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چكيده

تيمور داستان)م1973-1894(محمود از نوشتهيكي آفرينش با كه است عرب معاصرِ بزرگ هايينويسان

است نموده تازي ادب به شاياني كمك را.پربار، نويسنده داستان«اين عربپدر معاصر .اندگفته»نويسي

ره از او،توشهيكي ادبي ليل«هاي و سفرنا»شمس كه دارد شگرفمهنام خيالِ به آميخته و واقعي اي

است بوده.نويسنده آن بر جستار اين در آراء،نگارندگان ميان، اين در و پرداخته رمان اين نقد به كه اند

دهند قرار بررسي مورد را نويسنده اسلوب و سبك و گونه.افكار به مقاله روشسير با كه است اي

مقدما-توصيفي بيان با ابتدا درونتحليلي و ساختار پاية بر و نويسنده دربارة بررسيتي و نقد به مايه

مي دست نتيجه اين به پايان در و پرداخته كتاب كهاين ليل«يابد و آيينه»شمس راچون تيمور اي

گونه به شخصيتشناسانده؛ زمان، و مكان بررسي با كه واي هماهنگ تركيبات داستان، دوگانة هاي

شگفت درونانگيموسيقي به نگرش همچنين ميهنمايهز، به بسيارش دلبستگي و عشق جمله از هايي

رومانسي( رخداد)مكتب داستانو واقعي و راستين رئاليسم(هاي نويسنده)مكتب اين اسلوب و سبك ،

مي تصوير رخسارة به رمان اين آفرينش در .كشاندرا

كليديواژه و:هاي ساختار ليل، و شمس تيمور، اسلوبدرونمحمود و سبك مايه،

نويس* الكترونيك مسؤولپست Mahdinaseri23@yahoo.com:ندة
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مقدمه-1

جدايي امري ديرباز، از مينوشتن شمار به گيتي كشورهاي همة ادبيات در كهناپذير رود

واقعيت بازنمود جامعهبه در داده رخ شگفتيهاي به دادن بال و پر به يا فراپندارو هاي

پنداشت استو پرداخته خويش كهن گذشته.هاي در دراين بيشتر داستانها شكل

مي نمايان داستانكوتاه نام به امروزه ولي جلوهشد بلند ميهاي بازنمود.نمايدگري اين

نوشته اين ترجمان با كه آمد پديد اروپايي كشورهاي در هجدهم سدة آغاز در هاادبيات

زبان ديگر گشتبه روان نيز كشورها ديگر به آن سيل توان.ها، اندازة به كشوري هر

استادبي گرفته بهره جريان اين از تازي، ادبيات جمله از نويسندگانش و با.خود

پديد ميالدي نوزدهم سدة در فني و فكري پاية بر نيز آن نقد قصه، و داستان پيدايش

مي)23:م2000أبوهيف،(.آمد دست بر قلم نويسنده كه است بلند داستاني بارمان و گيرد

بي به خويش خيال شگرف وتوان واقعيت بر تكيه با مردمان روزمرة زندگاني و آيين ان

مي آرزوها سيل در نهادن معاصر.پردازدگام ادبيات آينة منزلة به را رمان تازي، ادبيات

است يافته بازتاب آن در نويسنده دروني سرشت چكيدة كه برشمرده .خود

پرسش به پاسخ پيِ در جستار اين در هستندنگارندگان چند ازجملههايي ،:

ويژگي« چه داراي نويسنده برجستهشخصيت تيمورهاي اثر اين است؟ رمان اين در اي

دروني سرشت از برگرفته اندازه چه است؟)افكار(تا نويسنده عصر فضاي بازتاب و

درون و وساختار سبك است؟ گردش در محورهايي چه پيرامون بيشتر تيمور رمان ماية

از متأثر نويسنده است؟اسلوب ادبي مكاتب »كدام

داستان اين دربارة چنداني مقاالت فارسي، زبان در وليتاكنون نشده نوشته نويس

جمله از است شده نگاشته او دربارة عربي زبان به اثر ��«:چند �����	
�� �� 	 ����� �

بيار«نوشتة»�� �����«و»خباز فرهود»���� عبداهللا و الدقس حمدو آثارا.نوشتة ين

كتاب بررسي و نقد به كنوني جستار ليل«همچون و و»شمس آراء آوردن برون و

نپرداخته آن از نويسنده اين اسلوب و اهميتسبك و تازگي از نشان خود اين كه اند

دارد كنوني مقاله.مقالة اين كه است ذكر ازشايان رمان«برگرفته نقد و و"ترجمه شمس

كپايان،»"ليل مقالهارشناسينامة نگارندة راهنما:ارشد استاد جاللوند، مهدي:اصغر دكتر



رمان نقد پاية بر تيمور محمود داستاني سبك ليل«بررسي و 219/»شمس

مشاور استاد و مصطفوي:ناصري محمدرضي سيد بهاردكتر در كه است در1391نيا

گرفت قرار دفاع مورد عالي درجة با قم .دانشگاه

بررسي- روش

شيوه به توصيفيمقاله روش با كه است استفاده-اي با و دادهتحليلي كتابخانهاز اي،هاي

داده تحليل به نقدي روش با گونههمچنين به پرداخته؛ نويسندهها معرفي به ابتدا كه اي

كتاب سپس شده، آورده اسلوب و سبك از تعريفي شده، پرداخته اثرش و«و شمس

درون»ليل و ساختار پاية نمونهبر آوردن با و بمايه به و شده بررسي آن از عيني يانهاي

است يافته دست ادبي مكاتب پاية بر نويسنده ادبي .اسلوب

رمان-2 و تيمور محمود ليل«معرفي و »شمس

تيمور« مي)م1973-1894(»محمود شمار به عرب جهان و مصر برجستة اديبان از روديكي

را او عرب«كه معاصر نويسي داستان پيشواي و مي»پدر ليل«كتاب.نهندنام و »شمس

بهيكي خويش شگفت پندار و انديشه نيروي با كه است او شگرف شاهكارهاي از

است پرداخته آن خانواده»تيمور«.نگارش قاهرهدر در فرهنگ، و ادب در سرشناس اي

سال گشود1894به جهان به ديده حصبه...)297:م1999التونجي،(.م بيماري به جواني در

گشت ...دچار تأثيرات. بيماري اين انديشهو و عقايد افكار، در ژرفي و برعميق او هاي

نهاد د(؛)299-300:م1971ضيف،(.جاي الشريف، زندگي)19-24:ت.ابن رخداد بزرگترين

بود اروپا به محمد برادرش مسافرت تيمور، فرهود،(.ادبيِ و كه)6-7:م1997حمدوالدقس

بي دريايي منزلة به او از داستمحمود ادبيات كه خودانكران در را غرب نويسي

بهره گرفتگنجانيده، نوشته)300:م1971ضيف،(.ها و آثار داراي درتيمور بسياري هاي

داستانزمينه جمله از گوناگون ��«:هاي �����	 ����� ��� ����� ��� � �!"�...«،

	«:نمايشنامه $��� �%&'�� ()��� 	* �!+ �,�-�� .	
سفرنامه»...� ،:»��/*�
�0� �12�  �3
����پژوهش»( و، زباني و ادبي :هاي ...»	 4�* ���/
5�� �6��� 789:� ���/
5�� �/'9�� ;<=

