
عربی نقدادب معاصر پژوهشی -علمی دوفصلنامۀ      
  )     1393(علمی و پژوهشی  6/ هشت پیاپی/ سال چهارم                                            

  
  ي محمود تیمورنوشته "شمس و لیل"در رمان » دیگري غربی«بازتاب 

 
  1اصغر جاللوند

  مزبان و ادبیات عربی دانشگاه قکارشناسی ارشد  آموختهدانش
  مهدي ناصري

 ت علمی دانشگاه قمأاستادیار زبان و ادبیات عربی و عضو هی

  
  چکیده

باعث تأثیرپذیري از  که شودهاي گوناگون از دیرباز دیده میزمینهدر  هاخورد و روابط میان سرزمینبر
یا به » غرب«گرایش به  .یابدمی بازتابدر ادبیات این برخوردها تأثیرپذیري نیز گاهی شده که  یکدیگر
-به چشم می ادب تازيو از جمله شرق معاصر هاي ادبی نویسندگان تهدر نوش» دیگري غربی«نوعی 

 محمود تیمور» شمس و لیلِ«شمار و به ویژه کتاب هاي بینوشتهپرتو این گردباد سرسخت در . خورد
جستار  .دنمود بسیاري دار ،غرب دنیاي به شبا سفرنویس معاصر مصري داستان ،)م1973 :فوت(

در ادامه  ذکر نموده و تیمورو همچنین » دیگري غربی«ي اي است که ابتدا کلیاتی دربارهبه گونهکنونی 
که این دهند مینشان نگارندگان  .پرداخته است» دیگري غربی«نویسنده از مراحل تأثیرپذیري به بررسی 

اي که ابتدا به گونه ؛ذاشتهرا پشت سر گ» دیگري غربی«تأثیرپذیريِ از چه مراحلی  ادیب مصري
و دو ي اینگزینش حد میانه ، همچنینزدگیبازگشت از این غرب به غرب، سپس اوشیفتگی تام 

جوانبی دست رد زدن بر و  شرقی، اسالمیعربی، ي پیراسته تمدن يبه سرچشمهاو بازگشت  سرانجام
  .نمایندرا بازنمود می غربتجمالتی فرهنگ از 
  

  .تمدن شرقی، محمود تیمور، شمس و لیل، فرهنگ غرب، دیگري غربی: هاکلید واژه
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  مقدمه -1

خـورد و  هـاي گونـاگون بـه چشـم مـی     دیرینه، روابط میان سرزمیندر طول روزگاران 
اي داشته است که بررسی ایـن  نوبسندگان آنها بازخورد ویژهدر آثار روابط  اینبررسی 

بسیاري  همواره البته .ی کشورها جستجو کردتوان در ادبیات ملها را میروابط و گرایش
تصویر برخی از جمله  برخی از آنهاتنها و  هبه صورت ناکامل باقی ماند هابررسیاز این 

روابط برقراري  .هاي ادبی بازتاب یافتاز البالي متون و نوشتهنزد برخی دیگر  هاملت
ب و جهان عـرب در  ري روابط میان غو بویژهتاریخی میان غرب و کشورهاي اسالمی 

 .)133 ص بی تا،عبدالعظیم، ( گرفتشکل ي قرن نوزدهم در نیمهبیشتر  ارچوب استعمارچ
این مسأله از یک سو، به عنوان یکی از موضوعات دقیق ادبیات معاصر و از سویی دیگر 

 »ادبـی المللـی  تـاریخ روایـط بـین   «ادبیات تطبیقی را  .رودبه شمار می» ادبیات تطبیقی«
کشورهاي غربی اگر به ارتباط و برخورد  .نهندمی نام )7ص ،م1988سوا، هنري زغیب، فران(

 تأثیرات مختلفی از جمله یابیم که این برخوردها باعثبا یکدیگر بنگربم در می و شرقی
» دیگـري « و» خودي«شود و این امر به پیدایش دو امر می غیرهفکري، فرهنگی، ادبی و 

در ادبیات تطبیقی در » تاریخ افکار«ي ا نگرش به مسألهب .)9 ص ،م1992سابایارد، (»شودمی
ي پا به عرصـه » اآلخر الغربی«ي در ادبیات معاصر عربی یعنی اي تازهمسألهیابیم که می

بـه تـازگی در ادبیـات    » اآلخر الغربی«دیگري غربی یا همان  يمسأله .ظهور نهاده است
-یکـی از دغدغـه  به اکنون هماین امر اي که نهبازنمود بسیاري داشته است؛ به گوتازي 

-با نگرشی به  داستان .جهان عرب تبدیل گشته استهاي نویسندگان، منتقدان و ادیبان 

: اآلخـر «و  ي شـرق یـا مسـأله  » خودي: األنا«یابیم که درمیمیالدي نوزدهم  يهاي سده
حدیث «یلحی در محمد المو .آنها مطرح گشته است در بیشتر ي غربیا مسأله» دیگري

ي خبـر و بـه شـیوه   مانده، ناآگاه، بیهمواره عقب "خودي"«: گویدمی »عیسی بن هشام
هـاي  اي در زمینـه هـاي جسـورانه  گـام » دیگري«حالی که  کند درگذشتگان زندگی می

 .»برداشته استصنعت، هنر، ادبیات، تربیت و زندگی اجتماعی  گوناگون همچون دانش،
  ي اخــالق رو بــه فســاد   در زمینــه "دیگــري"وجــود،   بــا ایــن «: گویــداو مــی

سـلیم   .)218ص ،یدشح( »دهدرا بیشتر ترجیح می "خودي"باره، اخالق آورد و در اینمی
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کـه  » خـودي عربـی  « اند کهگفتهدر روایات تاریخی خود یز نالبستانی و جرجی زیدان 
وار اسـت کـه یـک    گیرد، سزادر بر می هایشي تصویرها و رنگتاریخ عربی را با همه

 ،شـحید ( باشـد داشته  -نداهرا داشت» دیگري«که نقش  آنها -ها ي انسانی با عثمانیطهراب
و » خـودي «ي جـدال میـان   ي بیستم نیز به مسألهدر روایات عربی اوایل سده .)218 ص

» ابراهیم الکاتـب «ابراهیم عبدالقادر المازنی به نام در کتاب . اشاره شده است» دیگري«
ي روستایی معرفـی کـرده   را جامعه» دیگري«ي شهري و را جامعه» خودي«م که ینیبمی

بـه دیـن اسـالم و     »خـودي « ،ي توفیق عـواد نیـز  نوشته» نيرامـة و التنـ«روایت در  .است
» دیگـري «و » خودي« ي طه حسین،به گفته .به دین مسیح شناخته شده است» دیگري«

 ،شـحید ( درگذشته اسـت پیشی گرفته و ي خود یک شخصیت واحد است که از گذشته
خودآگاهی برخورد دو ي نتیجه«: جایی دیگر چنین گفته شده است در .)218-219 صص

اولـی مانـدگار و دیگـري    باشـد کـه   می» بردگی«و » سروري«ي شکل گرفتن دو رابطه
نیـز  » بردگـی «و » اآلخر یا دیگـري «همان » سروري«به عبارتی دیگر . نابودشدنی است

  .)49 ص ،م1999کوجاییف، وفاء شعبان، (و  )7-8 صص ،م1994حرب، ( »است» یا خودي األنا«
در ادبیات تـازي نمـودي   » دیگري غریی«ي با آنچه گفته شد بدیهی است که مسأله

امان نمانده است؛ بـه  آسا در نیز از این باران سیل» محمود تیمور« .گسترده داشته است
  .آشکارا دیدرا » دیگري غربی«توان بازتاب او می» شمس و لیل«طوري در کتاب 

