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  چکیده

 منطقه انسانی و طبیعی جغرافیاي هاي شاخصه بیان به که ادبیات از اي شاخه عنوان به اقلیمی ادبیات
. است برخوردار اي ویژه جایگاه از عربی ادبیات جمله از کشورها اکثر ادبیات در پردازد، می خاصی
 جغرافیایی و بومی هواي و حال بر اتکا با لبنان در معروف نویسان اقلیم از یکی وانعن به عبود مارون

 تحلیلی، توصیفی روش بر اتکا با پژوهش این در. رساند مهمی مرتبه به را اقلیمی ادبیات زادگاهش،
 ها آن گیري بکار از نویسنده هدف و عبود مارون »کوتاه هاي داستان« در اقلیمی ادبیات عناصر
 وفادار آن روستاهاي و جبیل منطقه به کوتاهش هاي داستان در عبود مارون که ازآنجایی. شد بررسی

 باشد می نویسنده پیرامون محیط از برگرفته موارد، بیشتر در وي کوتاه هاي داستان عناصر است،  بوده
 نقد ،فرهنگی و اجتماعی عناصر کاربست از نویسنده هدف. است یافته نمو و رشد آن در که

 براي عبود مارون همچنین. است جامعه بر حاکم سیاسی فئودال و نصرانی مذهبی هاي فئودال
 منادي سنتی و بومی هاي فرهنگ فراموشی و غرب فرهنگی تهاجم نام به اي مسئله از رفت برون

  . است بومی و اصیل هاي فرهنگ به بازگشت
  .کوتاه  داستان اقلیمی، ادبیات عبود، مارون :ها کلیدواژه
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 مورد جغرافیایی هویت ازلحاظ را ادبی اثر یک که است ادبیات از ي ا شاخه اقلیمی ادبیات
 هاي شاخصه که است ادبیات نوعی مبین اقلیمی ادبیات حقیقت در. دهد می قرار بررسی

 این که اي گونه به دهد می نشان را معینی منطقه اقتصادي و اجتماعی فرهنگی، جغرافیایی،
جعفري، ( )9-7، صص1381دستغیب، (باشد مناطق سایر با منطقه این ممیزه وجوه ها شاخصه

 تقسیم شاخه دو به جغرافیایی هویت ازلحاظ را اقلیمی ادبیات توان می البته) 140، ص1380
 منطقه هر وبلندي پستی و خاك نوع و گیاهان و وهوا آب شامل که فیزیکی ي شاخه: کرد
. است ورسوم آداب و اجتماعی فرهنگی، مسائل شامل که انسانی ي شاخه يدیگر و شود می

(Abrams, 1993,p.89) به که است) اي ناحیه(  اقلیمی رمانی میرصادقی جمال دیدگاه از 
 ».یابد تمرکز خاصی قلمرو و محیط بر و بماند وفادار اي ناحیه و بومی جغرافیاي مختصات«
  )445ص، تا بی میرصادقی،(

 از اقلیمی ادبیات در لبنانی معروف نویسنده یک عنوان به عبود مارون که یازآنجای
 در اقلیمی ادبیات عناصر بررسی به حاضر پژوهش است برخوردار اي ویژه بسیار جایگاهی

 مانند جغرافیایی هاي شاخصه که معنی بدین. پردازد می عبود مارون کوتاه هاي داستان
 مذهبی و اجتماعی فرهنگی،: ازجمله ها شاخصه دیگر و جانوري و گیاهی پوشش وهوا، آب
 نوع حاضر پژوهش همچنین. گیرد می قرار بررسی مورد عبود مارون کوتاه هاي داستان در

 بیان به مستقیم شکل به اکثراً که کند می بررسی را وي آثار در اقلیمی ادبیات تجلی
 را ها شاخصه این اقلیمی تشبیهات اب غیرمستقیم طور به گاهی و  پرداخته اقلیمی هاي شاخصه

 شود داده پاسخ اساس پرسش این به است شده سعی مقاله این در بنابراین است؛  کرده ذکر
 هدف و ؟امندکد عبود مارون کوتاه هاي داستان در اقلیمی ادبیات عناصر ترین مهم که

  چیست؟ ها آن کاربست از نویسنده
  

  پژوهش ضرورت و اهمیت -1-1
 از دنیایی با آشنایی شامل عبود مارون کوتاه هاي داستان در اقلیمی ادبیات سیبرر اهمیت

 به راجع مذهبی و فرهنگی اجتماعی، جغرافیایی، مختلف هاي زمینه در مختلف اطالعات



 نویسنده نزد اقلیمی ادبیات در کاررفته به عناصر کاربست با آشنایی. است جبیل منطقه
 با بیشتر آشنایی جهت در را ما است لبنان اقلیمی ادبیات پدر که عبود مارون همچون بزرگی
 نوع این« همچنین. کند می کمک زمینه این در شده نوشته آثار و ها داستان دیگر تحلیل
 ج ،1386 میرعابدینی،( »اند بررسی و مطالعه قابل شناسی جامعه و شناسی مردم علم ازنظر ها رمان

  )446 ص،4 و 3
 بر مستقیم تأثیر آن خاص هاي ویژگی و اقلیمی هاي داستان که این دیگر نکته

 و ها ویژگی و فرهنگی الگوهاي جهت، بدین و دارد داستان حوادث و مایه درون ها، شخصیت
  .دهند می گسترش را بومی و قومی هاي خصوصیت

  
  پژوهش فرضیه -1-2
 مارون که است دهش نهاده اصل این بر نوشتار این فرضیه مقاله، اصلی سؤال به توجه با

 داستانی ادبیات در لبنان، جغرافیایی و مذهبی فرهنگی، اجتماعی، عوامل تأثیر تحت عبود
  .است برده بهره اقلیمی هاي شاخصه ترین مهم از خود
  

  تحقیق ادبیات -1-3
 بوده رایج محلی زبان به دهقانان و روستا وصف درباره بحث گذشته از عربی ادبیات در

 خلیل جبران از »المتکسرة األجنحۀ«: همچون مهجر نویسندگان از برخی آثار در ولی است،
 همچنین. است شده اشاره آن به فصیح زبان به نعیمه میخائیل هاي داستان از برخی و جبران
 الیاس دیوان و الریحانی امین آثار از هایی بخش در دهقانان و روستا به راجع هایی وصف

