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زندگى نامۀ استاد عبدالعلى ادیب برومند

برخوار  از شهرستان  زادگاهش شهر «گـز»  خردادماه 1303در  برومند در 21  عبدالعلى ادیب 

اصفهان به دنیا آمد. پدرش مرحوم مصطفى قلى خان برومند از خوانین گـز بود که از حسن 

خط و مقدمات زبان عربى و آگاهى هاى تاریخى بهره داشت. به زبان فرانسه مسلط و از جمله 

تجددطلبان عصر بود، هیچ گاه شغل دولتى نپذیرفت و به کار ِملکدارى و کشاورزى اکتفا کرد. 

سواد  از  که  بود  برومند  حیدرعلى خان  استاد  بزرگ  خواهر  غفار دخت،  رباب  مرحوم  مادرش 

خـانـواده  اقتصادى  امـور  تنظیم  و  خـانـه دارى  در  نبود،  بـى بـهره  نــوشتن  و  خــوانــدن 

و  پیگیرى  با شخصیت به شمار مى رفت که دربارة تحصیالت فرزندان هم  و  لیاقت مند  زنى 

عالقه مندى کامل از خود نشان مى داد. 

     ادیب برومند در شش سالگى نزد معلم سرخانه که «مال قنبر» نام داشت و مکتب دار بـود، 

خـوانـدن و نوشتن را آغــاز کرد و پس از دو سال به اصفهان آمـد و نخست دو سه ماه در 

مدرسۀ «قدسیه» درس خواند و سپس در دبیرستان «فرهنگ» که مدیرش روانشاد «مجید میر 

احمدى» از پیشگامان آموزش و پرورش اصفهان بود نام نویسى کرد و از کالس سوم ابتدایى 

دبیرستان  به  سیکل  دریافت  از  پس  پرداخت.  تحصیل  به  دبیرستان  آن  در  متوسطه  سوم  تا 

«صارمیه» اصفهان رفت و در رشتۀ ادبى دیپلم گرفت و در شهریورماه 1321 به منظور ادامه 



تحصیل به تهران رفت و در سال 1324 موفــق به گرفتن لیسانس در رشتۀ حقوق قضایى 

براى شغل  دادگسترى ابالغى  از وزارت  ادیب برومند در سال 1325  از دانشکده حقوق شد. 

دادیارى دادگسترى اردبیل دریافت کرد ولى از پذیرفتن سَمت قضایى اعـراض کرد و تقاضاى 

صدور پـروانـه کارآموزى وکالت دادگسترى کرد و دو سال بعد به طور مستقـل به عنوان وکیل 

ـّى در ایران بود و وکالت هاى  پایه یک دادگسترى مشغول کار شد؛ وى سال ها وکیل بانک مل

متفرق را کمتر مى پذیرفت و در این حرفه همواره براى احقاق حقوق مى کوشید.

      ادیب برومند در ظرف مدتى که در دانشکدة حقوق تحصیل مى کرد نسبت به تکمیل 

معلومات ادبى و پرورش دادن طبع شاعرى خود غافل نبود بلکه با کوشش بسیار شمار فراوانى 

از متون معتبر نظم و نثر پارسى را با دقت تمام مطالعه کرد و در شعر و ادب به ممارست پرداخت 

و به زبان عربى و فرانسه نیز به خوبى آشنایى پیدا کرد. ادیب تا سن 16 سالگى به نثرنویسى 

اهتمام مى ورزید ولى از 17 سالگى بیشتر به شعر و شاعرى روى آورد و با عالقه و دلبستگى 

به شاعران و اشعار شعراى دوران مشروطه خواهى براى ادامُه آن سبِک نوپا از جهت موضوع 

این  از  پیروى  به  قرار مى داد،  ابتالآت زمان را موضوع شعر  نداشت و  و مطلب که دیرینگى 

سبک پرداخت و تا به امروز دنبالۀ این سبک را رها نکرده است. پس از رویداد سوم شهریورماه 

1320 و اشغال ایران به وسیلۀ متـفـقـیـن در جنگ جهانى دوم، به سرودن شعرهاى سیاسى و 

میهنى پرداخت. موضوع این اشعار حمله به اشغال کنندگان ایران و مخالفت با عـوامـل بیگانه 

استبداد دورة رضاشاه و تقویت آزادى خواهى  انـتـقـاد از  انگلیس و  یعنى هواداران شوروى و 