م 1894سـال   در قاهره بـه داستان نویس پرآوازه  )م1973 -م1894( »محمود تیمور«
خدمت فراوانی به ادب نمود و با برگزاري محافل ادبی و  پدرش. دیده به جهان گشود

-300 صـص  ،م1971ضیف، ( دکرحضور فرزندانش در آن، محمود را به مطالعه تشویق می
) م1903 -م1840( »عائشـه التیموریـه  «ي او هعم .)19-24 صص بی تا،بن الشریف، (و  )299

عربی به  -ي شرقینیز از پیشوایان زنان شاعر و سرآمد آگاهی و بیداري زنان در جامعه
 )م1921 -م1892 ( »محمد تیمـور «برادرش  و )129 ص ،م1986الفـاخوري،  ( رودمیشمار 

در نویسـنده   ایـن  .)255 ص ،م1999التونجی، ( باشدمیاستان کوتاه دگان بزرگ دنویسناز 
. اي را به خود گرفتـه اسـت  نویسی جایگاه برجستهبیات تازي و بویژه ادبیات داستاناد

عضو فرهنگستان زبان عربی و شوراي عالی حمایت از هنر، ادبیات و علوم اجتماعی و 
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فرهنگستان زبان عربـی و  ز ارا  جایزهنخستین . نویسی بوده استسردبیر انجمن داستان
 .)316 ص ،م1968اح، بالس( دم دریافت نمو1950ي ملی ادبیات را در سال همچنین جایزه

 .)111 ص ،م1994بیار، ( سوییس درگذشت Lausanne زانم در لو1973سرانجام در سال 
هـاي  پـژوهش  نامه، سفرنامه وداستان، نمایشهاي گوناگونِ ور آثار بسیاري در زمینهتیم

ــانی  ــرهو زب ــهدارد،  غی ّ مجعــة خالشــي«: از جمل ــعلوک، حفلــةُ  ،متــويل، رجــب أفنــدي، عــم الصُّ
ّ القصــصقنابــل، کــذبٌ يف کــذب، املســرح املصــري، الشــاي ُ ، فــن ــی از ( »... اهلــادف و ، أدب جمع

  .)402-406صص ،م1996 الیسوعی،(و  )653-657 صص ،16، جش1387نویسندگان، 
محمـود  ي نوشـته » شمس و لیل«در کتاب » دیگري غربی«رسی ي حاضر به برلهمقا

پاسخ به چند پرسش بنیادین هسـتند؛ از   پردازد و از این رو نگارندگان در پیِتیمور می
  :جمله
 نشان داده است؟» دیگري غربی«آیا محمود تیمور در این داستان خود، گرایشی به «

گرایش تیمـور   سر گذاشته است؟را پشت » دیگري غربی«تیمور چند مرحله از مراحل 
او بـراي   ماند؟وا می» دیگري غربی«گردد و یا در پسِ برمی» خودي عربی«سرانجام به 

-در می و گذرگاهی چه راهکاري» تأثیرپذیري و عدم تأثیرپذیري«رهایی از سرگردانیِ 

  »یابد؟
ـ    ي پژوهش میدر مورد پیشینه ازگی بـودن ایـن مسـأله،    بایست گفـت بـه خـاطر ت

 آمده است کـه ي نگارش در ي آن به رشتهدرباره شماريانگشتهاي کتاب شتارها ونو
از دکتر جمـال شـحید و   » ةالروية العربي صورة اآلخر يف«توان به ها میي این نوشتهاز جمله

بـا ایـن همـه،    . شـت اشاره دا و چند مورد دیگر ي دکتر صالح سعدنوشته» آلخـرا-األنـا«
دیگـري  " زتـاب با«بـه بررسـی و بازنمـایی    رو ي جستار پیشهبه گوناي تاکنون مقاله

پرداخته که این امر نشانگر ن »محمود تیموري نوشته "شمس و لیل" رماندر  "غربی
رو برگرفته ي پیششایان ذکر است که مقاله .باشد، اهمیت و ارزش این مقاله میتازگی

ترجمه، نقد و تحلیل رمان «عنوان ي مقاله تحت ارشد نگارندهي کارشناسینامهاز پایان
در ي عالی با درجه 1391که در بهار  باشدمی »ي محمود تیمورنوشته "شمس و لیل"

  .دانشگاه قم مورد دفاع قرار گرفته است
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  روش بررسی -2
-اي میهاي کتابخانهري دادهتحلیلی و با گردآو -ي توصیفیبه شیوهمقاله روش تحقیق 

» شمس و لیل«کتاب و موضوع  معرفیست پیشگفتاري در باب نخ اي کهباشد؛ به گونه
   ســه پرداختــه شــده، » دیگــري غربــی«تعریــف و شناســایی بــه آیــد، پــس از آن مــی

به توضیح هر کـدام پرداختـه شـده،     ذکر گردیده و» دیگري غربی«رایش به ي گمرحله
زنمود و شرح با آورده شده، همچنینآنها از این کتاب  بررسیهایی در حین سپس نمونه

گشـته  هـاي مطـرح  گیري ختم گشته و به پرسشاند و در پایان بحث نیز، به نتیجهگشته
  .پاسخ داده شده است

  
  »شمس و لیل«کتاب  -3
  :کتاب بازشناخت -3-1

رخـداد  ي سرشـناس مصـري،   نویسـنده » ود تیمـور محمـ «ي نوشته» مشـس و ليـل«کتاب 
ي که بـا نیـروي پنداشـت و اندیشـه     هاي شمال استاش به سرزمینراستین رهسپاري

حممـود «: نده، نویسـ »لو ليـ مشـس«: نـام کتـاب  ": نویسنده درهم آمیخته گشته اسـت  ژرف
: ، ســال انتشــارمصـر، القــاهرة: ، محــل نشــرةاملطبعــة النموذجيـاآلداب،  مکتبـة: ، ناشــر»تيمـور
  .)58 ص ،ش1391جاللوند، ( )م1957
به کشور سوئد یا سرزمین شـمال را بـه   کتابی است که تیمور سفرش » ليـمشـس و ل«

را بر آن نهـاد و در پایـان   » خورشید در سرزمین شمال«او در آغاز نام . کشدتصویر می
باشد ولی بعدها آن در زیر چاپ میاین کتاب هایش به آن اشاره داشت که دیگر کتاب

که با  استفی هاي ادبی شگرقطعهز سرشار ا ،این کتاب. را به همین نام کنونی تغییر داد
  .)30 ص ،م2007حمدي حسین، ( درآمیخته است خیال و پنداري قوي

  
  موضوع داستان -3-2

ي سفر تیمور به سوئد است که با وصفی زیبا، خیـال و پنـداري   موضوع داستان درباره
  او در چـارچوب داسـتان بـه    . ي نگـارش در آمـده اسـت   شگرف و قلمی واال به رشته
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دار شـرقی و  هاي غربی، تمـدن ریشـه  هاي سرزمینن، پیشرفتعدالتی، ستم زورگویابی
از ایـن رو در پایـان   . پـردازد مـی  غیـره هاي ناشناخته و بویژه مصر و شناسایی سرزمین

ي ي اصلی خود را اصالح و بازسازي جوامع شرقی و از جملهداستان، هدف و خواسته
یگـاه خـویش را در برابـر    خواهد جاجاي داستان مینویسنده در جاي. بیندآن مصر می

  .)34 ص ،ش1391جاللوند، ( دیگران نشان دهد
  

  »دیگري غربی«یا  »اآلخر الغريب« -4
یراتی در ادبیات عربی بوجـود آورد کـه ایـن    برخورد و ارتباط عرب با جهان غرب، تأث