 در عرب جهان ادباي از یکی عنوان به نیز نخله امین. دارد دوجو م1940 دهه در ابوشبکه
 پرداخته آن مسائل و وهوا آب روستا، وصف به »الریفیۀ المفکرة« کتاب در م 1942 سال
 وصف و اقلیمی ادبیات به کمابیش جهانی، جنگ از بعد نیز معاصر نویسان رمان. است

  .پرداختند روستا



 در العرب الکتاب اتحاد کمک به م 1974 سال در که زرزور فارس اثر »المذنبون« رمان
 دهنی صالح اثر »األرض ملح« رمان همچنین باشد، می نمونه این از است شده چاپ دمشق
 مشکالت و روستاییان مسائل بررسی به نیز دمشق در م1972سال  العربالکتاب اتحاد چاپ

  )275ص، 1989 عبداهللا،( است پرداخته آنان هاي گرفتاري و
 انتشارات کویت، چاپ »العربیۀ الروایۀ فی الرّیف« عنوان تحت کتابی در عبداهللا، محمدحسن

 این در آثار از برخی بررسی و نقد و اقلیمی ادبیات جریان بررسی به م1989 المعرفۀ، عالم
 به عرب جهان در نویسان اقلیم سرآمد عنوان به عبود مارون حال بااین. است پرداخته زمینه
 قرار بررسی مورد اقلیمی ادبیات دیدگاه از تاکنون وي کوتاه هاي داستان که آید یم شمار

  .است نگرفته
  

  بررسی و بحث -2
  عبود مارون نامه زندگی -2-1

 از بعد و آمد دنیا به جبیل منطقه در کفاع عین روستاي در م1886 سال در عبود مارون
 وي. شد التحصیل فارغ بیروت حکمت دانشکده از زادگاهش، در درسی مراحل گذراندن
 و برگشت جبیل به بیروت از م1908 سال در و شد مشغول تدریس به بیروت در بعدازآن،

 وي) 253ص، 1980 الزرکلی،.(پرداخت مجله انتشار و عربی ادبیات و زبان تدریس به آنجا در
 به و برگشت زادگاهش به گذاشت، کنار را مجالت در نوشتن و تدریس م1914 سال در

 دوباره روستا در اقامت سال هشت از بعد عبود مارون. پرداخت زمین روي کار و کشاورزي
 الفاخوري،( رفت دنیا از م1962 سال در اینکه تا پرداخت تدریس به بیروت هاي دانشگاه در

 اجتماعی نقد ،ادبیات مختلف هاي زمینه در زیادي آثار عبود مارون از). 328- 325صص، 2005
 األمیر« به توان می که است مانده جا به کوتاه داستان و بلند داستان ادبی، نقد سیاسی، و

 أحادیث« و »جبابرة أقزام« ،»وحکایات وجوه« بلند، داستان زمینه در »آغا فارس« و »األحمر
  .نمود اشاره کوتاه داستان زمینه در »القریۀ
  



  اقلیمی ادبیات و عبود مارون -2-2
 در عمرش از بخشی گذراندن و روستائیان با همزیستی دلیل به طرفی از عبود مارون
 فراوان هاي کتاب و مجالت نوشتن و ها دانشگاه در تدریس دلیل به دیگر طرف از و روستا

 ي منطقه زندگی و مسائل انعکاس به است نوشته که هایی کتاب از برخی در زیبایش، قلم و
 از عرب ادبیات برتر نویسان اقلیم بین رد که حدي به است پرداخته آن هاي روستا و جبیل

 خود به را) 331ص ،همان( »لبنان اقلیمی داستان پدر« لقب و است برخوردار اي ویژه جایگاه
  .است داده اختصاص

. است پرداخته روستا جزئیات کامل وصف به زیبایی به کوتاهش هايداستان در او
 و کودك با چوپانش، و کاهن دشتبان، با مسائلش همه با روستا از کامل تصویري ي ارائه

 عبود مارون مانند لبنانی ادیب هیچ ادب در سختش زمستان و معتدل تابستان با و جوانش
 دلیل به روستائیان زندگی از واقعی تصویري بیان البته). 92ص، 1966 سکاف،( است نشده بیان

 کوتاه هاي داستان«). 332ص، 2005 الفاخوري،( باشد می جبیل ساکنان و روستا با وي همزیستی
 و بارزترین - القریۀ وأحادیث جبابرة أقزام وحکایات، وجوه ي مجموعه سه - عبود مارون
 سویدان( »است متمایز وي آثار دیگر از که است عبود مارون اقلیمی ادبیات نمونه ترین عالی
 و ماجراها به طمربو که یافته تشکیل کوتاه داستان چندین از مجموعه هر و) 218ص، 1991

 ها کتاب این سیاق در نویسنده و است آن اطراف قصبات و دهات و نویسنده زادگاه حوادث
 روستا به نوعی به هم آن که نادري موارد در مگر است، نشده خارج اقلیمی ادبیات حیطه از

  )158ص، 1966 سکاف،( شوند می مربوط
  

  جغرافیایی شاخصه -2-3
  عبود ارونم نزد وهوا آب ذکر - 2-3-1

 و طبیعی جغرافیاي انعکاس به لبنان، در اقلیمی نویسی داستان پدر عنوان به عبود مارون
 هاي داستان سیاق در وي. است پرداخته آنجا قصبات و دهات و جبیل منطقه وهواي آب

 گرماي هنگام که اي منطقه است؛ پرداخته پاکیزه و وهوا آب خوش اي منطقه ذکر به کوتاهش



 برف ریزش و بادها با همراه و سرد ها زمستان در و دارد معتدل ییالقات و روستاها تابستان،
 جبیل منطقه و زادگاهش زیباي مناظر و پاکیزه خوب، وهواي آب شیفته وي. است باران و

  :بود
  )21ص، 1962 عبود،( »کانت مديرية جبيل أعلي املديريات مهراً، جلودة مناخها و جود أهلها«

 معطر وهواي آب از و دانسته آنجا شدن ارزشمندتر سبب را جبیل اییوهو آب خوش وي
 الشمس ةوأشع تنتشفه الذي املعطر اهلواء يصف: قلت«: است کرده یاد نیز آنجا زیباي مناظر و

