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نگاهى به شعر و اندیشۀ استاد ادیب برومند
بخش نخست: تاریِخ منظوم و آرزوهاى یک ملت

محمد صادقى

نویسنده و پژوهشگر

ایرانیان (به ویژه روشنفکران) به فاصلۀ خود از کاروان  این سو و از زمانى که  از مشروطه به 

فرهنگ و تمدن نوین جهانى پى بردند براى پیوستن به دنیاى جدید کوشش هایى از خود نشان 

دادند و گام هایى برداشتند و با فهم دگرگونى هاى برآمده از نوگرایى و نوسازى در غرب، چنانچه 

ملک الشعراى بهار سرود: «یا مرگ یا تجدد و اصالح/ راهى جز این دو پیش وطن نیست» به 

جست وجوى راهى براى رهایى اندیشیده و با بهره از فرهنگ و دانش جدید به اصالح وضع 

اقدام هایى انجام  نابسامانى ها راهکارهایى را برگزیدند و  براى رفع نقص ها و  ایران پرداخته و 

دادند و بى تردید در این مسیر، شاعران و سخنگویان فرهنگ و ادب ایران نقش مهمى بر عهده 

داشتند زیرا با سروده هاى انتقادى، اعتراض آمیز و همه فهِم خویش توانستند به خوبى آنچه در 

سر داشتند را با مردم در میان بگذارند و شعر ملک الشعراى بهار نیز از این رو اهمیت دوچندان 

مى یابد. در نظر بهار، تجدد «تازه شدن» است و زنده ماندن در دنیایى که لحظه به لحظه در حال 

زایش، حرکت و ترقى است ...

***



به طور معمول بارزترین و عمیق ترین مشخصه هاى هویتی یک کشور در فرهنگ آن تجسم 

می یابد. هویت ملی ریشه در اعماق تاریخ و فرهنگ یک ملت دارد و با سرشت تک تک افراد 

یک جامعه درآمیخته است. جالل ستارى مى نویسد: «مفهوم هویت فرهنگى که هویت ملى 

را گاه با استناد و رجوع به آن تعریف مى کنند، واقعیتى است که در ژرفاى روح و جان ملت و 

قوم ریشه دوانده و از چنان ثباتى برخوردار است که گویى خلق و خوى مردم یا طبیعت ثانوى 

شان شده است ... تردیدى نیست که هر قوم و ملتى، صاحب هویت فرهنگى خاص خود است 

و غناى فرهنگ بشریت از همین پرمایگى و تنوع، فراهم مى آید. مثًال بعضى محققان خصیصۀ 

فرهنگ یونان باستان را که به اعجاز یونان اصطالح شده است، خاصه توازن و تعادل دلخواه و 

مطلوب به ویژه در مقوالت فکر و هنر دانسته اند و برخى هویت فرهنگى غرب امروز را مرهون 

اتکا به نفس غرب و خروج غرب از حدود و ثغورش که تعبیر مودبانۀ تجاوز و استعمارگرى است 

و پاره اى نیز در پدیدة فناورى دیده اند که با صادر شدن چون کاال به اقطار عالم، فرهنگ غرب 

را نیز در سراسر گیتى پخش و نشر مى کند. در نوشته هاى متفکران غربى، این گونه نظریات که 

گاه به غایت هوشمندانه و ظریف پرداخته شده، بسیار است، و قصد نگارنده ورود در آن مقوله 

که به ما ربطى ندارد، نیست، بلکه نیت این بنده فقط ذکر مثال هایى چند براى توضیح مطلب 

بوده است. اما در مورد فرهنگ ایرانى، به گمانم مى توان گفت خصیصۀ اصلى هویت اش، که در 

طول هزاره ها ثابت مانده، حفظ و صیانت جوهرش و به تحلیل بردن عنصر بیگانه بوده است. 

