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«سرود آزادى»
نقد و بررسى مجموعۀ «پژواك ادب» 

گزیدة اشعار «استاد ادیب برومند» شاعر ملّى ایران

محمدرضا تبریزى شیرازى

پژوهشگر و نویسنده

ام فروشوى  ـّ بــا شــعر مــن از دل غــم ای

این طبع ادیب است که چون آب روان است

این مجموعه که چاپ اّول آن در سال 1389 در 672 صفحه به سرمایۀ مؤسسۀ انتشارات نگاه 

در 2000 نسخه به قطع وزیرى انتشار یافته، مشتمل است بر سخن ناشر آقاى علیرضا رئیس 

دانایى و مقدمه اى مستوفى به قلم استاد، در چهار بخش تحت عناوین گل هاى موسمى، سرود 

رهایى، پیام آزادى و حاصل هستى تدوین گردیده و هر کدام از این بخش ها سروده هایى را با 

نام هاى انتخابى و زیباى شاعر استاد، در برگرفته که نشان از حذاقت و توانایى این بزرگمرد و 

پیر سیاست و ادب در کار شعر و شاعرى است. این استاد کم نظیر، ادیب فرزانه و سیاستمدار آزاده 



و کارآزموده که شهرتش، از مرزهاى کشور در گذشته و اخیراً به عنوان شاعرى جهانى از سوى 

سازمان علمى، فرهنگى و تربیتى ملل متحد (یونسکو) به سراسر گیتى معرفى شده است گذشته 

از تقواى ذاتى، اعتقاد بى چون و چرایش به آیین مقدس اسالم، ارادت و سرسپردگى اش به پیامبر 

یافته،  عظیم الشأن اسالم و خاندان طاهرینش که جاى به جاى در دفترهاى شعرش انعکاس 

سال گذشته نسخه اى از این دسته گل روح پرور معنوى را به نگارنده اهداء و اخیراً درخواست 

کردند تا در این گلستان و بوستان معنوى، مشام جان را معّطر و عطرآگین سازم و در این سیر 

و سیاحت روحى، مشاهدات خود را به رشتۀ تحریر کشم تا شاعران نسل جوان، در مقوله و هنر 

شعر و شاعرى که در طول هزار سال، ایراِن اسالمى را در سطح جهانى، نامور ساخته است به 

نروند و موازین شعر را هم در قالب و هم در محتوا، رعایت کنند. تقاضاى گردآورندة  بیراهه 

ارج نامه را در عین بضاعت مزجات پذیرفتم و این مقاله را رقم زدم. 

     در باور من، شعر، سرود رهایى انسان هاى آزاده اى است که این کرة خاکى را جایگاهى 

آرام بخش و ملجأ و مأوایى امن براى زیستن نیافته اند. هم از این روست که «حافظ» این رنِد 

هوشمنِد جهان شعر و شاعرى که جرائم و جنایات هولناك و دهشتناك و بى حّد و حصر آدمى 

زاده را دیده و شنیده مى گوید: 

تنم غبار  مى شود  جــان  چهرة  حجاب 

چنین قفس نه سراى چو من خوش الحانى است 

بودم کجا  ــدم،  آم چــرا  که  نشد  عیان 

قدس                                       عالم  سراى  در  کنم  طواف  چگونه 

برفکنم پرده  این چهره  خوشا دمى که از 

آن چمنم مرغ  که  رضوان  به گلشن  روم 

خویشتنم کار  ز  غافل  که  درد  و  دریغ 

تنم تخته بند1  ترکیب  سراچۀ  در  که 

1اگر به قول حافظ، جاِن انسانى، در قفس تن محبوس است، این دنیاى دنى و زشت و   

پلشت و فسادآلود، براى انسان هاى شریف و وارسته اى چون استاد ادیب برومند، مشابه سیاه چال 

تنگ و تاریک و غمبار و دردناکى است که پدیدة شعر و شاعرى تا حّدى مى تواند تسلى بخش 

و غمگسار روح و روان لطیف و ظریف دردمندان باشد. آرى این لطیفۀ نهانى که انسان را به 

سرزمین رؤیاها و تخیالت روحى در عشق و سرمستى مى کشاند، این پدیدة هنرى که در اعماق 

وجود طبایع حّساس، روح هاى شدید التأثر و سرشت هاى لطیف، نشأت گرفته و واقعیات زشت و 

نازیباى زندگى را به نیروى تخّیل، چهره اى زیبا مى دهد، این نغمه هاى روح نواز و آرام بخشى که 

انسان را از پلیدى و روزمرگى هاى این سپنجى  سراى خفقان آور، به سرزمین هاى زیباى آزادى 

1. تخته بند: به فتح اّول و سکون دّوم و کسر سّوم به معنى محبوس و در بند افتاده. 
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و نجات رهنمون مى شود، این جوهر سّیال و توصیف ناپذیرى که انسان را از غوغاى سرسام آور 

زندگى رها ساخته و به ابدیت پیوند مى دهد، این چنین پدیده اى را شاید بشود به عنوان شعر 

قلمداد کرد. شعر ناب و بى غل و غش و حرکت آفرین و  انسان ساز باید چنین حالتى را در گویندة 

هنرآفرین و خواننده و شنوندة هنرشناس، ایجاد کند. به همین سبب تعریف دقیق و جامعى از 

شعر که چنین نیرو و قدرت محرکه اى را در انسان تولید کند، بسیار دشوار مى شود. 

