منفلوطی برات رهایی از غلبه فرهنگی و فکرت دنیات غرب و برات بازتازت
مارفتی و هویتی ،چارهات جز شبیهتازت ایجاد ح

هرذاتسندارت نداشته اتت؛ لذا

به بازتازت شخصیتهات غربزده در داتتانهای

میسردازد؛ چرا ه در رویکرد
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نظریّات فلسفی ماتریالیستی تردن جدید غرب شوند:
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سسااتتارارت جدا از آتیبهات حضور مست یم اتتارار ،گاه آتیب نفوي باواتطه فرهنگ
اتتارارت از رهگذر شخصیتهات غربزده و هویتباخته جدیتر و مهرتر اتت و از
نرودهات امپریالیسم فرهنگی به شرار میآید .از دید او بهترین راه تحری

فکرت-

فرهنگی جوامع هدف ،بهره گیرت از ظرفیتهات نظام آموزشی اتت .تسلط بر نظام
آموزشی ملتهات اتتارارشده با ایجاد جايبههات فکرت بویوه از طریق تحصیل ردگان یا
تربیتشدگان مکاتب غربی ،آتانتر میتواند به اتتحاله فکرت و فرهنگی ملل مسلران
رک ند .اقتباس مصریان از کتهات آموزر رقص غربیان ،تاطیلی روزهات یکشنبه،
سوشیدن لباس شهرت غربی و ...نشانه هات نفوي چنین جریان خزنده و مخرب در میان
ملت مصر اتت .منفلوطی در ابتدات داتتان «حجاب» با ترتیم شخصیت غربزده و
تربیتشده در مکتب غرب و انت اد از تغییرات بنیادین او س
156


از زندگی در زیستبوم

غرب ،مخاطبان را از سیامد منفی نفوي فرهنگ غربی از جانب هروطنان غربزده آگاه
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میتازد:
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وت وقتی ه به اروسا رفت ،ترام خصوصیات را میشناختیم .چندتهالی را در آنجها
اقامت رد و آن زمان ه بازگشت ،دیگر آن اخکقی هه در او تهران داشهتیم ،دیگهر
نبود .زندگی در اروسا روح را چنان تتیزهخو و ناتازگار رده بود ه اجهازه حتّهی
نیم نگاهی به زیردتتان را به او نریداد .با يهنی لبریز از حکرت و اندیشه رفت؛ امّها
با ترت چون سیکرهات تورار شده برگشته بود ه چیزت جهز جریهان ههوا آن را سهر
نری رد .سی از رفتن چیزت برات او در دنیا بها ارزشهتر از دیهن و وطهن وجهود
نداشت و هنگامی ه بازگشت دین و وطن از هر چیزت خوارتر مینرود ...جایگهاه
غرب در وجودشان ،هرانند چهرهات اتت در برابر آیینه ه با نار رفتن چهره ن ه
آن تصویر و خیال از بین میرود ومنفلوطی37 :2000 ،ن.

156

به ت یده منفلوطی راه رهایی از دینزدایی و ملیتتتیزت وارداتی ،تربیت صحیا و
سایبندت به هویت ملی و دینی اتت .به هرین دلیل ،حضور بیقاتده زنان در اجتراو،
نفی ن

مادرانه آنان و تحریل دنیات مردانه هرزمان با نار گذاشتن مظاهر فرهنگ

دینی ،مثل حجاب ،اتاتیترین تامل در آتانتازت و تسریع روند غربیتازت و انحراف

تطبیق اندیشههای پسااستعماری اقبال الهوری و مصطفی لطفی منفلوطی

و تحری

در فرهنگ بومی در نتیجه بحران هویتی ملت مصر اتت:

به نظر منفلوطی تکر برات واتازت قواتد و مناتبات میان مرد و زن در جاماه
مصر -ه در فرهنگ بومی و اتکمی ریشه داشت -خطرت بزرگ برات آینده جاماه
اتت .بازتاری