 .هاي اقتصادي و سیاسی داراي تأثیرات فرهنگی و ادبی نیـز بـود  تأثیرات عالوه بر جنبه
  .دباشمی Other» دیگري«و  Ego» خودي«گیري أثیرات دلیل شکلاین ت

 پرسـش از کیسـتیِ  » دیگـري «ي و مقولـه » مـا « پرسـش از کیسـتیِ  » خـود «ي مقوله
» خـودي « ... گیـرد است که گاه صورت بیگانـه و دشـمن نیـز بـه خـود مـی      » دیگري«

ن غربـی  ، تمـد »دیگـري «، در مقابـل،  خدامحور است و مبناي آن بر وحی استوار است
اسـالم خـدامحور و غـرب انسـان     ...  است که ابرقدرت نظامی و اقتصادي جهان است

» دیگـري غربـی  «یـا  » الغريب اآلخر« .)98 -112 صص ،ش1384اباذري و میالنی، ( محور است
ــی اســت  ــات داراي مراحل ــه در ادبی ــوزهک و  Comparative» قــیيتطب: املقــارن«ي در ح

 Acculturation» التثـاقف «مفهـوم  . گیردبررسی قرار میمورد  »تبادل فرهنگی :التثـاقف«

تبـادل ثقـاىف بـني شـعوب خمتلفـة، و : التثـاقف«: در قاموس المورد اینگونه تعریف شده اسـت 
 ً  ،م1994 ،بعلبکـى ( »خباصة تعديالت تطرأ على ثقافة بدائية نتيجة إلحتكاكهـا مبجتمـع أكثـر تقـدما

   .)24ص
هاي گوناگون و به ویژه اصالحات و تغییراتی ن ملتتبادل فرهنگی میا: تثاقف«: ترجمه

ي جامعـه یـک  ي برخـورد و روابـط یـک سـرزمین بـا      ابتدایی در نتیجهفرهنگ  درکه 
  .»دهدرخ می از آن ترپیشرفته

  .)74 ص ،م1996لمناصره، ا( »فجوهر املثاقفة هو املقارنة«: المناصره نیز گفته است عزالدین
   مشخص که.»استسنجش، مقایسه و تطبیق  ادل فرهنگیي تبسرشت و گوهره« :ترجمه
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 .توان در قلمرو این دو واژه قرار دادشود تبادل فرهنگی و ادبی میان دو جامعه را میمی
موضـعگیري از خـود    سـه در رابطه با این موارد، ادبیات عربی نسبت به ادبیات غرب، 

  :ه استنشان داد

رو از تأثیرپـذیري میانـه  . 3  رپذیري از غرب،عدم تأثی. 2 تأثیرپذیري مطلق از غرب،. 1
  .غرب

  :است شدهارائه نیز این تقسیم بندي به شکل دیگري 
تـأثیر از  ( تراث غربیموضـعگیري  . 2 )تأثیر از خودي( تراث عربیموضعگیري . 1

ـ حلیم عبـدال ( )روتأثیرپذیري میانـه ( گراییواقعموضعگیري . 3 )دیگري  ص ،م1997، هعطی
14(.  

  اسـالمی  بنیـادگرایی و  دگرخواهانـه ، گرایـی ملـی ، سـه گفتمـان   یگربه سخنی د
ــه  نظــام ــا مقول ــه درون آنه ــتند ک ــایی هس ــایی معن ــري«و » خــود«ي ه ــف » دیگ   تعری

 گراییبا توجه به این تعاریف، در گفتمان ملی .)116 ص ،ش1384اباذري و میالنی، ( شودمی
م هویت خواهانه آنچه مقور، در گفتمان دگشودبر اساس هویت ملی تعریف می» خود«

بـر  » خـود «سـالمی  خویش است، غرب و فرهنگ آن است و در گفتمـان بنیـادگرایی ا  
ابـاذري و میالنـی،   ( شـود غربـی تعریـف مـی   -یهویت اسـالم ) ازسازگار تلفیقی (اساس 

  .)116 ص ،ش1384
  

  "شمس و لیل" رماندر » دیگري غربی«یا » ياآلخر الغرب« - 5
 بـا آنها را ترین ابزارهایی بود که مهماز ي نوزدهم میالدي سدهدر کوچ اعراب به غرب 

را رهروانی که در سرزمین غرب گام نهادند، آنچـه  . تمدن غرب آشنا ساخت فرهنگ و
کـه   )7-8صـص  ،م1992سـابایارد،  ( کشیدندي وصف خود که در آنجا دیده بودند به رشته

معاصر مصري بود که نویس تانداس» محمود تیمور« ،یکی از این رهروان سرزمین غرب
  .کران روانه ساختقایق کوچک خویش را در امواج سرسخت این دریاي بی

 جهـان بـه  مردمـان آن سـرزمین   و همچنـین کـوچ   به مرزوبوم غرب با کوچ اعراب 
 همانگونه که پیش از این گفته شد. از هم تأثیر پذیرفتنداي ، این دو گروه تا اندازهعرب
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خـواه یـا    -هـا  ي ادبیات به نگارش این تأثیرپذیريدر حوزهتگان نویسندگان و فرهیخ
 غیـره هاي کوتاه یا بلنـد، نمایشـنامه، شـعر و    نوشتارهاي ادبی مانند داستان در -ناخواه

  . پرداختند
نوشتارهاي ارزشمند ادبیِ خویش به این تأثیرپـذیري اشـاره   از نیز در برخی تیمور 

نگاهی گوشهاست که در آن » شمس و لیل«، رمان داشته است که یکی از این نوشتارها
  .افکندغرب میپر زر و زیور به فرهنگ و تمدن 

در جـاي  ایـن نویسـنده   یابیم که آشکارا در می ،تیمور ادبیِ نوشتاربا نگرش به این 
سـرایی ناآشـنا و ناشـناخته اسـت تـا از      ال یـافتن  درپی به دنبپیجاي داستان خویش، 

آشـنایی  هنجارها و ناهنجارها و سبک زندگانی مردمان آن سراها آیین، ، تمدن، فرهنگ
یا به سخنی  »دیگري« تأثیرپذیري از فرهنگ و آیینِسه گذرگاه  دراو در این رمان  .یابد

  .گام نهاده است »فرهنگ و آیین غرب«دیگر 
پـردازد؛  مـی » دیگـري «و » خودي«برخورد به بازتاب » لیل شمس و«تیمور در رمان 

جاي داده » خودي«و » دیگري«در گروِ داستان خویش را سراسر که  گونهاین به  البته نه
ایـن امـر بیافکنـد بلکـه او داسـتانی       چالسیهدر باشد و بخواهد این نوشتار خویش را 

ي نگـارش در آورده  گیرایی و کـارایی بـه رشـته   زیبایی، دلنشینی، سرشار از هنرمندانه 
هاي داستانش مایهدروناو در . آن پاس داشته است نویسی را دراست که ساختار داستان

پردازد؛ آن هنگام که جایی می» دیگري«سه گذرگاه تأثیرپذیري و تأثیرناپذیري از  بیان به
یازد که بـا فرهنـگ و آیـین    که از پیش ندیده و به فرهنگ و آیینی دست میبیند را می

  .مردم خویش تفاوتی بسیار دارد
کـه بـه   انگیزانـد  هایی که تیمور را بر این امر بـر مـی  ز سازهیکی ا ،به سخنی دیگر