ا عليک تنسکب اليت املطهرة  اليت املفيدة واألعشاب ا تتمتع اليت اجلميلة واملناظر...حمليية حرار
  )32ص، همان( »تأکلها

 مردم نیز) مرداد( آب و) تیر( تموز گرماي اوج در روستاها معتدل هواي این، بر عالوه
 الکوز يف املاء فغلي متوز جاء«: کشاند می آن معتدل فضاي و روستا دامن به شدید گرماي از را

 »ليها املشتاقة العاجزة هام ملشاهدة طويلة غيبة بعد الضيعة جان بال علي تفعن اللهاب آب وتاله
  )66ص، همان(

 به زمستان در باران و برف بارش و سرد بادهاي و زمستانی سرماي به اشاره همچنین
ً  فأقدوا وأرجلهم، أيديهم فخصرت القر مسهم«: است بخشیده اقلیمی رنگ وي هاي داستان  نارا

  )169ص، همان( »خيمتهم قدام
 باز عبود مارون نافذ نگاه از اطرافش روستاهاي و جبیل زمستانی خشک و سرد بادهاي

ً  وزحف تنهد«: است نمانده  عبود،( »فوحوح الربد جامد الشمال عليه أزجت   و الربج؛ ساحة قادا
  )34ص، 1974

 گرماي به آوردن روي آن پی در و فراگیر زمستانی برف باران، ریزش به اشاره موارد
 اشاره مورد دو به که است شده ذکر عبود مارون کوتاه هاي داستان جاي جاي در نیز آتش

  :شود می
  )199ص، همان( »واستجارت برواق اهليکل من الليل املطري فقلعوها«
ً  کنتُ  فيه الثلج عم يوم يف«   )35ص، 1962 عبود،( »عبود مارون يا: يصيح مبنادٍ  فإذا اربالن مستجريا



 سرماي و باران برف، معتدل، پاك، خوب، هواي همچون کلماتی کاربرد به توجه با
 گفت توان می است سال مختلف فصول در جبیل منطقه وهواي آب توصیف بر دال که دشدی

 عبود مارون کوتاه هاي داستان به که است هایی شاخصه از یکی وهوایی آب عنصر کاربست
 از عبود مارون زنده و بصري توصیفات و وهوایی آب هاي شاخصه ذکر. دهد می اقلیمی رنگ

 زیباي طبیعت به نویسنده عمیق عالقه از ناشی جبیل، مهربان گاه و خشن گاه طبیعت
 محیط از وي تأثیرپذیري و نویسنده شخصی تجربه بیانگر که همچنان باشد می زادگاهش

 خاطراتش که است نویسنده خود زبان از اکثراً وي کوتاه هاي داستان که ویژه به است اطراف
  .کند می بیان را

  
  
  

  عبود مارون نزد بوم زیست هاي شاخصه - 2-3-2
 آن به گرا بوم ناقدان از برخی که است اقلیمی ادبیات هاي شاخصه از یکی نیز بوم زیست بیان

 گیرد می قرار موردتوجه بیشتر آنچه گرایی، بوم نقد از روکرت تعریف« اساس بر. اندپرداخته
 اپور،پارس( ».هاست آن در محیطی زیست اصطالحات کاربرد و ادبی آثار در طبیعت بازتاب

 آن مصداق بارزترین منطقه، یک در خاص جانوري و گیاهی پوشش که) 15ص، 1391
 و اقلیم به کوتاهش هاي داستان در که است نویسی اقلیم عبود مارون که ازآنجایی. باشد می

  .است کرده اشاره نیز منطقه بوم زیست به است، مانده وفادار دهاتش و جبیل منطقه
 حیوانی پوشش از بخشی عنوان به...و کبک سهره، مار، نهنگ، شغال، خفاش، به وي

  .دهد سوق بومی وسوي سمت به را داستان فضاي تا است کرده اشاره
 عبود،( »دلک عينيهان تنقية الطحنة، فقعدت کاخلفاش تا فرغت مأحست أم جربائيل ببهٍر مل«
  )82ص، 1974
، 1962عبود،( »والعصافري آوي ناب التفزع فکيف البشر جلود لرؤيتها تقشعر ألوان و أشکال«

  )109ص



 به دقت با و زیبایی به را منطقه جانوري پوشش مستندساز یک مانند عبود، مارون
 مدیترانه دریاي کنار در لبنان متنوع طبیعت ساکن جانوران از تلفیقی که کشد می تصویر
  :است
 )135ص، 7 ج تا بی عبود،( ».احلوت فم مثل بفمٍ  الغادية ونستقبل بالطمع الرائحة السنة نودع«

 مث ملهمة، غري العصافري زقزقة إال مسعت ما ولکنين مين، بالقرب ويغرد احلسون جييء لو فتمنيت«
  )110ص، همان( »نفعتين فما املناوحة األحراج يف تتکلم احلجال أخذت

 در عبود مارون که هستند حیواناتی خرگوش و مرغ بز، اسب، قاطر، همچنین،
 فضایی وارد ها آن مطالعه با خواننده و است کرده اشاره ها آن به تاهشکو هاي داستان

  :دارد اقلیمی و روستایی بوي و رنگ کامالً که شود می
  )2ص، 1962 عبود،( »احلمري و بالبغال و اخليل علي اخلانات فضاقت باخلالئق جبيل ماجت«

 اهلی حیوانات نیفراوا و تردد از ناشی ازدحام و شلوغی به اشاره از بعد نویسنده
 و همهمه آن از دیگر که پردازد می بعد سال چند فضاي با فضا آن مقایسه به آنجا در موجود
 پوشش از برخی وجود از را نویسنده توصیفات، این ضمن در و نیست؛ خبري شلوغی
  :سازد می مطلع منطقه حیوانی

ا تناجينا أليفة حيوانات ال«  هرة وال ينهق محار وال ميعو جدي وال ورخي ثور ال. احللوة الربيئة  عيو
  )116ص، همان( »راعب سکون. متوء