	 �از»...*�/ فراتر آنها شمار كه نويسندگي85است توان از نشان خود، اين كه بوده اثر

دارد او شگرف و تا)402-406:م1996اليسوعي،(.باال ادبيات در جايگاهتيمور زي

داراستبرجسته را هنر،.اي از حمايت عالي شوراي و عربي زبان فرهنگستان عضو
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داستان انجمن سردبير و اجتماعي علوم و استادبيات بوده از.نويسي را جايزه نخستين

سال در را ادبيات ملي جايزة همچنين و عربي زبان بين1950فرهنگستان جايزة و الملليم

س در را نمود1962الادبيات دريافت السباح،110:م1994بيار،(.م و اين)316:م1968؛

به ابتدا رومانسي«نويسنده آثار»سبك خواندن به سبب همين به و داشت گرايش

منفلوطي« لطفي كتاب)112:م1970تيمور،(.پرداخت»مصطفي خواندن با همچنين

»�)-�>�����
ب»�'9? تأثيرات جبران، خليل پذيرفتجبران او از :م1966خضر،(.سياري

داستان)174-173 خواندن داستانبا بويژه و رئاليسم نويسداستان-»موپاسان«هايهاي

فرانسويواقع مي-گراي شخصيت اين شيفتة تيمور)300:م1971ضيف،(.گرددبسيار

چشم»توصيفات«داراي و جانوران مردمان، وصف در زيبايي طبيعبس استياندازهاي

نمونه استكه بخش اين آنها زيباترين از �«:اي �-�@�� 	 �-�@�� A/ 	��/6�� (� B
C
»4"-?��«�� F�G��A5�� HI�
/ �,�J�� K@'-� 16��� ;L�M �N��'� �O 	 �P�
Q�� RS���)

�� %@�T/ U�:'��VI�'?�W5X (� YZ[/ يكازهر«:)70:م1957تيمور،(.»...� »سنجاب«گاهي

ميا بيرون جنگل گربهز بسان كه باهوشي و زيبا حيوان وآيد، افراشته دمي با كوچك، اي

مي سو آن و سو اين به درخشان جستجويچشماني در باريكش و حساس پوزة با و جهد

زمين ميخوراكي، 1.»...بويدرا

آيينه همچون تيمور راتوصيفات آنها جوانب همة و طبيعت جامعه، كه است اي

ميپيش همگان ديدة عميق.نهدروي و ظريف دقيق، بس )45:م1973شلش،(.توصيفاتي

ليل« و تيمور»شمس كه است آنكتابي سرزميندر يا سوئد كشور به سفرش ،

مي تصوير به را نام.كشدشمال آغاز در شمال«او سرزمين در و»خورشيد نهاد آن بر را

كتاب ديگر پايان دادر اشاره آن به چاپهايش زير در كه بهاستشت را آن بعدها ولي

داد تغيير كنوني نام قطعه.همين كتاب، پندارياين و خيال با كه دارد شگرفي ادبي هاي

است درآميخته )30:م2007حسين،(.قوي

داستان-3 عناصر پاية بر آن بررسي و اسلوب و سبك

بدانيم بايد نويسنده اسلوب و سبك بررسي و نقد منظور گزيني«:نقدكهبه تمييز...بِه

بد از نقد:ش1374مشيري،(.»...خوب قطعه«و)واژة فنيتحليل ارزش شناسايي و ادبي هاي
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د(.»آنها در«):Style(اسلوبو)9:ت.ضيف، نويسنده و خواننده ميان پيوسته گفتمان نوعي

داستان نويشيوه«يا)126:م2002مطلوب،(.»البالي كه است ويژه انديشهاي باورها، وسنده ها

ميپنداشت كاغذ روي به را خويش ذريل،(.»آوردهاي )172:م1989ابن

نمي« بيان جداگانه و است مستتر جمل قالب در سبك:ش1346دهخدا،(»شودفكر .)واژة

لغت دهخدادر بيان«نامة و ادراك خاص روش از عبارتست ادبيات اصطالح در سبك

بوسيل تعبيروكلماتيبتركةافكار طرز و الفاظ موضوع«و)همانجا(»انتخاب دو :شامل

معنا)الف يا شكل)بفكر يا )همانجا(.باشدمي»صورت

مي بر دهخدا تعريف دراز مجموعه زير دو داراي نويسنده اسلوبِ و سبك كه آيد

از عبارتند كه است داستان :نقد

زمان)Location(مكان«كه)Structure(ساختار.الف ،)Time(شخصيت ،)Character(،

موسيقيهم و الفاظ Harmony(آهنگي & Rhythm(داستان موضوع را»)Subject(و

برمي Moral(مايهدرون.بو.گيرددر of Story(در عدل،بركه چون مضاميني گيرندة

است آن مانند و شادي اندوه، آزادي، قدر، و قضا )45:م2000أبوهيف،(.امنيت،

ب ديگر،به و»ساختار«ياني موسيقي و لفظ صورت، شكل، همان»مايهدرون«همان

انديشه و باورها محتوا، مضمون، معنا، استفكر، .ها

1đđ3-پاية بر تيمور سبك بررسي و داستان»ساختار«نقد

و:مكان-1-1-3 مكان يعني است، نياز فرعي عامل دو به داستان فضاي خلق در

شد.زمان به دو وابستهاين هم به نداردت كاملي معناي ديگري بدون يك هيچ و .اند

نمي آن در گرفتن قرار بدون داستان قهرمان كه است عنصري رامكان خود نقش تواند

مي داستان خلق در عامل اين و نمايد گيردايفا قرار تأكيد و توجه مورد گركاني،(.بايست

ن)30:ش1388 عنوان به معموالً داستان كارمحل به محدوديت ايجاد وعي

نمي)همانجا(.رودمي تيمور كتاب نقشدر به بودبي»مكان«توان شهرها،.توجه او

چشمجزيره موزهها، طبيعي، كاخاندازهاي بهها، بسيار موشكافي با را جاها ديگر و ها

مي ميتصوير احساس خواننده و ميكشد سر به جا آن در اكنون هم كه بها.بردكند و

مي آغاز سخن اينگونه فرودگاه وصف ���«:كندهنگام ���'[�� �2��\]^ �,���� ;+	
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رسيديم« فرودگاه به شب گسترده.نيمه جايگاه ما جلوي ميدر چشم به كهاي جايي خورد،

مي فرود آن در سرزميني و سوي هر از ميهواپيماها پرواز دياري هر به آن از و ...كنندآيند

مي كه آنچه هر دوختم، چشم خود پيرامون به ميايستاده يا ميديدم هراس در مرا .افكندشنيدم

مي فرود جايش به ديگري هواپيما، يك پرواز نواييبا پيوسته هواپيماها موتور بانگ و آمد