به بیانى دیگر ذات فرهنگ ایرانى، به خوارى و زبونى تن در نداده است، یا سیطرة بیگانه (عرب 

و ترکان سلجوقى و مغول) را به ظاهر پذیرفته است و سپس اندك اندك آن را از درون خورده 

و تراشیده است ...» براى فهم تحوالت سیاسى، فرهنگى، ادبى و ... در دورة جدید بهتر است 

به اندیشه ها و آراى دیگر در این زمینه هم پرداخته شود که در این مجال چندان ممکن نیست. 

براى نمونه جمشید بهنام در کتاب «ایرانیان و اندیشۀ تجدد» که به بررسى موضوع تجدد در 

ایران (و اینکه اندیشۀ تجدد از کجا و چه زمانى به ایران وارد شد) پرداخته و به تبیین و نقد 

روند نوسازى در ایران نظر دارد، در بخشى از کتابش که به بررسى ویژگى هاى فرآیند نوسازى 

در ایران در دوران صد و پنجاه سال گذشته اختصاص یافته، ابراز مى دارد: «در طول صد و پنجاه 

سال رفته رفته به غرب روى کردیم و از هند و ترکیه کشورهاى خاورمیانه بى خبر ماندیم. اما 

فرهنگ غرب نتوانست به سرعت جاى فرهنگ هایى را بگیرد که با ما در یک حوزه تفکر بودند 

و چون به فرهنگ هاى دیگر نیز بى اعتنا شده بودیم، پویایى تفکر را از دست دادیم. در آغاز کار، 
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فرهنگ غربى به صورت دست دوم به ما رسید و تا به امروز هنوز با بنیادهاى اندیشۀ غربى 

بیگانه ایم یا تصورى نادرست از آن داریم ... در همین دوران به بزرگداشت گذشته هاى پرافتخار 

بروز  تازه  به صورت  نوزدهم  قرن  پایان  از  که  ایرانى  ناسیونالیسم  بستیم.  دل  خویش سخت 

کرده بود، با کمک سیاست دولت در قرن بیستم جایى تازه یافت و گاهى به صورت افسانه اى 

کردن گذشته ها و گاه به صورت کوشش در اثبات هم طرازى با غرب و سرانجام یک بار هم 

به صورت ناسیونالیسم مبارزه با امپریالیسم در دوران ملى کردن نفت درآمد ... موضع دیگرى 

که در فرآیند تجدد در ایران به چشم مى خورد پاى بندى ایرانى هاست به فرهنگ خود ... نظر 

گروه هاى مختلف اجتماعى دربارة غرب در یک زمان نبود و همچنین نظر روشنفکران در طول 

نفى  انتقاد، و  و از وسوسه و شیفتگى و قبول مطلق تا قبول مشروط،  یکسان نمى ماند   زمان 

نوسان داشت ...» اکنون، اگر بخواهیم شعر ادیب برومند و هر شعرى که نظر به مسائل سیاسى، 

فرهنگى و اجتماعى ایران در این دوره جدید دارد را بهتر فهم کرده و بشناسیم، نمى توانیم از 

سیر و وضعیت رخدادهاى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى در ایران چشم بپوشیم.

شعر سیاسى و اجتماعى در دوره مشروطه

جنبش مشروطۀ ایران، همچون نسیمى بهارى، اثرى قوى در ژرف ساخت هاى سیاسى، اجتماعى، 

اقتصادى و فرهنگى کشور ما داشت. چنانچه بعد از گذشت صد سال از آن رخداد، هنوز محل 

بحث، فحص و چالش هاى فراوانى است. این حادثۀ مهم آغاز یک روند پرتالطم اجتماعى و 

و  مؤلفه هاى سیاسی  پیدایى  براى  را  الزم  بستر  و  بود  ایران  جامعۀ  در  ساختار شکنانه  سیاسى 

گفتمان هاي نو و بنیادینی فراهم آورد. تعیین و تغییر جایگاه و منزلت جدید انسان، خودمختارى 