» ً تين وأخريا َ  )113ص، همان( ».واألرانب الدجاج قن علي ودلتين البقر، وقبو املعزي صرية أر
 کان الذي الذنب ولف عنها ففهم بامسه، الکالب قائد نادت مث. لعنزاتک انتبه عليک، ما: فأجابته«

ً  لرأسه   )108ص، همان( »وجيشه وعاد إکليال
 که است جبیل منطقه گیاهی پوشش...و لیمو گالبی، انگور، زیتون، انجیر، توت، درختان

  :شود می مواجه ها آن با عبود کوتاه هاي داستان مطالعه هنگام خواننده
 صندوق از تر باارزش انجیر و انگور زیتون، توت، درختان به پرداختن عبود مارون ازنظر
  :است عبود مارون نزد آن ارزشمندي و زیست محیط به وي اهتمام بیانگر که است حکومت



 صندوق من أکرم والتينة والعريشة والزيتونة التوتة منها، أکرب بيتک يف فأنت کبرية هبها: قلت«
  )41ص، 1974 عبود،( »احلکومة

 هر که است نآ سرسبز ي هاباغ و ها تاکستان نگهبان نیز عبود مارون هاي داستان دشتبان
 با عبود مارون که گفت بتوان شاید. پردازد می ها آن از محافظت به بلند پناهگاهی در شب
 فرا خدادادي هاي نعمت این نگهداري و حمایت به را خودش خواننده مسئله این ذکر
 سیراب را دوستان طبیعت تشنه روح ها آن از درست مندي بهره که هایی نعمت. خواند می
 سیراب را وي تشنه جسم سرچشمه خنک آب و محلی لیموي شراب انکهچن. کند می
  :کند می

  )185ص، همان( »والسفرجل واإلجاص الکروم فيصون خمرم يف ليلة کل يرابط«
ٌ : قلت«  »عطشان وأنت العني رأس من املاء بلدي، السکر بلدي، الليمون: فقالت. شرابکم طيب

  )110ص، 1962 عبود،(
 بیان به مستقیم طور به گاه جانوري پوشش ویژه به منطقه بوم ستزی بیان در عبود مارون

  .غیرمستقیم طور به گاه و است  پرداخته جانوري و گیاهی پوشش
 صورت به جانوري یا گیاهی پوشش ذکر با که است گونه بدین مستقیم بیان نحوه )1

  :مانند است  کرده بیان را آن مستقیم و واضح

 مث ملهمة، غري العصافري زقزقة إال مسعت ما ولکنين مين، بالقرب يغردو   احلسون جييء لو فتمنيت«
 که گونه همان). 110ص، 7 ج تا بی عبود،( »نفعتين فما املناوحة األحراج يف تتکلم  احلجال أخذت

 یاد حیوانی پوشش عنوان به...و کبک و سهره هاي واژه از مستقیماً نویسنده شود می مالحظه
  .است کرده
 ارکان از یکی که است؛ اقلیمی تشبیهات از استفاده شیوه به مستقیم غیر یانب نحوه )2
 تشبهات این چون و است؛ گیاهی یا جانوري پوشش از برگرفته به مشبه یا مشبه یعنی تشبیه

 فضا، معرف توانند می« شود می انتخاب نویسنده زندگی محل اقلیم و محیط هاي پدیده از
 و رشد زندگی، محل معرف تلویحاً و داستان حوادث نداد روي حقیقی مکان و زمینه

 اهداف این، بر عالوه). 180ص، 1390 خانی، قره و نوري( »باشد نیز نویسنده خود بالیدن



 شده اشاره ها آن به بالغی هاي کتاب در که تشبیه براي شده تعریف اهداف از غیر نویسنده
 صحنه، فضا، به محلی رنگ بخشیدن و بومی هواي و حال القاي و ایجاد« است

 اقلیمی تشبیه هاي نمونه). 179ص، همان( »است خود داستان دیگر عناصر و پردازي شخصیت
  :شود می یافت وفور به عبود مارون کوتاه هاي داستان در

) 135ص، 7 ج تا بی عبود،( ».احلوت فم مثل بفمٍ  الغادية ونستقبل بالطمع الرائحة السنة نودع«
 تشبیه ارکان از یکی و است کرده تشبیه نهنگ دهان به را حریص دهان اینجا، در نویسنده

  .است واقع نیز دریا نزدیکی در که است گرفته وام جبیل طبیعی محیط از را به مشبه یعنی
 آن وهواي آب و جبیل زیباي و متفاوت طبیعت وصف با عبود مارون که گفت توان می
 جدید دنیاي از سرخوردگی و یأس داستان، ندهخوان به جغرافیایی اطالعات ارائه بر عالوه

 از ناشی سرخوردگی و جامعه هیاهوي از هارمانتیک از بسیاري مانند او. کند می بیان را
 چندان طبیعت وصف و بردن پناه این منتهی برد، می پناه طبیعت به آن بر حاکم مشکالت

 زیرا است؛ همراه طبیعت از واقعی و زنده توصیفاتی با بلکه گیرد نمی خود به خیالی جنبه
 به توجه نوع از گرایی واقع است شده بنا آن بر رمانتیک که گرایی واقع مهم عناصر از یکی

 واقعی حوادث و شرایط به پرداختن و شده شناخته عادي موضوعات مادي، ملموس حقایق
 واقعیت پذیرش سوي به را ادبیات عمومی افکار حرکتشان این با ها رمانتیک زیرا است

  )30ص، تا بی عبداهللا،. (دادند جهت
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  محلی واژگان و زبان - 2-4-1

 و اقلیمی بوي و رنگ اثر یک به که است معیارهایی از یکی محلی واژگان و زبان از استفاده
 شده مند هبهر جبیل منطقه در رایج محلی واژگان و زبان از نیز عبود مارون. بخشد می بومی

 رغم علی نویسنده یعنی است؛  کرده استفاده لبنانی محلی هاي واژه و کلمات از گاهی و
 حاالت توصیف ضمن داستان بین در و نویسد می معیار زبان به محلی، زبان بر تسلط



 در) 16ص، 1380 دستغیب،( .کند می استفاده محلی گویش واژگان از داستان هاي شخصیت
  :شود می اشاره است شده برده کار  به آن در محلی واژگان که ییها نمونه به اینجا

