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به پیشگاه «شاعر ملّى» استاد عبدالعلى ادیب برومند

جلوه هایى از فرهنگ ملّى در «پژواك ادب»

دکتر محّمدرضا راشد محّصل

استاد دانشگاه فردوسى مشهد

دارم  به خاطر  تا آنجا که  و  بوده ام  برومند  ادیب  استاد عبدالعلى  آشناى  دور، شعر  از دهه هاى 

اولین قصیده اى که در یکى از هفته نامه ها از استاد خواندم در ستایش دهقان بود با این مطلع:

نبودگر به صحراى جهان آثارى از دهقان نبود عمران  و  آبادى  از  هم  آثارى  هرگز 

و بیشتر انتقاد از مالکان، که:

لیک ارزانى و  مالک ده راست  بریان  مرغ 

ارم باغ  از  خوش تر  مالک  ییالقى  کاخ 

بهر دهقان آش ارزن هم، چنین ارزان نبود

... نبود  احــزان  کلبۀ  جز  برزگر  جایگاه 

بعدها، در یکى از سال هاى دهۀ چهل که کنگرة تحقیقات ایرانى در اصفهان تشکیل شده بود 

و به مناسبتى من هم به خانۀ یکى از خویشاوندان استاد دعوت شده بودم، دیدارش نصیب من 

شد. در بازگشت به تهران و از آن پس تا امروز، هم به جهت ارادت و هم به مناسبت هم اندیشى 

هرگاه که ممکن شده حضورش را غنیمت دانسته و از اطالعات علمى، خاطره هاى تاریخى و 

آگاهى هاى تخّصصى و دقیق هنرى او بهره ها برده ام و از اشعار نابش کام جانم شیرین شده 



بر  ادب»  «پژواك  نام  که  گزیده اى  پایۀ  بر  را  اشعارش  از مضمون هاى  گزارشى  اینک  است. 

در  و  توان  خور  در  را  یاران  و  دوستان  سازم  هدیه اى  که  آورده ام  گرد  مى درخشد  پیشانى اش 

حوصلۀ زمان.

ادب، نگاهداشت حّد هر چیز است، مبتنى بر شناخت کامل و رعایت همۀ جوانب. نگاهداشتى 

چنین و شناختى بدین سان همه سویه، سبب شده است که ادبیات را از عمده ترین موجبات تفاهم 

و هم بستگى بین افراد انسانى و جامعه هاى بشرى بدانند و آن را گنجینۀ ارزش ها و یادگار دوران 

بشمارند؛ ارزش هایى که در طول قرن ها و ادامۀ نسل ها شایستگى خود را براى پذیرش و پایایى 

اثبات کرده و در قالب هاى مناسب و صورت هاى گوناگون به دیگران انتقال یافته است.

از  الهى و  ادیان  تعلیمات  فرایند  انسان سازى دانسته اند که از سویى  را هم،  ادبیات  وظیفۀ 

سوى دیگر زادة ادراك اندیشه وران انسانى و هدف زندگى اجتماعى است. به این اعتبار ادبیات 

دارد میان  امکاناتى که وجود  با استفاده از همۀ  آرمان گراست، مى کوشد تا  ادیب  حقیقت جو و 

واقعیّت و حقیقت پل بزند و آنچه را که هست در یک روند تدریجى و تکاملى در جهت آنچه باید 

باشد به کار گیرد و همۀ این جلوه ها را در شعر استاد ادیب و در بیان آرزوهایش مى توان یافت:

دوست دارم که جهان رونق و سامان گیرد

دوست دارم که جهان جمله ُپر از داد شود

دوست دارم که به هر جاى توانا و ضعیف

دوست دارم که ملل جمله به هم یار شوند

این حال پریشان گیرد از  رجعت  و آدمى 

... گیرد  پایان  یکسره  ستم  و  بیداد  دور 

گیرد یکسان  به  بهره  بشرى  حقوق  از 

تا صفا جاى صف آرایى و عدوان گیرد ...

و ...               

 (پژواك ادب، 373)

اندیشۀ ساختن جهانى به سامان است، جهانى که بتواند آزادگان را به کام رساند و  او در 

امیدها را بارور کند.