و آزادى و رابطۀ قانونمند شدة او با نهاد هاى رسمى و جامعه مدنى و طرح پارادایم هویتى نوینى 

که با انسان سنتى و جایگاه او در جامعه و رابطه او با خود و با جهان پیرامون داراى تفاوت هاى 

اساسى بود. در این سرفصل تازه، رعیت بى حق و منزلت قرون وسطایى جاى خود را به فرد نوین 

«خودمختار» کنشگر و واجد ابعاد هویتى پیچیده ترى داد. مشروطیت به عنوان جنبشى مدرن، 

نهادهاى  ایران را به چالش کشید. دگرگون کردن  ریشه دار جامعۀ  پرقدرت سنتى و  نهادهاى 

قدرت و رابطۀ آنها با جامعه مدنى از دیگر برگ و بارهاي آن بود. نهاد سلطنت و کارکرد سنتى 

آن مى بایست جاى خود را به اشکال نوین و دموکراتیزه شدة روابط قدرت مى داد. مفاهیمی از 

قبیل قانون گرایى، گردش دموکراتیک قدرت از طریق انتخابات آزاد، استقالل قوا، نظارت مدنى 
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و قانونى بر نهادهاى قدرت، آزادى بیان و کثرت گرایى در سال هاى آغازین جنبش مشروطیت 

براى نخستین بار در فرهنگ سیاسى ایران وارد شد و قانون اساسى مشروطیت - هر چند به 

طور ناقص- شمارى از آنها را اعتبار رسمى بخشید.

     جامعۀ ایران برخاسته از خواب طوالنى قرون وسطایى سراسیمه در جست وجوى راه هایى 

براى کم کردن فاصلۀ خود با کشورهاى صنعتى بود. ایران با وجود برخوردارى از پیشینۀ تمدنى 

درخشان، سه قرن دشوار و پر از سرخوردگى، ناکامى و شکست را پشت سر گذاشته بود. ایران 

دوران مشروطیت در مرکز رقابت انگلیس، روسیه و فرانسه قرار داشت و استقالل سیاسى به 

تعبیرى به آرزوى ملى تبدیل شده بود. در حوزة ادبیات نیز، مشروطیت به ایجاد دگرگونی هاي 

جدي و اساسی منجر شد. رکود و انحطاط ادبیات دورة بازگشت به شکل گیري ادبیات مشروطه 

انجامید. در یک نگاه به درون مایۀ شعر و ادبیات دوره مشروطه مى توان دریافت که نسبت به 

تحوالت سیاسى و اجتماعى جامعۀ آن روز حساسیت فراوانى از سوى اهل ادب و هنر نشان داده 

مى شده است. ضعف شعر مشروطه را می توان مقطعی بودن آن به شمار آورد. شعر مشروطه به 

لحاظ محتوا، شعري کم عمق، اما پرمخاطب است و سطح وسیعی از خواسته هاي مردمی را دربر 

می گیرد. سرزندگی شعر مشروطه حاصل همگونی آن با شرایط جامعه است. در شعر مشروطه 

شعر  به مسائل مختلف جامعه که مردم به آنها نیاز آنی و جدي داشتند، پرداخته شده است. 

مشروطه تا حدودي زبان حال مردم ستم دیده است. در بین شاعران مشروطه شعرهاي فرخی 

یزدي، ملک الشعراي بهار و نسیم شمال (سید اشرف الدین گیالنی) تا حدودي زبان حال مردم 

رنج کشیده و بیان گر خواسته هاي واقعی مردم است. در میان شاعران مشروطه، آن دسته که 

اعتدال گرا بودند، شعرشان نیز متناسب با مسائل روز، پایدار و ماندگار بود؛ همچون اشعار پروین 

می سرودند،  شعر  سنتی  به طور  که  از شاعرانی  دسته  آن  اما  بهار؛  ملک الشعراي  و  اعتصامی 