 زیاد جنون آمریکا در: گفتند[ »ة، فما صدقتُ لوال هذه اخلربي  إن امريكا فيها جنون كتري«
  )23ص، 7 ج تاریخ، بدون عبود،] (شد نمی باورم نبود خبر این اگر است،
  )38ص، همان] (شده؟ چه را تو دخترم: زد فریاد راهب[ »؟يابنيت بك  أيش: الراهب فصاح«
 الحمدهللا،[ »اسطفان بونا  بوز من اهللا كالم مسعتُ  قبلما مت فما طلبيت، الرب قبل احلمدهللا،«
) روحانی( پدر دهان از را خدا کالم بمیرم اینکه از قبل و کرد اجابت مرا خواسته خدا

  )67ص، همان] (شنیدم اسطفان
 منصور ام[ »وصاخلن وجاء  اخلنوص راح! مستورة يا اسلنا وضحك: وقالت منصور أم فتنهدت«
، همان] (آید می خوك مثل و رود می خوك مثل! مستوره خندیدند  مردم: گفت و کشید آهی
  )47ص

 او با دادن دست از[»  ةالروداني يده يف تضيع الدقيقة اصابعها ألن مصافحته تتحاشي«
] شد می له زمختش هايدست در کوچکش و لطیف هايانگشت زیرا کرد می خودداري

  )73ص، همان(
 و است کرده استفاده کمتر جبیل مردم ویژه تعابیر و واژگان از عبود مارون هرچند

 در عامیانه کلمات از استفاده توان می حال بااین است، فصیح عربی به بیشتر گفتگوهایش
 در را وي هاي داستان که دانست معیارهایی از یکی را، عبود مارون کوتاه هاي داستان سیاق
 در نویسنده اگر که کرد اشاره نیز  نکته این به باید ولی دهد می قرار اقلیمی ادبیات جرگه
 ها غیربومی براي داستان مطالعه برود فراتر معینی ّ حد از داستان، لحن و زبان کردن بومی

  .شود می ناممکن بسا چه و دشوار
  

   المثل ضرب - 2-4-2
 به که کرده استفاده کوتاهش هاي داستان جاي جاي در ها المثل ربض از عبود مارون
 هاي داستان در ها المثل ضرب از استفاده. است بخشیده اقلیمی هویت کوتاهش هاي داستان



 از نشان و نویسنده زادگاه قدیمی هاي اندیشه و عقاید ي دهنده بازتاب عبود، مارون کوتاه
  .است جبیل منطقه قوي پیشینه
، 1962 عبود،( ».موته اسرت له البغل: ا مل تقف فرشقتها مبا قلت رشقًا فهرولت وهی تقولولکنه«

 رفت می شتاب با که همچنان کردم  حمله او به هایم حرف با و نکرد صبر او ولی) [75ص
  ]است؟ بهتر برایش قاطر مرگ: گفت

 کار کاري، کنده و عتزرا). [112ص، 1962 عبود،( »يشبع ال اليزرع من. والقلع للزرع الرجال«
  ]شود نمی سیر نکند زراعت هرکس مردهاست

) 114 ص ،همان( »خمفی ملک مکفی فالحٌ : اللبنانی املثل قول أُردد العصر قرب وانصرفتُ «
 پادشاهی مکفی کشاورز: برگشتم کردم می تکرار را لبنانی مثل که درحالی عصر نزدیک[

  )114ص، همان] (است مخفی
  

  ورسوم ابآد و عقاید - 2-4-3
 در و بوده برخوردار اي ویژه جایگاه از عبود مارون کوتاه هاي داستان در عامیانه عقاید

 با متناسب اي منطقه هر در که آدابی و عقاید. است شده منعکس ها داستان این جایجاي
 به نیز عبود مارون. کنند می پیدا رواج آن، بر حاکم خاص اجتماعی و فرهنگی شرایط اقلیم،

 و  برده ارث به خود گذشتگان از که عقایدي است، پرداخته جبیل مردم عامیانه عقاید ذکر
  .دارد تاریخی ریشه
 الياس ام ورأت. ياحلم شوکة فانکسرت واحلقن، بالبابونج القابلة فعاجلته الطفل مرض أشهرٍ  بعد«
 ُ  ».ةالقم يف الً او  فکووه ضروري الکي ان ولداً، عشر مخسة ترب عجوز وهی الضيعة، أطفال طبيبة

 روش یک عنوان به بیمار کردن داغ اسالم از قبل هايعرب میان در) 148ص، 1974 عبود،(
  .است کرده اشاره آن به نویسنده که است بوده رایج ها آن رسوم جزء و درمانی

 اجنه اختفاي و متفاوت هاي قالب در جن ظهور زیتون، درخت تقدس همچون عقایدي
  :گیرد می خود به مذهبی بوي و رنگ که است ايعامیانه عقاید زجملها مقدسات، ذکر از بعد



ه، وکان يتعجب من خفة محلت. و عادوظهرت اجلن لبوانطون بشکل حطب، فحطب : قال ثانٍ «
ُ کله إال عودين من الزيتون ُ الظهر فصلب، فاختفي احلطب ، همان( »فلما حطها قدام الباب دق جرس

  )86ص
 و بذل و انسانی کرامت بر مبتنی که کند می صحبت بیلج مردم ورسوم آداب از وي
  :است آن الینفک جزء نوازي مهمان و همکاري و است؛ تعاون روح و بخشش

ُ  فباتت سيزورونه کرام ضيوف عن الضيغة خرب«   )67ص، 1962 عبود،( »ساعة کل تنتظرهم القرية
 املرطبات وتقدمي املؤاجرين مکإطعا واجبات بيتٍ  کل فعلي اهلني باألمر القرية يف املأمت ليس«

  )144ص، 1974 عبود،( »االرکيلة و والنقل الکحول حيت والقهوة والسيکارات
 است زیبایی ورسوم آداب ازجمله یکدیگر سرور و حزن در بودن شریک و همبستگی

 با را همدیگر شادي و جشن و وفادارند؛ آن به نویسنده داستانی هاي شخصیت که
  .کنند می دوچندان وناگونگ هدایاي و ها پیشکش

ً  بيته فامتأل البکر، بابنه يهنئونه فهبوا الناس مجيع وسلف« ً ر و سکرا ، همان( »فراريجو صابوناً و زا
  )148ص