که در میان دو کیش ناهمسان به  است» تفاوتی«زمینه دست بزند همان این  در پرداختن
با شگفتی دارد که به هرگونه که باشد، او را وا میدو سرزمین » تفاوت«. خوردچشم می

د و در جایی دیگر او را چنان سرمست از میان برجایی در آن بنگرد، هوشش را در جاي
» تفاوت«این  .سپاردي فراموشی میخویش را به سرا پردهنخستین سرشت سازد که می

  کند؛ آنسان که دیگر رانی میي آن قلمبسیار دربارهگاهی که در او کارآیی دارد آن چنان 
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  .گردددو ناتوان می میان آن» شباهت«پرداختن به  از
، علت بنیادین به کنونی جستارنگارندگان چیزي است که به نظر  مانه» تفاوت«این 

این داسـتان محمـود   در » دیگري«و » خودي«رخداد پیوستن و جان گرفتن دو پرسمان 
از » تأثیرپذیري میانـه تأثیرپذیري مطلق، عدم تأثیرپذیري و «سه شکاف تیمور است که 

ي ایـن  ي گسترده دربارهار به گونهي جستکه در ادامهریزي شده است پایه» تفاوت«آن 
  .ها سخن خواهیم راندگذرگاه

  
 )ب و به فراموش سپردن فرهنگ بومیدلباختگی به غر(غرب  تأثیرپذیري مطلق از -5-1

گرایش  ه و به چیزهاي جدید، تازه و شگرفبشر همواره خواهان تجدد و نوگرایی بود
رکب همانند کشورهاي غربی بر مخواست  جهان عربزمانی که رو، از این. داشته است

به هر چیزي که از غـرب بـه   اي جز این نداشت که تمدن و پیشرفت سوار گردد، چاره
ي ایـن امـر گـاهی بـه فراموشـی میـراث فرهنگـی،        د و نتیجههآمد، گردن نَسویش می

نویسـندگان در ایـن رابطـه چنـین      برخی. انجامیداجتماعی، دینی و تمدنی خویش می
در دنیاي امروز، یک تمدن . ها نیستتمدن مدرن، تمدنی در کنار دیگر تمدن« :اندنوشته

هویت رغم خاستگاه و ي ما علیرو، همهاز این. بیشتر نیست و آن هم تمدن غربی است
زمان مواجهه بـا غـرب، همـواره     از .)73ص ،ش1380شایگان، ( »مان غربی هستیمفرهنگی

، ...خواه در آن وارد شـدیم و ما خواه نا )79 ص ،ش1388دهقانی، ( بوده استغرب غالب 
 ، صش1357داوري، ( هاي غربـی رواج یافـت  ي ما برافتاد و ارزشهاي گذشتهلذا ارزش

57(.   
را در هفـت   واژهاشکال و مظاهر این ، »املثاقفـة«ي عزالدین المناصره در تعریف واژه

 :نمایدذیري را اینگونه تعریف میاین مرحله از تأثیرپ هاکند و در البالي آنبیان میمورد 
  اشـاره  که به فرهنـگ پـذیري از طـرف مقابـل و بـالعکس      » تـتم املثاقفـة بـالقوة أو بـالقبول«

  .)73ص ،م1996، هالمناصر( کندمی
  در زیـر بـه   هـا را داشـته کـه    ایـن چنـین تأثیرپـذیري   تیمور نیز در کتاب خـویش  

  :پردازیممیاز اینگونه تأثیرپذیري این نویسنده هایی گوشه
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و يصغي ...ديدة مل يرها من قبلغري عامله؛ ليجتلي مشاهد ج ی عوامل أخریإنّه ليخفّ إل«
لة قشيبة... نغمة طريفةٍ تذهب عنه الضجر إلی ُ » ...إنّه لينسرح يف بقاع تُشهده الشمس يف ح

  .)14ص ،م1957تیمور، (
 اندازهايچشم تا یدنمامی کوچ خویش کنونی سراي جز دیگري دنیاهاي به او«: ترجمه

انگیز گوش سپارد که دلتنگی و و به نوایی دل... کند تماشا ندیده، پیش از که را ايتازه
اي نهد که خورشید او را در جامههایی گام میاو به سرزمین... زدایدآزردگی را از او می

  .)75-76صص ،ش1391جاللوند، ( »...نشیندتازه به تماشا می

ـيط عـن الـنفس  لكأنه بذلك يدنو« ـني، ميُ َ وب اللُّج ُ يف مـاء مـن َذ ّ عظيم، فيـنغمس من حوض مرمري
ـه. صداءة اهلموم، و جيلو عن العني غشاوة التبلد و الركود َ هـذا كلُّ !... مـا أمجلـه!... حقا ما أطيـب

َ به   .)14 ص ،م1957تیمور، (» !...ما أسعدَ املرء
 ينقـره  از آبـی  در و شودمی یکنزد بزرگ و مرمري استخري به اینگونه گویا«: ترجمه
 و کنـدي  تنبلـی،  يالیـه  و زدایـد مـی  روح از را اندوه زدگیِزنگ رود،می فرو گداخته
 چـه  !...اینهـا  همگـی  اسـت  نیکـو  چـه  کـه  براسـتی  .زنـد می کنار دیدگان از را سستی

  .)76 ص ،ش1391جاللوند، (» !...آن با آدمی است خوشبخت چه !...زیباست
جاي این کتاب خود و با گام نهادن در  تیمور در جاي  ه دیده شد،آري همانگونه ک

تـوان  ي تمدن و زرق و برق جهان غرب گشته کـه مـی  غرب، چنان شیفته و خودباخته
به فرهنگ، تمدن و آیین و او . ري مطلق از غرب رسیده استي تأثیرپذیگفت به مرحله

  .گیرددهد و هویت جدیدي به خود میرسوم غرب دل می
گردد کـه آشـکارا   ي تمدن غرب میو در جایی دیگر از کتاب خویش چنان شیفتها
ها گیـرد و بـه اصـالح خـویش     غربی بهرهگوید که سزاوار است شرق از این تمدن می

هاي شرق ي اصالح جوامع شرقی، در توصیف گورستانها دربارهیکی از نمونه. پردازد
َ الشـرق، خنـّط مـدافننا يف مکـان قفـر، حنـ«: اسـت و غرب بدینگونه بازنمود داده شده  ن، أهـل

ُ هـذه الضـاحية  ا کـان علينـا أن حنمـل إليهـا اهلـدايا مـن طاقـات الرحيـان، فأمـا مـدافن فإذا ابتغينا زيار
ُ بـه مـن أزهـار نواضـر َ هـي إليـك مـا تزخـر ي ـدِ ُ ا يف غنية عن رحيانٍ حتملـه، جـديرٌة أن  تیمـور،  ( »فإ

   .)108 ص م،1957
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گزینیم و کاشانه برمیهاي خویش را در بیابان و در جایی بیآرامگاه هاشرقیما « :ترجمه
بایست دسـته گلـی خوشـبو همـراه خـود      شویم، میهنگامی که به دیدار آنها روانه می

هاي این سرزمین نیازي به بردن گل نیست؛ چرا که این بدانجا ببریم، ولی در گورستان
جاللونـد،  ( »نماینـد رنگ فراوانی را بر تو پیشکش میهاي رنگاها هستند که گلگورستان

  .)143 ص ،ش1391
ي هاي پسندیدهنویسنده بر آن است که گوید شرق سزاوار است پذیراي برخی آیین

غرب از جمله داشتن گورستانی پوشیده از گل و سنبل در فرهنگ خود باشد و آن را از 
بررسـی سـبک   [ ناصري و جاللوند،( وا آوردو هزار خوش آب آب و علف به سبزهبیابان بی

