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هو
بر ساحل مستى از «حاصل هستى»

دکتر سیدعلى محّمد سّجادى

استاد زبان و ادبیات فارسى، دانشگاه شهید بهشتى

دیدار استاد عبدالعلى ادیب برومند بیش از دو سه بار براى من دست نداده است، نخستین زیارت 

مقاالت  از  مجموعه اى  اوقات»  تقدیم کتاب «حاصل  بهانۀ  به  در خانۀ مسکونیشان  ایشان 

استاد دکتر احمد مهدوى دامغانى– در آذرماه 81 بود و از آن به بعد گهگاه تلفنى به مناسبت 

عیدى مذهبى یا جشنى ملى و یا عرض ادبى در جلسۀ ترحیمى؛ و آخرین مالقات در کانون زبان 

فارسى در مجموعۀ اوقاف شادروان دکتر محمود افشار در خرداد ماه 91، همین و بس. اّما براى 

آگاهى از مراتب فضل و فضیلت و میزان خداپرستى و وطن دوستى و آزادیخواهى و حق طلبى و 

حقیقت گویى و سخندانى و سخنرانى و هنرمندى و هنرپرورى این مرد بزرگ نیازى به آشنایى 

طوالنى و نشست و برخاست مکرر نبوده و نیست. کمتر کسى از اهل اندیشه و خرد و مبارزه و 

مقاومت و آشنا با خط و نویسندگى و آگاه از نشیب و فراز تاریخ معاصر ایران است که از حال 

و مقام این ایرانى نژاده و دلسوز زبان و فرهنگ و ادب پارسى بى اّطالع باشد و مرا که از اقلیم 

فارس و شاگرد مکتب پارسیم روى دل با همین قبلۀ آرزوهاست که از فنون دیگر دلربایى یا 

هیچ نمى دانم و یا خود را مرد آن میدان نمى بینم.

–



حیف دیدة ما را فرصت تماشــا نیســت1بــاغ زندگانــى را تــو بهــار جاویــدى

  استاد مهدوى دامغانى از این بیت خواجۀ شیراز:

بس خجالت که از این حاصل اوقات بریمقــدر وقت ار نشناســد دل و کارى نکند

کتاب خود را «حاصل اوقات» نامیده و استاد ادیب برومند آخرین سروده هاى خویش را «حاصل 

هستى» خوانده اند و راستى را که:

چه بود حاصل هســتى به گلستان وجود

اثرى نیک بباید به جهان ورنه چه ســود

غیــر بشــکفتن و پژمردن و برباد شــدن
بــه جهان آمــدن و رفتن و از یاد شــدن2

و این حاصل هستى ایشان است که امروز مرا بر ساحل مستى خویش فرا خوانده است.

     یکى از دغدغه هاى اصلى حضرت  ادیب، ایران و زبان پارسى است که به هر مناسبت و هرجا 

که امکانى یافته اند به صور گوناگون و به نظم و نثر و جّد و طنز بدان پرداخته اند. ایران دوستى و 

گرامیداشت زبان پارسى نه تنها در تعارض با دین و دیندارى نیست بلکه یکى از ارکان مهم آن 

است زیرا در همه حال باید پایگاه و جایگاهى باشد تا در آن زیست و به پدیده هاى شگفت انگیز 

طبیعت نگریست و از آیات آفاق و انفس پى به آفریدگار جهان برد و نیز خاکى باید تا ریشه در 

آن دواند و باال گرفت و به روي اندر افتاد و خداى را سجده برد و همچنین افقى در میان زمین و 

آسمان الزم است تا طلوع خورشید و ماه را به نظاره نشیند تا به قصد روزه، لب از طعام و شراب 

بربندد و دیگر اوقات شرعى را برسنجد و به کار بندد. این حدود مشخص جغرافیایى را نام، وطن 

است. آرى، عرق مذهبى باید در کنار هویت ملى باشد تا جامعه اى سرافرازانه از کیان اعتقادى 