مرد و زن مسلران مصرت از دریچه اتتارارگرانه غربی و تاختن

هویتی جالی برات آنها ،منفلوطی را هرانند برخی دیگر از روشنفکران جاماهت مصر به
ت ابل می شاند .تکر او به برمک ردن شگردهات انحطاط فکرت و فرهنگی در
جاماه -ه رهاورد دخالت بیواتطه و گاه باواتطه در جاماه مصر بود -به رک
ابزارهات اثرگذار مانند روزنامه و داتتان امکم آشکار اتت .وت هدف غرب را از
ترویج روابط آزاد میان زن و مرد ،انهدام بنیاد خانواده و تباهی جاماه میدانست؛ لذا در
آثارر جوانان و بویوه بانوان را به زندگی ساك و ت لیدنکردن از بیگانگان دتوت می رد
و از آنها می خواتت ه اصالت میهن و تاریخشان را حفظ نند .تپ

در ظاهر با

مخاطب قرار دادن اتتارارگران غرب ،اما در باطن با برشرردن راهکارهات غرب برات
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این چه حرص و ولای اتت درباره زن؟ و این چه صحبتی اتت درباره آزادت ،قیهد
و بند و حجاب او؟ گویی ترامی وظایفتان را در برابر مردم انجام دادهاید و ف ط ایهن
مانده ه باقی این نارتها را بر تر دیگهران تهرازیر نیهد .قبهل از تربیهت و تههذیب
زنانتان ،مردانتان را بسازید و تربیت نید و چون از تربیت مردانتان بازماندید بیشهک
در تربیت و سرورر زنانتان بسیار درماندهتر خواهید بود ...شرا او را در میدان جهدال
زندگی به مخاطره انداختهاید و اورا وارد مهلکهات هردهایهد هه نرهیدانیهد هه بهه
تودتان خواهد بود یا نه و آیا با این ار به او تهود میرتهانید یها متحرّهل ضهررر
می نید؟ اما من می دانم ه از زیانرندان خواهید بود ...بهانوت مصهرت ،روزگهارت را
آرام و مطرين در خانهار زندگی می رد و از خهود و زنهدگی خرتهند بهود؛ اوج
تاادت را در ادات وظای و مهر ورزیدن به فرزندان میدانست .هرچنین نشستن در
نار هرسر و هردلی با او برای نهایهت تهاادت و خوشهبختی بهود .وت هرچنهین
نهایههت بزرگههوارت را فروتنههی در برابههر سههدر و بههرادران و اطاتههت از دتهتورهات
هرسرر میدانست و تای می رد ه رضایت خاطر آنها را فراهم تازد وهرهان39 :
و 40ن.

