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چکیده
اگرچه ادبی ّّات پایداری معا ر عرب با نام فلسطین و لبنان پیونتد یافتته استت ،امّّتا اوضتاع سیاستی،
فرهنگی و اجتماعی دیگر سرزمینهای عربی از جمله یمن ،زمینه ساز پیدایش شاعران برجستتهای
در این حوزه گردیده است .عبدا بردونی ( 1999-1929م.؛ یکی از چهترههتای شتاخص ادبیّّتات
پایداری یمن به شمار میرود .دشواریهای اجتماعی -سیاستی همچتون جنت
رن

 ،فقتر ،جهتل ،کتم

شدن ارزشهای معنوی و رواج فساد در جامعه یمن بر شعر این شاعر نابینا ،سخت تأثیرگذار

بوده و سبب شده است که شاعر در مسیر ا الح و بیداری گام بردارد و شتعر ختویش را زم متهی
ندای آزادی و مبارزه با استبداد و استعمار قرار دهد .بردونتی کته در شتمار نستل نخستتین شتاعران
ادبیّات پایداری یمن است ،مضمونهای شاخصی همچون :وطن دوستتی ،هجتو و نکتوهش ستران
 .1دانشیار گروه زبان و ادبیّّات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه( .نویسنده مسئول؛.
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عرب و آوارگان فلسطینی را در شعرش مورد اهتمام قترار داد .شتعر او کالستیک و ستنتی استت و
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دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
مطالعات

بیدا ری  اسالم   

بیشتر به گرایش خطابی عالقهمند است .از دیگر ویژگیهای بتارز ستبک شتعری عبتدا بردونتی،
کاربرد عنصر طن  ،نماد ،اسطوره و آموزههای دینی ،ورخیال به ویژه استعاره است .این پتژوهش
تو یفی -تحلیلی ،به بررسی جلوههای بیداری اسالمی در شعر این شاعر برجسته میپردازد.

واژگان کلیدی :عبدا بردونی ،شعرمعا ریمن ،بیداری اسالمی ،شعر پایداری ،اسطوره ،رم ،
سبک سرخ

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

مقدّمه
«عبدا بن الح بن عبدا بن حسن البردونی» ،شاعر نابینا و پرآوازه یمنی ،در ستال  1929م ،در روستتای
بردون به دنیا آمد .او منسوب به خانوادهای است که همتواره از فقتر و تنت

دستتی رنتو بترده استت وی

کودکی خود را در این رنو سپری کرده و در همان روزگاران به بیماری آبله ،مبتال شده و بینتاییاش را از
دست داد .او ،از همان اوایل کودکی به مانند ابوالعالی معری ( 449 -717هتت؛ بته ذکتاوت بستیار و شتاعر
هجو و طن های گ نده مشهور بوده و توجه مردم را بته ختود جلتب متینمتود .وی ،کتودکی وتحصتیالت
اولیّهاش را در روستا ن د پدرش « ،الح بن عبدا حسن البردونی» ،گذراند .پس از آن به ن دیکترین شهر
محل سکونتش ،شهر «ذمار» ،منتقل شد .ده سال در آنجا اقامت و بخشهایی از قرآن را حفظ کرد ،ستپس
وارد مدرسه «شمسیّّه» شد و از آنجا به عنوان وکیل ،فارغ التحصیل شده و همچنتین اجتازه تتدریس قترآن
کریم را دریافت نمود .بردونی ،در کودتایی که درسال  1943م ،در یمن رخ داد به همراه بسیاری دیگتر از
هموطنان خود به زندان افتاد نه ماه از عمرش را در زندان سپری نمود و پس از آزادی از زندان در « نعا »
اقامت گ ید و تحصیالت را در «دارالعلوم» نعا ادامه داد .پس از فتارغ التحصتیلی بته تتدریس ترف و
نحو ،ادبیات عرب و فقه مشغول شد .او با اینکه شاعری نابینا بود اما این امتر نتوانستت وی را از ایتنکته در
ردیف آزادیخواهان قرار گیرد ،باز دارد .وی همه شعرش را در خدمت وطن و مبارزه با ستم قترار داده و
نقش مهمّی در فرهن

پایداری و ادبیّّتات معا تر یمتن داشتته استت .ایتن شتاعر مبتارز و نتوگرا از جملته

شاعرانی است که مفاهیم و مضامین جدید را در قالب و چارچوب شعری قدیم میسراید و بیشتر به شکل
سنتی قصیده ی عربی پایبند است .در شعر وی ،هجتو سیاستی ،نمتود بستیار بتارزی دارد و از آن بته عنتوان
سالحی برای مبارزه با ستم و استبداد استتفاده نمتوده استت .از او ،آثتار زیتادی در موضتوعات گونتاگون،
همچون ادبیات ،نقد ،تاریخ ،سیاست و ...بر جای مانده است .بردونی ،دوازده دیوان شعری دارد:

«من ارض بلقیس» ،القاهره 4964،م« /.فی طریق الفجر» ،بیروت 4961،م« /.مدینة الغد» ،بیروت،
 4911م« /.لعینی ام بلقیس» ،بغداد 4911 ،م« /.السفر الی االیام الحضر» ،مطبعة العلم ،دمشق  4911م/.
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«وجوه دخانیة فی مرایا اللیل» ،بیروت 4911 ،م« /.زمان بال نوعیة» ،مطبعة العلم ،دمشق 4919 ،م /.دو  فصلناهم  لمی   –رتوج   
«ترجمة رملیة ألعراس الغبار» ،مطبعة الکاتب العربی ،دمشق 4994،م« /.کائنات الشوق اآلخر» ،مطبعة
الکاتب العربی ،دمشق  4991م« /.رواغ المصابیح ،مطبعة الکاتب العربی» ،دمشق 4999 ،م« /.جواب

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

العصور ،مطبعة الکاتب العربی» ،دمشق 4994 ،م« /.رجعة الحکیم ابن زاید» ،الحداثة ،بیروت 4991 ،م.

«رحلة فی الشعر الیمنی قدیمة وحدیثة» ،دارالعودة ،بیروت 4991،م« /.قضایا یمنیة» ،دار الحداثة،
بیروت ،ط  4999 ،1م« /.فنون الالدب الشعبی فی الیمن» ،دار الحداثة ،بیروت ،ط  4999 ،1م« /.الیمن
الجمهور » ،مطبعة الکاتب العربی ،دمشق 4991 ،م« /.الثقافة الشعبیة تجارب و أقاویل یمنیة»،
دارالمأمون ،القاهرة 4999 ،م« /.الثقافة و الثورة فی الیمن» ،مطبعة الکاتب العربی ،دمشق 4994،م« /.من
م.)www.albaradoni.com( .
بردونی به عنوان نماینده شعر پایداری یمتن در بستیاری از محافتل ادبتی و شتعری کشتورهای مختلتف

شرکت داشته و جوای ادبی فراوانی کسب نموده استت :وی در ستال  1931م ،جتای ه برتتر جشتنواره ابتو
تمام در مو ل و در سال  1931م ،جای ه چهارمین جشنواره «جرش» در اردن را کسب نمتود .همچنتین
در سال  1931م ،جای ه شعر شوقی و حافظ را دریافت نمود .در سال  1932م ،موفته بته دریافتت نشتان
ادبیّّات و فنون در « نعا » شد و در سال  1932م ،نشان ادبیّّات و فنون را در «عدن» کسب نمود.
وی در روزهای پایانی عمترش از ستفر نتاتوان شتد و در ستال  1999م ،بتر اثتر ستکته چشتم از جهتان
فروبست.
در باب پیشینه ی موضوع الزم است که گفته شود :شعر وی از جنبههتای مختلفتی متورد ارزیتابی قترار
گرفته است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
«ولید مشوِِّّح» ( 2112م.؛ در مقاله ای با عنوان «السخریة فی شعر البردونی» بته بررستی عنصتر طنت در
شعر بردونی اهتمام نموده و «سالم عبتاس ختداد» ( 2112م.؛ در مقالتهای بتاعنوان «الموسایق ....فای شاعر

تورج زينيوند و همکاران

اول قصیدة الی آخرطلقة «دراسة فی شعرالزبیر و حیاته» دار الحداثة» ،بیروت 4991 ،م /.اشتات4991،
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از آثار منثور وی میتوان موارد زیر را نام برد:

البردونی» به بررسی عنصتر موستیقی در شتعر بردونتی پرداختته استت« .عبتدالع ی المقتالح» ( 2112م.؛ در
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مقاله ای با عنوان «مالمح حداثیة فی شاعر البردونای» بته بررستی نشتانه هتای نتوگرایی در شتعر بردونتی و

ف لمی
دو   صلناهم     –  رتوج    «عبدالسّّالم الکبسی» ( 2117م.؛ در مقالته ای بتا عنتوان «اساتعماالت األسااطیر رماوزاً فای الشاعر الیمنای
مطالعات

بیدا ری  اسالم   

المعاصرالشاعر عبد اهلل البردونی نموذجاً» به بررسی استطوره در شتعر بردونتی پرداختته استت .امّّتا تتاکنون
پژوهشی جامع به زبان فارسی با عنوان این جستار ،در شعر وی ،ورت نگرفته است.
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1ـ پردازش و تحلیل موضوع
در این مقاله ،پس از معرفی زندگی و آثار شاعر ،به بررسی جلوههای پایداری در شعر وی میپردازد.