شعرشان به اصطالح خاموش شد. نگاهى به عرصۀ داستان نویسی هم در فهم و بررسى ادبیات 

جدید ایران سودمند است. نخستین داستان ایرانى از یک نویسنده ایرانى با نام «ستارگان فریب 

خورده» در سال 1236 هجرى شمسى منتشر شد. فتحعلى آخوندزاده در این داستان به رذالت 

حاکمان ایرانى و بى فرهنگى آنان مى پردازد. داستان به این شکل است که در زمان پادشاهى 

شاه عباس ستارة دنباله دارى در آسمان پیدا مى شود. ستاره شناسان (منجمان) این رویداد را نشانۀ 

این چند روز  در  پیشنهاد مى دهند  به شاه عباس  و  تعبیر مى کنند  پادشاهان  از  پادشاهى  مرگ 

شخصى دیگر بر تخت شاه بنشیند تا اگر هم اتفاقى افتاد براى او بیفتد و گزندى به جان شاه 
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نرسد. قرعه به نام شخصى مى افتد که به خاطر پیروى از فرقه اى گمراه منتظر حکم اعدام است، 

لباس شاهى را بر تنش مى کنند، تاج بر سرش مى گذارند و همگان به خدمت او درمى آیند، چند 

روز مى گذرد، هیچ اتفاقى نمى افتد و سرانجام وى را اعدام مى کنند.

     نکتۀ ظریفى که در این داستان دیده مى شود این است که آن شخص در همان چند روز 

اینکه  اصالحى مى کند، همچون  اقدام به کارهاى  به جاى عیاشى و خوش گذرانى  حکومتش 

کسى نباید بدون محاکمه کشته شود، مالیات هاى اجبارى نباید به مردم تحمیل شود و ... یعنى 

همان اصالحاتى که مردم در جریان نهضت مشروطیت خواستار آن بودند.

     در دوران قاجار، پدیده هاى مدرن مانند صنعت چاپ، روزنامه، تلگراف، مدرسه، راه آهن و ... 

وارد ایران شده بود و مقاومتى در برابر آن صورت نگرفته بود. از سویى آشنایى با غرب و دنیاى 

پیشرفته گسترش مى یافت و مطالعه و ترجمۀ آثار خارجى (رمان، نمایشنامه، شعر و ...) در ذهن 

مردم و به ویژه نواندیشان و تجددخواهان ایرانى تأثیر مى گذاشت.

     رمان و نمایشنامه نویسى در ایران سابقه اى نداشت و به این خاطر مقاومتى نشان داده نشد 

اما در رابطه با شعر این گونه نبود، شاید نیازي به یادآوري نباشد که شعر یگانه هنر این سرزمین 

در طول قرن هاست که از سابقه اي طوالنى برخوردار بوده و مردم ایران با شعر ریشه دار و کهن 

سرزمینشان خو گرفته و در ذهنشان براى آن تقدس ویژه اى قائل بودند. از سویى نیز تغییرات 

برخى شعر سنتى پاسخگوى نیازهاى تازة جامعه  و تحوالت اجتماعى شتاب گرفته و در نظر 

ایران و دگرگونى هاى آن دوران نبود پس ضرورت یک بازنگرى و بازاندیشى در شعر فارسى در 

اذهان شاعران و نوگرایان شکل گرفت. شاید به نظر برسد که قبل از مشروطه بیشتر شاعران 

جدا از مردم بودند و در کنار حاکمان و پادشاهان از الطاف معنوى و مادى بهره مند مى شدند، 

در رفاه مى زیستند و از درد و رنج مردم غافل بودند ... توصیف پیچ وخم گیسوى یار، قد سرو، 