هویت تازت تصنای و تخریب مناتبات میهنی و تنتی جاماه مصر ،مردم را به تأمل در
تبک زندگی تحریلی غرب برات ملت مصر فرامیخواند و چگونگی این فریبکارت
غربیان را در بخشیدن وجهه غیربومی و تاختارشکانانه به بانوت وطنی ومصرتن
بازتازت می ند؛ چنانکه تبارتهات يیل در داتتان «حجاب» میتواند گواهی بر این
مدتا باشد:
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شرا به او گفتید خانوادهات درباره تو خهودرأت و مسهتبدّند؛ تهو را درك نری ننهد و
ت ل و تدبیرشان به اندازه تو نیسهت و نریتواننهد تهو را بهتهر از خهودت بشناتهند.
بنابراین سدرر را تح یر رد و هرسرر نافرمان گشت و خانهات ه تا دیروز محهل
جشن و تروتی بود به ماترسرایی تبدیل گشت ه شاله آت و دشرنی آن فرو
نری رد و به خاموشی نری گرایید .به او گفتید باید هرسرت را خودت انتخاب نهی
تا مبادا خانوادهات تو را نسبت به تاادتی ه در آینده دارت ،بفریبند .بهرای زمزمهه
ردید دوتتی اتاس ازدواج اتت؛ سه از آن سیوتهته چشهران را در بهین مهردان
میچرخاند تا اینکهه تشهق او را بها ازدواج تهرگرم تهاخت .در گوشه خواندیهد
باشد؛ اما وت نریدانسهت هه
تاادت زن در زندگی این اتت ه هرسرر تاش
هرسر چیزت غیر از ماشوق اتت و هرروز هرسرت جدید را میخواتهت؛ بنهابراین
نه هرسر و تشق سیشین برای ماند و نه از هرسر و تشق جدید بهرهات بهرد .بهه او
گفتید ه باید تلم بیاموزت تا فرزندت را نیکو تربیت نی و امهور خهانوادهات را بهه
دتت گیرت ،ولی او هره چیز آموخت ،جز تربیت فرزند و خانهدارت؛ تپ هرچون
نیز ی ه خود را در بازار برده فروشان به نرای میگذارد با لباس نازك و بدن نرا
به تویتان آمد تا خود را به شرا ترضه ند؛ اما شرا بیرحرانه از او روت برگرداندیهد
و جفا ارانه به او گفتید ما با زنان فاجر ازدواج نری نیم و ارر به جایی رتید هه
حتّی انسان فاجر و شرافترند هم از او روت برگردانهد .در ایهن حهال او چیهزت جهز
دروازه سستی و ت وط دربرابر خود نیافت س بی تأمل در آن ت وط رد.
آرت .اینچنین شک و تردید در میان مردم فراگیر و فضات بین آنها تیره و تار شد تها
جایی ه خانهها چون دیرهایی گشت ه در آن ف ط مردان راهب و زنان مجرد ،دیده
میشدند .ما به نام حرمت ملّی و شرافت دینی ملترسهانه از شهرا میخهواهیم هه آن
گروه باقیرانده از بانوان ملّت را در امنیّت امل در خانههایشان رها نیهد و آن گونهه
ه بانوان قبل از آنان را آزرده خاطر تاختید ،آنها را با آرزوها و رؤیاهایتان نیازاریهد.
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هر جراحتی از جراحتهات ملّت را مرهری اتت جز جراحهت شهرافت و بزرگهوارت
وهران 41 :تا 43ن.

 3-2-2-2واسازی تفکر تقابلی فرادست /فرودست استعمار
از برنامههات اتتارار در ش ورهات مسلران دور ردن آنان از فرهنگ بومی و دینی و
ایجاد بسترهات الزم برات غربیتازت جسم و روح مردم مسلران و مشبهشدن به غرب
اتت؛ نکتهات ه سیشتر روشنفکران تنتگرایی ،مانند ادوارد تاید نیز بدان هشدار داده
بودند؛ چرا ه در نگره سسااتتارارت امثال ادوارد تاید و هومی بهابها ،ت لید راه اتتررار
قدرت و تلطه اتتارارگران اتت وابجدیان138 :1387 ،ن .روشن اتت برات رهایی از این
هویت بدلی و ایهامی ،چاره ات جز این نیست ه شخصیت اتتارارشده و تر وب
گشته فرایند فرودتتی یا تبدیل خود به تو ه را در نظام نواتتارارت متوق

تازد و به

سب تشخص فردت و هویت مست ل هرت گرارد ور.ك :تلدن و ویدوتون244 :1384 ،ن.

فرهنگ خوی

با طرح مسيله نفی «حجاب» زنان مسلران و دادن هویت تصنای و

مدرن غربی به زنان ،نرونهات از رور اتتارار برات تو گی و فرودتتی مردم مصر
می خواند؛ زیرا با نفی حجاب ،بنیادهات فرهنگی و هویتی ملت مصر از هم گسسته
می شود و راه نفوي فرهنگی به جاماه و گرای