درونمایههای پایداری در شعر بردونی
بردونی در زمره شاعران ادبیات پایداری قرار دارد و مضمونهای بارز ادبیات پایتداری در شتعر ایشتان کته
سرشار از شور و شرر بوده و بر دوگونه است گونهی نخست ،مضمونهایی است که در شعر دیگر شاعران
حوزهی ادب پایداری هم دیده میشود .مضمونهایی همچون :میهن پرستی و تعهّّد ملی ،اعتراض به سازش
و تسلیم در برابر اشغالگران ،بیان هویّّت واقعی اشغالگران ،تحدّّی و تهدید دشمن ،رثای شتهیدان مقاومتت
و...گونه دوم اینکه ،شعر او به خاطر گرایشهای بشر دوستانه دارای ویژگیهای فترا ملتی نیت هستت .ایتن
مسأله و کاربرد فراوان رم و اسطوره شعر ایشان را تا اندازهای از دیگر معا تران و شتاعران ادب پایتداری
یمن ،متمای و برجسته مینماید .در این قستمت ،مضتمونهتای پایتداری در شعرشتاعر متورد بررستی قترار
میگیرد.
الف) میهنپرستی ،تعهّد ملی و هویّت قومی
عشه به وطن و سرزمین مادری ،یکی از ویژگی های بارز شعر مقاومتت بردونتی استت .وی بارهتا ختود را
عاشه وطن معرفی میکند و چنین مضمونی در قصیدههایی همچون« :متن أرض بلقتیس»« ،مدیناة الغاد»،
«وطنی»« ،لعینی أم بلقیس»  ،نمایان است .وی که نهایت عشه و محبّّتش را به وطنش هدیه میدهد .شتاعر
به کشورش یمن ،بسیار عشه میورزد و آنرا همچون مادری مهربان و معشتوقهای زیبتا و رترق در عطتر و
نور میداند که با عشوهگریهای خود ،شیفتگی و دلدادگی و شب زندهداری شخص عاشه را در پی دارد.

این رویکرد ،اگرچه ممکن است در شعر دیگر شاعران پایداری هم یافت شود ،امّّا پیوند میان ملیگرایتی و
شعر تغ لی ،او را در این مضمون ،شاعری توانمند و متمای معرفی میکند:
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(بردونی ،2111،ج13: 1؛
شبزندهداری کرده است .2.هان  ،تو در تمام ذ ّرّات وجتودم هستتی و ختونم سرشتار از شتعری استت کته
خاطرات خوشههای آن را میچینند و عصارهاش را میگیرند .7.و تو در آروش این شعر عشوهگری هستی
که گاهی سر بر میآوری وگاهی در آن پنهان میشوی.؛
شاعر ،همواره شاهد اوضاع بحرانزده ی یمن و رنو و درماندگی هم وطنانش است امّّا این اهتمام وی
مانع از آن نمیشود که شاعر از سرنوشت مردمان مبارز دیگر سترزمینهتای عربتی -استالمی رافتل بمانتد.
بپردازد .در قصیده «زحف العروبة» از اتحاد کشورهای مصر و سوریه بسیار شادمان است و تمام کشتورهای
عربی را چون سرزمین مادری خویش میپندارد:
.4

إنَّا

تَوَحَّدنَا

هَوَى

وَمَصَائِراً

وَتَلَاقَاتِ

األَحبَاابُ

بِالْأحبَاابِ

 .1أَتَرَى دِیَارَ الْعُرْبِ کَیفَ تَضَافَرَت

فَکأنَّ « َنعَا» فِی «دِمَشهَ» رَوَابِی

« َنعَا»

 .1وَکأنَّ «مِصرَ» َو «سُوریَا» ِفی «مَأرَب»

عَلَم

وَفِی

فَاسأَلْهُمَا

کَیفَ

التَّالَقِی

.1

الَقَ.

شَقیق

شَقِیقَهُ،

بَعدَ

أعَز
طُولِ

قُبَابِ
غِیَابِ

(بردونی ،2111،ج734 -737 : 1؛
(ترجمه .1 :ما از دل و جان متحد شدیم و عاشقان به یکدیگر رسیدند .2 .آیا سرزمین عرب را میبینتی
که چگونه هم پیمان شدند؟ گویی « نعا» تپههایی در «دمشه» است (گویی « نعا» بخشی از شهر «دمشته»
است؛ .7 .و گتویی کته «مصتر» و «ستوریه» در «متأرب» همچتون بیرقتی هستتند و در « تنعا» گرامتیتترین
گنبدهاست .4 .برادری به برادرش پیوست .از آن ها بپرس که بعتد از طتوالنی شتدن ریبتت دیتدار چگونته
بود؟؛.

تورج زينيوند و همکاران

ملیگرایی عنصری است که بردونی سعی دارد با تکیه بر آن به برانگیختن حتسّ وحتدت در میتان اعتراب
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(ترجمه .1 :مادرم،ای یمن سرسب  ،عشوهگریهای تو مرا شیفتۀ خود ساخته است و مرا مبتال به عشته و

ب) فلسطین اشغالی
091

بردونی از جمله ادیبان و شاعرانی است که با درک عمیته سیاستی ختویش و حتسّ هتم بستتگی بتا متردم

مطالعات

آزاد داشته باشند و در راه تحقه این هدف ،در برابر بدترین شکل اشغال و نژادپرستی مبارزه میکننتد .وی

لمی
دو  فصلناهم     –  رتوج    فلسطین ،موضوع اشغال این سرزمین را در آثار خود مطرح ساخته زیرا آنها میخواهنتد دولتتی مستتقل و
بیدا ری  اسالم   

نسبت به سرنوشت قدس و فلسطین و نی هویّّت دینی و فرهنگی و ملی ختود نگتران استت و اتحتاد ملتی -
قومی را راهی برای مقاومت در برابر دشمنان داخلی و خارجی معرفی میکنتد .اشتعار بردونتی ،سرشتار از
درد و امیداست درد به سبب رخداد تلخ  1913م ،و امید به آینتدهای کته تفوف پراکنتده جهتان عترب،
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ع ت و شکوه از دست رفتهاش را بازیابد .وی ،به عنوان یک شاعر مبارز به انتقاد از وضع موجتود عترب و
ضعف وسستی آن ها در برابر سلطه جویان و به خصو) اسرائیل پرداخته است و در آثار خود آنهتا را بته
وحدت و یکپارچگی در قبال فلسطین ،فرا میخواند:
 .1آنَ آنَ الْفَِد

الد ُم الْحُر
ار َّ
َوَث َ

یُذِ ُ
یب

إثْرَ

الْقُُیودَ

الْقُُی ِ
ود

وبوا
ود ذُوبِی ،وَُذ ُ
َ .2یا نُُفوسَ الْیَُه ِ

ظ َیا عَِبیدَ الْیَُهود
ن لََظی الْغَی ِ
ِم ْ

ِلَّلثأ

شود
الْمَْن ُ

7

جُی ُ
وش
َف ُ

الْجِ ِ
هاد

ف
َتزْحَ ُ

ِر

إلَی

َوَتهفُوا

الْحَِمی

(بردونی ،2111،ج117: 1؛
(ترجمه .1 :اکنون زمان ،زمان فداکاری است و خون گرم به جوش آمده است و بندها را یکی پتس از
دیگری ذوب میکند.2 .ای جانهای یهودیان ،ذوب شوید وای بردگان یهتود ،از شترر حقتد بمیریتد .7 .و
ارتش های جهاد برای انتقام پیشروی می کنند و با شتاب به سوی مرگ خوانده شده (مرگی کته گریت ی از
آن نیست؛ میرود.
وی در قصیده «یوم المعاد» با زبانی حماسی ،همگان را بیدرن

 ،بته جهتاد در راه آزادی فلستطین فترا

می خواند و معتقد است که آزادی همراه با ع ت ،تنها با فداکاری و ریخته شدن ختون بته ارمغتان خواهتد
آمد .این همان چی ی است که ما از آن به سبک سرخ جهاد و شهادت یاد نمودهایم:
 .4یَا أخِی یَا ابنَ الْفِدَى فیمَا الْتَمادِ

وَفِلَسطینُ

تُنَادِ

 .1ضَجَّتِ الْمَعرِکَةُ الْحَمرَاُء ..فَقُم:

نَلْتَهِب...فَالنورُ

مِنْ

.1

وَدَعَا

دَاعِی

الْفِدَى

َفلْنَحتَرِقْ

وَتُنَادِ
نَارِ

الْجِهَادِ

فِی الْوَغَ ،.أو یَحتَرِقْ فِیهَا الْأعَادِ
(بردونی ،2111،ج433: 1؛

(ترجمه.1 :ای برادرم ای فداکار تا به کی درن

؟ در حالی که فلسطین پیوستته نتدا متیدهتد؟  .2نبترد

سرخ ،فریاد برآورد ...برخی تا شعلهور شویم که نور از آتش جهاد است .7 .منادی فداکاری بان
پس باید در جن

برآورد.

بسوزیم یا دشمنان در آن بسوزند؛.