 هایی غریبه به اولیه احتیاجات و غذا فروختن عبود، مارون داستان هايشخصیت ازنظر
  :است دور بخشش و ذلب روح از زیرا است بدي رسم شوند می آنان روستاي وارد که

ُحنا وميت. ثالثة  قرشني يربح حيت الکلب ابن الضيافة حيرم أن يريد«  من الضياع و القري إيل ر
  )178ص، همان( »الزيتون و البيض و اخلبز الغرباء نبيع ناإن عرفوا إذا نايطعم

 و غربی ورسوم آداب کردن جایگزین و اصلی ورسوم آداب کردن فراموش نویسنده ازنظر
  :انگیزد برمی را دیگران اعجاب که است مضحکی امر آن جاي به مریکاییآ

، ترتيبا بهميرتو فيقبلهم غيابه، يف واشبو درجوا مبن يعرفونه أخذواو املعرکة استؤنفت مث«  إمريکيًا
  )91ص، همان( »اآلخرون ينشده و البعض له يضحک

 عامیانه، عقاید ورسوم، آداب ذکر مانند جبیل منطقه فرهنگ بیان به عبود مارون
 به توان می ها داستان این مطالعه با. است داده فراوان اهمیت... و زبان ها، المثل ضرب

 فرهنگی هاي شاخصه بیان وراي در عبود مارون. یافت دست فرهنگی فراوان اطالعات



 و نقد و آنجا در رایج فرهنگ از زیبا تصویري ارائه بر عالوه آن روستاهاي و جبیل منطقه
 برابر در مقاومت منادي روستاها، در موجود هاي سنت و ورسوم آداب برخی بررسی
 نمایش و نواحی این مردمان زندگی خاص هاي شیوه تجسم«. است بیگانه هاي فرهنگ

 مرزوبوم این در زندگی رنگارنگ هاي جلوه ي ارائه ضمن ها آن معمول هاي ارزش و ها سنت
  )303ص، 1366 عابدینی،( »هست نیز بومی يها ارزش به بازگشت نوعی نشانگر
 هاي اندیشه و آمریکایی غربی، هايفرهنگ که دورانی در ها نکته این بابیان همچنین وي
 منادي و پرداخته گذشته و تمدن و فرهنگ از دفاع به دارد سیطره جا همه بر مدرنیته

 بازبینی با و نبوده کورکورانه که بازگشتی. است خودي فرهنگ و خویشتن به بازگشت
 تقویت به و گذارد می کنار را ضعف نقاط که نقدي. است همراه آن نقد و گذشته فرهنگ

 که خواهدمی فرهنگی هاي شاخصه بیان با عبود مارون« دیگر عبارت به پردازد؛ می قوت نقاط
 و خرافات هاي پرده و دهد شستشو تعقل و فرهنگ سار چشمه در را داستانش هاي شخصیت

  )230ص، 1991 سویدان،( »بزداید دیدگانشان از ار توهم
 از بسیاري مانند عبود مارون کوتاه هاي داستان در فرهنگی گرایی بومی اینکه دیگر نکته

 و اطراف دنیاي از ماندن اطالع بی و ماندگی عقب و رفت پس معنی به شرقی نویسان اقلیم
 »باش خودت« یعنی آن موجز مکال« زیرا است مدرن پدیده یک بلکه نیست تجدد و تغییر

  )35ص، 1378 بروجردي،( »است مدرن عصر ساخته خود، دهد می توجه اصالت به را آدمی که
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 هایی ویژگی از یکی نیز اجتماعی شاخصه بیان گذشت، اقلیمی ادبیات تعریف در آنچه بر بنا

 هاي داستان در نیز عبود مارون. است متعهد بدان ارشآث در گرا بوم نویسنده که است
 زندگی نوع به اشاره ضمن و است؛ پرداخته بسیار اقتصادي و اجتماعی مسئله به کوتاهش

  .است پرداخته نیز آنان اجتماعی طبقه و جایگاه به آنان معیشتی و اقتصادي فعالیت و مردم



 از بسیاري مانند که هستند مقاوم و صبور هایی انسان عبود، هاي داستان شخصیت
 آنان تالش از ناشی که خیروبرکتی از فراوان هاي سختی رغم به اقلیمی هاي داستان شخصیت

  )25ص، 1995 ابوغالی،( نیستند زند می دم آن از غربی تمدن که الرضایی قید در و راضی است
الثاين مع البقر و ي وواحدٌ مع املعز . أنظر البيت خال. يف األرض خري کثري يالقيه من يشتغل«

البنات واحدة تطبخ وتنفخ، والبقية ألشغال البيت البقية مع والدهم ينقبون األرض والثالث يکاري و
  )112ص، 1962 عبود،( »الرتقيعأنا للحياکة و اخلياطة وو

 که هاییفعالیت. کنند می امرارمعاش دامداري و کشاورزي و زمین روي کردن کار با آنان
 محافظت و دشتبانی کشاورزي، چوپانی،. است منطقه همان اقلیم از گرفته وام ها نآ جملگی

  :آید می حساب به هافعالیت این ازجمله ها تاکستان و ها باغ از و
ً  تأکل. بالعمل التستحي ولکنها أنوف هأم« ن طورا ً  و املغزل مِ   )8ص، همان( »الرفش من طورا
  )185ص، 1974 عبود،( »أحراج قطع وال بقارة وال ازةمع ال: هکذا احلال کانت ميت ولکن«
  )184ص، همان( »عجيبة عبقرية أظهر و  النطارة عصا حنا قبل عنيفة مساعٍ  بعد«

 نابرابري همچون مشکالتی با عبود، مارون هاي داستان هاي شخصیت حال بااین
 یک هاي دل درد ذکر با عبود مارون. هستند مواجه...و مهاجرت قحطی، گرانی، اجتماعی،

 و است مالیاتی مأموران از فرار حال در دائماً و ندارد شب نان هاوقت گاهی که چوپان
 از اي نمونه بیان به برد می بین از را گوسفندانش که شود می هایی بیماري اسیر هم درنهایت

  :پردازد می آنان هاي سختی
 رب کيف يذکر ال. أرغفة عشرة استعرنا أمس. ليلة عشا عندي وما مرات أنام أين يعرف ال«