و مدح شاه موضوع شعرشان بود و گاه  غم هجران، بى وفایى معشوق، شراب و شکار و فتح 

در ستایش حاکمان با یکدیگر در رقابت بودند. از این رو تجدیدنظر در قالب و درون مایۀ شعر 

سنتى و تالش براى یافتن زبانى نو به وسیله شاعران نوپرداز پیگیرى شد و این اقدام بسیار 

مناقشه برانگیز ظاهر شد تا آنجا که به رویارویى شاعران با یکدیگر انجامید. عده اى این نوآورى 

این نوپردازى هاى ادبى دقیق تر بررسى  اگر  را برنمى تابیدند و مقاومت نشان مى دادند و شاید 

شود نسبت آن با هنر و ظرافت هاى هنرى جاى پرسش داشته باشد و به همین دلیل بود که 

ملک الشعراى بهار در یکى از سروده هایش عبارت «عارف و عشقى عوام» را به کار مى برد یا 
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ایرج میرزا چنین مى سرود:

شد  وا  ــدد  ــج ت و  ــد  ــدی ــج ت در 

طلبند   ــجــدد  ت ــه  ک ــان  ــوان ج ایـــن 

شد ــا  ــوربـ شـ ــم  ــل ــات ش ــ ــی ــ ادب

ادبــنــد و  عــلــم  ــن  ــم ــى دش ــت راس

     اما بهتر است دقت داشته باشیم که شعر مشروطه جنبۀ ابزارى دارد. شعرى است در خدمت 

آزادیخواهى،  اندیشۀ  ترویج  آن  موضوع  و  اجتماعى  و  سیاسى  درون مایه اى  با  جامعه  و  مردم 

تجددخواهى، وطن دوستى، میل به توسعه و ... است. شاعر در این دوره براى انتقال این مفاهیم 

از تعابیر قابل فهم و کالم عامیانه استفاده مى کند زیرا تالش اصلى او نزدیک شدن به مردم و 

توده هاست و بر خالف شاعران قدیم در میان مردم زندگى مى کند و شاید به این خاطر است 

که شعرش گاهى از زبان فاخر ادبى و ظرایف هنرى فاصله مى گیرد، چون تالش او در جهت 

پیوند خوردن با مردم عادى و کوچه و بازار است و باید در نظر داشت که در این مسیر از موفقیت 

باالیى هم برخوردار است.

     شعر مشروطه ستایشگر آزادى است و واژة آزادى و نیز استبدادستیزى موضوع مهمى در شعر 

این دوره است. از نمونه هاى درخشان آن مى توان به شعر بهار اشاره کرد:

با شــه ایــران ز آزادى ســخن گفتن خطاســت

فــراز   بــر  آیــد  اســتبداد  دریــاى  از  دم  هــر 

خداست با  ایــران  کار 

مــوج هــاى جــان گــداز 

و این سروده ها و گفته هاى آتشین همواره سلب آسایش و آزار سرایندگان را در پى داشت؛ اما 

عشق و عالقه به آزادى حکایت شورانگیز شاعرانى بود که زیستن با مردم را برگزیده بودند، 

هم چنان که فرخى یزدى مى سرود:

آزادى پاى  به  سر  بنهادم  که  زمان  آن 

را  وصالش  دامن  آرم  دست  به  مگر  تا 

دست خود ز جان شستم از براى آزادى

آزادى قفاى  در  سر  پاى  به  مى دوم 

     البته تالش براى آزادى تنها به موضوع آزادى قلم و آزادى بیان ختم نمى شود و موضوع 

آزادى زنان از مسائل مهمى است که بدان توجه مى شود. شاعران تجددطلب، زنان را به حضور 

در اجتماع تشویق مى کنند و دربارة حق برخوردارى از امکان تحصیل و آموزش براى زنان مانند 

مردان سخن مى گویند و به موانع حضور زنان در فعالیت هاى اجتماعى اشاره مى کنند.

     از دیگر موضوعات مهم و برجسته در شعر دورة مشروطه، ملى گرایى و وطن دوستى است. 