آرزوهاى او همانند سخن آن منتقد فرانسوى است که دربارة شعر بودلر مى نویسد: «او با 

هنرمندى هایش ارادة از نو ساختِن خلقتى داشت که به نظر او ناکامل بود» (جام جهان بین، 36)، 

چند قرن پیش از او عمر خیام هم در سر مى پرورانید که:

یزدان چون  بُدى  دست  فلکم  بر  گر 

ساختمى چنان  ــر  دگ فلکى  وزنــو 

میان ز  را  فلک  این  من  برداشتمى 

آسان رسیدى  دل  کــام  به  کـــازاده 

(همان جا، 36)
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این ادیبان و فیلسوفان اند که پیام هایى چنین انگیزه بخش دارند و آرزو مى کنند بشر را در 

و  ویژگى ها  این  همۀ  مصداق  ادیب  استاد  اشعار  اوست.  شایستۀ  و  او  حّق  که  بنشانند  مقامى 

ترجمان همۀ این آرزوهاست. او مى خواهد که همگان خوب زندگى کنند و شرافت انسانى را 

نگهبان باشند: «عشق به ادیبات انگیزة من براى خوب زیستن بوده و زندگى را براى بهره مندى 

از سرچشمه هاى فیاض این رشته از کمال و دانش و هنردوست مى داشته ام» (پژواك، مقدمه، 

.(15

نکتۀ دیگر پیوندى است که ادبیات و دین با یکدیگر دارند چرا که هم در وظایف خود یعنى 

انسان سازى مشترك اند و هم در هدف، یگانه، دین خواستار رستگارى بشر از طریق خودسازى 

زندگى  میدان  به  و  آگاه کردن  انگیزه دادن،  راه  از  را  بشر  ادبیات، سعادت  و پارسایى است و 

اجتماعى کشاندن مى خواهد. به تعبیر دیگر، دین مى خواهد بشر را همان طور که هست اصالح 

کند و بیشتر به تهذیب اخالق از طریق امر و نهى توّجه دارد، اّما ادبیات کوشش مى کند که 

آگاهى بخش باشد، استعدادها را بیابد و به کار اندازد تا مردم «هست»  ها را بشناسند و متناسب 

با امکانات خود در راه رسیدن به «باید» ها تالش کنند.

پس ادبیات و دین، هر دو سعادت بشر را طالب اند از دو راه و به دو روش، دین به فرمان حق 

با گستره اى وسیع از مبدأ تا معاد اّما بیشتر به شکل القایى و آمرانه، و ادبیات همراه با زندگى و 

تعلیم عملى از طریق خودآگاهى. استاد میان این دو اندیشه تعادلى استوار و تعاملى کارساز ایجاد 

کرده است یعنى در عین پایبندى به ملّیت و عشق به استقالل، آزادى و تمامّیت ایران، دین را به 

عنوان یک اصل مى شناسد که بخشى عمده و قابل اعتنا در تکوین ملّیت است. نشانۀ این تعادل 

و تعامل «اشعار مذهبى و حماسى است که از روى کمال عقیدت براى پیشوایان دینى سروده ام 

و در کتاب چاپ و منتشر کرده ام» (پژواك، مقدمه، 28).

از ابتداى نوجوانى با عشقى سرشار، اشعار استادان پیشین به ویژه شاهنامۀ فردوسى، کلیات 

سعدى، غزلیات حافظ، و اشعار مثنوى را مى خوانده و از معاصران به قصاید بهار، ادیب الممالک 

و اشعار ایرج میرزا و عارف و عشقى گرایشى خاص داشته است. چون دوران دانشجویى او با 

او  ملّى  احساسات  و  انسانى  عواطف  و  بوده  مقارن  ایران  اشغال  و  فاجعۀ سوم شهریور 1320 

جریحه دار شده است از این رو اشعارش جنبۀ انتقادى گرفته و انتشار آنها، او را به صحنۀ سیاست 

کشانده است چنان که مى نویسد: «فعالّیت سیاسى من در جهت تقویت ملى گرایى و مبارزه با 

بیگانه پرستان حزبى و مزدوران تجزیه طلب آذربایجان و حمایت از نهضت ملّى کردن صنعت 
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نفت و هوادارى از جبهۀ ملى و عضویت در حزب ایران و پى گیرى هدفهاى سیاسى دکتر محمد 

مصّدق در تأمین استقالل ایران بوده است» (پژواك، مقدمه، 20).