بردونی ،آوارگان فلسطینی را دعوت به بازگشت به سرزمین اجدادیشتان متیکنتد .از اتحتاد اعتراب و

090

دو  فصلناهم  لمی   –رتوج   

پیمان برادری و محبّّت آنها سخن میگوید و به آنها میگوید مبادا بپندارند که آنها تنها هستند زیرا که

بیدا ری  اسالم   

 .4یَا أخِی یَا ابنَ فِلَسطینَ اللتی

لَم تَزِلْ تَدعُوكَ مِنْ خَلْفِ الْحِدَادِ

 .1عُد إلیها ،ال تَقُلْ :لَم تَقْتَرِب

قُلْ :أنَا «یَومُ الْمَعَادِ»

بیداری اسالمي در شعر معاصر يمن (مطالعه مورد پژوهش :شعر عبداهلل بردوني)

مطالعات   

قافله عرب همراه آنهاست و با آنها هم نوا میشود:

 .1عُد وَنَصرُ الْعُرْبِ یَحدُوكَ وَقُلْ:
 .1عُد إلیها

رَافِعَ الرَّأسِ وَقُلْ

یَومَ عَودِ
هَذِهِ

قَافِلَتِی

وَالنَّصرُ

حَادِ

هَذِهِ دارِ  ،هُنا مَائِی وَ زَادِ
(بردونی ،2111،ج439: 1؛

(ترجمه .1:برادرم،ای فرزند فلسطینی که سرزمینت همواره تو را از پشت آهن فرا میخواند .2 .به سوی
یاری اعراب تو را می خواند و بگو :این قافله من است و پیروزی ساربان است .4 .با سربلندی به سویش بتاز
گرد و بگو :این خانه از آن من است ،اینجا آب و توشه من است؛.
او ضمن دعوت مبارزان فلسطینی به جهاد و بازگشت ،دشمن اشغالگر را به مبارزه دعوت میکند:
 .4یَا أخِی یَا ابنَ فِلَسطینْ انْطَلِقْ
 .1سِرْ بِنَا نَستَحِقْ بِأرضِی عُصبَةً

َ .1قُلْ «لِحَیفَا»

استَقْبِلِی

عَودَتَنَا

عَاصِفاً وَارمِ الْعِدَى خَلْفَ الْبِعَادِ
فَرَّقَت

بَینَ

بِالَدِ

وَبِالَدِ

وَابشِرِ ها نَحنُ فِی دَربِ الْمَعَادِ
(بردونی ،2111،ج491: 1؛

(ترجمه.1 :ای برادرم،ای فرزند فلسطین ،همچون طوفان رها شو و دشمن را به دور دستها پرتاب کن.
 . 2با ما همراه شو .تا باز ستانیم حه خویش را از گروهی که بین سرزمینم جدایی افکنده است .7 .به «حیفتا»
بگو ،از بازگشت ما استقبال کند و بشارت بده که ما در آستانهی بازگشت هستیم؛.

تورج زينيوند و همکاران

آن باز گرد و نگو :روز بازگشت من هنوز فرا نرسیده است .بگو :من روز بازگشتم .7 .بازگرد در حالی کته

تحدی و تهدید دشمن
ّ
ج)
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از نظر بردونی ،ملتها باید از روحیّّهی آزادی و سرکشی در برابر حکومتهای خود کامه برخوردار باشند.

مطالعات

حاکمه و با راحت لهجه ،تاج و تخت بیدادگران و ظالمان را با الفاظی گ نده و تند به لرزه در متیآورد.

لمی
دو  فصلناهم     –  رتوج    وی ،پذیرش ستم و تسلیم را نفی میکند و دشمنان را به مبارزه میطلبد .او بدون هیچ واهمهای از دستتگاه
بیدا ری  اسالم   

قصیده «تح ّدّی» یکی از بهترین و زیباترین سروده های بردونی است که در آن روح مقاومت با ر ل ترکیب
شده است .او مستبدان و دشمنان ملت را خطاب قرار میدهد و می گوید مبادا کته بتا تهدیتد کتردن متا بته
مرگ و زندان و رعب و وحشت بپندارید که ما دست از مبارزه برختواهیم داشتت .شتاعر بته آنهتا هشتدار

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

میدهد که مردمان این سرزمین مقدّّسند و از آرمانهای ا یل خویش عقب نشینی نمیکنند .سپس سوگند
یاد میکند که تا روئیت پرچم پیروزی دست از مبتارزه بتر نخواهنتد داشتت زیترا متا بتا مترگ دوستتی و
پیوندی دیرینه داشته و پیروزی ازآن آنماست:
.4

هَدِّدُونَا

بِالْقَیدِ

أو

بِالسِّلَاحِ

وَاهادَرُوا

باِالازَّئِیارِ

الْحُمرِ،

أو

بِاالنَّابَاحِ

کَالْخیُولِ...

الْجِمَاحِ

 .1وَکُلُوا جُوعَنَا وَسِیرُوا عَلَ .أشْا

لَائِنَا

 .1وَاقْرَعُوا فَوقَنَا الطُبُولَ وَغَطوا

خِازْیَکاُم

 .1هَدِّدُونَا لَنْ یَنْثَنِی الزَّحفُ حَتَ.

یَزْحَفَ الْفَجارُ مِانْ جاَمِیعِ النَّاواحِای

 .1قَسَمَاً لَنْ نَعُودَ حَتَّ .تَرَانَا

اة النَّصاْرِ فِای النَّهاَارِ الضاَاحِای
رَایَ َ

بِاالتَاصَنعِ

الْفاضَّاحِ

(بردونی ،2111،ج112: 1؛
(ترجمه . 1 :ما را با زندان و سالح تهدید و خونمان را با نعره و فریاد مباح کنید .2 .از گرسنگی متا ستیر
شوید و بر اجساد خونین ما همچون اسبان سرکش بتازید .7 .طبلها را باالی سر ما بکوبید و خواریتان را بتا
دروغ بپوشانید .4 .ما را تهدید کنید پیشروی هرگ منصترف نمتی شتود تتا اینکته بامتداد پیتروزی همته جتا
پیشروی کند .1 .سوگند یاد میکنیم هرگ برنخواهیم گشت تا پرچم پیروزی در روز روشن ما را دریابد؛.
بردونی ،در قصیده «البع

العربی» که به مناسبت اتحاد کشورهای یمن ،مصر و عربستان سعودی سرود،

سهم بس ایی در برانگیختن احساس ملی گرایی در بین اعراب داشت .او با زبانی تند و کوبنتده و بتا شتوری
حماسی ،انگلیس را به میدان مبارزه فرا میخواند .از وی می خواهد که از سرزمینش بیرون رود زیرا متردم
یمن برای به دست آوردن ب رگی و جاودانگی جانهای خود را فدا میکنند و برای نابودی و بیرون راندن
دشمن تا پای جان مقاومت خواهند نمود:

 .4یَا بَرِیطانیا وَقَد هُیِّ.ءَ الْمَیا

اك الْعَنِیادِ
دَانُ هَیَّاا إلَا .الْعِارَ ِ

تَبذُلُ الْأر

وَاحَ فِای ذِمَّاةِ الْعُالَا وَالْخُلُاودِ

الْمَجدَ بِالنفُوسِ وَتَشْفِی

غُلَّاةَ الثاأرِ مِانْ جِارَاحِ الشَهِایدِ

 .1إنَّمَا نَحنُ أمَّة
 .1تَفْتَدِ

(بردونی ،2111،ج111: 1؛
(ترجمه.1 :ای بریتانیا ،میدان مبارزه آماده شده است ،بشتاب به سوی جنگی ستخت .2 .همانتا متا ملتتی
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مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

انتقام را با خون شهید شفا میدهد.
شاعر ،حاکمان و مستبدان را مورد خطاب قرار می دهد که هرچه در توان دارید برای نابودی متا انجتام
دهید .بر سختیهای ما بیف ایید ،مسیرمان را بمبگذاری کنید ،ستارههایمان را خاموش کنید و انتظار تبح
را از ما بگیرید ،امّّا ،ما باز هم بر زخم ها قدم خواهیم زد تا اینکه مشعل پیروزی را از سوزش زخم ،شعله ور
نماییم:
 .1لَغِّمُوا دَربَانَاا :وَمَادوا دَجَاانَاا

وَاطْفِئوا

 .1سَوفَ نَمشِی عَلَ .الْجِرَاحَاتِ حَتَّ.

نُشْعِلُ الْفَجرَ مِانْ لَاهِیبِ الْجارَاحِ

 .1فَااستَبِیحُاوا دِمَااءَنَاا تَتاَوَرَّد

الْمُستَبَاحِ

الصباْحِ

وانْتِظَارَ
بِالادَّمِ

الصَّابُاحِ

(بردونی ،2111،ج114: 1؛
(ترجمه.1 :ای کالغهای مسخره کننده بر شب (تاریکی؛ ما بیف ایید و آن را با کتابوسهتا پتر کنیتد.2 .
مسیرما را مینگذاری کنید و بر تاریکی ما بیف ایید و شهابها (سنگها؛ و انتظار سپیده دم را خاموش کنیتد.
 .7ما بر زخمها (سختیها؛ قدم خواهیم زد ،تا اینکه ،مشعل پیروزی را از شرر زخم شعلهور کنتیم .4 .ختون
ما را حالل (مباح؛ کنید .گونه بح با خون (حالل؛ رنچه میدهد.
د) امیدبخشی و دعوت به آیندهای روشن
بردونی ،فرارسیدن روزهای خوش پیروزی و رهایی را نوید میدهد و مردمانش را از یأس برحذر میدارد.
وی در قصیده «حین یصحو الشعب» ،ایمان دارد که بامداد پیروزی در پشت تتاریکی آرمیتده استت کته بته

تورج زينيوند و همکاران

 .4أیهَا الْعَابِثُونَ بِالنَّعبِ زِیدُوا

لَیالاَنَا

وَجناَةُ

واِماْلَأوهُ
الشهبَ

بِاالْأشْابَااحِ

بیداری اسالمي در شعر معاصر يمن (مطالعه مورد پژوهش :شعر عبداهلل بردوني)

هستیم (که؛ جانها را در گرو سربلندی و جاودانگی میبخشند .7 .عظمت را با جانها متیخترد و ستوزش

زودی دمیده میشود و سیاهیهتا را در هتم متی کوبتد و در نهایتت آستانی ،سرستب ی و شتادی جتایگ ین
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سختیها و رنوها خواهد شد:

مطالعات

بیدا ری  اسالم   

یَصحُو

فََیجتاحُ

الما
الظ َ
َّ

 .4إن خَلْفَ اللیلِ فَجراً نائماً

َوَغَداً

َ .1وَغداً تَخْضر أرضی.. ،وََتر

الشوكِ َورداً وَخُزامَی
کان َّ
فی مَ ِ
(بردونی ،2111،ج793 : 1؛

(ترجمه .1 :بدون تردید در پشت شب ،بحی آرمیده است ،فتردا بیتدار متیشتود و ستیاهی را در هتم
سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

میکوبد.
 .2و فردا سرزمینم سب

میشود و به جای خار ،گل سرخ و ریحان میروید؛.