و میهنى خود دفاع کند و نیز زبانى باید تا با انتقال مفاهیم افتخارات مکتسب و احساسات قلبى 

و ادراکات ذهنى را بازگوید و این جز زبان و ادب فارسى نیست و این همه را باید از چشم زخم 

حوادث به دور داشت و خون و جان خود را در راه آن به نثار آورد و حریم حرمتشان را از صمیم 

قلب و بن دندان رعایت کرد از جمله حریم ها که باید آن را پاس داشت اصالت زبان و عدم 

آمیختگى آن با دیگر زبان هاست. ایرانى مسلمان همواره عربى را به عنوان زبان وحى و بیانگر 

اندیشه هاى معصوماِن پاك پذیرفته است و مى پذیرد اّما این بدان معنى نیست که اجازه دهیم 

سیطرة این زبان بر گسترة پارسى چنان چیره شود که بازشناخت آن به سادگى ممکن نگردد.

     برخى نه از سر اندیشه گمان مى برند هرچه بیشتر کالم خویش را به لغات و اصطالحات 

1 . ابوالحسن ورزى

2. ادیب برومند، حاصل هستى، سرآغاز.
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مهجور عربى بیارایند فضل و فضیلت و حتى دیندارى خود را افزون مى کنند غافل از آن که این 

معجون شگفت انگیز را هرگز در بازار هنر و ادب رونق و روایى نبوده و نیست مثل اینان مصداق 

لطیفه اى است که بیش و کم شنیده ایم:

     آورده اند که جوانى کبوترباز را خانه در همسایگى پارسى زبان، عربى گویى بود، به هنگام به 

پرواز درآوردن کبوترها به نادلخواه سنگى یا ریگى به سراى همسایه مى افتاد و او را مى آزرد، 

یکى از روزها که جوان در پشت بام به کار خود مشغول بود همسایۀ محترم به بام برآمد و او را 

مخاطب ساخت و گفت: حجرى از احجار ارض برمى دارى و بر سماء معلّق مطّبق مى افکنى لعّل 

در حین نزول بر رأس مخّدره اى فرود و مر او را مجروح سازد. مادر جوان که از حیاط شاهد ماجرا 

بود بانگ برآورد که ببین که همسایۀ گرامى که پس از مّدت ها به ما افتخار داده اند چه مى گویند؟

     جوان گفت: من که چیزى نفهمیدم ولى فکر مى کنم به کبوتران ما دعا مى کنند! نقطۀ مقابل 

این افراط، کار گروهى است که راه تفریط پیش گرفته اند و به سره گویى و ناب نویسى گرفتار 

آمده اند غافل از آن که بخشى از لغات و اصطالحات عربى جزیى جدایى ناپذیر از زبان پارسى 

و کاربرد آنها نشان از درك واقعّیت ها و موقعّیت هاست و حفظ سّنت ها و آداب شرعى و رسوم 

عرفى و مفاخر گذشتگان اندکى از فواید بسیار آن است. اینها کودکانى بر راه نهاده بودند که 

پارسى زبانان آنها را در دامان پدرانۀ خویش چنان که خواسته اند پرورده اند و به آیین و تربیت 

ایرانى برآورده اند و اگر روزى به دیار خویش بازگردند کس آنها را نخواهد شناخت و به خود راه 

نخواهد داد، زبان پارسى را از آنان گریز و گزیرى نیست. 