خوش و ميدلنشين سر گوشمان بر را مي.دادآوا اشباع را آدمي غرور حس كه .»...ساختنوايي

از بسياري مي»مكان«توصيفات چشم به كتاب اين جايي.خورددر آن آنها از يكي

مي بيان سوئد در مصر سفارتخانة دربارة كه ��«:دارداست 	�q ,6:� ��=V�@�A'L
� ���� r�q � U�Q� _-<� (� �A'�C^�G)s� %2+�'� �
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m�` 	 �
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بود« باشكوه طبقة دو داراي دريا.سفارت راستاي در كه پهناور خياباني در بزرگ ساختماني

پياده يك و گرفته سايهجاي آن بر درختان شاخسار كه بود خيابان ميانة در رهگذران براي رو

بو گشته آويزان و گردشگاه.دافكنده زيباترين از يكي استآنجا شهر .»...هاي

مكان كشيدن تصوير به در بااليي توان تيمور است، روشن كه چنان وآن دارد ها

نمي اينجا در كه است برده كار به را آن گونه بهترين به تكنويسنده به آنهاتوان تك

مي بلكه كرد تواناياشاره نويسندة اين كه شد يادآور با»مكان«مصري،بايست را

گونه به است؛ كرده توصيف زيبا بسيار اينجزئيات از خواننده كه هانوشتهدستاي

مي خوشايندي و خرسندي احساس سرزميني هر يا و شهر سرا، جملة.نمايدپيرامون از

توصيفات موزةاستاين صفحة»بوردسكا«توصيف باز«موزة،78در در»فضاي

كاخ63صفحة برنادوتا«، صفحة»لكونت ليل«كتاب58در و .»شمس

مي:زمان-2-1-3 مكان فراسوي كرد»زمان«بايستدر بررسي نيز را .پيشامدها

نيز را رخدادها زمان نويسنده كه دارند را اين انتظار مكان بر عالوه داستان، طرفداران

شخصيت كه دهد نشان و بكشد تصوير به خويش داستان داستاندر چههاي در

برند سر به زماني اين.موقعيت غير مقالهدر شبيه داستان ماللصورت شداي خواهد آور
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نيست جذابيت داراي چندان با»زمان«)30ص:ش1388گركاني،(.كه مقايسه از»مكان«در

نسبت رخداد ساعت به را پيشامدها نويسنده كه چرا نيست؛ برخوردار كمتري اهميت

نويسندمي و ميدهد اشاره داستان وقوع زمان به در)همانجا(.كنده خوبي به شناسه اين

و«كتاب است»ليلشمس داده .نشان

گونه به را آسمان شفق ميتيمور، تصوير به شگرف بسياراي را خواننده كه كشد

مي ديدني لحظة آن تماشاي فريفتة و ����z«:نمايدشيفته?�� ��?�� F��...���{Q�� �
�
��H� ��+ ��* � s��� 8^ |(�0�� �L�L[ } ~<'�� �^!@O ���Hq -��� ;?<� �L�%�	 _�� ()
AL���...!� yJO*�u<?� 
"@�� R,�C��BO��� ��-�� B8<�...O���	 ���� 4	
6�� ��'� oO W*

�� R,������b�!<�� 
c�Ld�«.)،خاموش«:)1957:15تيمور و آرام لحظة آن تيرگ...در وانبوه ي

مي ما بر شده، سربسته و پوشيده آن با روزگار حقيقت كه را نازكي عبايِ بهتاريكي، گستراند؛

نميگونه درستي به كه لحظهاي چه در ميدانيم سر به پنداشت!...بريماي اين سپيدهآيا هاي

مي پيشي فروزنده و نوراني پگاه بر كه ف...گيرد؟است در كه است شامگاه تيرگيِ آن،يا راسوي

مي خندان مهتابي .»درخشد؟شب

گونه»سوئد«شبنيمه به كتاب اين بيدر كه است شده توصيف دلنشين گماناي

مي آن بر را گرددخواننده آنجا راهي كه رسيد خواهد فرا زماني آيا كه آري.دارد

مي شب نيمه خورشيد ديار به اينگونه خود همراه را خواننده تيمور `S«:دبرَمحمود
�0[0'� j	 �]�j �I^�� ����� _�� I�	i
�� 4	
�� F�-O ,�Q� ,�n>� ��=.�G�^

�W�* ����0'� Hem:LH'H� S* R�<�� j ��L��� �@�@[ ����t f2<O ,���� P�'���� 
"@�� ��?'/��
9<d�
�` 	�j !d� ���?'/�� ~�:�� 79)�/ ScG� ��?�� �
����G* �
"��� !��@�5��
«.

سرزمين«)46:همان( آن گوشهدر بر پيوسته و همواره خورشيد، غروب روشنايي پرتو گوشةها

است دوانيده سايه تاريكي.افق شب، نيمة هنگام ميبه فرود خفيفي و نمي.آيدماليم پايدديري

مي نابودي به صبحگاهان سپيدة لبخند برابر در نيشخندهايسپيده.گرايدكه به كه خورشيداي

مي را اجازه اين آسمان پهنة بگسترانددر را زرينش و رنگارنگ پرتوهاي كه .»دهد

نشانه ديگر اهميتاز را»زمان«هاي قلمش كه آنجا است، سال فصول به پرداختن ،

مي كاغذ روي آغازبر و بهار پذيرفتن پايان دربارة راندن سخن به نيكويي به و راند

مي روي �</��4...«:آوردتابستان _�� dP���� 	 �
!q* �5�/ �5/ U!��` yV�
� S* UO����^«.
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آنها...«)6:همان( به را آن تابستان، آستانة در ماه چند گذشت از پس كه داديم نويد ما و

.»بازگردانيم

»	��* _-d'�@�T^ �P���� ����</ ��G�d� e�/
��  8t �C+� �W8?/ 
!q>� f�L���<O>� JC
	 �,�[
������/ �سايهماه«)همانجا(.»...^ كه حالي در شد، سپري سالمتي و خوشي به -ها

نشانه و بسته بر رخت بهار ميهاي خودنمايي تابستان به.كردهاي وفاي براي را سفر رهتوشة

مي آماده .»كردمعهد

شناسة تيمور است»زمان«آري؛ برده كار به زيبايي به بارها داستان در .را

مي»شخصيات«:شخصيت-3-1-3 تقسيم بخش دو به شخصيت.1:شودداستان

سطحي يا مي:ثابت استوار و ثابت پيوسته شخصيت واين پيشامدها تغيير با و ماند

نمي دگرگون داستان گونه.گرددرخدادهاي به بايد داستان موضوع رو اين پيشاز اي

س روبرو تازه رخدادهاي با را ثابت شخصيت اين كه شخصيت.ازدرود حقيقي چهرة

نمي تغيير هيچگاه كه چرا است؛ مشاهده قابل داستان در متغير.2.كندثابت شخصيت

تكاملي مي:يا خواننده غافلگيري باعث پيوسته كه است روالشخصيتي از و گردد

مي در دستمعمول خويش دروني حقيقت به رشد، و پيشرفت البالي در گذرد،

تغييرمي با و مييابد دگرگون نيز آن رخدادي و پيشامد ap¬Àb0a>©0.0©(.شودهر ²À،
عبداهللا،177:م2005 و )68:م1986؛