 در: دانشـگاه تهـران   ي ادب عربـی فصنامه، ]"شمس و لیل"ي نقد رمان داستانی محمود تیمور بر پایه
  .)چاپنوبت 

هویت جدید را باید از آن خـود  «رسیده است که  درجهانگار محمود تیمور به این 
تـوان  به گذشته تعلق دارنـد، نمـی  هاي دینی، قومی و ملی که دیگر دانست و با هویت

را دگرگـون  ) شـدن غربـی (توان هویـت جدیـد   هرگز نمی. ایستادگی کرد» غرب«برابر 
  .)202 ص ،ش1385زادگان، مهدوي( »ساخت

بر افکار شرق سلطه یافته و به » دیگري«ي غربی یا به نوعی اینگونه است که اندیشه
جریان فکـري کـه باعـث از دسـت      ي اینبارهاست که جالل آل احمد در همین خاطر

»  دیگـري «و جایگزین شدن جریانی چون » خودي«رفتن شخصیت فرهنگی و تاریخی 
  :گویدگردد، این چنین میبه جاي آن می

تاریخی خودمـان را در قبـال ماشـین و هجـوم      -ایم شخصیت فرهنگیما نتوانسته«
  .)24 ص ،ش1380آل احمد، ( »مایاش حفظ کنیم؛ بلکه مضمحل شدهجبري

یا غربی را در عناصري بیـان   »دیگري«، توجه مطلق به میراث یم عطیهدکتر عبدالحل
  :کرده است، از جمله

 ي خط مشی نخست در پیشرفت هر تمدنبرشمردن غرب به منزله -

 ي سرمشق انسانی همگاناعتبار غرب به منزله -

در  ي حاشـیه نزلهبرشمردن غرب به عنوان نخستین معلم همیشگی و دیگر جهان به م -
 برابر غرب
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 نپذیرفتن هرگونه نوآوري کشورهاي غیر اروپایی -

 ي جریانات فکريي غربی بر همهتأثیر فکر و اندیشه -

 ص ،م1997، یم عطیـه عبدالحل( احساس نقص و کمبود دیگر کشورها در مقایسه با غرب -
27(.  

  
 )میاسال- پایبندي به فرهنگ عربی( غرب از تأثیرپذیري عدم - 2- 5

یابیم که گروهی نیز به فرهنگ، اگر به طرف مقابل تأثیرپذیري مطلق بنگریم، در می
 دو چندان با وجود طغیاناند و تمدن و آیین و رسوم باستانی و کهن خویش پایبند بوده

ي فرهنگ اصیل خود را در گوشهقایق کوچک دریاي تجدد و نوآوري ولی همواره 
و آن را در دل موج تجدد این دریاي خروشان وارد  ساحل این دریاي مواج وانهاده

  .اندنساخته
کـه  اسـت  و تأثیر از تمدن غرب ایـن  » دیگري غربی«یکی از مسائل مهم مرتبط به 
ي جوانـب  نگـرد کـه مادیـت را در همـه    ي مادي میعرب تمدن غرب را تنها از جنبه

بـا  ... رسـد به نظر مـی گرداند که البته این نظریه تا حدي زیاد درست زندگی سهیم می
درحالی که ... دهد سوق می» خودپسندي :ةاألناني«توجه به این نظریه، غرب انسان را به 

 بی تا،، عبدالعظیم( شودتوجه می» گراییگرایی و جامعهملی: ةيَّ بو الشُّع«ي عربی به در جامعه
  .)140 ص

نیـز گفتـه    کتـاب ي ي نویسـنده با توجه به این توضیحات، در خور است که درباره
بـار، عـدم   و با توصیفات زیباي خـود ایـن   دست یافته مهمنیز به این » تیمور«شود که 

او در  .کشـد بـه رخ همگـان مـی   اي از نوشتار خویش در گوشهتأثیرپذیري از غرب را 
» مصـر «خود به فرهنگ و تمدن شرق و بویژه  يِچنین پایبنداین جاي کتاب خود جاي

  :کندرا بیان می
حشة و إنقباض هأن« َ َ و   .)20 ص ،م1957تیمور، ( »...ذا أحسُّ من فوری شعور

 ص ،ش1391جاللونـد،  ( »...کـردم اکنون این من بودم که احساس تنهایی و دلتنگی می«: ترجمه
81(.  
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ک، کلما جدَّ يب يم هذا احلننيف« ِزامِ   ؟ل عنكالرحي إلی ل
 َ معة ي ُ هذه الدّ ا جفينما خطب ی  ی عين حني ندَ شارفُك ختفَ َ   ...؟م

بـاط قلـيب لکأينّ بك ِ ـدّ ن ی علـيَّ تشُ َ ـا نأيـت عـن أرضـك التـو ّ ، فکلم نفطـر مـن القلـب ي  إليـك بـأمراسٍ
نان ٍ و حتَ َجد   ...و

  ...ها الوطن؟ما أنت أي
ن؟من سرٍّ يهي و ماذا فيك َ َ الشَّج ُ کوامن   .)21ص ،م1957تیمور، ( »...ج

-ق بودنِ کنارت در من بیشتر میخواهم از تو دور گردم، شوچرا هر زمان می«: ترجمه

  شود؟
هایم با ایـن اشـک جـدایی    هاي دوردستت از من، پلکشدن بلنديچرا به هنگام پنهان
  ...شوند؟خیس و نمناك می

-به تو بسته شده که هر چه از زمینت دور شوم، قلبم رگ گویا سرخرگ قلبم با ریسمان

  ...گرددن شکافته میشود و از دلتنگی، مهربانی و دوستی فراوارگ میبه
  ...اي وطن تو چه سرزمینی هستی؟
 »...سـازد؟ هـاي ناپیـدا را دوبـاره زنـده مـی     و دلتنگـی  چه رازي درونت نهفته که اندوه

  .)81-82 صص ،ش1391جاللوند، (
هـا  ها به وطن، فرهنگ، آیین و رسوم و از این مانـدگاري آري، از اینگونه دلبستگی

در کتاب تیمور بسیار به چشـم  » خودي«شرق یا به عبارتی در پِیِ عشق به مرز و بوم 
خورد؛ چراکه این نویسنده فرهنـگ خـویش را اصـیل و تمـدن کشـورش را کهـن       می

نویسنده بارها در عشق به وطن و آداب و رسوم کشـورش از اینگونـه   . کندمعرفی می
  :ها جسته استتعابیر بهره

ّ  کنها تدور يف فلكعنك، و ل، انفصلتُ لستُ أنا إال بضعةً منك« مدارها  تك، و ستظل يفجباذبي
َني، فتفنی في   ...كحتی حينيَ احل

، و الي منك   .)22 ص ،م1957تیمور، ( »!...ننا و ال انفصام ال مفاصلة بي... أعود  كانبثقتُ
اي از توام که جدا افتاده است ولـی در گرداگـرد آسـمانت بـا نیـروي      من پاره«: ترجمه

ماند تـا در فـرا رسـیدن زمـانی     آید و همواره در مدار آن مییکشش تو به گردش در م
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از تو سرچشمه گرفته و سر برآوردم و به سوي تـو  ... مناسب، خود را فداي تو گرداند
  .)82 ص ،ش1391جاللوند، ( »!... 1هیچ گسست و جدایی میان ما نیست... گردم باز می

جوهر قلمش را بر کاغـذ   ینناین چ ،در جایی دیگر» شمس و لیل« رماني نویسنده
  :روان ساخته است