وطن خواهى و افتخار به گذشتۀ تاریخى و پاسدارى و شناساندن میراث گذشتگان در شعر این 
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دوره درخشش خاصى دارد. همچنین نوعى شیفتگى به ایران باستان نیز ابراز مى شود و عده اى 

گمشده خود را در روزگاران کهن جست وجو می کنند. 

     نکتۀ دیگر اینکه، در این دوره تصنیف هاى ملى و میهنى رشد بسیار خوبى مى یابد و چهرة 

شاخص این جریان نیز عارف قزوینى است. هر چند ایرج میرزا وى را به شاعرى قبول نداشت 

و یک تصنیف ساز مى پنداشت ولى بى تردید عارف از خدمت گزاران موسیقى و شعر این دیار به 

شمار مى رود. در دورة مشروطه شاعران و اندیشمندان نسبت به ترقى و توسعه کشور تاکید و 

اهتمام فراوان داشتند و از این رو با انتقاد سیاسى و اجتماعى سعى در بهبود وضعیت نابسامان 

ایران داشتند و گاهى این انتقادها و اعتراض ها با زبان طنز ابراز مى شد.

     کوشش هاى روشنگرانۀ تجددخواهان و آزادیخواهان (و پشتیبانى شاعران آزاده از اندیشه هاى 

جدید) در جامعه بى اثر نبود و نخستین گام ها به سوى دنیاى نو برداشته شد و تالش در جهت 

نوسازى فرهنگى آغاز شد هرچند در دورة رضاشاه و با وجود توسعه و پیشرفت در زمینه هاى 

مختلف، استبداد به مانند سدى در مقابل آزادى قلم، آزادى بیان، نشریات آزاد و ... ظاهر شد. 

سرانجام شاعران عصر مشروطه بسیار تلخ است. یکى را لب و دهان دوختند و سپس به دستان 

پزشک احمدى سپردند، یکى را در اتاقش به قتل رساندند، یکى از بس آزار دید راهى کوه و 

...! آنچه امروز به جامانده خاطر پرشکوه  دشت شد، یکى در انزوا روزگار گذراند و درگذشت و 

ایران و  روشنگرى ها و فداکارى هاى کسانى است که در آرزوى روزهاى شیرین و شاد براى 

ایرانى تلخى هر زهرى را چشیدند ...

نسیمى دیگر 

ادیب برومند1 بیندیشیم، با شاعرى مواجه مى شویم که  اگر در مجموعه اشعار استاد عبدالعلى 

بناى شعر و اندیشه خود را بر اعتدال نهاده، اعتدالى برآمده از فرهنگ و ادب کهن سال ایران. 

شاعرى ملى که همسو با ملک الشعراى بهار راه پیموده و اعتدال گرایى را راهى مطمئن براى 

برون رفت از مصائب و مشکالت دانسته است و نه تنها در شعر و کالم که در عمل سیاسى-

با  که  گفت وگویى  در  برومند  ادیب  است.  داشته  اعتدال  به  گرایش  همواره  نیز  خود  اجتماعى 

وى داشتم دربارة تشویق هاى بهار چنین مى گوید: «اشعار من در روزنامه هاي آن دوران مانند 

ایران که مرحوم سرمد آن را مدیریت می کرد یا روزنامۀ نوبهار که مدیریتش  روزنامۀ صداي 

1. موسسه انتشارات نگاه، 1391 
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بر عهدة مرحوم ملک الشعراي بهار بود، منتشر می شد. غیر از اشعاري که از من در نوبهار چاپ 

شد، مقاله هایی هم دربارة کار و کوشش اجتماعی براي آن روزنامه نوشتم. مرحوم بهار مشوق 

من بود. قبًال و از اصفهان شعرهایم را براي او فرستاده بودم، که نامۀ بلندي هم در جواب برایم 