مردم به فرهنگ غربی آتانتر خواهد

شد:
گفت تنها آرزویم در دنیا این اتت ه چون چشرانم را میبندم و تپ باز مهی نم،
هیچ ن ابی بر چهره زنی در این ترزمین نبیهنم .گفهتم تح هق ایهن آرزو در تهوان تهو
نیست و نریتوانی چنین آرزویی داشته باشی .گفت بسیارت از مردم در این مورد بها
من هم ت یدهاند و خواتته شان با من یکی اتهت و تنهها مهانع برداشهتن حجهاب از
چهره زنان شرقی و مااشرت و اختکطشان با مردان یک احسهاس ضها و نهاتوانی
هرراه با ترتی اتت ه هرگاه زن شرقی بخواهد به امهرت جدیهد مبهادرت ورزد بهه
تران او میآید .س سنداشتم ه باید اوّلین ویران ننده قوم "تاد" باشم ه روزگارت
اتت ه هرچون تدّت در برابر تاادت و سیشرفت آنها قهرار گرفتهه اتهت و آنچهه

فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی -عربی سال ،1شماره ،1بهار و تابستان 1395

نکته ات ه گویا منفلوطی نیز بدان آگاه بوده اتت .وت تکر غربیان را برات ترویج

159


بهدتت آزادت خواهان و سیهروان بهه تهرانجام نرتهیده ،مهن آن را بهه تهرانجام و
سایان برتانم ...حجاب ف ط نوتی مرگ و جرود و خوارت اتهت هه خداونهد بهر
زنان این شور زده اتت تا در قبرت تاریک از چادر و ن اب زندگی ننهد تها اینکهه
مرگ آنها را دریابد و از گورتتان دنیا بهه گورتهتان آخهرت منت هل شهوند ...تفّهت
هریشه بین انسانهات ضای و متکلّ و احرق وجود دارد وهران 38 :و 39ن.

از آفتهات اتاتی نفوي فرهنگ اتتارارت غرب ،تخریب بنیادهات خانواده و ایجاد
شکافهات تریق نسلی در میان خانوادههات مصرت اتت .منفلوطی در تاب «النظرات»
آشکارا به این سیامد منفی اشاره می ند:
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خانواده شبیهترین چیز به مرلکت با قهانون اتاتهی مهنظم اتهت هه ت هل در میهان
جسرهات بسیار با وجود اختکف نظرها ،حکم میراند؛ [اما] دین ،مهذهب ،اخهکق و
تادات ...س از ورود غرب ،گویی به میدان جنگ بدل شده اتت ومنفلهوطی:1997 ،
236ن.

از نظر منفلوطی ،وجود حا ران مستبد اگر ن شه اتتارارت نباشد ،حاصل حضور
اندیشههات اتتارارت اتت .در داتتان «خاطره» ،نویسنده تردمداران حکومت را با
هرین نگرر به باد انت اد می گیرد؛ سانی ه با ظلم و تترشان باتث سیدای

و

گسترر روح یأس و ناامیدت در مسلرانان گشتند .روشن اتت حا م شدن چنین
فضات رتبآور و رخوتزا جاماه را از تأمل در خویشتن خوی

و تکر برات

بازتازت مارفتی و هویتی بازمیدارد؛ زیرا حکومت جور ،فرصت اظهار وجود و
بر شیدن صدات مخال

را در جاماه تر وب می ند .در چنین نظام تیاتی غربگرا و

تر وبگر ،مظاهر تردنی و فرهنگی بیگانه به آتانی بر مظاهر بومی و میهنی غلبه می-
یابد و ترجیا داده میشود .راه چاره برات ت ابل با چنین فضایی ،دتوت مردم به خیزر
و انت اد و اظهار ناخرتندت از حکومت اتت .منفلوطی بخوبی در داتتانهای

به این

مسائل اشاره می ند:
این هران صدات ناقوتهایی اتت ه به جات ايان از بلنهدات منارههها و نگرههها بهه
گور میرتد و اینها هران مساجدت هستند ه به جات اینکه سیشهانی مسهلرانان بهر
زمین آنها تاییده شود ،فشهات صلیبیون آنها را لگد مهال می ننهد .هار مسهلرانان
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هنوز هرچون آوارگان در ترزمینهات دوردتت در بینظری و ههرج و مهرج زنهدگی
می ردند و رهبر و سادشاهی نداشتند ه بینظری بهتر از آن بود هه مهردان آزمنهد و
مستبدت چون شرا اختیارشان را به دتت گیرند ه هرگی طوقی بر گردن دارنهد هه
آنها را بدون اینکه بتوانند از خود دفاو بکنند به آبشخور هک ت و نابودت می شانند.
براتتی بکیی ه اتتبداد بر تر ملّتها میآَورد برراتهب از بکیهی اتهت تهختتر هه
هرج و مرج بر تر آنها خواهد آورد ومنفلوطی ،د.تا 25 :و 26ن.

