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ABSTRACT 

اليمن بلد جمھوري له تاريخ عريق حافل باألحداث والوقائع التي غيرت مجرى الحياة  ومن المعلوم أن
البشرية، له خصائص وميزات قلما تجتمع في حوزة بلد واحد إنه ھو من الدول العربية التي سبقت في 

ة تحاول استقبال رياح الديمقرا طية والعلمانية وذلك استجابة للمتطلبات المحلية والدولية، فھذه المنطق
كغيرھا من الدول العربية من أمثال مصرواألردن والجزائر و تونس ومورتانيا وأن تختار لتعددية 
السياسيةإال أن ھذه التعددية لم تترك تأثيرا كبيرا في جوھر تداول السلطة وممارسة الحكم،فعلى الرغم من 

بطابع خاص وفقا لمقومات المجتمع اشتراك اليمن في كل الخصائص السياسية فإن حياتھا السياسية تتميز 
 اليمني الغارق في عمق التاريخ ،

وفي ھذا البلد العريق ولد كثير من العلماء واألدباء والشعراء منذ ما قبل اإلسالم من أمثال عبد العزيز 
ر المقالح،وأسعد الكامل وغيرھما كثير من األدباء والشعراء،ومن بين ھؤالءالشعراء والبلغاء انتخبت الشاع

والناقد عبد هللا البردوني ألسباب عديدة ومنھا ميزة شعره إذ أنھا تختلف عن خصائص الشعراء اليمنيين 
اآلخرين ولعل أھم ما يميز البردوني عن أبناء جيله ھو نزعته اإلنسانية وميوله اليسارية، ففي ھذا السياق 

عيا كليا بكل ما كان يحدث من الوقائع في نجد دواوينه اإلثنى عشر تمتاز بنقد الذع عميق وذلك ألنه كان وا
 المجتمع اليمني الحاضر

  : يتكون ھذ البحث من مقدمة وأربعة أبواب على النحو اآلتي
ويتكون من خمسة فصول ، تحدثت في الفصل األول عن الشعر في اليمن قبل البردوني و :  الباب األول

قدمت دراسة جدية مع ذكر تاريخ اليمن و نفوذ القوى البريطانية واألتراك على اليمن باإلضافة إلى بيان 
ية من أمثال بعض الشعراء العباقر الذين تركوا بصمات تاريخية على أرض اليمن في األدب واللغة العرب

إمرؤ القيس وعبد يغوث الحارثي وعمرو بن معدي كرب و الزبيري ومفرغ بن يزيد الحميري ووضاع 
اليمن ، وفي الفصل الثاني عن أھم الدراسات حول الشعر المعاصر في اليمن وركزت على الشعر اليمني 

في الفصل الثالث م حيث ظھرت بواكير الشعر المعاصر في اليمن و1944المعاصر وأشرت إلى عام 
استعرضت بالحالة االجتماعية والثقافية بجمھورية اليمن بإسھاب ،ثم توجھت إلى الفصل الرابع وتناولت 
الحالة االقتصادية ومما يورد اليمن ويصدره من المنتوجات والسلعات الغذائية واألدوات األخرى وأما 

  .حصرا جميع جوانبھاالفصل الخامس بينت فيه الحالة السياسية بجمھورية اليمن 
ويتكون من ستة فصول وذكرت في الفصل األول أسماء بعض مكافيف العرب بإلقاء الضوء : الباب الثاني

وأبا سفيان بن الحرب ) رضى هللا عنه (على حياتھم بالحصر من أمثال أبا قحافة، وھو والد أبوبكر الصديق 
نصاري ووعقيل بن أبي طالب وكذالك كثيرا من والبراء بن عازب ، وجابربن عبد هللا وكعب بن مالك األ

المكافيف العرب ضمن كفيف البردوني ،وفي الفصل الثاني تحدثت عن مولده ونشأته ومكانه حيث ترعرع 
ونشأ البردوني كإنسان عالي باعتبار أنه يعكس أثرا عميقا بشكل مباشر أو غير مياشر على نتاجه األدبي، 
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ثت عن جيله و بيئته التي قضى فيھا من حياته الكفاحية يليھا ذكر حياته وفي الفصل الثالث والرابع تحد
الدراسية والتربوية ،وأما الفصل الخامس والسادس تناولت موقف البردوني عن حياته وشخصيته العلمية 
 وحاولت فيه استقصاء آراء نخبة من المثقفين العرب حول أدب البردوني ومكانته األدبية في المشھد الثقافي