ه يف« دُ َ نـه بأصـباغ بكتـراه بعـنيِ ماضـي يامكقابلِ أ کل ماتشه  م ِوجـدانكصـمي يئتـك يف، و تُلوِّ
ــا لترتســب يف دمــكة و غِشــاوة مــيئــة شــعاعة مــن ضــوئها باقيــمــن هــذه الب ، و ن ظلمتهــا ثابتــة، و إ

َ أن تتبـدَّلَ مـن. ..ت أو کرهـت صــبغتها رضـي ترتسـب يف حسـك، و تکسـوك  كثوبــ فـإذا اســتطعت
، فما  َ َ ذلكثوباً آخر   .)17 ص ،م1957تیمور، ( »!... جسمكمن أدمي أنت مبستطيع أن تتبدَّلَ مثل

اي و آن را بـا  ي آنچه که در روزهاي آینده خواهی دید، در گذشته دیـده همه«: ترجمه
اش پدیـدار  و تـاریکی اي از تیرگـی  محیطی که پرتوي از نورش به جاي مانده و الیـه 

نشـیند،  محیطی که در خونت فرو می. آورياست، همرنگ محیط ژرفاي درونت در می
شاید ... گیرد نماید و خواه و ناخواه، رنگ و بویش تو را فرا میدر احساساتت رخنه می

اگر بتوانی لباسی را جایگزین لباست کنی، ولی یاراي این را نخواهی داشت که پوست 
  .)77-78صص ،ش1391جاللوند، ( »!...ایگزین پوست دیگري نماییبدنت را ج

ه این کتاب محمود تیمور با دقت بیشتري نظر افکنیم، وفـاداري او بـه میـراث    اگر ب
 »خودي«عبدالحلیم عطیه، وفاداري به میراث احمد دکتر . گرددعربی براي ما آشکار می

  :شمردرا در موارد زیر اینگونه بر می
 ي میراث مصلحملت به منزله» خودي«ث میرابرشمردن  - 

 زدگیدوري از غرب - 

 از میان رفتن دوگانگی میان خاص و عام - 

  .)27 ص ،م1997، عبدالحلیم عطیه( مشترك تیابی به اهدافبسیج عمومی براي دس -
هـاي نویسـنده بـه    پایانی این بخش، همین بس که با نگرش بـه نوشـته  در توضیح 
جا پایبندي به فرهنگ کهن و تمدن اصیل مصر را نشان در اینیابیم که او سادگی در می

به هر نقطه و رخت سفر بر بستن به  ندارد که کوچیددهد و خواننده را بر این وا میمی
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او در . هر دیاري نبایستی باعث به فراموشی سپردن فرهنگ و تمدن کشور خودي گردد
  :کنداشاره می موالنا روفاصل به این بیت مع

  »ور ماند از اصل خویش        باز جوید روزگار وصل خویشهر کسی کو د«
  )مولوي، مثنوي معنوي(                                                                      

 
 )اسالمی با فرهنگ غربی -داد و ستد فرهنگ عربی( رو از غربتأثیرپذیري میانه -5-3

دو یابیم که رد پیشین بنگریم، به این امر دست میاگر به جریانات فکري نویسنده در موا
از فرهنـگ غربـی بـه    » تأثیرپذیري عدم«از فرهنگ غربی یا » تأثیرپذیري مطلق«جریان 

ي دیگري گردد بلکه گشاي این ادیب بزرگ یا هر ادیب و نویسندهتواند راهتنهایی نمی
؛ باشدپذیر نمیدیگران امکانو بدون ارتباط با » دیگري«اصوالً پیشرفت بدون برخورد با 

هاي آن تا ي خود با غرب در ارتباط بوده است و از داشتهرو، جهان عرب به نوبهاز این
  .)9 ص ،م1999 ،ي ابراهیمرانیال، ترجمه( حدي بهره جسته است

موارد پیشین دیدیم، تیمور از تأثیرپذیري مطلق از غـرب بـه عـدم    در همانگونه که 
ماند بلکه به دنبال بهترین رسید ولی او در این جریان هم ثابت نمی تأثیرپذیري از غرب

بیند، به واکـاوي  او خود را بین نوآوري غربی و میراث کهن خودي می. گرددجریان می
خود به خاطر ورود این نویسـنده  آورد که این اهی به اولی روي میپردازد، گاین دو می

با چیزهاي نو، شگفت و در نوع خود، منحصـر  به دنیاي پر زرق و برق غرب و آشنایی 
باري دگر . شمردبرتوان طبیعی اي میباشد که این تأثیرپذیري را نیز تا اندازهبه فرد می

ــر زرق و بــرق، پیچیــده و پرهیــاهو دلتنــگ مــی  یگــردد و بــه ســرایاز ایــن دنیــاي پ   
را تا شم خویش آورد و چآالیش و باستانی یعنی شرق روي می، ساده و بیبخشآرامش
او با این کار هم نتوانست روح ماجراجوي خود را . بنددبر دنیاي غرب بر میاي اندازه

  آرام یا قانع سازد بلکه به اندیشه فرو رفته و با توجه به اینکه آدمی بدون دنیاي جدید و 
بایسـت بـین   مـی کـه   یافـت امر دست  زندگی نتواند، به این تمدن حاضر هايپیشرفت
کهن دنیاي شرق و تمدن نوآور دنیاي غرب ارتباطی درخور به وجود آورد و از میراث 

هاي نو و وفاداري در برابـر  البالي برخورد این دو و با هماهنگی میان تأثیر از پیشرفت
  .دگانی پر فراز و نشیب یاري سازداي برگزیند که او را در زنفرهنگ و آیین کهن شیوه
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  :نویسداو اینگونه می
ـــ ا تـــزعم لنفســـكأيـــن مـــ« تُمـــينِّ ... نطـــالق؟ة و امـــن حري لـــة  ســـك بـــأن تـــری الشـــمس يفنف إنـــك َل ُ ح

َ يفيـــبة، و اللقشـــي تـــع ع ايـــف، و أن تستنشـــی النســـيم بـــديإهـــاب طر  ل ُ حـــات، و أن تشـــهد مـــن م فَ لنـَ
، أنك لن تری من ذلك کله إال مـا تريـك إيـاه عينـاكد و أفنان، و لکن ثق بالعيش ألوانًا کلُّها جتدي

نــاك مهــا مهــا ال تتحــوالن، و ي، و عاه نفســكيــإ ال مــا تشــعركکلــه إ  مــا جتــد مــن ذلــكس فيو ال حتــ
ــا نفســاً ســواها  نفســك َ  -فأنــت کمــا أنــت، أو کمــا کنــت ... هــی هــی ال تســتبدل  ــدلت ُ و إن ب

ي، مشــدود دائمــًا إلــی جــذورك العتيقــة، احلــ كموصــول أبــدا مباضــي -أرضــا بــأرض، و مســاء بســماء
  .)16 ص ،م1957تیمور، ( »...ون ث تکحي حتمل أثقالك

آرزو داري کـه  ... پنـداري؟ کجا است آن آزادي و رهایی کـه بـراي خـود مـی    «: ترجمه
-اي تازه و شب را در پوششی شگرف تماشا کنی، نسیم را با رایحهخورشید را در جامه

هـاي زنـدگی را   اي از سرخوشیهاي نوین و تازههاي گوناگون استشمام نمایی و گونه
بینـی، چیـز دیگـري    اما مطمئن باش که هرگز جز آنچه را که بـا چشـمانت مـی   . نیببی

تـري جـز آن   سـازد، چیـز تـازه   نخواهی دید و جز آنچه که وجودت برایت نمایان مـی 
کنند و وجودت به وجود دیگـري تبـدیل   این دیدگانت تغییري نمی. کنیاحساس نمی