مهم ترین گواه صداقتش «سرود رهایى» در 580 صفحه است که گزارش راستین رویدادهاى 

ملّى و حرکت هاى سیاسى است. «این کتاب مشتمل بر اشعارى است که در حمایت و پشتیبانى 

ایران در موضوع ملّى کردن صنعت نفت و پیامدهاى آن از سال  از نهضت ملّى و جبهۀ ملّى 

1328 تا 1356 سروده و مبتنى است بر مبارزه با سیاست استعمارى و استبدادى شاه و کودتاى 

28 مرداد 1332» (پژواك، مقدمه، 21).

گزارش رویدادهاى سیاسى و اجتماعى در این کتاب نظمى خاص دارد. خواننده را گام به گام 

پیش مى برد تا به خودآگاهى برساند.

در آذرماه 1329 در گرماگرم مبارزات مردم، احساس مى  کند جوانان ارزش ثروتى را که در 

زیرزمین ایران نهفته است نمى دانند و به اهمّیت این طالى سیاه پى نبرده اند، پس سخنش را 

در جهت آگاهى دادن به کار مى گیرد و ارج و اعتبار این ثروت ملّى را خاطرنشان مى کند تا مردم 

آگاهانه دامن هّمت بر کمر زنند و خود را براى استخراج و فروش این ثروت بى کران آماده سازند 

و بیگانه را به حریم آن راه ندهند:

را ما  تمّول  گنج  مهین  است  نفت  کان 

ور کسى چشم طمع دوخت بر آن زر سیاه

برون آریم  زر  و  سیم  او  از  باید  خویشتن 

برون آریــم  بصر  چشمش  حلقۀ  از  باید 

     و این تالش نه سستى پذیر است و نه با محافظه کارى سر سازگارى دارد که:

تیشــه در کف همه خیزیم و پى حفظ حقوق

ــى شــدن صنعــت نفــت ــد انــدر ره ملّ بای

ریشــۀ شــرکت از ایــن بــوم و برآریــم بــرون

گوهــر جــاه ز کان خطــر آریــم بــرون

(پژواك ادب، 6 ـ 175)

و براى آنان که شاید هنوز در حقانّیت خود و مردم ایران تردید دارند، ضرورت و الزام انسانّیت را 

به دریافت این حقوق مسلّم بازگو مى کند که:

مسلمانان گنجینۀ  که  ــت  واس ر  کجا 

ما ثــروت  ز  بیگانگان  که  رواســت  کجا 

نصرانى یغماگران  غـــارت  ــه  ب رود 

جهانبانى و  ــاالرى  سـ دعـــوى  کنند 

تا با مقایسه دریابند که رنجبران چه کسان اند و گنج را کیان مى برند:

نگران بس  و  اندریم  رنج  به  فاقه  و  فقر  ارزانــىز  راســت  بیگانه  همه  ما  گنج  که 
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گنج همه  این  فــراز  اجانب  حلقه  ثعبانىزدنــد  ــع  وض و  ــال  قــتّ افعى  بــه ســان 

و به شکل منطقى تسلّط بیگانگان را نتیجۀ سکوت و عدم تحّرك ملّت مى داند و تأکید مى کند که:

شــدند چیره بــه مــا از درشــت انبانى ...چــو رفــت ثــروت مــا در خریطــۀ اغیار

(پژواك ادب، 81 ـ 180)

و از آنجا که در جهان معاصر، اقتصاد نقش عمده را در بازى هاى سیاسى ایفا مى کند وظیفۀ هر 

انسان اجتماعى و هر مسلمان را گوشزد مى کند و تأکید مى نماید:

کافرکیش جابــران  بــا  مجادلــه  بــود وظیفۀ دیــن دارى و مســلمانىکنــون 

(همان جا) 

     گزارش رویدادهاى سیاسى و اجتماعى در شعر او بى هیچ تردیدى بیانگر سیر تدریجى تاریخ 

نویسندگان  یا  همراهانش  دیگر از  ملّى است که جز او کسان  ایران، به ویژه مبارزات  معاصر 

و  تاریخى  روزهاى  از  بعضى  یادکرد  همه،  این  با  اشاره کرده اند.  بدانها  هم  معاصر  موّرخان  و 

و  عاشقانه  جوشش  آنهاست:  جمله  از  که  مى نماید  الزم  جهاتى  از  سیاسى  عمدة  رویدادهاى 