وی در قصیده «رحلة التیه» ،ایمان دارد که ستم و تاریکی از بین خواهد رفت و بوی خوش زختمهتای
اسارت برای همیشه باقی میماند:
بیل الْفَجرِ ماالقیت فی
ِ .1فی سَ ِ

ِرحلَِة

َ .2سوفَ ُیفْنَی کُل َقید َوقُوَ

باقی
ِ
ل َسفاح ،وَِعطْرُ الْجُ ِ
رح
ُک ِّ

الت ِ
یه
ِّ

َوما

سَوفَ

القی
ُأ ِ

(بردونی ،2111،ج113: 1؛
(ترجمه .1 :در راه پیروزی با سفر گمراهی مواجه نشدم و مواجه نخواهم شد .2 .تمام بندها و نیروی هر
انسان خونری

ی از بین خواهد رفت و عطر زخم باقی میماند؛.

بردونی ،قصیده «ذات یوم» را در  21سپتامبر  1912م ،سرود که مصادف بود با آن زمانی که مردم یمن،
دست به دست هم دادند ،بر علیه حکومت استبدادی شوریدند و آن را ساقط نمودند .این قصیده «سرشار از
شادی و بشارتهای فراوان است .مردم بسیار زودتر از آنچه که انتظار میرفت از خواب رفلت بیدار شدند و
علیه ظالمان شوریدند .در این قصیده ،تمام معانی خیر و عشه و زیبایی در کنار یکدیگر گترد آمتدهانتد تتا
آیندهای سراسر خیر را به تصویر بکشند»(عبدا علوان1:2114،؛:
 .4أفَقْنَا عَلَ .فَجرِ یَوم صَبِی

فَیاَا ضَحَاوَاتِ الْمُنَا .إطْارَبِی

 .1أتَدرِینَ ،یَا شَمسُ مَاذَا جَرَى

سَلَبناَا الدجَا .فَجارَنَا الْمُخْتَبِای!

 .1وَکَانَ النعَاسُ عَلَ .مُقْلَتَیکِ

یُاوَساوِسُ،

 .1أتَدرِینَ ،أناا سَبَقْناَا الرَبِیعَ

نُبَشِّارُ

کالطَاائِرِ
بِالْمُاوساِمِ

األزغَابِ
الطَّیِّابِ

(بردونی ،2111،ج113 : 2؛

(ترجمتته .1 :آگتتاهی یتتافتیم از پیتتروزی در زود هنگتتام ،پتتسای بامتتدادان رؤیتتا خوشتتحال بتتاش.2 .ای
خورشید ،میدانی چه اتفاقی افتاد؟ ظلمت ،سپیدهدمان نهانمان را بستانده .7 .وگویی خوابی که بر چشمانت
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بود همانند پرندهای وسوسهگر مینمود .4 .آیا می دانی که ما بر بهار پیشی گرفتیم و بشارت فصلی نیکتو را دو  فصلناهم  لمی   –رتوج   

میهیم؟؛

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

ه) سرزنش مردم و فراخوانی آنها به مبارزه علیه ستم و بیداد

مردم می خواهدکه بیدار شوند .وی معتقد است که خود مردم هستند که با سکوت و پتذیرش ستتم ،باعت
گستاخی و جسارت ستمکاران میشوند:
 .4أَعَذِرِ الظلْمَ وَحَمِّلْنَا الْمَالما
.1

نَحنُ

دلَّلنَاهُ

طِفْلَاً

.1

وَبَنَینَا

بِدِمَانَا

عَرْشَهُ

نَحنُ أرضَعناهُ فِی الْمَهدِ احتِرامَا
فِی الصِّبا وَحَمَلْناهُ إلَ .الْعَرْشِ غُالمَا
فانْثَنَ.

یَهدِمُنَا

حینَ

تَسَامَ.

(ترجمه . 1 :ظلم را معذور دار و ما را سرزنش کن ما با احترام او را در گهواره شیر دادیم .2 .ما همانند
پسر بچه ای در کودکی او را پروراندیم و در جوانی بر تختت (قتدرت؛ نشتاندیم .7 .و بتا ختونهتای ختود
اریکهی (قدرت؛ او را بنا کردیم و هنگامی که باال رفت (برای؛ از بین بردن ما دست به کار شد؛.
شاعر ،مردم را دو گروه می داند برخی از مردم نسبت به اوضاع موجود ناآگاه هستند و برخی هم خود
را به نادانی زدهاند و با اینکه در وضعیتی اسفبار زندگی میکنند و برای حاکمان بیکفایت که مسبب این
اوضاع نابسامان هستند آرزوی بقا و طول عمر میکنند:
 .4آه مِاناا آه! ماَا أجهاَلْناَا !

َ
اامای
اناا یاَعمَی وََبعاض َیَتَع
َبعاْضُ َ

ونستَسقی الظَما
ل الْجوعَ َ
أک ُ
َ .1ن ُ

اماا»
اإلما َ
َ
ُ
اهلل
ظ
یاحفَ ُ
« َ

َوُننا ِ
اد

(بردونی ،2111،ج794: 1؛
(ترجمه .1 :آه از ما ،آه! چقدر نادان هستیم! برخی از ما ناداننتد و برختی ختود را بته نتادانی زدهانتد.2 .
گرسنگی را میخوریم و تشنگی را مینوشیم و فریاد میزنیم که خداوند امام را حفظ کند؛.
سپس از هموطنانش می خواهد که به هوش آیند و دولت ستم را که خودشان بانی آن بودهاند از ریشته
برکنند زیرا سکوت ،فر تی برای هرچه قدرتمندتر شدن ظالمان میشود و در مقابل اقدامات ضد انستانی

تورج زينيوند و همکاران

(بردونی ،2111،ج797-292: 1؛

بیداری اسالمي در شعر معاصر يمن (مطالعه مورد پژوهش :شعر عبداهلل بردوني)

بردونی ،از اینکه مردم در برابر بیعدالتیها و ستم ظالمان سر خم میکنند ،ابتراز نارضتایتی متینمایتد و از

و سرکوبگرایانه ی نظام حاکم بر یمن با بیان حماسی خویش ،شتور مبتارزه و قیتام بترای اعتادهی حقتوق
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مدنی را در مردم برمیانگی د:

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   

ب :حَارِّقْ َدوَل ً
اة
ایر الشاع ِ
یااا زَِف َ
َ .4

مطالعات

تاُقالْ :قَاد سَئمَت إجَرامَهَا
 .1ال َ

َمنْ رَأ

جارِّب هاَدماَهَا
فا َ
 .1أناْتَ َباِانایها َ

اراماا
َ
ایدتاَُه أدنایَ َم
َهاادمُ ماَا شَ َّ

بیدا ری  اسالم   

اماا
ک ْالقِانای ماَُد َ
َتحتَسی مِانْ جُارْحاِ َ
اما
ارت حَمَ َ
الْحَیاتِ قَد صَ َ
(بردونی ،2111،ج791: 1؛

(ترجمه.1 :ای آه ملت دولتی را که از شراب زخم گلگون تو سیراب میشود ،بسوزان .2 .نگتو کته از
سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

جنایتش خسته شده است ،چه کسی دیده است کته مارهتا کبتوتر گردنتد .7 .تتو ستازنده آن هستتی ،پتس
ویرانیاش را تجربه کن .ویران کردن آنچه که ساختهای بسیار دست یافتنیتر است؛.
و) رثای شهیدان
فرهن

ایثار و شهادت ،بخش جدایی ناپذیر ادبیّّات پایداری است .شهید و جانباز واژههایی هستند که

آبشخورشان حفظ کرامت انسانی است (کیتانی و میرقتادری123:1733،؛ .از مهتمتترین قصتاید دیتوان وی
قصیده «حکایة سنین» است که در بحر کامل سروده شده استت .بردونتی ایتن قصتیده را در رثتای دوستت
شهید خود محمود محمد ال بیری ( 1911 -1911م؛ سروده است .از «عبداهلل الثالیاا»« ،علای عبادالمغنی» و
«محمد عبداهلل العلفی»« ،محسن الهندوانه»« ،عبداهلل اللقیه» به عنوان شهیدان و مبارزان وطن و قیام  21سپتامبر
یاد میکند .شاعر از مبارزانی میگوید که جان برکف ،علیه استبداد به پا خواسته اند و کشته شدن پایانی بر
زندگی ایشان نیست وی همچنین پرسشی تأمّّل برانگی را مطرح میکند مبنی بر اینکه ،آیا در این اوضاع،
کسی پیدا میشود که راه شهیدان را ادامه بدهد؟
الش ُ
اهید
َّ

.4

غَارَبَ

.1

ما ْ
ن
َ

.1

فَالاْیاَباتاَهِاج،

یاِّک ُ
ار
َ

أو ماا رأ
َ .1

َوَباایاْنااهُ
الای
ماُه
َد ُ

ماَداُه
َ
إَلای

َ
کیاف
ُ
اهاداء
الش

الر ِ
بایع
عیدة» ِبا َّ
الس َ
َ .1فاَرُشوا « َّ

َوالْمُنْتاَهی
قاد
َو َ
أبعاادِ

وع ِ
ود
الاْمَ ُ

«میل»

مِنْاهُ

الس ُ
بایل
َّ

خَاال

تاِه
غاایا ِ
َ

اوضارت
اخاْضَ َ
ِلُیَهَّناَأ

وصاااول
ُ

بِا ُ
هم

الصیاْفُ
َّ

ُ
صول
الْفُ
اذ ُ
ول
با ُ
ْال َ

(بردونی ،2111،ج 113: 2؛

(ترجمه . 1 :شهید رروب کرد در حالی که بین او و مقصد مورد نظر تنها یک مایتل بتود .2 .چته کستی
است که بتازد به سوی نهایتش در حالی که راه از او خالی شده است .7 .باید شاد باشد ،خونش به دورترین
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مسافت هدفش متصل است .4 .آیا شهیدان نمیبینند که چگونه فصلها به وستیله آنهتا سرستب شتدند؟ .1
دو  فصلناهم  لمی   –رتوج   
یمن را به وسیله بهار آبپاشی کردند تا به تابستان ،فصل بخششها ،تبریک گوید؛.