     زبان پارسى، زبان فردوسى و رودکى و ابوسعید ابى الخیر و نصراهللا منشى و سعدى و حافظ 

شیرازى است. اینان همه و همه دست پرورد ایران و اسالم بوده اند و زبانشان نیز آمیخته اى از 

پارسى و تازى است و بهتر و بیشتر از هر کسى سره را از ناسره باز مى شناختند و به دور از 

افراط و تفریط گلقندى مفّرح از فارسى و عربى فراهم مى آوردند و آیات خدایى و احادیث نبوى 

و علوى را ترجمانى مى کردند:1 

بدین زبان سخن از علم و حکمت و آداب
ز بحــر طبع ســخن گســتران دریا دل

چو شــاعران چمن آراى این چمن گشتند
زبــان نغــز بســى فکر نــو پدیــد آورد

زبــان نغز بود پهن دشــت خیــل خیال

ز هر نمونه که خواهى یــکان یکان داریم
چــه بهره ها کــه ز امواج درفشــان داریم

نشــاط جان زگلســتان و بوســتان داریم
به فکــر نو ســزد ار نیروى جــوان داریم
هزار شــکر کــه جوالنگهى چنــان داریم1

1. ادیب برومند، سرود رهایى ص 279.
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 دو گروه افراطى و تفریطى باید بدانند که نّقاد طبیعت با قاطعّیت تمام دست به انتخاب مى زند 

و آنچه را نپسندد به دست فراموشى مى سپارد.

     امروز همان قدر که لغاتى مهجور مانند موسوس، ایغاغ، ایاغ و داج را حّتى اگر حافظ به کار 

برده باشد جایى براى ابراز وجود نمى یابد، آسیون را به جاى حیران و آشوغ را به جاى مجهول 

و آفنداك را به جاى قوس و قزح و بَِوش را به جاى تقدیر کس به کار نمى برد. به هر روى باید 

در این کار –چون همۀ کارها- اندازه نگه داشت و از حّد اعتدال پا را فراتر نگذاشت. 

     مشکل دیگرى که زبان و ادب پارسى را تهدید می کند مسئلۀ فرنگ زدگانى است که چون 

سالى چند در آن دیار زیسته اند چندان بدان شیفته گشته اند که گویى خود و اصالت و وطن و 

زبان و مسؤولّیت خویش نسبت به این همه را از یاد برده اند. سر آن ندارم که در این باره بسط 

کالم دهم زیرا که بسیار گفته اند و نوشته، تنها به یک نکته اشارت مى کنم و مى گذرم و آن 

بى مهرى برخى از دست اندرکاران امور دانشگاهى نسبت به زبان مادرى است. چند سالى است 

که مقاالت I.S.I معیارى براى پیشرفت علم به شمار آمده است -که البّته جاى تأّمل دارد- و 

چون زبان این مقاالت باید انگلیسى باشد پرداختن به آن زبان و نوشتن به آن صبر و قرار را از 

همگان ربوده است، ما را با اینان سر جنگ نیست زیرا کدام ایرانى است که نخواهد کشورش از 

لحاظ پیشرفت علمى در باالترین مراتب جهانى باشد؟ انگلیسى نیز به هر حال زبان علمى این 

روزگار و توّجه و فراگیرى و کاربرد آن امرى الزم است اّما همۀ اینها فرع بر یک اصل است و 

آن اینکه ایران از یاد نرود و زبان فارسى که نشان هویّت ایرانى و زبان دوم جهان اسالم است 

همچنان پویا و گویا بماند و آیا با تحقیر فارسى این آرزو محّقق خواهد شد؟!

     سخن من با این عزیزان آن است که عنوان هاى دنیوى سخت ناپایدار است و دفتر ریاست 

را  زبانى  کنید  اندیشه  نهار  و  لیل  ورق گردانی  از  مى خورد،  به هم  نسیمى  اندك  با  معاونت  و 

که هزاران نامور پرورده است و آوازة آن خاور و باختر را درنوردیده و به ایران و اسالم آبرو و 

استحکام بخشیده است قربانى آمارهاى بیگانه پسند مکنید. چند روزى که جهان به کام شما و 

مسند ریاست تکیه گاه شماست اگر نمى توانید به گسترش و تقویت مبانى زبان درى و اهل زبان 

خدمتى کنید چوب حراج هم به آن مزنید و این شاخص ترین شاخصۀ هویت دیرپاى ما را برخى 

درم و دینار و هیاهوى تبلیغاتى مکنید. 