مي قرار داستان ثابت شخصيت منزلة به را خود در.دهدتيمور همواره او آري

سرزمين رهسپار بسانِ داستان درسرتاسر گام كه هنگامي تا است نزديك و دور هاي

مي سوئد /z«:دنهسرزمين 
q<'� �T/ �
!� �
'�> �` 	�� yJ!�	 �o?@� !��` (9?� ���)
V�* o�	� � eL�lH<��� (�^ !����* f�� � o� (��1= S�12�� 
XC«.)،7:م1957تيمور(

ميبي« زبان به ميپرده آرامش آن با روحم كه چرا دارد؛ شگون برايم جامه اين كه وآورم يابد

مي كچنين بودپندارم خواهم دور به پرواز ناگوار پيشامدهاي از دارم، تن بر را آن كه هنگامي تا .»ه

»�� ,�<� ~�:�� d7�!q �L��� 4
6�»����-9+p�«_�� oO �G�^ �
)<�� �_Xq _��
��P�'-� R,���� 	 S�� Od�!q* � شهر«)162:همان(.»(� در دريا ساحل كنار در

ا»اسكندريه« پيش زماني گونهاندك به بودم ديده را خورشيد غروب، اينز همانند كه اي
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نيمه در اكنون هم كه بود ميخورشيدي آن به .»نگرمشب

»� �* 	 �f���� � _h�
� 	�F�@�� �
[+ ���* �u^>� � Ii�)«.)براي«)همانجا لحظات

مي سپري دير افمن بانوي و بودم گشته خيره افق كرانة به كه حالي در راسونگشت، آسمان گر

داشتم نظر .»زير

مي تغيير بدون و ثابت يكرنگ، داستان سرتاسر در شخصيت اين بهآري ماند؛

ميگونه آساني به كه دراي سر نهانش رازهاي از و برده پي آن دروني حقيقت به توان

البالي.آورد در بلكه نكرده بسنده ثابت شخصيت بيان به تنها داستان نويسندة ولي

شخصيت خويش، رخدادهايداستان و داستان روند به كه آفريده متغير را ديگري هاي

ويژه شكل استآن بخشيده .اي

شخصيت اين از ناشناختهيكي فرد آن خودها، درگير را داستان نويسندة كه است اي

`$����Ci«�:نمايدمي ,Y@�O S*�� ~�!�G*�� �L:*�?@-� U�0� � (F
[ (���	
�I82���`Fil�d'��?@�FH
� ST/� ~�:�� g:� ��d[���� 	 ��<�� �,
X 4O`�P...f�T^

Y��/*  �n�� �f-M �M 	* �f�* �M=�F����)o�	J� _�` Y�&�� �	�:� ��'5�����L
���LN* ,�)F[�S�9� ناشناخته«)16ص:همان(.»� نواي كه چنينپنداشتم گوشم در اي

ميپچ مي:ردكپچ خود براي كه رهايي و آزادي آن است خورشيدكجا كه داري آرزو پنداري؟

جامه در كنيرا تماشا شگرف پوششي در را شب و تازه آنچه...اي يا هستي كه هماني تو پس

پيوند خود زندة گذشتة به همواره ريشهبودي، به و وابستهخورده خويش كهن درهاي اي،

ب باشي، كجا هر كه سنگينيحالي سختيار و ميها دوش بر را .»كشيهايت

مي نظر درونبه و وجدان است خواسته ناشناخته، فردي با گفتمان اين در تيمور آيد

را خود و گويد سخن خود با آن زبان از دهد، جلوه ناشناخته فرد آن منزلة به را خويش

سرنوشت و گذشته ژرفاي در انديشيدن .واداردبه

شخصيت ديگر قطاراز مسافران نمودن بيدار مأمور كه است شخصي متغير، هاي


HI«:است�X»���
i)H?d�«�
'� �O 	 �-// dP�
Q���/ U��� %'��"����!5�:�<n
���1C.��+ � ��QL�'+�.V�H5d� درب»بيدارباش«مأمور«)203:همان(.»��@��2 قطار، زيبارخ

مي و درآورده صدا به را ما نيك:گفتكوپة است.برخيزيد.بامدادتان آماده .»صبحانه

مي توصيف چنين را مهماندار بانوي ديگر جايي ��«:كنددر f��L� 	�-��* �@���
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 �L� U!��` 7�q* 	 �%2O� 	 ,�
�� _�`:�� �[n �JO��� ��8"�F��»����/«dF�� �
\	 F��	* 	 ��2L�� $�:�� r2�p��%'�q[ 	 y�-�* 	 y��«.)مهماندار«)153:انهم بانوي

و كرده اشاره آنها به حال اين در گشت، رهسپار همراهانش و مرد آن سوي به ما پيشاپيش

حضرت:گفتمي اعلي وزيران،»بوارا«ايشان آنان و هستند شمال قطب ايالت پادشاه ،

هستند حضرت اعلي خانوادة و .»فرماندهان

شخصيت از ديگر نمونة يكيدو متغير، استهاي قطار �)«:راهنماي fL�2�� 	
 �L� 7��M 7���� UC�d�:��<� ,��� �5/»jقطار«)128:همان(.»...»*/? بلندگوي از

مي گوش به سخناني شهر:رسدچنين به زودي .»رسيممي»اوپساال«به

راه شركت دربارة ديگري استو ��«:آهن F9?�� �)��� 	�� �����)»���?��«
F�  �L�:�>q F-��,���� راه«)126:همان(.»�~ مي»سوئد«آهنشركت را نويد اين تو -به

داد:دهد خواهم نشان تو به را شب .»خورشيد

شخصيت كشيدن رخسار به در بسياري اندازة تا موفقتيمور داستان دوگانة هاي

گونه به است؛ كرده كنجكاو،عمل و ماجراجو بسيار را خود ثابت شخصيت كه اي

شخصيتشخصيت و مبهم را ناشناخته وفرد بيدارباش مأمور مهماندار، زن هاي

گونه به نيز را قطار ميراهنماي آشكار ديدگان پيشگاه بر واقعيت به نزديك .سازداي

موسيقي-4-1-3 و الفاظ شيوه:هماهنگي ادبي،از اثر يك ساختار در مؤثر بالغي هاي

عب و كلمات ميان در آوايي توازن معناايجاد و لفظ همياري آن نتيجة كه است ارات

مي نمود و شكل دروني، موسيقي كمك با نثر در كه )94:ش1388مرادي،(.يابداست

موسيقيِهم« و لفظ نوشته»آهنگي يكدست و گونهزيبا به كتاب اين هرهاي كه است اي

نوشته اين بازگويي به را ميخواننده وا خوشيها شورِ كه چرا ودارد؛ خواننده درون در

مي پديد كتاب ��J«:آوردشنوندة  8:�� �J!^s(� 7��<^ �%<���� (� R�5�<2�� f5+	*
%��2H+ (� f@5=* 	 طبيعتكهاستآبشارياينپس«)168:م1957تيمور،(.»...���%�

.»فزايدميشكوهشبروكاستهتوانشونيروازاست،پهناوروگستردهپيرامونش

»[ F�T9^�� _�� ���Q� ��'�\ �[�� � ���Xp� WL� !�^ �J^-�� W�L� )171:همان(.»..."����

ايستاده« ديوار روي بر بزرگي نگارگري تابلوي برابر در استگويا قابي چون آن پنجرة كه .»اي

»�� !�* F<?[�� S* d~��>� 0���� 	 -� ��C�j 	 -��� j 	 �F-� H��C
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F��اهلي«)181:همان(.»!...� بز آسوده!اي تو شر از ما هم تا كني دوري ما از است بهتر

نرسد ما از يك هيچ به گزندي اينگونه و باشي دور به ما بد پنداشت از تو هم و .»...گرديم

مي بهره خاص شكلي به تركيبات و مفردات از گونهتيمور به كهجويد؛ اي

مي وجود به چشمگيري ند.آوردهماهنگي اينشگفتي شيفتة خواننده، كه ارد

ميداستان كه آنجا گردد، پرآوازه ��«:گويدنويس yJO �<'� _�� f�* 	 f?� *���
)
���� ���d�0��� g
[>/ 	* �U�L�/ F?��/ Y�Jh� �U�L�� F/ F?��S* _�� ���1^ �F�-C

�F��� A/ ��� HP&)��� yJO بر«)16:همان(.»...�� قلم دروغين، آزادي اين آستانة در آيا

نمي نميدست دست در را تو قلم بگويم، است بهتر يا راگيري گلويت كه حالي در گيرد،

مي تو از و برگهفشرده اين نمايي؟خواهد سياه را رويت پيش .»...هاي

را خود نگرش توانسته گسترده، خيالي و پرشور و سرشار عاطفة وجود با نويسنده

سازد جاري كاغذ روي بر آهنگين و ادبي نوشتاري با و بسيار هماهنگي .با

پنداري:موضوع-5-1-3 زيبا، وصفي با كه است سوئد به تيمور سفر دربارة داستان

است آمده در نگارش رشتة به واال قلمي و به.شگرف داستان چارچوب در او

پيشرفتبي زورگويان، ستم سرزمينعدالتي، ريشههايهاي تمدن وغربي، شرقي دار

سرزمين شناسايي و مصر وبويژه ناشناخته داستان،.پردازدمي...هاي پايان در نويسنده

مصر جمله از و شرقي جوامع بازسازي و اصالح را خود اصلي خواستة و هدف

)34:ش1391جاللوند،(.بيندمي

نمونه از توصيفيكي در شرقي، جوامع اصالح دربارة وگورستانها شرق هاي

است شده داده بازنمود بدينگونه ���«:غرب �I
:�� �,O* �()��
@� S9� � --^��� �;C
���\ -�6'/� �G�^�� S* -��� SM !��� !��` ,�)��
�� 7�X (� ���!�yJO d(^��� �T^ �S)
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بيآرامگاه»هاشرقي«ما«)108:م1957تيمور،(.»���= جايي در و بيابان در را خويش -هاي

برمي ميكاشانه روانه آنها ديدار به كه هنگامي و خوشبوميشويم،گزينيم گلي دسته بايست

گورستان در ولي ببريم، بدانجا خود بهمراه به نيازي سرزمين اين كههاي چرا نيست؛ گل ردن

گورستان گلاين كه هستند ميها پيشكش تو بر را فراواني رنگارنگ .»نمايندهاي

آيين برخي پذيراي است سزاوار شرق بگويد كه است آن بر پسنديدةنويسنده هاي
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از را آن و باشد خود فرهنگ در سنبل و گل از پوشيده گورستاني داشتن جمله از غرب

بي وبيابان سبزهآب به آبعلف خوش آوردزار هوا .و

برنمي روي خويش شرقي اصيل فرهنگ از هرگز او درالبته كه است اينگونه و تابد

مي چنين شرق كهن تمدن به داستان 
I«:بالدپايان:�� !�* T-OT^!	 ,&�@�� �!� YL[ F�`
�� ��* ��� 8/ F=�* 	 ���!X 	 �+��� F�^ 	 �7����� ;<!��5��پس«)214:نهما(.»!

مي شرقشادباش اي را تو خوبي!گويم گهوارة تو كه پاكيبراستي هستي، دينداري منزلگه و ها

بي و نهفته درونت پارسايي استو رستاخيز سرزمين زمينت .»!گمان

پاية-2-3 بر تيمور سبك بررسي و داستان»مايةدرون«نقد

درون اصلي راعناصر ن«مايه يا و)Sentiment(»عاطفه«،)View(»گرشانديشه

مي)Fancy(»خيال« وشكل جنگ امنيت، انتقام، عدل، چون مضاميني كه دهند

سرنوشت قدر(درگيري، و فرهنگ)قضا بيان آزادي، افسانه، و اسطوره گوناگون،، هاي

دلتنگي، احساس، غصه، شادي، مهرباني، دشمني، دوستي، بدي، از بدور و مثبت نگرش

ميترس بر در را آن مانند و جسارت شجاعت، آرامش، اين، فراسوي در كه گيرد

مي اشاره آن به انديشهمي.نماييمنوشتار افكار، به بيشتر مضامين، اين كه گفت وتوان ها

ميديدگاه مربوط اديب .شودهاي

انديشة و ونگرش آيين سرنوشت، دربارة نويسنده گفتارهاي البالي در تيمور

نمودفرهنگ داشته، اشاره آنها به خود كتاب در نويسنده كه مواردي ديگر و مردمان

بردن.يابدمي كار گيراييعاطفهبه باعث ادبي نوشتار يك در گوناگون دروني حاالت و

شد خواهد آن خشم،.بيشتر اندوه، شادي، گوناگون حاالت خود رمان در تيمور محمود

به شوق و عشق بيان گريه، وخنده، گيرايي...ميهن بر او كار اين و است گنجانيده را

است افزوده خواننده بيشتر توجه جلب بودن.و دارا متن، زيبايي شرايط از خيالييكي

شگفت و زيبا گوناگون، تصاوير بتواند آن ياري با نويسنده تا است انگيزيگسترده

شخص.بيافريند كشيدن تصوير به در پهناور خيالي از توصيفاتيتتيمور ها،

سرزمينچشم طبيعي، جلوهاندازهاي ديگر و ميها بهره خود كتاب جاللوند،(.جويدهاي

)40-42:ش1391
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درون درون:مايهمضامين مضامين به پيشين بخش بهدر ادامه در و گشت اشاره مايه

مي تيمور كتاب اين در آنها :پردازيمبازنمود

انتقام«- و دادمندي ج»عدل، بهاز خود داستان در نويسنده كه است مضاميني مله

مي كه آنجا كرده، اشاره ��W�:H6«:گويدآن �Q�� �!-�� F�G (� ��H'L� �:�� �8/ �S*_��
�  �5�� JhT� F�J/ 	 �W5�� ���H� _�����"5�� S�9�� WQ� � y�
)51:م1957تيمور،(.»!..."