ُ و املعزي فيني الذي املرض نسي. الثلجو الربد أيام يصيبنا ما وال العداد وجه من  علي اجلرس نعلق
  )33ص، 1962 عبود،( »الربيع يف ازةاملع حياة تعجبکم. الکلب
 مثل مهدود بائس يدرکه أن هيهات دوالب الرغيفو الرغيف عن يفتش مکسورة بعني مشي مث«
  )33ص، 1974 عبود،( »دميال



 روستا کنار در کشاورزي، تولیدات و محصوالت ارزشی بی و اولیه هاي مؤونه گرانی
 موردتوجه کوتاه هاي داستان سیاق در که است رایجی مشکالت از نیز گرایی شهر و گریزي
  :است عبود مارون
 اللرية وطوسق الطحني غالء مع الفالح يعيش کيف: فأجاب األسعار؟ کيف: له فقلت«

  )206ص، 7 ج تا بی عبود،( »والدخان
، 1974 عبود،( »والبيوت االرزاق تبقي وملن بريوت، إيل سينزحون والصغار أمريکا، إيل راحوا الکبار«

  )30ص
 حقوق از دفاع به سیاسی، فئودال نقد بر عالوه مشکالت این ذکر با عبود مارون

 این به عرب منتقدان دیگر مانند وي. دازدپر می جامعه پائین طبقه و روستائیان شده ضایع
 ي زاده وي، جامعه در رایج مشکالت بیشتر و سیاسی فئودالیسم که کند می اشاره موضوع

 مارون که اي قضیه). 148-147صص، 1989 عبداهللا،( است عثمانی هاي ترك و بیگانگان تسلط
  :است کرده یاد ها آن از مختلف اشکال به عبود

 عبود،( »تصدق ال أخبار. والدجاج واحلمري البقر علي ضرائب حط أنه اجلديد الباشا عن مسعنا«
  )111ص، 1962
. املدن عيشة أعجبتهم. کلمتني الکلمة يرون فصارو والدهم طوع کانوا اوالدنا احلرب، إنتهت«
 ال خواجا، کأنه إليها ورجع احلرب بعد الضيعة فرتک لقمةً، نطعمه بابناحيت علي قف جارنا ابن کان

ً  فأفسد قدرک حاشا والراقصات، الغنيات عن ذال حيکي ن واحدا ، همان(»معه وأخذه أوالدنا مِ
  )120ص

 با سیاستمداران از و پردازد می مردم حقوق از دفاع به سیاسی فئودال نقد با عبود مارون
 شخصی برداري بهره براي موجود موقعیت از که کند می یاد...و رشوه فساد، همچون الفاظی

  :نیستند کسی پاسخگوي عدالتی بی و استبداد قبال در و کنند می فادهاست

ميسم أخصاء فلها السياسة إما«  املدينة هامش علي ويعيشون جييئون و يروحون فهؤالء. زعماء و
م وهم القرية سفراء ليکونوا  ويطغي هؤالء من واحد يبطر وقد. طرقات مهندسي لبطالتهم يسمو



ً  فيستحيل  »املساکني باألهلني ليستبد املسؤلني من يتقرب. النفوذ بأصحاب تعرف إذا بأمره حاکما
  )57ص، 7 ج تا بی عبود،(

ي امللوک يدخلها مل قريةٍ  إيل وصلتُ « ِ   )200ص، 1974 عبود،( »فسدوهال
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 از نیز مذهب، انمی این در که است تأثیرگذار اقلیمی ادبیات تعریف در مختلفی عناصر
 هاي داستان سیاق در عبود مارون). 38ص، 1380 خدادوست،( است اهمیت حائز عناصر

 اکثر که طوري به. است پرداخته دین و مذهب به ها شاخصه سایر از بیش کوتاهش
 به را خواننده و است نصرانی هاي قدیس و ها کشیش کلیسا، به راجع کوتاهش هاي داستان
. است گوناگون هاي نیایش و مراسم از سرشار که برد می آن کلیساي و جبیل مذهبی فضاي
  .جمعی دسته عبادت تا گرفته منبر پاي اعتراف از مختلف،  مراسم

 پرداخته منطقه در رایج دین و مذهب نوع بیان به مستقیم، اشاره با گاه عبود مارون
 خاص قدیس شانهرکدام که هستند مارونی هاي نصرانی جبیل منطقه مردم اکثر. است

  :دارند را خودشان

  )161 ص،7 ج تا بی عبود،( »روحانا مار وقديسها مارونية نصرانية القرية«
 به آن در که مقدسی روزهاي و نصرانی آیین خاص مذهبی مراسم ذکر با هم گاهی

 آگاه جبیل روستاهاي در رایج دین و آیین از را خواننده پردازند، می اعتراف و نیایش
  :سازد می

  )9ص، 1974 عبود،( »الثلج مثل أبيض التوبة برکة من فخرج خطاياه طرح إعرتايف منرب أرجل حتت«
 حنينة طليعتهم ويف اإلعرتاف، علي ةالرعي أقبلتو اجلرس اخلوری فقرع السبت، الظهر بعد کان«
  )180ص، همان( »الدکان صاحب بطرس زوجة

 و است؛ پرداخته نیز کلیسا رهايکا برخی نقد به مذهبی هاي شاخصه بیان سیاق در وي
 و عذرا خشم موجبات که داند می مشکالت از بسیاري عامل را آنان دینی، فئودال نقد با

 اهلادئة کفاع عني قرية البياض سيدة نکبت لقد أجل،«: است روستائیان براي فراوان هايمصیبت



 عبود،( »مماته يف وأزعجها اتهحي يف أقلقها لقد. اخلوري هذا أقدام ارضها وطئت منذ مجة، مبصائب
  )30ص، 7 ج تا بی

 یک کوچک، چه باشد بزرگ چه مسیحی، روحانی هر لباس زیر عبود، مارون نظر به
 مزارع از و کرده تأمین مردم نذورات از را شان زندگی هاي هزینه که دارد وجود مستبد حاکم
  :باشد پاسخگو قانونی جعمرا در باید کند اعتراضی کسی اگر و برند؛ می شخصی بهره مردم