نوشته بود، هرچند منتظر نبودم. وقتی مرحوم بهار در اصفهان و در تبعید به سر می برده، اقوام من 

خیلی به او سر می زدند؛ چون احترام زیادي برایش قائل بودند و به همین جهت خاطرة خوشی 

از قوم و خویش من در ذهن داشت. وقتی من نامه اي برایش نوشتم و نمونه آثارم را فرستادم تا 

از راهنمایی هاي او برخوردار شوم، نامۀ بلندي برایم نوشت و توصیه هاي مؤثري کرد که فالن 

کتاب ها را بخوان و فالن کتاب ها را نخوان. این در حالی بود که من منتظر نبودم این شاعر 

بزرگ براي یک دانش آموز سال چهارم دبیرستان نامه اي بنویسد و او را راهنمایی کند. بعد که 

او را دیدم و اشعارم را به او دادم، گفت که معلوم است به نسخه اي که براي شما پیچیده بودم، 

عمل کرده اید. شعر را گرفت و به یزدان بخش قهرمان سپرد تا در روزنامه کار شود.»

     دکتر محمدعلى اسالمى ندوشن در کتاب «نوشته هاى بى سرنوشت» به سه ضلع اندیشۀ بهار 

یعنى «آزادى»، «مردم» و «ایران» اشاره کرده و مى افزاید: «آنچه بهار را از گویندگان هم عصر 

خود متمایز مى کرد، نََفس شاعرانۀ اوست. به گونه اى که آنچه او گفته است، دیگران نتوانسته اند 

بگویند. هنر او در آن بود که به سبک سنتى شعر مى گفت ولى سخنش تازگى داشت. با آنکه 

بیستم  در بحبوحۀ قرن  بود که  معلوم  به کار مى برد،  را  همان شیوة شاعران خراسان گذشته 

سروده شده اند. از این رو سخن او به آسانى از دیگران بازشناخته مى شود.» ادیب برومند نیز که 

همواره کوشیده، در خدمت آزادى و حقیقت باشد و زندگى خود را با «مقاومت در برابر بیداد» 

معنا بخشد، در دوره اى حساس از تاریخ ایران بدون در نظر گرفتن خوشایند این و آن و بر طبق 

رأى و تشخیص خویش، با تمام توان و از «کوچه هاى درد» به میدان مى آید، خود دراین باره 

ابراز مى دارد: «در دوره اي که دکتر محمد مصدق، نخست وزیري را بر عهده داشت، شعرهایم را 

در رادیو می خواندم و از زمانی که موضوع ملی کردن نفت مطرح شد، من در این باره شعرهایی 

سرودم. وقتی جبهۀ ملی تشکیل شد، به صورت فعاالنه و تنگاتنگ با آن همکاري داشتم. دکتر 

محمد مصدق در مبارزه با استعمار و استبداد بسیار فعال بود و براي حفظ ذخایر و منافع ملی 

ما کوشش بسیاري از خود نشان داد و این نظر مرا جلب کرد؛ زیرا خود نیز در این باره بسیار 

حساس بودم. براي همین شایسته دیدم که راه و روش او را تقویت کنم. به این جهت وقتی 

انگلیسی ها تهدید خود را آغاز کردند، اشعاري را در دفاع از اقدام هاي مصدق در روزنامه ها منتشر 
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کردم و گاهی نیز آنها را به صورت دستی و در خیابان ها میان مردم پخش می کردم. پولی به 

افرادي می دادم تا این اوراق را میان مردم توزیع کنند. خودم نیز در رادیو و بعد از اخبار ساعت 

به  دکتر مصدق  یا رفتن  تیر  مانند 30  براي مثال موضوع هایی  12 قصیده هایم را می خواندم. 