شاعر در قصیدهی «الجناح المحطم» در بیانی تشخص گونه زایش و باروری خاک را ناشی از بوسه زدن
بر زخمهای شهید میداند:
عِنْدَمَا قَبَّلَ الثَّرَى مِنْکَ جُرْحَاً

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

أورَقَ الترْبُ مِنْ دِمَاهُ وَفَاحَا

(ترجمه :آن زمان که خاک بر زخم تو بوسه زد خاک از خون آن شاخ و برگ داد و خوشبو شد؛.
در قصیده «اح ان و ا رار» شهادت را مایهی زندگی و هدایت میداند:
 .4مَوتُ بَعضِ الشَّعبِ یُحیِی کُلَّهُ

إنَّ بَعضَ النَّقْصِ رُوحُ اإلکْتِمَالْ

.1ها هُنَا بَعضُ النجُومِ إنْطَفَأت

کَای تَزِیدَ األنْجُمُ األُخْرَى اشْتِعَالْ

 .1تَفْقُدُ األشْجَارُ مِنْ أغْصَانِهَا

ثُامَّ تَازْدَادُ اخْضِارَاراً وَاخْضِلَالْ

(ترجمه .1 :مرگ برخی از ملت همهی ملت را زنده میکند .همانا بعضی نقصانیها عین کمال است.2 .
هان ،اینجا برخی ستاره ها خاموش شدند تا بر برافروختگی ستارگان دیگر بیف ایند .7 .درختان شاخههتای
خویش را از دست میدهند .سپس سرسب ی و طراوت آنها اف ایش مییابد؛.
ی) نقد و سرزنش حاکمان یمن و نارضایتی از وضع موجود
دیوانهای دوازدهگانه بردونی ،نقدی عمیه وآگاهانه از اوضتاع و فستاد قتدرت و انحرافتات آن در کشتور یمتن
است .در نگاه ایشان ،حاکمان یمن ،افرادی ناالیه ،ستمگر و شهوتپرستت هستتند کته متردم را بته ستوی فقتر و
تنگدستی سوق دادهاند .به عنوان نمونه در قصیده «نحن و الحاکمون» اینگونه به تو یف آنها پرداخته است:
ید ْالَهو
َ .4عِب ُ
.1

َو

.1

فاِفی

الَد
ون ْالِب َ
حکُم َ
یَْ ُ

َو

ادُهم
َتْقَت ُ

َشهَوة

التنامُ

َو

کُال

نَاحیة

َیحُکمُهم
ُهام

ِفای

ُکلُهام
جََهَالِتِهم

ظاَِالام

َغِباای

سِّلاُطاُه
یُا َ

وعَنا
ن َشِبعُتم َعَلی جُ ِ
َ .1أیَاا مَ ْ

جاوعِ
َو ُ

أََلام

بَنیاَنا

دِرهَاُم
ُناَّوُم
أظاَلاُم
ْ
تُتخَمُاوا

(بردونی ،2111،ج717: 1؛

تورج زينيوند و همکاران

(بردونی ،2111،ج771: 2؛

بیداری اسالمي در شعر معاصر يمن (مطالعه مورد پژوهش :شعر عبداهلل بردوني)

(بردونی ،2111،ج719: 1؛

(ترجمه .1 :بردگان هوا وهوس بر کشور حکومت میکنند و بر هرکدام از آنها درهمی حتاکم استت.
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 .2شهوتی آنرا رهبری میکند که نمیخوابد و آنها در جهالت خود بسیار خفتهاند .7 .و در هتر ناحیتهای

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    انسانی ظالم و بیخرد است که شخصی ظالمتر بر او حاکم است .4 .هانای کسانی که با گرسنه نگهداشتن

مطالعات

بیدا ری  اسالم   

ما و فرزندانمان سیر شدید ،آیا دچار سو هاضمه نشدهاید؟؛
شاعر در قصیده «بشر النبوءة» بر آن است تا تناقضات میان اعمال و گفتار برخی از حاکمان یمن را به
تصویر بکشد .او با طن ی تلخ ،این ادعای حاکمان کشورش که خود را اندیشمند و خردمنتد متینامنتد ،بته
تمسخر میگیرد و آنها را اب ار دست اشرار و مهره دست استعمارگران میداند:

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

 .4أکَادُ أَسخَرُ مِنْهُم ثُمَّ تُضْحِکُنِی

دَعوَاهُم

أَنَّهُم

أَصحَابُ

أفْکَارِ

 .1اآلکِلُونَ جِرَاحَ الشَّعبِ تُخْبِرُونَا

ثِیابُهُم

أَنَّهُم

آلَاتُ

أَشْرَارِ

 .1یَشْرُونَ بِالذلِّ أَلْقَابَاً تُسَتِّرُهُم

لَکنَّهُم

یَستَرُونَ

 .1تَحُسهُم فِی یَدِ الْمُستَعمِرینَ کمَا

تَحُس

مِسبَحةً

الْعَارَ
فِی

کَفِّ

بِالْعَارِ
سَحَّارِ

(بردونی ،2111،ج112 -111: 1؛
(ترجمه .1 :ن دیک است که آنها را مسخره کنم سپس ادّّعای آنها ،که آنان احبان افکار هستند ،مترا
میخنداند .2 .خورندگان زخم مردم ،لباسهایشان به ما خبر میدهند که آنتان ابت ار شترارت هستتند .7 .بتا
پستی ،القابی را میخرند (که ضعف؛ آنها را می پوشتاند ،ا ّمّتا آنهتا ننت

را بتا ننت

متیپوشتانند .4 .آنتان

بازیچهی دست استعمارگران هستند ،همانطور که تسبیحی را در دست ساحری میبینی؛.
در قصیدههای «عیدالجلوس» و «عتاب و وعید» نی بتا بتی بتاکی تمتام ،بته انتقتاد از حاکمتان کشتورش
پرداخته است.
ن) ستایش رهبران و قهرمانان راه مبارزه
بردونی ،در قصیده «الثائران» به تمجید از «جمال عبدالنا تر» ،از رهبتران مهتمّ مبتارزات سیاستی ضتد نظتام
سلطانی مصر و از پیشگامان ملیگرایی عرب میپردازد .وی ،با بیانی سرشار از مبالغه «جمال عبد النا ر» را
رهبری مهم برای رویدادهای ب رگ جهان عرب معرفی میکند و امید دارد مشرقزمین و وطنش با کمتک
و ع م و اراده ی او از قید و بند دشمن رهایی یابد .شاعر ،همّّت بلند و واالی وی را ستایش میکنتد و او را
انسان مدّّبری تو یف میکند که علم اندوزی ،جنگاوری و پیشوا بودنش در زمانهتای مناستب در وجتود
وی بروز نموده است:

 .4وَبَادَأنَاا الشَّاوطَ الْکَبِیرَ وَأعدَدنَاا

لِأحادَاثِاهِ

«جَامَاالَااً»

الْکاِبَاارِ...

یَحامِلُ

الْاجُهُاودَ...

 .1وَاهاْتَدَیانَا بِاهِ فَکَاانَ دَلِیلَااً

وَأبَااً

 .1وَبَلَونَاا فِیاهِ أخااً لَام تَازِدهُ

لَاهبُ

 .1وَدُرُوبُ الْکِفَااحِ تُنْبِیکَ عَنْاهُ

کَام

 .1وَرَمَا .الْغَازْوَ وَالْغُازَاةَ رِماَاداً

تُخْبِارُ الْعَااصِفضاتُ عَنْاهُ الارِّمَااالَ

الْاحَادِثَااتِ
طَاوَاهَاا

الثِّقاَاالً

إلا

صِقَااالً

وَأتْعَابَ

الْأهاوَاالَ
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مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

(بردونی ،2111،ج132 -131: 1؛
راه افتادیم ،او راهنما و پدری بود که تالشهای سنگین را برختود (همتوار؛ متیکترد .7 .بترادری را در آن
امتحان کردیم که شرر حوادث ج

یقل دادن به او نیف ود .4 .و مسیرهای مبارزه تو را از او آگاه میکند:

چقدر نبردها را پشت سر گذاشت و ترسها را خسته نمود (بر تترسهتا رلبته نمتود؛ .1 .جنت

را بته کنتار

انداخته و جنگجویان را خاکستر کرده ،تندبادها از او به شنها خبر میدهند؛.
بردونتی ،قصتیده «عااودة القائااد» را بتته مناستتبت بازگشتت «امتتام بتتدر» ،پستتر امتام یحیتتی و نجتتات وی از دستتت
کرم و جوانمردی است .سپس وی را بانی وحدت میان کشورهای عربستان و مصر و یمن متیدانتد از نظتر بردونتی،
او رهبری ایدهآل است که هموطنانش برای رهایی کشورشان از چنگال را بان به او امید دارند:
 .4لَولَاكَ یَا بَطَلَ الْخَلَافَةِ مَا احتَوَى

صَنْعَا

وَجَلَّق

 .1أرضُ الْجُنُوبِ -وَأنْتَ نَخْوَةُ ثَأرِهَا-

ظَمَأ

تَحِن

 .1أرضِی وَدَارَ أبِی وَجَدِ
 .1تَطْوِ

حِضْنَ
إلَ.

أمِّ

األزهَرِ

الصَّرَاعِ

الْأحمَرِ

لَم تَزِلْ

فِای

قَباْضَةِ

الْمُتَوَحِّاشِ

الْماُتَنَمِّرِ

عَلَ .حُلُمُ الْجِهَادِ عُیُونُهَا

وَتَئِن

تَحاتَ

الْغاَاصِابِ

الْمُستَهتِرِ

(بردونی ،2111،ج94 -91: 1؛
(ترجمه.1 :ای قهرمان خالفت اگر تو نبودی نعا و جله در آرتوش متادر «ازهتر» قترار نمتیگرفتنتد.
 .2سرزمین جنوب  -و تو شجاع انتقامگیر خونش هستی -تشنهای است که به مبارزه سرخ مشتاق میشتود.
 .7سرزمینم و خانهی پدرم و پدر ب رگم همچنان در دستان وحشی پلن
جهاد دوخته شده و زیر(دستان؛ زورگوی عنان گسیخته است؛.