بود که در جـرایـد و مجالت کشور  ایران  در مـردم  و حِس وطن خـواهـى  و استقالل طلبى 

منتشر مى شد. افـزون بر این، ادیب نسبت به دسته ها و حزب هاى دست نشاندة بیگانگان نیز 

با حربۀ شعر و زبان قلم به جنگ و ستیز ادامه مى داد، چنان که در غائلۀ آذربایجان و زمزمۀ 

تجزیه طلبى در آن سامان به شّدت بر ضد حزب دموکرات آذربایجان و حکومت «سید جعفر 

پیشه ورى» مـبـارزة قـلمى و شعرى را آغـاز کرد کـه تـا پـایـان حـادثـه و بعد از آن از این 

حمالت دست نکشید. 

     ادیب برومند از آبان ماه 1328 که جبهۀ ملى ایران به رهبرى زنده یاد «دکتر محمد مصدق» 

بنیان گذارى شد و نهضِت «ملى کردن صنعت نفت در سراسر ایران» جنب و جوش خاصى پدید 

آورده بود، از هـواداران سر سخت نهضت ملى ایران شد و با سرودن اشعار میهنى و سیاسى به 

یارى و همگامى جبهه ملى و این نهضت ضد استعمارى پرداخت و با نفوذ سیاسِى انگلیس و 
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تحریکات روسیۀ شوروى درآویخت. او بعد از کودتاى شوم 28 امرداد 1332 با حکومت کودتا 

به مبارزه برخاست و پس از تشکیل دورة دوم فعالیت هاى جبهه ملى از روز نخست در شمار 

پایه گذاران این جبهه با حکومت استبدادى «محمدرضا شاه» مخالفت کرد و در نتیجۀ مبارزه 

با استبداد، سه بار زندانى شد. هنگام تجدید فعالیت جبهه در سال 1357 عضو شوراى مرکزى 

جبهۀ ملى و سپس عضو هیئت رهبرى بود و به اتفاِق هم مسلکان خود در حزب ایران و جبهه، 

با خیزش ملت، همگامى کرد و در این راه، پایبندى خود را به اصالت انقالب و انتقاد از انحرافات 

ادامۀ  به  زیان بخش آن نشان داد. در سال 1373 با همراهى چند تن از همفکران، بار دیگر 

فعالیت هاى سیاسى جبهه، پس از مدتى پراکندگى اقدام کرد و با سازمان دهى جبهه از وقفه اى 

که در این مسیر پیش آمده بود جلوگیرى کرد. بارى سخن کوتاه، ادیب برومند مدت هفتاد سال 

با قلم و قدم در راِه سربلندى ایران و آزادى و ضدیت با استبداد و استعمار کوشیده و بیش ترین 

قسمت اشعارش میهنى و سیاسى و ملى است.

فرزند «حاج عبداهللا  امینـى»  با خاله زادة خود «فرنگیس  اردیبهشت ماه 1326  ادیب در       

امینـى سدهى» پیوند زناشویى بست و از وى سه فرزند به نام هاى «جهانشاه»، «پوراندخت» 

و  دندان  کاشت  و  لثـه  جراحى  در  متخصص  دندان پزشک  اولى  که  شد  زاده  «شهریار»  و 

مؤّسس  و  مدیر  سومین  و  ادبیات  پژوهشگر  و  دادگسترى  وکیل  دومى  و  است  موسیقى دان 

بین المللى  بازرگانى  مدیریت  رشتۀ  در  لیسانس  داراى  و  ایران  کوشان  بازار  بازرگانى  شرکت 

است. همسر ادیب برومند بانویى دین دار، نیکوکار و روشن اندیش بود و با شوهر خود همفکرى 

و صمیمیت و سازگارى کامل داشت. برومند چندین بار به اروپا و یک بار به آمریکا و مصر سفر 

بـه زیارت  برومند  اتفاق دایـى خـود مرحوم حاج حـیـدرعلى خان  به  کرده و در سال 1355 

مره رفته است (زمستان سال 1380). گفتنى  ـُ ـع نائل شده و دوبار نیز به حج ع ـّ کعبه و حج تمت

است ادیب برومند در خطاطى هم ممارست کرده و شکسته نستعلیق را بسیار خوش مى نویسد.