ً  اکلرييکي، کل ةجب حتت ألن« ً  صغرياً، أم کان کبريا ً  حاکما   )57ص، همان( »مستبدا
 القرية، زروع ومرعاها الوقف کيس من عليقها عنده، فرسه يهمه؟ فما مسرح يوسف اخلوري أما«

  )31ص، همان(»  غزير يزور زرعه عن يردها نوم
 و دین به راجع جامع تقریباً اطالعاتی ارائه بر عالوه ،ها شاخصه این بیان با عبود مارون

 که فئودالی. پردازد می نیز دینی فئودال نقد به خوانندگان، به جبیل منطقه مردم مذهب
 به. پردازد می روستائیان ویژه به مردم براي فراوان هاي مشکل ایجاد به مشکالت، حل جاي به

 حاکمانی ندارد، یاد به ها آن از خوبی خاطره هیچ که مذهبی هاي فئودال عبود مارون نظر
 فئودال نقد براي وي. ندارند دنبال به آشفتگی و آشوب جز کاري که آیند می شمار به مستبد
 زبان با و نیشخند بدون گاه و گیرد می بهره طنز و نیشخند زبان از گاه مستبد، حاکم دینی

  .پردازد می مسائل این بیان به عادي
  
  نتیجه -3

 و منطقه به آثارش در است، برخوردار اي ویژه جایگاه از عربی ادبیات در که عبود ونمار
 بیان. است  شده شناخته برتر نویس اقلیم عنوان به لبنان در و است  بوده وفادار خاصی اقلیم

 مردمان با نویسنده همزیستی از ناشی وي هاي داستان در انسانی و طبیعی هاي شاخصه
 از تأثیرپذیري همچنین. است مذکور منطقه در عمرش از بخشی راندنگذ و جبیل منطقه

 بوي و رنگ وي هاي داستان تا است شده باعث برده می سر به آن در نویسنده که محیطی
  .بگیرد اقلیمی



 بهره با گاه و است  برده بهره عادي بیان از گاه زیستی، هاي شاخصه بیان در نویسنده
 پرداخته کوتاهش هاي داستان سازي بومی به اقلیمی تشبیه ونهمچ ادبی هايآرایه از بردن
 واقعیت با همراه رمانتیکی بوي و رنگ داشتن بر عالوه نویسنده جغرافیایی توصیفات. است

 زبان و عبود مارون نگارش سبک همچنین. است ادیبانه و شاعرانه هاي پردازي خیال بدون و
  .است کنایه و طنز زبان از استفاده وي

 در فراوان اطالعات آوردن دست به بر عالوه اقلیمی ادبیات هاي شاخصه بررسی با
 زیستی، شناسی، مردم مانند داستان، در شده ذکر مناطق به راجع مختلف هاي زمینه
 در نویسنده که کرد اشاره توان می نیز نکته این به فرهنگی؛ و اجتماعی مذهبی، وهوایی، آب

 هاي فرهنگ شدن فراموش و فرهنگی تهاجم با مقابله براي فرهنگی، هاي شاخصه بیان وراي
 منادي اند، شده تزلزل دچار مدرن و نوظهور هاي فرهنگ با تالقی در که جامعه اصیل

  .است آن ضعف نقاط نقد و بازنگري با همراه بومی و اصیل فرهنگ به بازگشت
 ي طبقه ذکر و دياقتصا منابع بیان بر عالوه اجتماعی، هاي شاخصه بیان وراي در وي

 حقوق از دفاع به و  پرداخته بیکاري و فقر مانند رایج مشکالت به منطقه، ساکنان اجتماعی
. است غرب استعمار و عثمانی استکبار زاده که پردازد می سیاسی هاي فئودال برابر در آنان

 علت بر مزید نابجا هاي سیاست با که پردازد می خودشان وقت حاکمان سیاست نقد به آنگاه
 و دینی هاي فئودال نقد به عبود مارون همچنین. کنند می تر سنگین را مشکالت و شده

 را آنان هاي اندیشه و داند می مشکالت از خیلی بروز سبب را آنان و پرداخته مذهبی
  .کند می معرفی مستبدانه
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  عبود لمارون القصیرة القصص فی الریفی األدب قواعد دراسۀ

  ۱ صاعدي رضا أمحد الدکتور
  ۲ جنفي حسن 

  الملخص
ن األدب ال فرٍع مِ ُ الريفي کَ ن اجلغرافيا الطبيعية والبشرية، ميلاألدب َ منطقةٍ معينةٍ مِ يف  مکانة عاليةك ـذي يتعامل مع

لوا مع األدب الريفي، . العاملي، والسيما األدب العريباألدب  َ مارون عبود کواحدٍ من أشهر الکتاب اللبنانيني الذين تعام
يف . ةلي واجلغرايف يف أعماله األدبيوهو مل يصل إلی هذا املوقف إال باعتماده علی املناخ احمل. أوصل به إلی موقفٍ عالٍ 

ي يف قصص مارون عبود القصرية متکئني علی املنهج الوصفي و التحليلي، مث  بداية األمر، درسنا قواعد األدب الريف
کاتب کتب قصصه مبا أن ال. کشفنا الستار عن غرض مارون عبود األصلي من کتابة قصصه القصرية بالصبغة الريفية

ن البيئة اجلغرافية واملعيشيوقراها، قدم صورةً شا جبيل حول القصرية د . ا املؤلفهة اليت عاشملةً جامعةً مِ ِ و أيضًا ينتق
د اإلقطاعية السياسياإل املولف تمع ويدافع ةقطاعية الدينية النصرانية ويندِ ل عن حقوق الشعبِ  احلاکمة علی ا العامِ

ي مع بالتزامن والتالق والتحول کما ينادي بالعودة إلی الثقافة األصلية واحمللية اليت أصبحت عرضةً للتغيري. واملـعانني
 .واحلرب الثقافية الغربية العامل اجلديد ثقافات

  
  .مارون عبود، األدب الريفي، القصة القصرية :الکلمات الرئيسية

  
  
  



  
  
  

__________________________________________________  
ا، جامعة إصفهان -۱   أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدا
  ا، جامعة إصفهانطالب املاجيسرت بقسم اللغة العربية وآداَ -۲

 