العربي على اعتبار أنه أھم ظاھرة أدبية فرضت وجودھا في النصف الثاني من القرن الماضي و رسمت 
  .مالمح القرن العشرين  تفردت  في األدب والنقد في العالم العربي

ويتكون من خمسة فصول ، الفصل األول حاولت فيه اإلحاطة برحلته الشعرية ودراسة وتتبع :  الباب الثالث
ينه مع ذكر السياق والظروف التي تتسبب تلك الدواوين الشعرية والتي تشمل على اثنا عشر جميع دواو

وجوه " " زمان بالنوعية " "السفر إلى األيام الخضر" "لعيني أم بلقيس " " من أرض بلقيس" ديوانا أمثال 
وفي الفصل  على مختلف الموضوعات ،" جواب العصور" " رواغ المصابيح " " دخانية في مرايا الليل

الثاني تحدثت عن الصورة الفنية وإبراز مالمحھا وسماتھا في شعر البردوني مع بيان الموسيقى والقافية في 
شعره ، وفي الفصل الثالث والرابع ذكرت أسلوب البردوني من شعره  وأيضا ذكرت مكانة البردوني في 

زين في شأن عبد هللا البردوني اعترافا الشعر العربي مع سرد بعض الشھادات األدبية من األدباء البار
بشخصيته الفذة في األدب العربي ، وأما الفصل الخامس بحثت فيه موقفه من الزمن و موقفه من المكان 
وموقفه من اإلنسان وقد حاولت ما وسعتني الفكرة وأدركتني الخاطرة بذل الجھد في الكشف عن مواقفه 

  .المتعددة بقدر التفصيل
يز البردوني في ــه عن تمــت فيــدثــل األول تحـــمسة فصول ، الفصــون من خــــيتك :الباب الرابع 

ح ـــوده النقدية مالمـــردوني في جھـــــى أن للبـــرت إلــــاد وأشــريه من النقـــابة النقدية عن معاصـــتالكت
ا ــان قريبـردوني كــأن البـثبتت بوى القضايا واآلراء ، وأــوب وعلى مستـــوى األسلـــارزة على مستــب
ل ـــة النقد ، أما الفصــلية اإلبداع وطريقــامه بتفسير عمــھج الفني في اھتمــانسي والمنـــن االتجاه الرومــم

زھا كما تراءى ــث آراء البردوني النقدية و أوجـــه إذ بحــيرا فيــل األول ومتغاــالثاني فكان امتدادا للفص
رية و تطرقت في الفصل الثالث و الرابع إلى خصوماته األدبية وأحكامه ــه النثــالل كتاباتــــمن خك ــلي ذال

ل ولكن حسبي ــدم إيفاء ھذ الفصــرف بعــالنقدية حتى تكتمل الصورة وتحدد مالمح الفكرة ،وإن كنت أعت
البردوني النقدية أني حاولت ،وفي الفصل الخامس واألخير سقت فصال حول نظرة عابرة على كتب 

قديمه  اليمنيرحلة في الشعر" والنثرية وحاولت تقديم دراسة موجزة عن جميع كتبه النقدية والنثرية أمثال 
الثقافة والثورة في " ھوري ــن الجمــاليم" " فنون األدب الشعبي في اليمن "  "قضايا يمنية " " وحديثه 

ة مع بيان األساليب والمحركات النقدية ، وقد حاولت ما واستعرضت بكثير من موضوعاتھا النقدي"  اليمن 
وسعني الجھد إبراز مالمح وسمات عبد هللا البردوني اإلنسانية واألدبية والنقدية معترفا بالتقصير وملتمسا 

  العذر بقلة الزاد المعين و ضحالة المعرفة و اضطراب المنھج،
ائج التي توصــلت إليــــھا في الدراســة،وال بــد مـــن أما الخاتمـــة فقد تضمــنت أھم النتــ          

صعوبــات تواجه ألي عمــل،و كــانت الصعوبــات جمـــة وال سيما في البداية إال أن قوة العزيمة بعد 
ذلك كله . االتكال على هللا وحب العمل في الموضوع كھذا وتشجيع أساتذتي األجالء وزمالئي األفاضل

 .ادة مصممة على إخراج جھد أفضلجعلني قوية اإلر