اين« روبا اين از شمال كشورهاي ميرو، انتقام سال مدار بر مزدور و ستمكار اينگونهز و گيرد

مي جاري هستي شگفت پيكرة بر داد و .»!...گرددعدل

بيان- در درگيري«تيمور و آرامش مي»امنيت، سخن چنين *��@��c«:رانداين �
�� !'�*��� F��/* �L�^ � �0� 	  '� S���� ��9� S* _�� �	���* G` |�
[?�� �
�0"Y[�H
H�

S��� Y�<5M 	 ��-��T�2�افسون«)98:همان(.»� جزيرة رفتاراي دادگري و درستي به تو با گر،

مينمي رو اين از را تو كه چرا رويكنند؛ اين با باشي، درگيري و جنگ جوالنگاه تا خواهند

قبله و آسايش جايگاه همچون را تو خداوند استكه آفريده آرامي و امنيت .»گاه

است- نمايان بسيار تيمور دلتنگي و عاطفه.شور و احساس او ازآري لبريز اي

واال قلم با روي اين از بود؛ رسيده سر به آن گنجايش كه داشت ميهن به عالقه و عشق

ساخت جاري كاغذ بر را احساس خود، رنگين نگارش خويش.و كتاب در تيمور

وطندلتنگي«اينگونه به را مي»اش ��!...	lX«:داردابراز �JO U�^��F��0� _�` A-)...
/ gH�-H� �5���� yJO �2h ���F^�:H� l� _�@CH� A[ l@� من«)21:همان(.»! !...سرزمين

مي زمان هر ميچرا بيشتر من در كنارت بودنِ شوق گردم، دور تو از به...شود؟خواهم چرا

پنهان بلنديهنگام دورشدن منهاي از پلكدستت نمناك، و خيس جدايي اشك اين با هايم

.»...شوند؟مي

از- نويسنده ديگر، جايي است،»سرنوشت«در او داستان مضامين از يكي كه

مي ��«:گويدسخن J-� -N�1� �J!^��� �L)�� �$��C�* Yj@X* -��)�H��L�� ��2+ W�...
�� S2�?�� F�G��� �m")��� sJ�� ��V�6��* S	� %V?)y�
� S...� Y�L[��JO  �[ ()

 @X* �H��L��...«.)چونانافسانهاين«)8:همان را ما كه است ما پيشين روزگاران واهشتة ها

مي وا سرنوشت شكوه برابر در بي...نهدكودكاني را آن كه ناپيدايي و نهفته چيرگيِ و توان -آن
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مي در ببينيم، شكوه...يابيمآنكه اين برابر در ما هستيمآري كودكاني بسانِ .»...سرنوشت

افسانه«- و مي»هااسطوره ازنيز تيمور كه رود شمار به داستان مضامين جزو تواند

نمي دست آن �������I«:كشدبيان �8/ _�` ��
�� 
&X F/ _��
� S` اگر«)17:همان(.»	 و

سرزمين به را تو سيمرغ پرندة 2.»ببرد»وقواق«چه

چش- گوشه بهاو نيز ديني«مي فرهنگمي»باورهاي از نشان خود اين كه افكند

دارد او 5�«:اسالمي'�� �5/ ��V��� ��X* سختي،«)13:همان(.»!...� همه اين از پس

است دلچسب چه شريفة.»!...تعطيلي آية به دارد اشاره 
�z:نويسنده�?d5 �� HeH� vSz̀d�Y�
�?¡
.)5:انشراح(

جايي در ميهمچنين اينچنين *���«:گويدديگر F��` �dfLZ<�� F-�...j 	 --�/ ��n@� j
Wمي«)22:م1957تيمور،(.»!��@� باز تو سوي به و برآوردم سر و گرفته سرچشمه تو ...گردماز

نيست ما ميان جدايي و گسست اشاره.»!هيچ حقيقت در جمله اين آيةمضمون به است اي

�:شريفةV�̀¢�	V�`c%���`S�d5z��H�¡)156:بقره(.

درون- در كه مضاميني از ديگر است،يكي شده گنجانيده داستان بيان«ماية

گوناگونفرهنگ غرب�»هاي و شرق است-بويژه كارهايشان و باورها كه.در آنجا

ايالت روستاهاي از يكي عروسي مراسم مي»داليكيرا«دربارة ��«:گويداينگونه 	V�T+ -�
d� -/�* !-�V�T/ ��"_�?� !»�?�-9�� HI��	\«�* 	�/ ��nh !�!-� �.�
�>� 78@)

�� W���� � �!�	G 	 A+	
5�� d�cM�� dP�T'��� o!^ ��������/ o�����?�-9�� _�` �£��
B�	0�� dU+�
� پاسخاينگونهپرسيديم،آنهاچندوچونازهنگامي«)148:م1957تيمور،(.»!]��

.روندميكاربهعروسيهايجشندرتنهاكهدارندنام»كليساهايبلم«هااينكهدادند

جايي-كليسابهراگروهاينبلموآيندميگردآندرموعودروزدردامادوعروسهمراهان

.»!بردمي-گيردميانجامازدواجمراسمكه

ديگر فرهنگ«نمونة آداببيان و مردمانوها روستاها»رسوم سادة معماري شكل ،

است سرزمين آن ساكنان محلي سرود مي.و آنها بيان به «:پردازدتيمور-?�� 	
��-��[ �oq ,M 	 ��L&�� Y��<5q 7��2L� -� S�:-d� e/�>� �<��� 	 �s:�� H����* o?')

�
h\ j 	 ��5-n j ��)�?�� �
2c@�� 	 ���^��� �5�<2�� H.@�* ~@-'�...f?�� ��
L�� yJ!^
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�� (X���	 ��?H[ H	 ¤N>� � j 	 �yH�[	 �-<�� \�
cX � ¥�L�� _�� �Q^)�
-قطعهدختركچهاراينحالايندر.بنوشيمچايفنجانيتانشستيم«)147:همان(.»...�9-!

تنفحاهمچونماپيرامونچيزيهر.كردندميسرايينغمهمابرايمحليموسيقيدلنشينهاي

تنهاروستااينروايناز...كشيدمينفستكلّفيوآاليشهيچبيپاكسرشتونابطبيعت

.»...بلكهنيستكهنفرهنگوآيينپاسداروسايلشوابزارومعماريسبكخاطربه

جامعه«- گوناگون احوال شاهزاده-»بيان چه و عادي مردم مضامين-چه ديگر از

كه آنجا است؛ او واكسيداستاني عادي، مردم ميدربارة تصوير به را «:كشدها�!� 	
�� ��{Q�� yJO STq r82'+� � ���� f�T^ ��H]�� y�?9� 	* �82�� e�j ���J[ (9����<:C

����
^ j` e?'� j ��� ��
�)...u�2¦� f���/ S	0��'� UO 	...UOd�[* H~z<-� S* 7!�O
�@Hq cf-</«.)خواهانيباشد،خاكيوگردچهودرخشانوتميزچهيتهاكفش«)119:همان