اعتصام الملک پروین  خاطر  ــراى  گشت1ب نشاید  را  خلق  دگر  و  رشید  و  من 

1 . ملک الشعراى بهار.
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را  آن  ناکرده  یا خداى  ارج نمى نهید  و  نمى دانید  را قدر  میراث گران بها  این  پارسى  اگر       

اّمید نیست شر  تو  به خیر  مرا  بى اعتنایى منگرید  به دیدة  و  خوارمایه اش مشمرید  نمى فهمید 

مرسان. آخر با که توان گفت که در دانشگاه هاى جمهورى اسالمى ایران که مردمش پارسى 

به  است  پارسى  تفّکر  از  برخاسته  شعورشان  و  پارسى  شعارشان  مى میرند؛  پارسى  و  مى زایند 

مقاله اى که به انگلیسى نوشته شود ولو یک صفحه و نیم باشد و نویسندة چنان مقاله اى هر 

سال تا دویست مقاله عرضه کند سیصد و تا چهارصد هزار تومان به احترام تقدیم کنند و آن را 

که به فارسى نویسد اگر صد نکتۀ  بدیع در مقاله اى به حجم چهل صفحه بنگارد حوالت پنجاه 

و دو هزار تومانش به حضرت میکائیل نویسند البته آن که دوات بیهقى و سعدى و قائم مقام را 

لیقه مى افکند و ریزه هاى قلم آنان را سرمۀ چشم مى کند به جیفۀ دنیا و کم و بیش آن کمترین 

اعتنایى نمى کند او فریاد بر مى آورد که: 

ــف خـــود نــمــى فــروشــیــم ــوس نگــه دار1مـــا ی خــود  ســپید  ســیم  تــو 

      اّما تحقیر نوشتۀ خود را تحقیر زبان و مملکت و هویت خود مى داند و این تحّمل کردنى 

نیست.

با چه امیدى به رؤیاى خزان دل خوش کنم

مستى من مستى مى نیست شور عاشقى است

همچو مجنون سر نهم بر دامن دشت جنون

هیچ کس آبى نزد بر آتشم جز اشک من

من و  بود  آرزوها  و  عشق  گور  من  سینۀ 

گردباد بى ســرانجامم که از دیوانـــگى

من که در کنج قفس دیدم بهــار خویشتن

بر نگیرم سرچو چشمت از خمار خویشتن

کز همه بیگانــه گشتم در دیــار خویشتن

هم غم خویشم من و هم غمگسار خویشتن

زنـده بودم روزگارى در مــزار خویشتن
بر سر خود ریزم از حسرت غبار خویشتن2

     در چنین اوضاعى است که سفیر کبیر جمهورى اسالمى ایران در دهلى نو در جمع استادان 

زبان فارسى که از سراسر هندوستان به خانۀ فرهنگ ایران آمده اند تا زبان فارسى خود را تقویت 

بخشند و بیشتر بیاموزند و بهتر بیاموزانند، به انگلیسى خیر مقدم مى گوید و با نسیم زبان بیگانه 

کانون فرهنگ و ادب ایرانى را روشن مى دارد و میهمانان را حیرت زده به اقرار مى آورد که: 

نمودى بــه پیکارمان ســخت کوش!3دمیــدى بــه تندیس مــا تــاب و توش

1 . سعدى

2 . بهادر یگانه 

3 . حاصل هستى، ص 241
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    و براى مِن معلّم زبان و ادبّیات فارسى آیا جز این چاره اى مى ماند که در آن جمع پنجه در 

پنجه سفیر افکند که عرض خود مى برى و زحمت ما مى دارى!