شده است .4 .چشمانش به رؤیای

تورج زينيوند و همکاران

جمهوریخواهان سروده است .شاعر ،امام بدر را رهبری میداند که متصف به فاتی چتون شتجاعت و ستخاوت و

بیداری اسالمي در شعر معاصر يمن (مطالعه مورد پژوهش :شعر عبداهلل بردوني)

(ترجمه .1 :مرحلهی ب رگی را آراز کردیم و برای حوادث ب رگ «جمال» را آماده کردیم .2 .با او بته

ج) نوستالوژی شاعر
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اندوه بردونی ،بیش از آنکه امری ضروری باشد ،برخاسته از اوضاع سیاسی  -اجتماعی جهان عترب استت.

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    به عنوان نمونه شکست ننگین اعراب در سال  1913م ،و پراکندگی فوف ایشتان باعت

مطالعات

بیدا ری  اسالم   

شتده استت کته

شاعر به گذشته باستانی و تاریخی ملت خویش بازگردد و بدین گونه با پناه بردن بته گذشتته افتختار آمیت ،
دردهای خود را تسکین دهد .بردونی به گذشته درخشانی اشاره میکند که حکومتهای عربتی از قتدرت
فراوانی برخوردار بودهاند:

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

 .4وَأَعُودُ أسألُ «جَلَقَّا» عَنْ عَهدِهَا

«بِأمَیَّة»

وَبِفَتْحِهَا

الْغَلَّابِ

 .1صُوَر مِنَ الْمَاضِی تُهَامِسُ خَاطِر

کتَهَامُسِ

الْعُشَّاقِ

بَالْأهدَابِ

 .1دَعنِی أغَرِّد فَالْعُرُبَةَ رَوضَتِی

وَرِحَابُ

الْکَبیرِ

رِحَابِی

مَوطِنِهَا

« .1فَدمشقُ» بُستانی «وَمصر»ُ جَدَاولِی

وَشِعَابُ

«َمَّکَة»

مَسرَحِی

وشِعَابِی

لبنان» سما َ وَمورد
 .1وَسَماءُ « ُ

«بَرَدى»

وَدجلَةَ

وَالْفُراتُ

شَرابِی

(بردونی ،2111،ج731 -731: 1؛
(ترجمه .1 :و باز میگردم و از «جله» میپرسم از دورانش در عهد «بنی امیة» و از فتح پیروزمندانتهاش.
 .2تصاویری از گذشته در خاطرم نجوا میکند مانند :نجواهای عاشقان بتا پلتکهتا .7 .رهتایم کتن تتا آواز
بخوانم( ،سرزمین؛ عربیت بارچهی من و گسترده سرزمین ب رگش حنهی نمایش من استت .4 .و دمشته»
بوستان و «مصر» دریاچههایم و شعبهای «مکه» مرتع من استت .1 .و آستمان «لبنتان» آستمانم و آبشتخورم
«بَرََدی» و دجله و فرات نوشیدنی من است؛.
وی در قصیده «ابوتمام و عروبة األمس» دلتنگی خویش نسبت به گذشته درخشان اعراب و سترگردانی
اعراب امروزی را بتا ابوتمتام ،حبیتب بتن اوس طتائی ( 271 -133هتت..ق؛ ،شتاعر بت رگ عترب در میتان
می گذارد .به طورکلی فضای حاکم بر این شعر ،نوامیدی و در هم ریختگتی ارزشهتا ،خیانتت و کوتتاهی
سران عرب نسبت به قضیهی فلسطین ،و ظلم و ستم آنها نسبت به قشر فقیر و مظلوم جامعه است:
أو تَنَاسَ .عِرْقَهُ الذَّهَبُ

 .4مَاذَا تَرَى یَا (أبَا تَمام) هَلْ کَذَّبَت

أحسَابُنَا

 .1عرُوبَةُ الْیَومِ أُخْرَى الَ یَنِم عَلَ.

وُجُودِهَا اسم وَالَ لَون  ...وَالَ لَقَبُ

 .1تِسعُونَ ألْفاً (لِعَمورِیَّة) اتَّقدُوا

وَلِلْمُنَجِّمِ

الشهبُ

 .1قِیلَ انْتِظَارَ قِطَافِ الْکَرْمِ مَا انْتَظِرُوا

نُضْجُ الْعَنَاقِیدِ ..لَکِنْ قَبلَهَا الْتَهَبُوا

قَالُوا:

إنَّنَا

(بردونی ،2111،ج217: 1؛

(ترجمه .1 :چه میبینیای ابوتمام؟ آیا پدران ما دروغ گفتند؟ یا طال ،ریشهاش را فراموش نموده است.
 .2عربیّّت امروز ،دیگر اسم ،رن

و لقبی وجودش را آشکار نمیسازد .7 .هفتاد ملیتون نفتر هستتند ،بترای
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«عموریّّه» برافروخته شدند و به ستارهشناسان گفتند که ما ستارهگان هستیم .4 .گفتند منتظر چیدن تاکستتان دو  فصلناهم  لمی   –رتوج   
هستیم ،منتظر رسیدن انگورها نشدند امّّا قبل از آن مضطرب شده بودند؛.

 -0سبک شناسی شعر عبداهلل بردونی

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

شعر بردونی ،مانند دیگر شاعران عرب زبتان قترن بیستتم ،دستتخوش تحت ّوّالت فراوانتی گشتته استت .اگتر
بخواهیم ،شعر وی را در چارچوب مکتب ادبی قرار دهیم ،کاری دشوار است .بردونی به طور دقیه از هیچ
یک از سبک های ادبی پیروی نکرد بلکه بنا به مقتضای حال ختود ،از هریتک از ایتن ستبکهتای شتعری
معا ر به عنوانی اب اری برای بیان مقا د خویش بهره برده است .از سبک کالسیک تا سبک سوررئالیسم،
مسیری بود که عبدا بردونی در سفر شعریاش پیمود .وی در ابتدا ،مدتی طوالنی به سبک کالسیک شعر
رمانتیک پرداخت و در پایان به نوعی از سوررئالیسم رسید .بارزترین نکته در خصو) شعر بردونی ،پیونتد
میان سنتگرایی و نوگرایی است .وی« ،در مرک حرکت شعری معا ر عربی قترار متیگیترد چترا کته از
یک طرف ،فرم کالسیک شعر خود را حفظ کرده و از دیگر سو ،در پی ایجاد چشمههتای جدیتدی بترای
شعر معا ر است و به همین خاطر ،ویژگیهای شتعر معا تر و نتوگرایی را بتر قصتیدهی کالستیک عربتی
تطبیه میدهد( ».محمود رحومۀ11:1933،؛ .به قول عبدالع ی المقالح «درست است که شعر او کالسیک و
سنتی است ،اما تصاویر و تعبیرهای نوگرا در بیشتر قصتیدههتای او ،مخصو تا قصتیدههتای ستالیان اخیتر
عمرش ،شعرش را به نوعی سوررئالیسم سوق متیدهتد» (بردونتی ،2111،ج 77 :1؛ بنتابراین ،سوررئالیستم
آخرین مرحله تطوّّر شعر بردونی است.
بردونی شیفته ی میراث عربی است و به شعر کالسیک و گرایش خطابی عالقهمند است .از عواملی کته
او را به دفاع از مسائل ح بی کشانده و اسلوب خطابی و فکر حماسی را در وی قوّّت بخشیده تفکر سیاسی
است .میتوان گفت ،کمتر قصیدهای در دیوان وی یافت میشود کته در آن عنصترخطاب نباشتد .در ستال
1911م ،اوّّلین دیوان شعریاش به نام «من أرض بلقیس» را سرود .این دیوان و همچنتین دیتوان «فتی طریته
الفجر» وی بیانگر نوآوری او در بنیان شعر کالسیک است« .زبان شتعری او رالبتا بته ستادگی و شتفافیّّت و

تورج زينيوند و همکاران

میسرود و از «ابوتمام» تأثیر میپذیرفت .او کالسیسم و نئوکالسیسم را پشت سر گذاشت و اندکی به اشعار

بیداری اسالمي در شعر معاصر يمن (مطالعه مورد پژوهش :شعر عبداهلل بردوني)

الف) سبک و قالب شعر (سنتی و نو)

تعابیر زیاد متمای است هرچند که زبانش ،سهل و ممتنع است .آثار شعریاش قابتل فهتم و بتیشتتر نشتأت
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گرفته از ژرفای زندگی روزمره است و تقریبا خالی از ابهام است و از بعد اجتماعی ،بته دلیتل رواج استامی

مطالعات

رنی در جامعه یمتن دارد www.algomhhoriah.net).؛ .عاطفتهی شتعری وی در زمینتههتای زن ،متادر،

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    مناطه ،ب رگان ،رویدادها ،سنتها ،ضرب المثلها و الفا و تعابیر ملی و اقتباس از ادبیّّات ملی ،حضتوری

بیدا ری  اسالم   

رربت ،ر ل های عاشقانه و شعرهای نوستالوژیک تجلی یافتته استت .از دیگتر ویژگتیهتای شتعر بردونتی،
گفتگو (حوار؛ است« ،گفتگو چهار چوبی است که بردونی تمام حرفهای سیاسی و اجتماعی ختود را در
آن میری د و یا به نمایش میگتذارد» (ر.ک :بتانکی41:1731،؛ .قصتص شتعری نیت از ویژگتیهتای شتعر