آگاهانۀ همۀ طبقات مردم در قیام ملّى سى ام تیر 1331 که سر منشأ وحدت بزرگ و یکپارچه اى 

شد که شاه و کارتونک هاى بازیگر او را مات کرد و رهبر ملّت را بار دیگر بر کرسى صدارت 

نشانید. گزارش او از این رویداد در اولین سالروز بزرگداشت آن چنین است:

چــه بســا روز کــه ســرفصل تواریخ و ســیر

هســت از آن جملــۀ ایــام، یکى، ســى ام تیر

در چنین روز که خود روز «قیام ملّى» اســت

در چنیــن روز هــم از خون جوانان ســیراب

چه بسـا شب که سـرآغاز عجایب صور است

کـه بـه تاریخچـۀ نهضت ما مشـتهر اسـت

اسـت مسـتتر  مـا  ملّیـت  و  قومیـت  راز 

نخـل آزادى و آبـادى ایـن بـوم و بر اسـت

(پژواك ادب، 201 ـ 200)

     افسوس که این وحدت چندانى نپایید و نتوانست آن استوارى و یکپارچگى ملّى را نگهبان 

او،  ضمنى  رضایت  و  شوروى  دولت  مرگبار  سکوت  با  امریکا  و  انگلیس  استعمارگران  باشد. 

توانستند در 28 مرداد 1332 با کودتایى ننگین حکومت ملّى را سرنگون کنند. کوتاه ترین گزارش 

حقیقى این ترفند و این توطئه را از خالل اشعار ادیب دریابیم:

امریکا انگلیــس و  بــه دســتیارى هــم 

بــه دســتیارى عمــال خویش گــرد آورد

شــدند یک دله در طرح گونه گونه صور ...

گــدا و لوطــى و قــّداره بنــد از همه در
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امریـکا زر  بـدرة  سـر  گشـود  سـپس 

به بیسـت و هشتم مرداد فتنه اى برخاست

... بى مر  را  شهر  ــاش  اوب زر  و  سیم  بداد 

شــهــریــور ــار  ــگ ب ــن ن حـــادثـــۀ  ز  ــر  ــت ب

(پژواك ادب، 207 و 211)

     این رویداد فالکت بار و ننگین سبب شد که سگان از نهفت ها بیرون آیند و درنده خویى را 

ادامه دهند. پیامدهاى این کودتاى ننگین سال ها گریبانگیر مردم آزادة ایران بود و سرمنشأ فساد 

سیاسى اقتصادى و اجتماعى شد.

از اولین پى آمدها، حملۀ نظامیان و مزدوران شاه به دانشگاه تهران در 16 آذر 1332 مقارن با 

ورود نیکسون حامى اصلى شاه در کودتاى ننگین 28 مرداد بود که ادیب با خامۀ انتقادى خود، 

هجوم، تیراندازى و شهادت دانشجویان را چنین توصیف مى کند:

ــرور ــگ پ ــن ــاى ن ــودتـ بـــه ســـال کـ

تهران ــوى  س کــامــد  هنگام  بـــدان 

جاه ــران  گ ــردى  م نیکسون  ــام  ن بــه 

سرباز کــه  تــا  فــرمــان  داد  حکومت 

... آذر  ــاه  مـ از  شــانــزده  روز  ــه  ب

ــر ــت ــس دام گ ــبــى  ــقــی ن امــریــکــا  ز 

... ــاور  ی و  دمساز  را،  ــاه  ش سبک سر 

... ــر  س در  ــاد  ب ـــد  درآی دانــشــگــه  ــه  ب

(پژواك ادب، 191 تا 194)

و پس از گزارش دقیق و درست حادثه و شهادت سه تن از پاك ترین و شریف ترین دانشجویان، 

ننگ جاودانه را نثار سرمنشأ این تجاوز که شاه خودکامه است مى نماید:

نفریـن و  لعـن  بـس  جـاودان  بــر آن ســر منشــأ خودکامــى و شــربمانـد 
(همان جا)

     از دیگر پى آمدها زندانى کردن و محاکمۀ رهبر ملّت، مصّدق بزرگ است که گزارش زندان 

و دفاع شجاعانه اش در محکمۀ نظامِى شه ساخته را تاریخ از یاد نمى برد. ادیب آزادى او را چنین 

به تصویر کشیده است.