     وزیر نیز تا از سفیر عقب نماند گزینش «سعدى» را به عنوان استاد دانشگاه با لیت و لّعل 

مى پذیرد اّما فردوسى را از همان اّول به دایرة گزینش راه نمى دهد. خدا مى داند که گوش هاى 

ما چه شعارهاى بى محتوا که نشنید:

باشــعور همـــزاد  و  همره  شعار  باید 

باید هدف مشّخص و معقول و رو به راه    

شعــــار بود  بیجا  و  مهمل  عامیانه  گر 

دلپــذیر خردمـــند  نزد  به  اوفــتد  تـا 

مسیر درآن  رفتن  و  دادن  شعار  آنگه  و 
شعیر1 یک  به  نیرزد  شعار  از  گونه  این 

     در هنگامه اى چنین خامۀ طنز اینجانب از آستین حق گویى برآمد و سرودة زیر را در جمع 

سینه  بر  سخت   «I.S.I» ضربات  با  را  پژوهش  سنگ  برخى  که  پژوهشگران  و  دانشگاهیان 

مى زدند و شیشۀ بى کینۀ دل صاحب نظران را در هم مى شکستند قرائت کرد و کرد آنچه کرد تا 

سر از نشریّۀ وزارت نیز برآورد و شاید چنین فریادهایى بود که تا حدودى کارگر افتاد و اخیراً از 

زبان معاون وزیر علوم و تحقیقات و فّنآورى شنیده شد که از این به بعد به مقاالت فارسى نیز 

به همان چشم خواهند نگریست که به آى اس آى!

واى بر ما گر نبودى عشق هم غمخوار دل2هیچ کس جز عشق پاس دل نمى دارد نگاه

هو

مانیفست پژوهش!

«چون وزارت جلیلۀ علوم و تحقیقات و فّنآورى چاپ مقاالت را در «I.S.I» نشان «تولید علم» 

نامید و  امتیاز و اعتبار پژوهش را بدان سنجید، اهل ادب و تاریخ و فلسفه از این کاروان بازماندند 

و متاع پارسى و تازى خویش را در آن بازار خریدار نیافتند الجرم هر یک از گوشه اى فرا رفتند 

یکى سرانگشت حیرت گزید و دیگرى راه سکوت برگزید این بنده نیز در پناه شعر خزید و این 

رشته را به گرد خویشتن تنید که: 

پژوهــش  ز مــا  ناگهــان  قهــر  کرد

چــو روى  نیــاز   مــرا  تــازه  دیــد

 ز «ده» رانــده و مانــده از «شــهر» کرد

   بــه  صــد  ناز  دامن  ز من  در کشــید

1. همان، ص 345

2 . امیرى فیروزکوهى
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بــدو  گفتــم اى دلبر شــوخ و شــنگ

روم همانجــا  زادم  کــه  همانجــا 

فــگار شــد  دلــم  واپســگرایى  ز 

مى دهــد «نــا»  بــوى  شــما  زبــان 

بــود انگلیســى  «مــدرن»  زبــان 

زنــم چنگ شــهنامه را من به ســنگ

کنــم بهانــه  گوتــه  و  المارتیــن 

مــآب وزارت  آن  چســان  ندیــدى 

مــن نــام  بین الملــل  ژورنــال  بــه 

«Grant»ى ز «ISI» آرم بــه چنــگ                                

را آمــار  غــول  زنــم  بــر  عنــان 

کنــم نــام ایــران بــه گیتــى بلنــد

غــم چــه  بمیــرد  گــر  درى  زبــان 

رو پاکیــزه  یــار  اى  گفتــم  بــدو 

«یکــى برســر شــاخ و بن مــى برید

«بگفتــا کــه ایــن مــرد بد مــى کند

کجــا  مــى روى  گفــت  ســوى  فرنــگ

روم پاپــا   و   مامــان   آغــوش   بــه   

دیــار خــوش  آن  در  نوگرایــى  و  مــن 

بــر ایــن  گفتـــه  قلبــم  گواهــى  دهد

کــــالم    شمـــا    گنگلیســى1  بــود

کــه کــس نشــنود قّصــۀ نــام و ننــگ

کنــم کرانــه  حــــافظ  و  ســــعدى  ز 
آب؟!2 بــر  را  شــاعران  آن  نقــش  بــزد 