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

بردونی است و بیشتر بیانگر اتفاقات تاریخی و سیاسی یمن است.
ب) رمزگرایی در شعر عبداهلل بردونی
کاربرد نماد و اسطوره یکی از مبانی شعر معا ر عترب ،بتویژه شتعر پایتداری استت و شتاعر معا تر بترای
رسیدن به این هدف از اب ارهای گوناگون بهره می برد .در ادبیّّات معا ر و شعر نو ،شاعران به دو علتت بته
شعر نمادین و سمبولیک روی آوردند :شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه و استبداد و اختناق شدید حاکم بر
فضای آن و مقتضیّّات هنری (پورنامداریان و دیگران23:1791 ،؛ .بردونتی گترایش فراوانتی بته استتفاده از
اسطوره ،در شعر پایداری دارد و در کاربرد رم از دیگر هم معا رانش تبعیّّت نموده استت .ایتن نمادهتا و
رم ها با محورهای اسطوره ای ،تاریخی ،دینی ،طبیعی و  ...آمده است .کاربرد اسطوره ،در شعر وی ،بته دو
گونه است :الف؛ گونه نخست :کاربرد اسطورههایی از یونان قدیم و عربتی قتدیم .ب؛ گونته د ّوّم :کتاربرد
اسطوره های ملی یمن است که اسطورههای «سندباد»« ،شهرزاد» و «ابن علوان» بیشترین کاربرد را در شتعر
وی دارند .اسطورههای «شهرزاد» و «سندباد» ،برگفته از داستانهای ه ار و یک شب استت کته بردونتی در
شعرش برای معرفتی شخصتیّّت شتهید «محمتود محمتد ال بیتری» از استطوره «ستندباد» بهتره گرفتته استت.
«سندباد» ،از قهرمانان کتاب «ه ار و یک شب» ،دریانوردی است که طی هفت سفر پر حادثه ،بتا خطرهتای
وحشت انگی ی روبه رو شده و با اتکا به تدبیر و ابتکار شخصی و گاه بخت خوش ،بر تمام مشتکالت رلبته
میکند (ر.ک :دودمان کوشکی214:1733،؛ .وجه مشتترک «ستندباد» و «زبیتری» ،رنتو و آوارگتی آن دو
است .آن زمان که سندباد بعد از رربتش بازگشت تا در باغها و آسایش سترزمینش زنتدگی کنتد ،ستندباد
یمن ،این شاعر انقالبی ،به ختاطر سترزمینش عمتری را در آوارگتی و شتکنجه بته پایتان بترد و بته محتض
بازگشت به سرزمینش به شهادت رسید (العمری213:2117،؛:

.4

وَاغبَّرَ

بِالذِّبحِ

الْمَسِیرُ

 .1وَسَرَى ،وَعَادَ «السَندبَادُ»
.1

خَمس مِنَ السَّنَوَاتِ الَ

وَمَاادَ

بِالْجُثَثِ

الارَّوَاحُ

وَدَربُاهُ

الدَّمُ،

وَالناوَاحُ

لَیال

لَهُانَّ

الَ

وَ

صَبَااحُ

(بردونی ،2111،ج 111 -111: 2؛
(ترجمه . 1 :و مسیر با کشتار ربارآلود شد و سرآراز شب با اجساد به لترزه درآمتد .2 .و شتبانه حرکتت
نمود و (سندب اد؛ بازگشت در حالی که مسیرش خون و گریه و گریه و ماتم بود .7 .پنو سال ،از ستالهتایی
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دو  فصلناهم  لمی   –رتوج   
مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

شاعر معتقد است اگرچه «زبیری» کشته شده است ،امّّا ه اران زبیری دیگتر بته جتای وی قیتام خواهتد
نمود و انتقام خون وی و فکری را که به خاطرش به شهادت رسیده است ،خواهند گرفت .به همتین ختاطر
در ادامه قصیده ،در الفتاظش بته ستکوت «داستتانسترایی شتبانه» اشتاره نمتوده استت کته بته معنتای پایتان
داستانسرایی شبانه و قصه و انتظار مرگ برای «شهرزاد» است و این سکوت ،رم ی برای شکست و ناکامی
است .وی ،سکوت مردم در مقابل شهادت زبیری را شکست انقالب می داند و بر آن است تا با بهرهگیتری

«ال بَیری»

الشَّرِیدُ

وَأفْشَتِ

.1

وَتَنَاقَلَ

الجو

الصَّدَى

فَزَقَاا

.1

مَاذَا

تَقُولُ

الریحُ

فَالْغَابَااتُ

.1

وَیُحَدِّقُ

الرَاعِی

فَتُخْبِرُهُ

مَارَاتاِعَاهُ

.1

سَتَکِل

«شهرزاد»

وَیَسکُاتُ

.4

فَدَوَى

یَوماً

الریَاحُ

الْوَعدَ

وَالطِماَاحُ

التَّهَامُسُ
وَ

تُومِ.ءُ

الْبِطَاحُ
الْفِسَااااحُ

السَّمارُ

الْمُباَاحُ

(بردونی ،2111،ج 111 :2؛
(ترجمه .1 :پس «زبیری» آواره ،بان

برآورد و بادها وعده را پراکنتده نمودنتد .2 .و فضتا ،پتژواک را

روایت نمود و نجوا و نیم نگاه فریاد برآوردند .7 .باد چه میگوید؟ پس جنگلها و سرزمینهای همتوار بتا
ایما و اشاره نشان میدهند .4 .و چوپان خیره میشتود و مراتتع وستیعش ،او را بتا خبتر متیستازند  .1روزی
«شهرزاد» ناتوان میشود و داستانسرایی شبانه پایان مییابد؛.
بردونی ،در قصیده «أغنیة من خشب»« ،ابولهب» را که به دشمنی با پیامبر مشهور است ،به عنوان رمت ی
برای حاکمان گمراه و ستمگر قرار داده است:

تورج زينيوند و همکاران

از این رم ها به شعلهور نمودن انقالب کمک نماید:

بیداری اسالمي در شعر معاصر يمن (مطالعه مورد پژوهش :شعر عبداهلل بردوني)

که نه شبی برایشان باقی مانده بود و نه بحی؛.
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دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
مطالعات

بیدا ری  اسالم   

 .4لِمَاذَا الْعَدو الْقَصِی اقْتَرَب

لِأنَّ

 .1لِأنَّ «أبَالَهَب» لَم یَمُت

وَکُل الذ

الْحَبِیبَ

الْقَرِیبَ

اغْتَرَب

مَاتَ ضَوءُ اللهَب

(بردونی ،2111 ،ج 719 -713: 2؛
(ترجمه . 1 :چرا دشمن دور ن دیک شده است؟ زیرا ن دیکِ دوست داشتنی ،رریب شده است.
 .2برای اینکه ابولهب نمرده است و همه آنچه که مرد ،روشنایی آتش است؛.
او ،میراث گذشته را در جهت بیان آرمان ها و اهداف مبارزه جویانه خویش به کتار گرفتته استت .وی،
همچنین نمادهایی را متناسب با شرایط روزگارش در شعر به کار برده است که خود بیانگر محتتواگرایی و

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

هدفمندی شعر از نگاه اوست .بردونی در بسیاری اوقات ،به فراخوانی رم های متنوّّع از دورههتای مختلتف
در شعرش گرایش دارد و این تداخل در تمام ابیتاتش موجتود استت (العمتری114:2117،؛ و در بعضتی از
قصایدش همچون قصیده «الفاتح األع ل» به ذکتر رم هتای بستیاری از اشتخا) و مکتانهتا و جنت

هتا و

رویدادها پرداخته است .عبدالع ی المقالح این زیادهروی در ذکر اسامی و تراکم رم ها در شعر بردونتی را
تنها نقطه منفی در شعر بردونی میداند و معتقد است که «این زیادهروی در شتعر وی باعت

ایجتاد ابهتام و

پیچیدگی شده است» (المقالح 19:1931،؛ و این اسامی گاهی خا یّّت رم بودن خود را از دست میدهند:
 .4فِی کُلِّ کِتَاب عَنْ بَطَل

أخْبَار

(کَعَنْتَرَة)

یَجتَر

.1

یَقْتَادُ

الْخَیلَ

 .7وَیُنَاضِل (قَیصَرَ؛ فِی (رُومَا؛

عَنْهُ
الزَقَّ

(کَسِبِرْتَاکُوسَ)

 .4یَطوی (اإلسکَندَرَ؛ فِی یَدِهِ

وَیَجُولُ

عَلَ.

لَم
مَعَ

تُنْقَلْ
(الْأخْطَلْ)

وَالَ

یَفْشَلْ

کِتْفَی

(أخْیَلْ)

***
یُذْکِی

عَینَی

(سینَا)

.1

فَیُعَفَّرُ

(ابرَهَةَ)..

 .6یَهمی فَوقَ (الْجَوالَنِ) لَظً.

یَرْمِی

(بِالشَّمرِ)

 .3یَمحُو (سَایجُونَ؛ بإ بَعِهِ

وَیُمَزِّقُ

بِدَمِ

(خَیبَر)

عَنِ

الْمُحتَلْ
الْمَنْهَلْ
بِالْمِنْجَلْ

(بردونی ،2111 ،ج237-231 :2؛
(ترجمه .1 :در هر کتابی از هر قهرمانی ،خبرهایی است که نقل نشتده استت .2 .ماننتد «عنتتره» استب را
میراند و با أخطل رذا را نشخوار میکند .7 .و از (قیصر؛ در (روم؛ حمایت میکند .همانند (اسپارتاکوس؛
که شکست نمیخورد( .4 .اسکندر؛ را در دستش ،در هم میپیچد و بر شانههای (أخیل؛ گردش متیکنتد.