...استدادهجايخوددررانفريكتنهاكهبياوريدرسررنگقرمزچوبيسايباناينازكه

.»گشودنسخنبهلبازدريغو...استسخنيكموخاموشيآنهابرجستةويژگي

نمونه- از ديگر دريكي جامعه، مردمان احوال بيان شاهان«بارةهاي :است»احوال

»�^�� s���?�� F���� j 	 F����J/ (� _^"'� S* %5+	 � _^"'� �O 	 �U9)
���§	
5�� �
� 	 ���مي«)42:همان(.»� شهرياري سوئد نميپادشاه حكمراني ولي ورزدكند

مي كه آنجا تا سرخوشيو از ميتواند دوري شاهانه .»نمايدهاي

مهمدراو- عمدمضامين نمي»مصرةجامع«اجتماعي،ةو فراموش نيز ازنكرا و د

وفور به ميآنها گونه)63:ش1371آژند،(�يردگبهره شرحبه در كه مصري«حالاي »دربان

گويد ��0�05«:چنين ���/ � 4��<�� ��?�� ���n ��@�� _�� s
Xh � f�?��� 	...S`
	�<� S* ,<� �Q��� 	�<� 
�� � -/��/���%'+�
[ _�� W�L� sJ�� )39:م1957تيمور،(.»�>-_

آوردمبي« ياد به را عزيزمان كشور در دربان مرد آن ديده...درنگ از پيش مصر در ما شدندربان

مي را آن نگهباني كه ميساختماني چشم به .»خورددهد،

بدي«- و شر از بدور و مثبت رمان»نگرش اين در كه است ديگري مضامين بهاز

مي ��%«:خوردچشمM�JO H��X* � YL[!%�x* �!�� H�5+* ��%/ �̈
براستي«)14:همان(.»!�

اينها همگي است نيكو چه زيباست!كه آن!چه با آدمي است خوشبخت .»!چه

»�* ���� ,<L'?� S* ,��/�:� j �
'^ ��
��� 	 �
9@�� �M 	 �,�5�� �� !����"
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4كار،سختيكهباشدداشتهروزگاريآدميكهاستخوشايندچه«)13:همان(.»!�<��

.»!نداردجاييآندراعصابدرگيريوخاطررنجش

بيان- درون»عشقِ«همچنين كه است مضاميني ديگر از غرب و رمانشرق ماية

است داده شكل را �«:تيمور/ S�-��� ©W�� A/ -O f�*����� S�^
5� j 	 ��
^?�� �5'd�
W:'[p� 	 4"')��...c� 	HU����� � �@HC�j P�` 	 �%�^ ��[ j �
d�UO�-� �O 	 ��)

%��� H19H�...�� (� �O (�T^�Wz�5�� o�
:�� �).%<�Jd�_'[ %<[�/ P-5� sJ�� ª�G«.)همان:

پرده«)49 سرخوشيِ كه هستي مردمي ميان در اينجا پردهتو بر دليلي و دارند باور را -دري

نميپ حيا و شرم پنهان...شناسندوشي، آنانو آيين و فرهنگ در آنكه حال چرا؟ عشق در سازي

نمي شمار به ناپسند و زشت چيز، هيچ نيز آنان دوستي در و ندارد جاي آزرم و آن...آيدشرم

تندي و سرسختي آنقدر عاشق با كه عشقي آن كجا؟ شرقي سرد و بدخوي عشق و كجا عشق

اومي كه ميكند .»گدازدرا

گوشه- در بهتيمور خويش كتاب از شرق«اي پاك تمدن و باب»فرهنگ در

مي اشاره چنين شراب 
�«:نمايدننوشيدن[?�� ���9�� !'�*:»U9')n �«...df5k �L�
�� � �m<�'� Y�O�\ F/�
q f�*� 	 �rk>� r
L� Y�V	�� FQ@��I�R�d)...sJ�� ��
q SM �L�

�O»��)n«�� ������� F�� �-N*��� ��� 	�5�j ��^)���	 ���
RL�� ���sJ�� ���)
�j�y��+ y	
9� _�� افسون«)138:همان(.»!(�� واژة سالمتي«؛گراي طنين...»شمابه اندازتنواي

گوش كه ديدم ميرا نوازش را سرها گلوها در كه بودم نشسته تماشا به را گوارايت بادة و ازيرداد

پرشور...گشتمي بزم آن در من خودم«كه-نوشيدني سالمتي خنك-بود»به آب از جامي تنها

بود گوارا نمي.و سزاوار را ديگري نكوهيدة نوشيدني آب، جز كه را ايزدي .»!داندسپاس

از- ديگري مضامين بيان به زيبا و ادبي لحني با خويش كتاب البالي در نويسنده

يعنيمايةدرون جسارت«داستانش و شجاعت آرامش، مي»ترس، 	«:پردازداينگونه
�� SvG*��j ��L��>� �����V?�� -�
&X (� ����'^ �,�[
�/ RS«G���	 ���¬ (� �2dh ��C
�J[.� fZ<� �^���d?��2Hh � �
&2�� _�� df�<�* 	 �f����0� S* �	C!,M (� G��* U9/

U!�'+* U9-� 	 ���+�� �X/H� 	 �~@-�� �LN�1���� �-�9+ 	 �§T"!«.)گويندة«)12:همان

گام با هم ما داد، سر را پرواز زمان هواپيمايفرودگاه به هراس و ترس با همراه و لرزان هايي

گشتيم نزديك سوئدي گام.شيك با و رفت ميان از اندك اندك هراسم و بيترس بههايي باك
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روانه هواپيما مي!شدمسوي پناه شما به ناگواري هر واز قلب شجاعت روح، آرامش و آورم

مي بر شما از را درون .»گيرمخاموشي

مهرباني«- و شادي درون»دوستي، زمرة در كه است مضاميني ديگر جمله مايةاز

است شده گنجانده داستان مي.اين تصوير به اينگونه را مضامين اين 	...«:كشاندتيمور
�
:� UO7��M U!'-?�* _�� ��-� j 	 �.-�p� W?'/� UO��6N _�� d�6� j �y����� �
��[
برچهره«)142:همان(.»��' همواره دوستي و مهرباني لبخند فروزنده، و درخشان هايشان

ميگونه جوانه بودهايشان جاري زبانشان بر پيوسته خوشامدگويي و .»زد

گوشه- در خونويسنده كتاب از بهاي اينگونه دردمندي«يش و اندوه اشاره»غم،

ميمي جايي تا را اندوه شدت و مينمايد هم از را قلب انگار كه گوييداند شكافد؛

مي مركب بر قلم اينگونه كه ساخته دردمند بسيار را او 7«:راندبيماري،H)�@� %�T£
����� 1"!�d
2@'� 	 �e���� H�£+ dA�>� %� �z�J� �W
V�'�	 �r�c'�� 	 ��
d[(� d��L�� %�^

1^\ 	 y�	T� (� ����� %/ �uH:-�«.)شعله«)49ص:همان آتش گرماي استگويي سوزاني و ور

مي اشك آن براي ديدگان ميكه گشوده اندوه و غم سوز از قلب نالةريزند، و آه از سينه و شود