نویسنده در داتتان «الا اب» از ظلم سذیرت مردم گله می ند و آن را آفت و آتیبی
ناشی از جهل میخواند:
تاجب من از ضا و اطاتت مردم در م ابل قدرت سادشاه و مبالغه آنهها در ت هدّس
وت بود و اینکه بیاندازه به سادشاه اطرینان داشتند و حکم او را میسذیرفتند؛ حال روا
باشد یا ناروا ،لط باشد یا خشونت ومنفلوطی87 :2000 ،ن.

خطاب نایه آلود و اتتراضی راوت داتتان به سادشاه و قاضی ه در واقع بازتابی از
ت اید نویسنده درباره غرب و تیطرهار بر شور مصر اتت ،وجهی دیگر از رویکرد
اینان یستند ه براین رتی نشستهاند و برجان و مال مردم آن گونه هه میخواهنهد
حکم میراننهد و خوشهبختی و بهداقبالی را در میهان مهردم طبهق میهل خهود ت سهیم
می نند؟ آنها نه سیامبران ماصومند نه انسانهات طاهر ،و نه از طهرف خداونهد دتهتور
یافتهاند؛ س به چه ح ّی دراین چنین مجلسی ،اینگونهه مینشهینند؟ بهه هدام حهق
مشروتی ،این قدرت و تیطره بر مردم را به خود اختصاص دادهاند؟ امیر یست؟ آیها
هران زورگوت بزرگ در میان مردم نیسهت؟ هرهان تلسهله خهود امهه بزرگهی هه
توانسته اتت با قدرت چیرگی خود از تر و گردن مردم نردبانی برات خود بسازد ه
به آن ترشی ه ا نون برآن مینشیند ،برتد؟وهران 87 :و 88ن

رنج تحرل حا ران مستبد برات منفلوطی از حضور اجانب و تفکرات اتتارارزده
رتر نیست؛ زیرا اتاتام حا ریت چنین نظام تیاتی ،بیشتر رهاورد نفوي و دتیسههات
اتتارارت غرب اتت .برات نفوي غرب و جذابیتهات فرهنگی آن ،حضور نظام اتتبداد
بهترین بستر به شرار می آید؛ زیرا برات ملتی ه اتتبداد حکومتی ،راه تنف

آنان را

بسته اتت ،اندیشههات غربی  -ه وتده آزادت و رفاه میدهد -جذابیت و اقبال بیشترت
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سسااتتارارت منفلوطی اتت:
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مییابد .به باور اتپیواك ،گروههات مختل

اجتراتی مانند شاورزان ،طب ه ارگران،

زنان و ...هرانند احساس فرودتتی در دوران حا ریت اتتارار ،همچنان در دوران
سسااتتارار نیز گاه فرودتت میمانند و اجازه انت اد و اظهار وجود ندارند ور.ك :مورتون،

92 :1392ن؛ زیرا هرچنان در فرودتتی اقتصادت نگه داشته میشوند و این فرودتتی
اقتصادت ،راهی برات حفظ هومونی و تحریل خواتتههات اتتبدادت اتت« .اتپیواك
فراموشی و خامور ردن صدات فرودتتان را ادامۀ طرح تلطه امپریالیستی میداند ...
و نرایان و مشخص تاختن جایگاه تو ه فرودتت را روشی در برمکتازت سارادایم
مداخلهگرایانه اتتارار تنوان می ند» ویانگ410 :1390،ن .در چنین جاماهات ف ر و
بیتدالتی چنان آمیختگی مییابند ه راه هرگونه انت اد و اتتراضی را میبندد .منفلوطی
در داتتان «الا اب» به این موضوو یانی نیاز اقتصادت و اتدام به تبب دزدت یک یسه
162


فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی -عربی سال ،1شماره ،1بهار و تابستان 1395

162
162

آرد از صوماه اشاره می ند ومنفلوطی86 :2000 ،ن؛ چنانکه در بخشی دیگر از داتتان
«الا اب» ،مأموران از یک روتتایی طلب مالیات می نند و او مهلت بیشترت میخواهد؛
اما آنها راضی نریشوند و در برابر آن میخواهند خواهر او را به گروگان ببرند
وهران93:ن.