آثار شعرى چاپ شدة ادیب برومند 

«ناله هاى وطن» شامل اشعارى است که به مناسبت رویداد سوم شهریورماه 1320 و دفاع از 

استقالل کشور و آزادى ملت سروده شده است؛

نیز  آنان و  رهبران استقالل طلب  از کشورهاى استعمارزده و  «پیام آزادى» دربارة حمایت   .1

مخالفت با خشونت و جنگ و هـوادارى از حقوق بشر است که به 27 زبان ترجمه شده است. 

زندگى نامۀ استاد عبدالعلى ادیب برومند ❖ 17



2. «درد آشنا» که قسمتى از غزل هاى عاشقانه، عرفانى، سیاسى است؛

3. «سرود رهایى» مشتمل بر اشعارى در هـوادارى از نهضت ملى شدن نفت و طرِد سیاست 

استعمارى و نکوهش کودتاى 28 امرداد و مبارزه با نظام استبدادى شاه است؛

4. «راز پرواز» دربردارندة شعرهاى مذهبى است که داراى صبغه حماسى است؛

5. «مثنوى اصفهان» دربارة اوصاف شهر تاریخى اصفهان و ویژگى هاى گوناگون آن است؛

دربارة   … و  انواع شعر مانند مـثـنـوى، قصیده، غــزل  از  6. «حاصل هستى» کـه عبارت 

مطالب گوناگون است.

7. «مجموعه اشعار» که شامل بخشى از اشعار منتشرشده و نشدة استاد است که در دو جلد به 

چاپ رسیده است و جلد سوم آن نیز پس از این منتشر مى شود.

آثار پژوهشى ادیب برومند

1. تصحیح «خرد نامه» نگارش ابوالفـضـل یوسف بن على مستوفى که انجمن آثار ملى آن را 

چاپ کرده است.

2. تصحیـح دیــوان خـواجـه حـافظ شیـرازى بـا مقابـلـه دو چـاپ معتبر (قـزوینى – غـنـى) 

همکارى  با  کاتب،  حسیـن  پیر  خط  به   874 مورخ  خطى  نسخُه  یک  با  (خــانلـرى)  و 

پوران دخت برومند.

3. هنر قـلـمـدان در تعریف و توصیف ساخت وساز این پـدیـدة هنرى و سبک کـار جمعى از 

استادان قلمدان نگارى.

از شاهنامۀ  آوردن کیخسرو»  براى  ترکستان  به  رفتن گیـو  4. تصحیح «داستان سیاووش و 

فردوسى.

5. تصحیح داستان «رستم و اسفندیار» به پیوست «هفت خوان اسفندیار» از شاهنامۀ فردوسى.

6. مجموعه مقاالت به نام «طراز سخن» در موضوع هاى ادبـى، هنرى و سیاسى.

ـّى فـردوسـى بــه پـیـوست  7. کتاب «بـه پیشگـاه فـردوسـى» دربــارة شخصیت ادبـى و مـل

شعرهاى این سراینده در گرامیداشت آن شاعر بزرگ.

8. تصحیح و چاپ تـذکـرة «خالصة االشعار و نتایج االفکار» بـه قلم تقى الـدین کـاشـانـى 

متخلص به «ذکرى» (قسمت معاصران).

9. کوشش بـراى چاپ کتاب مصّور «تاریخ جهانگشاى نادرى» (از مجموعه شخصى) کـه از 
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لحاظ چگونگى تصاویر منحصربه فرد است و نوشتن پیشگفتارى بر آن.

10. کوشش بـراى چـاپ دیـوان حـافظ منسوب بـه خط «میرعماد حسنى» مورخ 1008 و 

نوشتن پیشگفتارى بر آن.

11. «نگارستان ادیب» که شامل مجموعه اى از آثار نقاشى و نگارگرى استادان است که ادیب، 

آنها را معرفى کرده که به تازگى منتشر شده است.

آثار صوتى ادیب برومند

1. حماسۀ ایران، به یاد آزاد شدن خرمشهر؛ شعر و دکلمۀ ادیب برومند همراه با بداهه نوازى 

جلیل شهناز و پرویز یاحقى.

فریدون  برومند،  جهانشاه  نوازندگى  با  همراه  برومند  ادیب  صداى  و  شعر  غزل؛  از  باغى   .2

احتشامى، مهران مهتدى و جهانگیر ملک.
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