فرمــود بنــد تــو را آن کــه  مصــدق، 

آن از  فرســاى  تاریــخ  ننــگ  بســا 

بــر او تا بــه محشــر تباهــى بمانــد ...

بمانــد  شــاهى  دیهیــم  و  اورنــگ  بــر 

 و پس از بحثى مستوفا و دقیق، حرکت ننگین شاه را که عامل اصلى خیانت ها و جنایت ها 

بوده است چنین گزارش مى کند:
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زغــال بهــر  ز  و  گذشــت  بمانــدزمســتان  ســیاهى  رو  و  زشــتى  همــان 
(پژواك ادب، 230)

      اشاره کردم که سرود رهایى تاریخ راستین معاصر است، تاریخى به تمام معنى مردمى و 

سراپا راست که از خامۀ مردى با ایمان، راست گفتار و راستکار تراوش کرده و شکفتگى استعداد 

و هنرمندى گوینده اش را گواه است. تاریخى که منحصر به رویدادهاى سیاسى و اجتماعى تنها 

نیست بلکه همۀ جلوه هاى مختلف ایرانیت و انسانیت را در برمى گیرد و اینک به جهت پرهیز از 

دراز سخنى به عنوان برخى از آنها اشاره مى شود:

در غم بحرین (231)، زبان فارسى (235)، خط فارسى (239)، حادثۀ اول بهمن 1340 در 

مرگ   ،(254) قزل قلعه   ،(263) مصدق  دکتر  درگذشت   ،(252) دانشجو  پیام   ،(245) دانشگاه 

ساله  پانصد  و  هزار  دو  از جشن هاى  انتقاد   ،(256) زندانى  مفاخره   ،(266) جهان پهلوان تختى 

(274)، سازمان امنیت (282) و ...

از بعضى همراهان که آنان را آزادگان و روشنفکران مى پنداشته گله مند است و این گله مندى 

را چنین گویا بازگو مى کند:

پنداشتم روشن روان  آزاده اى  را  که  هر 

عقده هایى از حسد شد در وجودش کینه ساز

اندر زمین بود  دیدم آخر کرمکى شب تاب 

آز دام  در  یافتم  دانه چینش  مرغ  همچو 

پنداشتم ارچنان  بود  خطا  کاین  یقینم  شد 

هر که را یارى شفیق و مهربان پنداشتم ...

اخترى در آسمان پنداشتم را چون  هر که 

پنداشتم آشیان  برتر  سیمرغ  را  آن که 

(پژواك ادب، 119)

و بر درد بعضى یاران همراه که از دست داده اندوه گزارى مى کند که:

از جمــع یــاران دلنــوازان جملــه رفتند

قلیلــى ســرافرازان  جمــع  از  ماندنــد 

ما را کنــون بر آهنین مردان نیاز اســت

مژگان گشا، کافسانه سازان جمله رفتند ...

باقــى از این گردن فرازان جملــه رفتند ...

روى از چه بنهفتند و نــازان جمله رفتند؟

(پژواك ادب، 127)

و از آن مهم تر شهادت دکتر حسین فاطمى او را در اندوه غرقه دارد و شهامت او را در شهادت 

این چنین مى ستاید:

رخصــت نمى دهد کــه ببندند چشــم او

آن کس کــه نام نیک مصــّدق کند تباه

فریاد مى کشــد شــه جــّالد مــرده باد

نامش ز کارنامۀ هســتى ســترده باد ...
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جان ز  دهد  سر  وطن  زنده باد  فریاد 

نیاى خویش به سان  و  بود  نامش حسین 

در خون تپید و شد به قدمگاه حق شهید

آن جا که الله گون کند این خاك را ز خون

نداد تن  تسلیم  به  عصر  یزید  پیش 

نداد وطن  عشق  و  ملت  راه  به  جز  سر 

(پژواك ادب، 226)

     با همۀ این دلتنگى ها و گله مندى ها و نابسامانى هاى اجتماعى دیگر، و عدم امنّیتى که پنجه 

بر جان انسان ها انداخته و قرار و آرام از همگان ربوده است امیدوارى او به صبح راستین بسیار 

است، تیرگى هاى شب هجران را پایدار نمى یابد و لبخند صبح روشن را چشم دارد:

دل به تنگ آمد از این وحشت سرا کو مأمنى؟

شهر جان خاموش و پیک آرزو گم کرده راه

کو امیدى؟ کو قرارى؟ رستم اینجا گو مپاى

نمى پاید «ادیب» تیرگى هاى شب هجران 

رهزنى از  بى هراس  جا  بدان  آرم  پناه  تا 

کوچۀ دل بى نشان و تن به ویرانى مسکنى

این نه آن چاهى است کزوى سر بر آرد بیژنى

روشنى صبح  لبخند  بنوازدت  تا  باش 

(پژواك ادب، 46)

     پیام آزادى کتاب دیگر او، شامل اشعارى است که در حمایت و پشتیبانى ملت هاى آزادیخواه 

و استقالل طلب سروده است. ادیب مردم آسیا و افریقا را به چشم بیگانگان نمى نگرد و احساس 

و عاطفه اش نسبت به آنها از همان صمیمّیت و اخالصى مایه مى گیرد که متوّجه هم میهنان و 

همراهان خود اوست. گنجینۀ این عواطف و سرجوش این احساسات در پیام آزادى تجلّى کرده 

و رّقت قلب و عاطفۀ خاّصش را نثار سرکردگان استقالل و آزادى این کشورها و مخالفت با 

جنگ و خشونت و هوادارى از حقوق بشر و گرایش به صلح و دوستى مى کند: در این کتاب هیچ 

رویداد مهّم اجتماعى و سیاسى را همزمان با وقوعش ناگفته نگذاشته است از آزادى هند گرفته 

تا تسخیر ماه و فاجعۀ هیروشیما همه را توصیف مى کند. اشاره به عنوان هاى بخش عمده اى 

از این چکامه ها و قطعه ها، بیانگر کمّیت و کیفّیت و مهم تر از همه اهمّیت این رویدادها از نظر 

قیام   ،(313) استعمارگران  تجاوز  و  را  مجارستان  شوروى  سرکوبى   ،(301) هند  آزادى  اوست. 

الجزایر (318)، نهضت هاى استقالل طلبانۀ آسیا و افریقا (325)، پیام جهان سوم (331)، فغان از 

جنگ (335)، حریق مسجد اقصى (340)، آوارگان فلسطین (343)، حماسۀ جنگ ویتنام (346)، 

در ماتم پابلونرودا (353)، غصب فلسطین یا ننگ زمان (365)، دفاع مقدس یا نبرد میهنى (390) 

و ...
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استاد ادیب خود پیام آزادى را چنین توصیف کرده است: «کتابى است شامل اشعارى که در 

حمایت از کشورهاى محروم و استعمارزدة آسیایى و افریقایى و امریکاى التین و گرامیداشت 

سرکردگان استقالل و آزادى کشورها و در مخالفت با جنگ و خشونت و هوادارى از صلح و 

حقوق بشر سروده ام» (پژواك ادب، مقدمه، 21).

استاد درعین حال از کارهاى تحقیقى و خلق آثار هنرى هم غافل نمانده است به ویژه که در 

کارشناسى آثار عتیقه از کتاب ها، کاغذها، قلمدان ها و ... در شمار یگانه مردان روزگار ماست. به 

بعضى از کارهاى تحقیقى او اشاره مى شود تا عظمت کارها و گسترة هنرمندى هایش مشّخص 

شود:

ـ تصحیح دیوان حافظ از طریق مقابلۀ نسخه هاى چاپى با نسخۀ خّطى پیر حسین کاتب؛

ـ تصحیح خردنامه از ابوالفضل یوسف بن على مستوفى؛

-  کتاب هنر قلمدان؛

-  تصحیح داستان هاى سیاوش، رستم و اسفندیار، هفت خان اسفندیار؛

- چاپ افست حافظ و مجموعۀ مقاالت (پژواك ادب، مقدمه، 23).

پایان کتاب را با ستایش از شاعران بزرگ ایران زینت داده است. این ستایش ها با مثنوى 

«به پیشگاه فردوسى»، یکى از چندین چکامۀ او در ستایش استاد طوس آغاز شده و با یادکرد 

رودکى، مسعود سعد سلمان، سعدى، ملک الشعراى بهار و مردان برجستۀ تاریخ ایران ادامه یافته 

است.

او اختصاص  به  ملّى» را  تنّوع مضمون هاست که عنوان «شاعر  این جامعیت و  راستى را، 

مى دهد و شعر از دل برخاسته اش را دل نشین مى کند.
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