( .1أبرهه؛ را به خاک میمالد ...چشمهای (سینا؛ با خون اشغالگر برافروخته میشود .1 .زبانه آتش را بر سر
(جوالن؛ فرود میری د .به وسیله (شمر؛ ،از آبشخور میراند( .3 .سایجون؛ را با انگشتتش محتو متیکنتد و
خیبر را به وسیله داس پاره میکند؛.
رم های دیگری در شعر شاعر بکار رفته است که به ذکر ایجاز گونهی آنها بسنده میشود:
 .1عکا ،حیفا :نمادهای پایداری و رنو و شهادت (ج 491،491/2؛
 .2پیامبر اسالم ،خاتم الرسل ،طه ،احمد النور :نماد منجی ونابود کننده ستم (ج 111 ،111 ،119،114/1؛
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 .4افشین :نمادی است برای انسانهای فر ت طلب و خائن (ج 211/2؛
 .1خالد و عمر :نمادهایی از شجاعت و منجی و جاتبخش بودن مظلومان (ج  ،172/1ج 93 /2؛
 .1معتصم :نمادی است از یک منجی و فریادرس (ج 211 /2؛
 .3ابوتمام :نمادی است از یک انسانی با ا الت که نسبت به عرب تعصب دارد (ج 217 /2؛
 .3مثنی ابن حارثه :نمادی است برای شجاعت و ریرت (ج 212 /2؛
 .9بابک خرم دین :نمادی است برای خیانت (ج 212/2؛
 .11ریح :نمادی است برای دشمن ویرانگر (ج 111 /1؛
 .12فجر :نماد آینده روشن (ج 793 /1؛
 .17ذئاب :نماد درندگی و وحشیگری است (ج 741/1؛
 .14الضاد :نمادی است برای فرهن

و تمدن و ا الت عربی (ج 143 /2؛

 .11دم :نماد پویایی و باروری است (ج 113 /2؛
 .11جراح :نماد رنو ،مصیبت و سختی است (ج 114 /1؛
 .13لیل :نماد رربت و ظلم (ج 114/1؛
 .13عصفور :نماد مبارزان راه آزادی (ج  ،717 /1ج 111 /2؛
 .19جراد :نمادی است برای دشمن ویرانگر (ج 123 /2؛
 .21افاعی :نمادی است برای دشمن (ج 139 /1؛
 .21فرعون :نمادی است از حاکم ستمگر یمتن (ج 431 /2؛  .22ابوجهتل :نمتادی استت بترای دشتمنی (ج
413/2؛.

تورج زينيوند و همکاران

 .11واشنطن :نماد توطئه و مکر و ستم (ج 471 ،731 ،212 /2؛

بیداری اسالمي در شعر معاصر يمن (مطالعه مورد پژوهش :شعر عبداهلل بردوني)

 .7بلقیس :نمادی است برای کشور یمن (ج  ،11/1ج 212 ،719/2؛

نتیجهگیری
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بیدا ری  اسالم   

 -1عبدا بردونی شعرش را در خدمت به تصویر کشیدن اوضاع نابسامان جامعه یمن و قضایای موجود
در آن چون تغییر ارزشها ،فساد قدرت و انحرافات آن قرار داده است.
 -2شعر او به خاطر گرایشهای بشر دوستانه شاعر در این حیطه ،عالوه بر جنبههای قومی و ملی ،دارای
ویژگی های فرا ملی نی هست که شعر ایشتان را تتا انتدازهای از دیگتر معا تران و شتاعران ادب پایتداری،
متمای و برجسته مینماید.
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 -7وی با روحیه ای انقالبی و جسورانه در مقابل ظالم ستتمکار متیایستتد و پترده از چهتره زشتت وی
برمیدارد ،از جنبشهای ا الحگرایانه مردمی حمایت میکند و با اشعار ملتیگرایانته ختود نهتال امیتد بته
آینده روشن را در دلهای مردم ستمدیده میکارد.
 -4دیوانهای دوازده گانه وی ،تفسیر و تحلیلی جستورانه و نقتدی عمیته و آگاهانته از اوضتاع جامعته
بحرانزدهی یمن است که سالهای متمادی درگیر جن

های طوالنی داخلتی ،مبتارزه بتا استتعمار و فستاد

حاکمان و فقر بوده است.
 -1بارزترین مضمون های پایداری در شعر بردونی عبارتند از :عشه به وطن ،فلسطین اشتغالی ،وحتدت
ملی قتومی ،تحت ّدّی و تهدیتد دشتمن ،رثتای شتهیدان ،سترزنش حاکمتان و نارضتایتی از وضتع موجتود و
نوستالوژی است.
 -1رربت بردونی بیشتر رربت فکری ،سیاسی و اجتمتاعی استت و ابتراز تحستر و دلتنگتی نستبت بته
گذشته درخشان اعراب.
 -3در دیوان شاعر ،مهمترین خصایص ادبی دورههای شعر نو عربی ،همچتون کالستیک ،رمانتیتک و
واقعیتگرایی به چشم میخورد.
 -3او شاعری رم گراست و در شعرش از میراث عربی و ملی خویش برای ستوق دادن متردم یمتن بته
سوی مبارزه با بیدادگری ها و ترسیم چهره بیدادگران بسیار بهره برده است .کاربرد نماد و اسطوره در شتعر
وی فراوان است و به ورت رم های اسطورهای ،دینی ،تاریخی و معا ر استت .وی هتم از استطورههتای
یونانی و عربی قدیم و اسطوره های ملی کشورش استفاده نموده است .اف ون بر این ،میتتوان دریافتت کته
نمادهای به کار رفته در شعر بردونی ،بیشتر نشأت گرفته از آموزههای تاریخی و دینی شاعر است.

منابع
1ـ فارسی:
ت تقوی ،رسول (1732؛ ،نمایش دف ادب معاصرعرب ،نمایش عربی .انتشارات نمادین ،تهران.
ت زینیوند ،تورج و مرادی ،مریم ( ،)1792تحلیل مضمونی و ساختافی شعر جودت اللزوینی .پایتاننامته
کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی.
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دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی.
ت سلیمی ،علی و موسوی ،زینب (1792؛ ،تحلیل دفونمای های اعتراای دف اشعاف امل دنلتل و اختوان

آالث .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی.
ت شاملو ،سعید (1731؛ ،آسیب شناسی فوانی .چاپ ششم ،تهران ،انتشارات ارشد.
ت الحی طبس ،فهیمه (1792؛ ،تحلیل ساختافی و مضمونی دف اشعاف کمال ناصر ،پایاننامه کارشناستی
ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی.
پافسی معاصر .سال دوم ،شماره اول ،بهار و تابستان ،ص .43 -21
ت دودمان کوشکی ،علی (1733؛« ،بهرهگیری از شیوههای نوین ادبی در شعر پایتداری ملتت فلستطین»،
نام پایدافی :مجموع ملاالت اولین کنگره ادبیّّات پایدافی کرمان .چاپ اول ،تهران :بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس.
ت رجای ی ،نجمه و حبیبی ،علی ا غر ( « ،)1791تکنیک نقاب در قصیده « المسیح بعد الصلب» بتدر
شاکر س ّیّاب» ،نشری ادب عربی .دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران ،سال سوم ،شماره ،1
ص .114 -31
ت شتریفیان ،مهتدی و تیمتوری ،شتریف (1731؛« ،بررستی فراینتد نوستتالوژی در شتعر معا تر فارستی
(براساس اشعار نیما یوشیو و مهدی اخوان ثال ؛» ،نشری ادبّّیات و زبانها کاوشنامت زبتان و ادب .بهتار و
تابستان .ص .12 ˚ 72
ت قادری ،فاطمه (1791؛« ،جلوه های مقاومت در آثار محمد الماروط» ،نشری ادبیّّات پایتدافی .ستال
دوم ،شماره چهارم ،بهار.

تورج زينيوند و همکاران

ت پورنامداریان ،تقی و دیگران (1791؛« ،بررسی و تأویل چند نمتاد در شتعر معا تر» ،نشتری ادبیتات

بیداری اسالمي در شعر معاصر يمن (مطالعه مورد پژوهش :شعر عبداهلل بردوني)

ت سلیمی ،علی و فاروق ،نعمتی (1792؛ ،نلتد مضتمون و ستاختاف شتعر ستید قطتب .پایتان نامته دکتترا،

ت ک یانی ،حستن و میرقتادری ،فضتل ا (1733؛ « ،شتهید و جانبتاز در شتعر ابتراهیم طوقتان شتاعر
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مقاومت فلسطین» ،نشری دانشکده ادبیات و علوم انسانی .دانشگاه شهید با هنر کرمان ،شماره اول،
ص .142 ˚ 123
ت ممتحن ،مهدی و مجیدی ،حستین(1791؛« ،تطبیته نوستتالوژی در اندیشته جبتران و نیمتا» ،فصتلنام

ادبیات تطبیلی .دانشگاه آزاد اسالمی جیرفت ،شماره  ،21ص .211 -139

0ـ عربی:
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ت المقالح ،عبدالعزیز ( 4994م ،).أصوات من الزمن الج ی  .بیروت :دار العودة.
ت بردونی ،عبداهلل ( 1116م ،).دیوان عب اهلل البردونی .بیروت :دارالعودة.
ت العمر  ،فاطمه (1111م ،).اثر التراث فی شعر عبداهلل البردونی ،جامعة الکوفة ،کلیة اآلداب ،قسم اللغة
العربیة.
ت غنیمی ،هالل ،محمد ( 4991م ،).األدب المقارن ،الطبعة ،41 ،بیروت :دار العودة.
ت الکند  ،منال ( 1119م« ،).ابداع فی الظالم :الشاعر عبداهلل البردونی» ،المجلة الثقافیة «عود الن ».
العدد .19
ت محمود رحومة ،محمد ( 4991م ،).د اسات فی الشعر و المسرح الیمنی .صنعاء ،دارالکلمة.
تت المقالح ،عبدالعزیز ( 4919م« ،).األبعاد الموضوعیة و الفنیاة للحرکاة شاعر المعاصار» ،مجلتة اکحتوبر
القاهریة .العدد(.)41
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