چه از سرزمینی به سرزمینی دیگر یا اگر -پس تو همانی که هستی یا بودي ... گرددنمی
ي خود پیوندخورده و بـه  ي زندههمواره به گذشته -آسمانی به آسمان دیگر آمده باشی

-ها و سـختی اي، در حالی که هر کجا باشی، بار سنگینیهاي کهن خویش وابستهریشه

  .)77 ص ،ش1391جاللوند، ( »...کشیهایت را بر دوش می
  پوششی نو و با پایبندي به تمـدن کهـن خـویش در دریـاي     خواهد در انگار او می

پر جوش و خـروش ایـن    امواجکمک از این دو شاخصه، با زندگی گام نهد و کران بی
  :گویداو در جاي دیگر این چنین می. دریا را پشت سر گذارد

ُ لـه الـذَّرع، و هلذا اجلديد الطريف، و ألسـتمرئه بقـدر مـا ي يفألعدّ نفس« هـذه  .بـه اجلهـدُ أذَنُ يـتسـع
يئهــا لــب األقــدار املواليــ ُ مــن متعـة  ّ مــا أعــاجل ة، فلمــاذا توســوس يل، و تشقشــق حــويل، لتفســد علــي

  .)19 ص ،م1957تیمور، ( »..!.ك عينيإل ...؟أمري
   .گیرمي توان از آن بهره میسازم و به اندازهخود را براي این تازگی آماده می«: ترجمه



 99 ي محمود تیمورنوشته "و لیلشمس "در رمان » دیگري غربی«بازتاب 

آورد، پس چـرا  که سرنوشت، آن را براي من فراهم میاین سرخوشی و آسایشی است 
کنی تـا نگـذاري کـار خـویش را بـه      سرایی میپچ کرده و پرحرفی و یاوهدر گوشم پچ

  .)79 ص ،ش1391جاللوند، ( »!...از من دور شو...سامان برسانم؟
نگ اي که با فرهبه اندازه» دیگري غربی«ور اینگونه به تأثیرپذیري میانه از آري، تیم

-عواقـ «تـوان  این تأثیرپذیري میانـه را مـی   .جویدبهره می ،سازگار باشد» خودي«کهن 
  :که داراي مواردي است از جمله نام نهاد »گرایی

 توجهیگرایی و بیبسیج عمومی بر ضد منفی - 

 ماندگی تالش براي پیشرفت در مقابله با عقب - 

 در برابر فردگراییگرایی و همتالش براي وحدت  - 
 به آزادي و دمکراسی دستیابی - 

  .)30 ص ،م1997، عبدالحلیم عطیه( نهضت و نوگرایی - 
 نویسنده یابیم کهبه این نکته دست می ي تأثیرپذیريسه شاخصهپس از بررسی این 

پس از گذر از این سه مرحله، سرانجام به تمدن و فرهنگ اصیل عربی،  در پایان کتاب
تمدن پر زرق و برق غرب، تمـدن بـومی   آورد و با وجود دیدن رو می اسالمی و شرقی

نهد آري، نویسنده اینگونه قلم خود را بر مرکب می. دهدخود را برتر و واالتر نشان می
  :سازدو جوهر را اینگونه بر کاغذ جاري می

» ّ أ أي  الفضـائل و مهـبط الـديانات، و فيـك قداسـة و طهـارة، و أرضـك مهدُ  إنّك!... ها الشرقفأهنّ
  .)214 ص ،م1957تیمور، ( »!...عادب أرض املبال ري

هـا و  ي خـوبی براستی که تو گهـواره !... گویم تو را اي شرقپس شادباش می«: ترجمه
گمـان زمینـت سـرزمین    منزلگه دینداري هستی، پاکی و پارسایی درونـت نهفتـه و بـی   

  .)218 ص ،ش1391جاللوند، ( »!...رستاخیز است
  
  نتیجه - 6

براي ما آشکار گشت کـه  » شمس و لیل«د تیمور به نام پس از بررسی رمان ادبی محمو
ي پرتوان مصري با پرواز بـه دنیـاي غـرب و بـا گـام نهـادن در       ي این نویسندهاندیشه
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در را دچار تغییر و تحوالتی گردید؛ بدین گونه که ابتدا اصالت خویش  غربیکشورهاي 
کند و هـر چـه را   تایش میبیند سسپارد، هرچه را میاین دنیاي پیچیده به فراموشی می

  ي خـود دور  دارد و بـراي چنـد صـباحی از دنیـاي سـاده     اش وا میشنود به شگفتیمی
یا به نوعی تأثیرپذیري مطلق از این نوآوري » دیگري«تام این  سعی در پذیرش. افتدمی

 »خودي«خواهد فرهنگ و تمدن غرب را بر میراث او می. و پیچیدگی دنیاي غرب دارد
گـردد؛ از  آزرده میولی سرانجام از این فرهنگ غریب و ناآشنا خسته و دل. هدبرتري د

دهـد، از هـر چـه نـوآوري     رو است که دل به میراث کهن شرق و به ویژه مصر میاین
شوید و در آرزوي به فراموشی سپردن غرب و پذیرفتن فرهنگ، آیین و بیگانه رخت می

نهد ولـی نقصـانی در   ه فرهنگ خودي دل میاما هر چند ب. برَدرسوم خودي به سر می
آزاد و آن نبود تنوع، نوآوري و پیشرفت فرهنگـی، اجتمـاعی، ادبـی و    او را می ،زندگی

دارد با این تفاوت که در این مرحلـه،  پس دوباره در پِیِ غرب گام بر می. باشدغیره می
ها ر همه جنبهپذیرد بلکه میان پیشرفت و تمدن نوي غرب دفرهنگ غرب را کامل نمی

و سازد همراه میدو را با هم آورد و اینبا تکیه بر فرهنگ خودي سازگاري به وجود می
هاي فرهنگ نیکو، اصیل و کهن شرق در راه زنـدگانی ادبـی،   محدودهبا در نظر گرفتن 

 دوآري تیمـور از  . گیـرد فکري، اجتماعی، اقتصادي و غیره، راه خویش را در پیش مـی 
و  گـذرد مـی  »دیگـري غربـی  «از  عدم تأثیرپذیري مطلقو  رپذیري مطلقتأثیگـذرگاه  

دهد و آن گذرگاه سوم یعنی راهی را براي هموار ساختن و پذیرش این دو پیشنهاد می
ند در سطور پایانی کتاب دیگري غربی و خودي شرقی است؛ هر چاز  تأثیرپذري میانه

دینداري، سراي پاکی و پارسـایی   ها، منزلگهي خوبیگهواره«شرق را سرانجام خویش، 
  .کندمعرفی می» و سرزمین رستاخیز

  
  پی نوشت

ا﴿ : يي شریفهاشاره به آیه -1 ا و هللاِ  إّن عُون  إَليهِ  إّن اجِ َ   ).156 :بقره( ﴾ر
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  منابع و مآخذ 
 قرآن کریم -

 مثنوي معنوي -
  
  کتب فارسی: )الف(
 .،انتشارات فردوسرانته ، چاپ هفتم،غرب زدگی ،)ش1380( آل احمد، جالل -

ــغ - ــد، اصــ ــان   ،)ش1391( رجاللونــ ــل رمــ ــد و تحلیــ ــه، نقــ ــل"ترجمــ ــمس و لیــ   ، "شــ
 .ي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه قمپایان نامه

کاظم موسـوي بجنـوردي،   : المعارف بزرگ اسالمی، زیر نظر ةردائ، )ش1387( جمعی از نویسندگان -
 .المعارف بزرگ اسالمی ةدائر مرکزانتشارات ، تهران ،جلد شانزدهم