مي شكافته .»گردددرون

گونه به تيمور رمان اين بهآري، پنداشت و خيال آسمان از را خواننده كه است اي

مي زندگي آن در كه ميزميني فرود تازي.آوردكند، ادب پژوهشگران از يكي گفتة :به

آفريد« فني واقعي معناي به را داستان كه است كسي نخستين )441:م1992الخفاجي،(.»او

نتيجه-4

رماننگارندگان بررسي و نقد از لي«پس و افكار،»لشمس به نگرش با همچنين ،

يافته دست زير دستاوردهاي به كتاب اين در تيمور اسلوب و سبك و :اندباورها

درون.1 و ساختار بررسي صدق،با آن بوي و رنگ كه گشت روشن داستان اين ماية

بهره با سادگي و درراستي باال فني و هنري خيالِ و احساس عاطفه، توان از جستن

دا شخصيتنشان چشمدن و پنداشتها و طبيعي ازاندازهاي نشان كه است خود هاي

رئاليسم مكتب دو به او راستي(گرايش و رمانتيك)صدق خيال(و و .دارد)عاطفه

موضوع.2 به توجه با همچنين زمان، و مكان رخدادهاي واقعي توصيف به توجه با



شمارة/234 عربي، سال2ادب زمستان5، و پاييز ،1392

مي تيمورداستان، رئاليسم مكتب براتوان و رنگ بخشيدهكه داستانش به واقعي وي

دريافت .است

درون.3 مضامين به توجه دربا را تيمور شگرف احساس و خيال عاطفه، كه داستان ماية

صحنه ساير و اندوه و غم وصف و وطن به دلتنگي ساخت،بيان آشكار ديگر هاي

شد مشخص نيز رمانتيك سبك به او .گرايش

ب.4 هم بوده، رمانسي هم تيمور واقعسبك سبك خاصه مفهومي به از-گرايي كه

است دور به خشك و سرسخت است-پيروي آورده فاصلمي.روي حد او گفت توان

واقع با لطيف و نرم رمانسي استميان برگزيده را خشن و خشك .گرايي

فرهنگ.5 بيان به خويش كتاب در كه چنان دارد؛ مردمي شخصيتي گوناگونتيمور هاي

مرد احوال جامعهو شاهزاده-مان و است-عادي .پرداخته

ميانه.6 و استوار شخصيتي داراي گرايشتيمور با همراه آشكاررو مذهبي و ديني هاي

زندگي در آمده پيش ناگوار پيشامدهاي و ناماليمات وجود با كه چنان ،اشاست؛

غرب به رهسپاري وجود با و بوده آرام رواني داراي واآنجفريفته،همواره نگرديده

استهمواره بوده مصر ديني و شرقي جاويد تمدن و فرهنگ .پاسدار

گونه.7 به است؛ عميق و راستين پاك، بسيار احساسي داراي تصويرتيمور به در كه اي

شخصيت از بسياري چشمكشيدن و استها بوده موفق .اندازها

ليل«كتاب.8 و سفرنامه»شمس كه آنجا از واقعيتيمور اوست،اي خيال با آميخته و

تجربه و زندگاني با قوي شخصيپيوندي بخشهاي از برخي در ولي دارد آناش هاي

پنداشت اسطورهبه افسانهها، و استها داشته گذرا نگاهي كهن و دروغين .هاي

نهفته.9 و انديشه بيان در بسزايي نقش كهطبيعت جايي تا داشته نويسنده درون هاي

طبيعت شخصيتهمين از يكي منزلة استبه رفته كار به داستانش اين .هاي

به.10 را جامعه و خواننده كه است مأموريت و وظيفه يك چون تيمور نوشتة و كتاب

است داده پيوند شخصيت.هم بيشتر كار اين براي رو اين مردماز ميان از را خود هاي

برمي آعادي از نشان نويسنده شاهكار اين و فضايگزيند از راستيني بازتاب كه دارد ن

مي او عصر .باشدواقعي
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شده،.11 خوانده عرب جهان معاصر نويسي داستان پدر و سرآمد كه نويسنده اين

است داده واقعي و نوين معناي هنر اين به و سرشته را داستان نگارش .شالودة

.نهدميواقعيتازترفراراپاآنهابيشتردرواستزبردستبسياروصفدرتيمور.12

است رفته كار به زيبا و گيرا بسيار كتاب در تيمور خيال.توصيفات داراي او

تصويرهاي و گرفته را او دست گوناگون، تصاوير آفرينش در كه است بلندپروازي

مي بار به درخشاني و .آوردچشمگير

مثبت.13 نگرشي خود كتاب در دتيمور بدي و شرّ از دور به و پيگرا در همواره و ارد

مي سخن مردمي جامعة مياصالح مردمان زندگاني تحليل به و .پردازدگويد

از.14 پذيرفته تأثير كه است نرم و جانسوز لطيف، بسيار كتاب در رفته كار به عاطفة

زندگي ميناماليمات نويسندهعاطفه.باشداش دروني احساس و شور از سرشار .اي

درون عشق،همايهكاربرد اندوه، شادي، كه چنان است؛ گوناگون تيمور عاطفة اي

و دشمني است...دوستي، كاربرده به .را

گونه.15 به تيمور ازسبك پس و هماهنگ و همسان واژگان كاربردن به با كه است اي

درون با آهنگين تركيبات و جمالت اينمايهآن همچون زيبا نوشتاري به گوناگون هاي

يا دست استكتاب داشته آن متن گيرايي در شاياني تأثير كه .فته

:هانوشتپي

پايانترجمه.1 اين از برگرفته همگي رمان«:استنامهها نقد و ليل"ترجمه و .»"شمس

نظراختالفمنطقهآنتعييندركهاندكردهاطالقايمنطقهبرعربدانانجغرافيكهاسمي:وقواق.2

.استژاپنياچينسرزمينياهند،اقيانوسياماداگاسكار،درآن:اندگفتهبرخي.داردوجود

منابع

فارسي)الف( منابع

يعقوب، عرب«آژند، ادبيات در جديد داستاني فرهنگي،»ادبيات كيهان مجلة .ش90،1371ش،

اصغر، رمانجاللوند، نقد و ليل«ترجمه و راهنما»شمس استاد استاد:، ناصري، مهدي :مشاوردكتر

مصطفوي محمدرضي سيد پاياندكتر قم،نيا، دانشگاه عربي، ادبيات و زبان ارشد كارشناسي نامة

.ش.هـ1391



شمارة/236 عربي، سال2ادب زمستان5، و پاييز ،1392

اكبر، علي دهخدالغتدهخدا، مسلسلنامة ش معين، محمد دكتر نظر زير انتشارات134، تهران، ،

تهران، .ش.هـ1346دانشگاه

گيتا، داستا«گَرَكاني، در مكان و زمان شمارة»ننقش آزما، .ش67،1388،

ليال، تكرار«مرادي، و كالم ضرباهنگ و بيهقي فردي سال»سبك چهارم، شمارة ادب، بهار مجلة ،

.ش1388دوم،

مهشيد، فارسيمشيري، زبان فرهنگ سوم،نخستين چاپ سروش، انتشارات تهران، .ش.هـ1374،

عربي)ب( منابع
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