منفلوطی در سایان داتتان «خاطره» ضرن دتوت غیرمست یم مسلرانان برات
بازگشتن به اقتدار تردن اتکمی در دورههات سیشین از ن
اتتارارگران برات ایجاد ح

درونیتازت

11

نا امی و شکست و ح ارت ملی و هویتی سرده

برمیدارد؛ رویکردت ه امپریالیسم به رک قدرت مادت خود با قراردادن مردم
اتتارارشده در برابر سیشرفتهات مادت غرب می وشد در مرتبه نخست به احساس تجز
اقتصادت و اجتراتی و تپ

احساس فرودتتی نوادت و فرهنگی در آنان دامن زند

ور.ك :ادگار و تجویک70 :1387 ،ن؛ چنانکه در شاهد يیل به ایجاد چنین فضایی در مصر
ايتان می ند:
این حق شراتت وغربن ه قدرتتان را به شهرا ارزانهی داشهته ،سه هرچ هدر هه
میتوانید خون بریزید و تا آنجا ه میخواهید ح وقران را سایرهال نیهد؛ تواطه و
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ت ایدمان را تصاحب نید تا به ی و آیینتان گردن نهیم و دنباله روت شهرا باشهیم؛
چرا ه ما قدرتی نداریم و نریتوانیم توانرند باشیم؛ س آنچه بر تر ضایفان میآیهد
باید بر ما نیز نازل شود ومنفلوطی ،د.تا38 :ن.

برات منفلوطی بیان درد و رنجهات مردم رتالتی اتت ه به رتالت روشنفکرت در
جاماه مصر بر گرده خوی

احساس می ند؛ لذا در اغلب آثار خوی  ،بازنرایی

نابرابرت اجتراتی-اقتصادت و تبای

طب اتی را وظیفه خوی

میداند .در داتتان «در

لبه بینوایان» -ه داتتانی نوتتالویک اتت -نویسنده از زبان یکی از شخصیّتهات
داتتان -ه با منظره مرگ زنی ف یر در لبهار روبهرو میشود -روایتگر ف ر قشر
فرودتت جاماه میشود:

از توامل اتاتی در ن د سسااتتارارت انت اد به نوادسرتتی و ح برترت نوادت
اروساییان بویوه در م ابل تیاهسوتتان آفری ایی اتت .از تاریخ سیدای سدیده اتتارار
هرواره این ح  ،تامل تح یر و فرودتتی ملتهات آفری ایی ازجرله مصریان بوده اتت.
در داتتان «موت تپید» در تاب «النظرات» منفلوطی با زبان ترثیل ،اما واضحتر از
داتتانهات قبلی ،لیدوا ه یا هسته مر زت گفتران خوی  ،یانی حضور اتتارار و حربه
زیانبار آن را در جوامع مستارره آشکارا بیان می ند .وت در این داتتان ترثیلی با
بهرهگیرت از نرادوا ههات رنگین وتفیدسوتت و تیره سوتتن یکی از گزارههات ت ابلی
غرب/دیگرت را بازنرایی میتازد و به سیروت از رویکرد شالودهشکنانه هومی بهابها
تکر می ند این ت ابل اتتارارت را واتازت تازد .منفلوطی به زیبایی از زبان
شخصیت داتتان ،یک موت تپید را در میان انبوه موت تیاه به تیّاح تفیدسوتت و
گُربُزت تشبیه می ند ه برات اتتارار ملت مصر آمده اتت:
ات موت تپید .چون بر تو مینگهرم از حیلهه گهران و باهوشهانت مهیبینم در گهور
برادران تیهجامهات ه اطراف تو جراند به آهستگی تخنی میگویی و تر آن دارت
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این اتت ترانجام بینوایان بر روت زمین؛ این اتت تاقبت آن بیچارگان س از رنهج
و زحرتی ه زمانی دراز درراه زندگی شیده انهد .در ایهن تهالم چنهان بهه گرنهامی
زندگی می نند ه سی از آنان خبرت ندارد؛ از این جهان سا بیهرون نههاده و از آالم
زندگی آتوده میگردند؛ چنانکه سی بر حهال آنهان آگهاه نگهردد؛ حتّهی آشهنایان و
خویشاوندان از آنان بی خبرند وهران126 :و 127ن.