 .انتشارات سروش ،، تهرانوضع کنونی تفکر در ایران ،)ش1357( وري، رضادا -

ي فاطمه ولیانی، چاپ دوم ، نشـر فـرزان   هافسون زدگی جدید، ترجم ،)ش1380(شایگان، داریوش  -
 .روز

 
 کتب عربی )ب(

ــود تيمــــور للحقي ،)بــــی تـــا(ابـــن الشــــريف، حممـــود،  - مطبعــــة الکــــيالين  القـــاهرة، قـــة و التــــاريخ،أدب حممــ
 .الصغري

 .بريوت، دار العلم للماليني عريب، –اجنليزي , قاموس املورد  ،)م١٩٩٤(بعلبكي، منري  -
 .، بريوت، داراملشرقمصر ة يفيمور و عامل الروايمود تحم ،)م١٩٩٤(بيار، خباز  -
، دارالکتب العلمية للنشـر بريوتعة الثانية ،الطب ،املعجم املفصل يف األدب ،)م١٩٩٩(التوجني، حممد  -

 .و التوزيع
 .، املطبعة النموذجيةالقاهرة مشس و ليل، مکتبة اآلداب، ،)م١٩٥٧( تيمور، حممود -
ـــرب، مســـــاد  - ــريب، ب ،)م١٩٩٤(حــ ــب العـــ ـــة، دار املنتخـــ ـــــا و اآلخـــــر و اجلماعــ مـــــدي، حســـــني، ريوحتاألن
مطـــابع اهليئـــة املصـــرية العامـــة ، القـــاهرة، الطبعـــة الثانيـــةالشخصـــية الروائيـــة عنـــد حممـــود تيمـــور،  ،)م٢٠٠٧(

 .للکتاب
لـــس نبيلــة إبـــراهيم، کويــت: املاضــي املشـــرتك بــني العــرب و الغـــرب، ترمجــة ،)م١٩٩٩(ل .رانــيال، أ - ، ا

 .الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب
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الون العرب و حضارة الغرب يف النهضة ال ،)م١٩٩٢(سابايارد، نازك  - ّ ح ّ ، الطبعة الثانيةعربية احلديثة، الر
 .نوفل

ّ القصة القصرية يف مصر، القاهرة ،)م١٩٦٨(ح، سيد حامد السبا  - ر فن ّ   .، دارالکاتب العريب تطو
 .،الطبعةالعاشرة،القاهرة، داراملعارفاألدب العريب املعاصر يف مصر ،)م١٩٧١(ضيف، شوقي  -
قــراءات نقديــة يف فکــر حســن حنفــي، دار  خــر،جــدل األنــا و األ ،)م١٩٩٧(عبــداحلليم عطيــة، أمحــد  -

 .عبد ربه للطباعة
لــد الثــاين ،)األدب احلــديث( اجلــامع يف تــاريخ األدب العــريب ،)م١٩٨٦(الفــاخوري، حنــا  - ، بــريوت، ا

 .داراجليل
ـــار، مـــاريوس  - ـــة هنـــري زغيـــب،: ، ترمجـــةاألدب املقـــارن ،)م١٩٨٨(فرانســـوا غوي -بـــريوت ،الطبعـــة الثاني

 .رات عويدات، منشو باريس
ــور اشــــكايل، –املثاقفــــة والنقــــد املقــــارن  ،)م١٩٩٦(املناصــــرة، عزالــــدين  - املؤسســــة العربيــــة  ،بــــريوت منظــ

 .للدراسات والنشر
ٌ ذاتيـــة( أعــــالم األدب العـــريب املعاصــــر ،)م١٩٩٦(اليســـوعي، روبــــرت کامبـــل  - ر َ ــــيـ ِ ٌ و س ر َ ــيـ ـ ِ ــريوت،  )س ، بــ

 .١ج.الشرکة املتحدة للتوزيع 
 
 سینشریات فار) ج(

ي علوم در نشریات دانشجویی، نامه» غرب«بازنمایی مفهوم  ،)ش1384(اباذري، یوسف و ندا میالنی  -
 .98-112 ص، ص26ي اجتماعی، شماره

ي دکتر داوري؛ با تکیه بر مالحظات اخذ و زدگی در اندیشهغرب و غرب ،)ش1388(دهقانی، رضا  -
  .79ص  ،4يفی، سال اول، شمارهي تأمالت فلساقتباس مقوالت غرب جدید، فصلنامه

بحران سکوالریسم در جهان اسـالم، علـوم سیاسـی، سـال هشـتم،       ،)ش1385(زادگان، داود مهدوي -
 .202ص ،32ي شماره

بررسی سبک داستانی محمود تیمور بـر   ،)پذیرش شده و زیر چاپ( ناصري، مهدي و اصغر جاللوند -
ي ادبیـات و علـوم   دانشـکده » ادب عربی«می پژوهشی ي عل، فصلنامه"شمس و لیل"ي نقد رمان پایه

 .انسانی دانشگاه تهران، در نوبت چاپ

 
 نشریات عربی) د(

  .٢١٨-٢٢١صصورة اآلخر يف الرواية العربية، اآلداب األجنبية، ص ،)ت.د(شحيد، مجال  -
لة  معوقات الداخل العريب يف التواصل مع اآلخر الغريب، ،)ت.د(عبدالعظيم، صاحل سليمان  -  ا
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 .١٣٣العربية للعلوم السياسية، ص 
وفــاء : ، ترمجـة"املـدخل إلـی قـراءة هيغـل"د و العبـد مــن ية السـيـجدل ،)م١٩٩٩(، ألکسـندر ييفکوجـا -

 .٤٩، ص ١١٤-١١٥شعبان، جملة الفکر العريب املعاصر، عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

  
  

 لمحمود تيمور" شمس و ليل"ة يفي روا» اآلخر الغربي«أصداء 
  

  
  1ر جاللونداصغ

  2مهدي ناصري

  

  

  

  :الملخّص
ُ التـأثري و التـأثّر وهـذا التـاثني حتكاكات بإن  اال بِّب  و التـاثر  ريالشعوب املختلفة ويف فروع متنوعـة منـذ القـدمي تسـ

ی » الغرب«و قد توجد النزعة الی. األدب انا يفيتجّلی أحي َ ـاب » اآلخـر الغـريب«أو باألحر يف الکتـب األدبيـة لکتّ
مشس و "تبلور شعاع هذه النزعة يف کثري من الکتب و خاصةً کتاب يو قد . ن ومنها األدب العريبيملعاصر الشرق ا

إنــه بعـد أن رحــل إلـی عـاَمل الغــرب، تـأثر يف مؤلفاتــه . ، الکاتــب املصـري املعاصـر)م١٩٧٣:فـو(حملمـود تيمــور" ليـل
تنـاول دراسـه مراحـل تـأثر هـذا الکاتـب ي مـور مثيتحـدث عـن اآلخـر الغربـی و حممـود تيهذا املقـال . ببعض مظاهره

 نيار جانـب الوسـط بـيـة متـأثراً بـه مث مالبـث أن عـاد مـن هـذا التغـرب الـی اختيـث کـان فـی البدايـباآلخر الغربی ح
  . ة و رفض ثقافة الغرب املزخرفةية الشرقية االسالمينبوع احلضارة العربياً عاد الی ري الشغف بالعودة و أخ

  
  
  
  
  

َضارة الشرقية، حممود تيمور، مشس وليل :ةالکلمات الرئيسي   .اآلخر الغريب، ثقافة الغرب، احل
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