چــو اعــالم شــد، شــد فلــک رام مــن

رنــگ رنــگ  آورم  کــف  بــه  جوایــز 

را مـــار  مهــرة  آورم  کــــف  بــه 

کــه حســرت خــورد زان بلنــدى هلنــد

برزنــم دیگــرى  در  گــر  غـــــم  چــه 

شــنو داســتانى  اجــل»  «شیـــخ  ز 

دیــد» و  کــرد  نظــر  بســتان  خداونــد 

نــه بر من کــه بر نفــس خود مــى کند»

       از رودخانۀ پر آب و حیات بخش زبان پارسى جویبارهاى فراوانى در گوشه و کنار جهان 

امروز پراکنده اند که اگر به حال خود رها شوند چه بسا که در کویر فراموشى فرو روند و پشیمانى 

اندیشه و آمال  به بار آورند. آنان که راه دیار غربت را برگزیده اند نسبت به وطن و زبان ملّى 

متفاوت دارند؛ عّده اى که خوشبختانه تعداد آنان بسیار نیست غرب زدگانى هستند که میهن آنان 

دالرهاى آنان است سوداى مال اندوزى و خوش گذرانى هر دم آنان را به سویى مى کشاند، اینان 

با ایران و ایرانى سر ستیز دارند حتى گاه نام و نام خانوادگى و نام شهرى را که بدان منسوب اند 

عوض مى کنند تا سراپا فرنگى شوند. سخت مفتون جلوه هاى فرنگ در قضایاى ظاهرى باشند. 

اینان:

1. مى توان به ضم اول خواند و برساختۀ عوام پنداشت و مى توان از ریشۀ گنگل به فتح اول به معنى هزل و ظرافت و 

مزاح و مسخرگى انگاشت که به هر صورت وافى به مقصود است.

2. مقصود آقاى هاشمى گلپایگانى وزیر اسبق علوم است که فردوسى و سعدى را از دید گزینشى ورانداز فرمودند.
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یک عــّده درس خوانــده و ناموخته ادب

ســر تا به پاى دعــوى دانایــى از غرور

نامــوس شــرق را همه یکبــاره طعنه زن

نــــاآشنا به نــــام مشاهیـــر ممـلکت

نــى حامــى زبــان دل انگیز پارســـــى

در کســب نان خورنــدة روزى به نرخ روز

از خلق و خــوي جامعۀ خویــش بی خبر                

بى هیــچ عذر و موجبى از بیــم و اضطرار 

یــک فرقه نــام جســته و نایافته نشــان

پــا تا به فــرق جلــوة خود کامــى عیان

آیین غــرب را همه یکســر مدیحه خوان

بــى اعتنا بــه جملــه مواریث باستـــان

نى شائق ترّقـــى فرهنـــگ این زبـــان

در پــاس تن کشــندة خّفــت ز بیم جان

و از راه و رســم ســّنتی عــام در فغــان
ســایبان1 بــرآورده  غیــر  ســرزمین  در 

     از اینان طرف امیدى نمى توان بست و چشم انتظارى نمى توان داشت و اگر به وطن نیز 

بازگردند به طلبکارانى مى مانند که سهم االرث خود را مى جویند و چون بدان دست یافتند دوباره 

راه دیار بیگانه مى پویند و در آغوش او جایى مى جویند.

     در مقابل اینان گروهى فرهیخته و دانشمند و آداب دان و حق شناس هستند که هر جا باشند 

و به هر مقامى که برسند زادگاه خویش و فرزندان وطن را قربانى مطامع شخصى خود نمى کنند. 

درختانى پر برگ و بارند که ریشه در خاك مرز و بوم خود دارند و سایۀ فضل و دانش و معرفت 

و حکمت آنان جهان را فرا گرفته است. بر دولتمردان و دانشگاهیان است که رشتۀ ارتباط خود 

را با آنان نگسلند و این گوهر هاى گران بها را چون مردمک دیده عزیز دارند. گروهى دیگر که 

شاید اکثر مهاجران را تشکیل دهند کسانى هستند که از بد حادثه به جایى دیگر پناه برده اند و 

نه در غربت دلش شاد و نه رویى در وطن دارند. 