ه آنان را بفریبی تا چون خود رده سوت خود در بر آنان نرایی .در این مکان آرام
جنگ درهری برسا داشتهات و فتنهات ور ورانه درتت هردهات؛ چهه در ایهن جنهگ
شان با تیراندازان ،زره سوشیدگان با برهنگان در هم آویختهانهد؛ قائهد و قهائم
تر
مظلوم و ظالم هکك میشوند .اینک بدین ار برخاتهتهات .سیّاح سففید پوسفتی را
مانی که بر گروه زنگیان وارد شده باشد؛ آن گفروه را مسفتعمره خفود کنفد؛ بهه
خوشی و خوبی داخل گردد و از آنان با جنگ دور شود؛ از دتتت به خدا سناه میبرم
و از خدات خواهانم ه گروه زنگیان را از شرّت محفهو دارد .در اقامهت و رحلهت
طلاتت شوم اتت و در وقوف و گردر و بت نح اتت .ات موت تپید ،یستی،
ارت چیست ،سیامت دام؟ نه منزلی بهرت تاختهام و نه جهایی برایهت سرداختههام،
و؟ ومنفلوطی 129 :1997 ،و
اگر میهرانی دتوت میزبانت چه شد ،مهربانی و لطف
130ن
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نتیجهگیری
از نتایج سووه برمیآید:
 مبنات تفکر سسااتتارارت اقبال الهورت ،جلوگیرت از انسهداد گفترهانی در جههاناتکم و خوددارت از ترویج تاصب و ت لید ور ورانه اتت هه از ابزارههات قهدرت و
هومونی امپریالیسم فرهنگی در جوامع اتکمی اتت.
 از نظر اقبال تری ترین آتیب حضور باواتطه یا بیواتطه اتهتارار در شهورهاتمستارره ،نفوي ارزشهات غربی در تاحتهات مختل اجتراتی و فرهنگی اتهت هه بهه
بازتاری هویتی ملل مسلران از دریچه نگاه غربی میانجامد .از این رو ،وت راه رهایی
از بحرانهات فرهنگی و تیاتی حضهور اتهتارار را ابتهدا خودشناتهی و بازاندیشهی در
تاختارهات هویت بومی میداند؛ چرا ه تنها از ایهن رهگهذر مهیتهوان از نظهام ههویتی
تصنای و تحریلی غرب رها شد.
 طرح بازگشت به ترچشرههات هویت اتکمی و میهنی از طریق توجهه و ترر هزبر زبانهات بومی و ظرفیتهات ادبی وزبان فارتین رویکهرد آگاهانهه اقبهال را بهه دغدغهه
حضور اجانب و نفوي فرهنگ غربی بازگو می نهد؛ زیهرا تهودهی قههرت یها تحهری
تشوی ی به زبان و فرهنگ بریتانیا را خطرناك و تاملی برات تالیق فرهنگی و «آوارگهی»
و نهادینه ردن امپریالیسم فرهنگی میدانست .از هرین روتت ه وت به رغم تسلط بر
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زبانهات رایج در شبهقاره ،ترجیا میدهد افکار و اندیشههات خوی را در قالب زبان و
شار فارتی ترضه ند ه حدود هفتصد تال زبان بیان افکار ،ت اید و باورها ،اندیشه-
ها و بیان احساتات و تواط مردم شبهقاره بود؛ حر تی ه خود نرادت از بازگشت به
ترچشرههات بومی به شرار میرود.