     با توجه به این اصل، هر تعریف و وصفى که اندیشمندان گیتى، از روزگاران دیرین تا به 

امروز از شعر نموده اند، راهى به مقصود نیافته اند، و عجبى نیست که «هگل» فیلسوف آلمانى، 

در مسئلۀ مشهور خویش «فن شعر» مى نویسد: «تعریف شعر و بیان اوصاف اصلى آن، مشکلى 

رانده اند، از حّل آن فرومانده اند.» با این  این باب سخن  است که تقریبًا تمامى کسانى که در 

همه نباید چنین انگاشت که هنرشناسان و نّقادان شعر و شاعرى، چه شرقى و چه غربى به رغم 

اختالف آرایى که در بیان ماهیّت شعر از خود بروز داده اند، سخنان زیبایى در توصیف و تعریف 

ستایش شعر نگفته باشند. 

ایران، نظامى عروضى سمرقندى،  ابوعلى سینا دانشمند، فیلسوف و طبیب شهیر       غیر از 

نفیس  اثر  در  قرن هشتم هجرى  ایرانى  دانشمند  آملى،  شمس قیس رازى، محمد بن محمد 

خویش «نفایس الفنون فى عرایس العیون» مى نویسد: «شعر صناعتى است که قادر شوند، بدان 

بر ایقاع [هماهنگ ساختن] تخّیالتى که مبادى انفعاالت نفسانى گردد. پس مبادى آن تخّیالت 

باشد.»
     ابویعقوب سّکاکى خوارزمى، ادیب بزرگ ایرانى قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجرى در 

کتاب خویش «مفتاح العلوم» مى نویسد: 

«شعر عبارت از سخن موزونى است که مقّفى باشد و بعضى قید مقّفى را از تعریف انداخته و 

گفته اند قافیه... و رعایت آن... براى شعر به اعتبار آنکه شعر است، الزم نیست، بلکه از جهت 

آنکه امرى عارضى، مثل آنکه شعر مصّرع1 یا قطعه یا قصیده باشد و یا آنکه کسى شعرى با قافیۀ 

خاّصى اقتراح کند، رعایت قافیه در شعر الزم مى گردد ...» 

     استاد فقید عّالمه على اکبر دهخدا، در لغت نامه ذیل واژة شعر مى نویسد: «شعر کالمى است 

مرتّب، معنوى، موزون، خیال انگیز و به قصد. فرق شعر و نظم آنست که موضوع شعر عارضۀ 

مضمونى و معنوى کالم است، در حالتى که موضوع نظم عارضۀ ظاهرى کالم باشد.» 

1. مصّرع: به ضّم میم و فتح صاد و فتح و تشدید را و سکون عین، به معنى بیتى است هر دو مصراعش قافیه دار باشد. 
مطلع در قصیده و غزل مصّرع است ولى ممکن است بیت غیرمصّرع نیز بدین صفت مّتصف باشد. 
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     به عبارت دیگر، موضوع شعر احساس انگیز و مبّین تأثرات بى شائبه شاعر است ولى نظم فقط 

سخن موزون مقّفى است مانند نصاب فراهى و ابیاتى از این قبیل که دربارة موضوعات مختلف 

علمى است. در حقیقت همان طور که سخن موزون و مقّفى را که احساس انگیز نباشد، نظم 

مى نامیم نه شعر، سخن خیال انگیز احساس برانگیزتر را نیز که عارى از وزن و آهنگ باشد، نثر 

مسّجع شاید نامید نه شعر، زیرا موزونى خود یکى از برترین شرایط و تأثیر شعر است. 

«شعر از دیدگاه هنرشناسان و اندیشمندان غرب»

ولتر نویسنده و فیلسوف فرانسوى، شعر را موسیقى روح هاى بزرگ و حّساس مى خواند. المارتین 

مى داند. شکسپیر  احالم  و  فراغت  زبان  و  درونى  نغمۀ  را  آن  فرانسه،  بزرگ  نویسندة  و  شاعر 

شاعر و نمایشنامه نویس نامور انگلیس مى گوید: «شعر آن موسیقى است که هر کس در درون 

خود دارد». کانت فیلسوف معروف و متفّکر بزرگ آلمانى در شعر مى گوید: «براى ساده ترین و 

درست ترین تعریف شعر، مى توانم این تعریف را پیشنهاد کنم که شعر، همانا هنر به کار انداختن 

نیروى خیال، به وسیلۀ کلمات است.» 