     هرگز از یاد نمى برم روزى را که در دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورك مقاله اى با نام «دانشى 

مرد یزدان شناس» در ستایش فردوسى بزرگ ارائه دادم چون وقت جلسه پایان یافت جمعى از 

هم وطنان که بوى خوش آشنایى شنیده بودند به دیدارم آمدند و با حسرت فراوان از ایران یاد 

کردند. در این میان بانویى رنج غربت کشیده در حالى که موجى از اشک دیدگانش را فراگرفته 

لجن جوب هاى (کذا) میدان شوش تنگ شده است.  به من گفت: خدا مى داند دلم براى  بود 

توگویى این فریادى فروخفته در اعماق وجود همۀ آنانى است که خود را  زندانى زرق و برق 

فرنگ مى بینند.

1. سرود رهایى، پیشین، ص 98
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به یــاد یار و دیــار آن چنــان بگریم زار

مــن از دیــار حبیبــم نه از بــالد غریب

کــه از جهان ره و رســم ســفر براندازم
مهیمنــا به رفیقــان خود رســان بازم1

     این گروه حلقۀ میانى نسل پیش و نسل پس از خویش اند که فارسى را نه از دامان وطن 

بلکه از زبان معلم شنیده و آموخته اند – اگر آموخته باشند!– باید از اینان استمالت شود و به هر 

طریق ممکن راه بازگشتشان هموار شود. تا آنان نیز بدین امر خطیر واقف شوند که:

وظیفه نیک شناســاندن اســت ایــران را

حاجتمند هم میــــهنان  دســتگیرى  بــه 

دریــغ بــاد کــه ایــــرانى اجنبــى گردد

بــه زادگان خــود آداب میــــهنى آمــوز

بکوش تــا به زبــان درى ســخن گویند

به شــعر پارســى و خّط و نقش و موسیقى

تو شــهره پور وظیفت شناس ایران باش

به هر کجا که روى پاى بند احسان باش

تو بر کنار ازین ننگ محض عنوان باش

وگرنه شــاهد بیگانگــى در اینان باش

به جان مشّوقشان با دلیل و برهان باش
عالقه بر دلشان بشکفان و خندان باش2

     استاد ادیب برومند را بر انواع شعر و شعرواره دست است و در نثر فارسى و خوش نویسى و 

دیگر انواع هنر نیز صاحب نظر  است و این همه را در راه اعتالى وطن و زنده نگه داشتن زبان 

پارسى و خاستگاه آن ایران به خدمت مى گیرد او بر این باور است –و حق با اوست– که چه در 

دوردست هاى تاریخ و چه پس از طلوع خورشید اسالم این ایران و ایرانى بود که بارها و بارها 

خطر کرد تا آزادى و آزادگى و کرامت و شرافت انسانى در خطر نیفتد و کیست که بر این قول 

نباشد و یا بتواند اندکى از این خدمت را حق گزارد؟ او به یقین دریافته است که باطل رفتنى 

و حقیقت و حق ماندنى است پس چه عجب اگر در راه عقیدت خویش گذارش به زندان افتد 

و رنج بیند و خاموشى نگزیند. او به لطایف الحیل و به هر مناسبت و هر گونه که وقت و حال 

اقتضا کند جوانان ایران را هشدار مى دهد که مام وطن را چون جان عزیز دارند او بارها با خود 

زمزمه کرده بود:

مزن سرسرى پا بدین خـــــاك و دست

نه دجله به خـــــون نیلگــــون مى رود

نه رودى است جیحون و گر خود یمى است

که بس ســر شد از دســت در هر بدست

کــز اربل در آن سیــــل خــون مى رود
که با خون گردان ایــــران نمى اســت3
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و این ابیات را نیز بر لوح دل نگاشته بود که:

هنــوزم ز خــردى بــه خاطر در اســت

بــه منقــارم آن ســان به ســختى گزید

پـــدر خنــده بر گریــــه ام زد کــه هان

کــه در النۀ مـــــاکیان برده دســت

که اشــکم چو خون از رگ آن دم جهید
وطــــن دارى آمــــوز از مـــــاکیان1

و این همه او را بر آن مى دارد که بسراید:

بــاز خــردى  روزگار  از  حکایتــى  مــرا 

بــارى چوبــــکى  زنبــور  النــۀ  درون 

بــرون پریــد از آن النه خشــمگین زنبور

چو خواســتم که گریــزم ز حمله اش ناگاه

از آن گـــــزیدگى آمد مـــرا گزند ولــى

کــه در برابــر بدخواه بــوم و بــر نتوان

به حفظ النه کســى گر کم آمــد از زنبور

درود بــاد بر آن کس کــه بهر پاس وطن

به یــاد ماند اگر چند روزگــــار گذشت

به قصد کردم و بر من چه ناگوار گذشت

سه بار گرد سرم گشت و بى قرار گذشت

گزید گردن من سخت و چیـره وار گذشت

ُگزیده تجربتــى بر من فــگار گذشـــت

ز پاس شهر و نگهبانى دیـــار گذشــت

بر او زمانه به صد نیشخند عــار گذشت
ز بذل جان و سر و تن به افتخار گذشت2

     آنچه نوشته آمد اداى دینى بود به انسانى آزاده که عمر گران بهاى خویش را بر سر ایران و 

زبان پارسى و نشر حکمت و معارف و فرهنگ و هنر و در یک کالم اعتالى روح انسانى نهاده 

است و پر واضح است که هیچ چیز جز عنایت پروردگار نتواند که حّق او را چنان که باید بگزارد.

     خالى از لطف نمى بینم که آنچه را که استاد در وصف خویش سروده اند زینت بخش مقاله 

کنم و اقرار آورم که چنین است و بیش از این است:

مــن کیســتم ادیـــــــب سخنــــدانم

بــر علــم و فضل شـــائق و مفتونــــم

عشــق اســت و شــور مشــغلۀ روحــم

هــم خواستـــــار شــوکت ایــــــرانى

آئیــــــن معتقـــد  و  کیــش  پابنــد 

سرســختم پیشــۀ  دفــاع  را  حــق 

دســتورم و  حاکــم  وار  خواجــه  نــى 

اقـــرانم ســـرآمد  هنـــر  کانـدر 

دورانم شهـــرة  نثر  و  نظـم  در 

جانـم در  تعبیه  ذوق  و  است  شوق 

ایـــرانـم کشور  دوستــــدار  هم 

مسـلمــانـم و  پاکباز  و  دیندار 

احسانـم پـرور  حقوق  را  جان 

فرمــانـم تــابع  بنده وار  نـى 
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قوتــم ــود  ب علـــم  پــایــمــزد  از 

را ــان  ــــــ دون مــّنــت  نیست  آلـــوده 

قانـــونم ــر  ــت دف ــد  ــن ــرازه ب ـــ شــی

ستــایشگر میر  ســـراى  در  نـى 

بیگــانه محفل  ــوش  ن بــاده  نـى 

انگیـز غــبــار  مسیر  کــزیــن  شـــادم 

نــانم بــود  خــویــش  دســتــرنــج  وز 

انبانم در  هست  که  نان  دو  یک  این 

ــم ــوان ـــ ــخــش صــفــحــۀ دی ــه ب ــرای ــی پ

خـوانم ثــنــا  شـــاه  حــضــور  در  ــى  ن

دیـــــوانــم منصب  ــوار  ــره خ ــی ج ــى  ن

دامــانم ــه  ب ــرد  گ ننگ  ننشسته 

فرمانده عساگر الفاظم

فرمانبر منادى وجدانم
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