 از خصایص ویوه و خاص افکار اتتارارتتیزانه اقبهال ،جههانوطنهی اتهکمی یهاانترناتیونالیسم اتکمی اتت .برات وت حضور اتتارار و نفوي روزافهزون اندیشهههها و
مظاهر فرهنگ غربی به تبک زندگی فردت و اجتراتی مردم مسلران ،درد و رنهج هرهه
جوامع اتکمی و مردم منط ه اتت و به حوزه شبهقاره محدود و محصور نیست .از این
دید ،نگاه اقبال الههورت از نگهرر سسااتهتارارت امثهال منفلهوطی در مصهر – هه بهر
ناتیونالیسم تربی متکی اتت-متفاوت مینراید.
 منفلوطی نیز مطابق نگرر سسااتتارارت خوی  ،سیهروت ور ورانهه از غهرب راابزار غرب برات ایجاد «دگربودگی» و نشانه تح یر ملی و اتتررار تلطه هرهجانبه غرب
میداند؛ چنانکه در باب «حجاب» زنان مسلران و ترویج فرهنگبیبندوبار غربی به ایهن
مسيله توجه رده؛ لذا بیشترین توجه او به وجه اجتراتی و فرهنگی حضور اتتارار در
جاماه مصر و مبارزه با امپریالیسم فرهنگی مربوط اتت .به بهاور او ،تهیطره ارزشههات
اتتارارت باتث به وجود آمدن اختکفات طب اتی و اختکل در تر یبهات اجتراتی مهی-
شود .گسترر سدیده ف ر ،افزای مرگ و میر و جنگ و نهابرابرت ،نتیجهه ایهن حضهور
اتتارارت اتت؛ لذا بازتازت شخصیتهات ف یر و مرگاندی را ابزار ایجاد حساتیت
و تنفّر از گرای به مظاهر تردن و فرهنگ غربی در جاماه قهرار میدههد .منفلهوطی در
داتتانهای دو قشر را بی از هره تامل ت بمانهدگی و نفهوي فرهنگهی و اتهتارارت
غرب در جاماه مصر میداند :نخست حکام دتتنشانده و ظهالم و دیگهرت روحانیهان
متاصب و تختگیر و دور از اقتضائات روز دنیات اتکم.
 مبنات نگرر منفلوطی تکیه بر ارزشهات ملی وملیگرایین اتت؛ لذا لیهد رههاییملت خوی را از چنگال خودباختگی و غربزدگی ،بازگشهت بهه فرهنهگ و اصهالتهات
بومی و ارزشهات ملی میداند و مات د اتت مصرت باید خود را از دریچه ملی و هویتی
خود ببیند نه از دید غربی.

از م ایسه دو تامل اتاتی نگرر سسااتتارارت اقبال و منفلوطی برمیآید هه اقبهال
با تأ ید بر تناصر فرهنگی و بومی مانند توجه به مظاهر فرهنگ و تردن اتهکمی ،نفهی
مظاهر تردن فریبنده غرب ،ت ویت زبان رایج بهومی در برابهر زبهان انگلیسهی و سهب
اتت کل اقتصادت تکر می ند به بازتاری هویتی مسلرانان هرت گرارد؛ درحالی هه
منفلوطی بیشتر به تبب ماهیت نگرر ملیگرایانهار ،نشانههات نفوي فرهنگی غهرب را
در بنیانهات اجتراتی و تیاتی مردم مصر بازنرایی می نهد؛ ماننهد بهرهمخهوردن نظهام
اخکقی در خانواده ،حیازدایی و مبارزه خزنده فرهنگ غرب بها حجهاب اتهکمی زنهان
مصر و توجه خاص به سیامدهات غربزدگی و فرودتهتی تیاتهی و اقتصهادت جاماهه
مصرت گرفتار حکومت اتتبدادت طرفدار غرب.
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