     اما با این همه تعاریفى که از شعر شده است، هیچ کدام جامع و مانع و وافى به مقصود 

نیست؛ زیرا مشکل اساسى در تعریف و شناخت «ماهیت شعر» «لطیفۀ نهانى» است که غیرقابل 

توصیف و بیان است. دیگر اینکه تعاریف که در شناخت شعر، توسط اندیشمندان و هنرشناسان 

ایرانى و غرب شده است، غالباً به اشکال ظاهرى و لفظى شعر، توجه شده که در عرف ادب، از 

آن به نظم تعبیر مى شود. 

     از سوى دیگر، سخنان شعرا و نویسندگان، فالسفه و نّقادان ادبى غرب، در رابطه با شعر 

اروپایى است که بیشتر به جنبه هاى احساسى آن توجه شده است. 

     ادیب، نویسنده، موّرخ و نّقاد ادبى روزگار ما، شادروان دکتر عبدالحسین زرین کوب1، معتقد 

است که: عیب بزرگى که در این گونه تعریف ها وجود دارد، آنست که هماهنگى الزم را بین ماده 

و صورت شعر رعایت نکرده اند. بعضى فقط متوجه ماده و لطیفۀ معنوى آن بوده اند و بعضى غالباً 

صورت و جنبۀ ظاهرى آن را در نظر گرفته اند. با آن لطیفۀ معنوى که مادة شعر و جوهر وجود 

آنست، چیز توصیف ناپذیرى است که بعضى آن را «تخّیل» و بعضى «تقلید» خوانده اند و شاید 

آن را نه تخّیل بتوان خواند و نه تقلید بتوان نامید. صورت وضعّیت ظاهرى نیز که جنبۀ لفظى 

1. به نقل از کتاب یادداشت ها و اندیشه ها دربارة ماهیت شعر. 

156 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



شعر را مى سازد، طبعاً تغییرناپذیر و از این رو شعر نزد صاحب نظران به مثابۀ امرى «ادراك ناپذیر» 

این تعریفات از جنبه ا ى  تلّقى شده است. بارى هر کدام از  و یا الاقل امرى «توصیف ناپذیر» 

ناقص و درخور بحث و گفت وگوست. 

     کسانى که شعر را کالم موزون و مقّفى دانسته اند، لطیفۀ نهانى را که اساس شعر و مادة 

وجود آن است از نظر دور داشته اند و یا آنان که سخنى خیال انگیز و موزون شمرده اند نه از وظیفۀ 

شگرفى که شعر در تزکیۀ نفوس و تهذیب عواطف دارد، ذکرى کرده اند و نه به حقیقت گویى 

اشاره اى  مى کند،  جدا  جنون آمیز،  خیال بافى هاى  و  کودکانه  رؤیاهاى  از  را  شعر  که  ارزنده اى 

نموده اند. 

     در واقع شعر داراى ماده و صورتى است. مادة آن معنى و مضمونى است که اساس شعر، 

محسوب است و صورت آن وضع و آهنگى که شعر را از صورت هاى دیگر سخن جدا مى کند. 

ترکیب این ماده و صورت است که شعر را مى سازد. 

و  منتقدان  غالب  نزد  اکنون  و  گفت  مى توان  شعر  تعریف  در  که  سخنى  مطلوب ترین       

شعرشناسان مورد قبول واقع شده است این است که شعر «توصیف هنرمندانه اى است که با 

زبان موزون و هیجان انگیز از جمال و زیبایى برخوردار باشد.» 

     مراد من از ذکر این مطالب و بحث و بررسى، این بود که نشان دهم شعر استاد ادیب برومند 

از جامعیت باال و واالیى بهره ور است. استاد نه فقط همواره از استقالل، آزادى و حاکمّیت ملّى 

کشور دفاع نموده، بلکه در طول 89 سال از عمر ُپرثمر خویش، از حقوق انسان هاى در بند، در 

کشورهاى زیرسلطۀ استکبار و امپریالیسم جهانى حمایت و پشتیبانى کرده است. این بزرگمرد از 

جمله شاعرانى است که مدلول بارزى از آیۀ شریفۀ «اّال اَلّذین آَمنوا َو َعملوا الصالحات َذَکروا اهللا 

کثیرا»1 است. کلیۀ 228 عنواِن مجموعۀ خواندنى و پندآمیز است. ولى نگارنده به سائقۀ ذوق و 

قریحه، به عهدة خوانندگان وامى گذارم و مطالعۀ کتاب را به همۀ دوستداران راه آزادى و حیثّیت 

انسانى و رهپویان حق و حقیقت و کمال و زیبایى توصیه مى کنم. 

1. بخشى از آیۀ شریفۀ 227 سورة شعراء که ترجمه اش چنین است: مگر آنان که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام 
دادند و پروردگار را بسیار یاد کردند. 
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