دادگاه الهه یا قضیه اوراق قرضه ملی و ... را به نظم در می آوردم. روزنامه ها نیز در آن دوره فعال 

بودند، مانند شورش، باختر امروز و ... البته شورش سبکسري می کرد و با هتاکی و درج مطالب 

تند منتشر می شد، اما باختر امروز بسیار وزین و سنجیده بود و مرحوم فاطمی هم قلم با عفتی 

داشت. بگذریم از این که وقتی کودتاي 25 مرداد اتفاق افتاد، او در سخنرانی اش قدري تند رفت. 

البته علت این بود که به او و همسرش بی احترامی کرده بودند. وگرنه قبل از آن را اگر نگاه کنید، 

روزنامه اي بامحتوا و سنگین بود. روزنامه هاي چپ و متعلق به حزب توده هم خیلی فعال بودند و 

گاهی اغتشاشاتی را ایجاد می کردند. درگیري هایی که آنها به وجود می آوردند، به این خاطر بود 

تا با ایجاد وحشت، مردم را از دولت مصدق سرخورده سازند؛ اما مردم چنان به مصدق عالقه مند 

بودند که احساس سرخوردگی در آنها دیده نمی شد. من این وقایع را خودم دیده ام، چیزي نیست 

که برایم تعریف کرده باشند یا شنیده باشم. خودم در این جریان ها ناظر بودم. مصدق کار بزرگی 

انجام داد، شوخی نبود. انگلستان در آن زمان و در خاورمیانه بسیار قدرتمند بود. مصدق شجاعانه 

با انگلیسی ها وارد مبارزه شد و واقعاً آنها را کوبید ... چندین قصیده دربارة 28 مرداد هم سرودم. 

چاپ این اشعار در روزنامه ها ممکن نبود، اما دست به دست می گشت ...»

ادیب برومند پیوند تنگاتنگى با رخدادهاى تاریخى و فراز و نشیب هاى تاریخى دارد، در  شعر 

بیان  به صراحت  اجتماعى  و  سیاسى  به مسائل  نسبت  را  خود  رهایى» حساسیت هاى  «سرود 

مى کند هرچند به تعبیر وى: «مصائبى که رقم زد به نام ما گردون/ برون ز حد بیان است و 

خارج از تصویر» اما این موجب نمى شود که شاعر منزوى شده و گوشه گیرى کند بلکه دالورانه 

بر جور و ستم زمانه مى شورد: «نه گاِه صبر و سکون است و انزوا و سکوت» اشغال ایران و 

نابسامانى هاى پس از آن قلب شاعر را مى آزارد و در دهۀ 20 و به ویژه سال هاى نخستین آن 

که مجالى براى سخن گفتن گشوده شده، در اعتراض به بى عدالتى ها، ستم ها و اوضاع نامطلوب 

سیاسى و اجتماعى ایران شعرهایى سروده که حکایت از وضع آشفته کشور دارد:

کنیم فریاد  و  دل  سوز  ز  نالیم  کنیمسخت  یاد  وطن  پریشان  وضع  از  گه  هر 

***

بدبختى کار  باال  بگرفته  کشور  این  فراوان بینى از هر سو به چشم آثار بدبختىدر 
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***

سطرى ز چند فصل و یکى از هزار نیستاز وضع دلخراش وطن آن چه گفته ایم

***

دگر بــاِر  وطن  وضع  نظرم  انــدر  آمد 

درم و  بام  بى  خانه  جغدنشین  تا  گشته 

دگر شرربار  آه  ــرون  ب سینه  از  دادم 

هم مرا نیست به جز نوحه گرى کار دگر

***

اى وطن تا به نواى دل خود گوش کنیم

ما ز کانون دل گرم و شرار افکن خویش

کنیم فــرامــوش  تو  مهر  که  نتوانیم 

شعلۀ عشق محال است که خاموش کنیم

     ولى در بزنگاهى دیگر که نهضت ملى شدن صنعت نفت شکل مى گیرد، فرصت را مغتنم 

شمرده، به پشتیبانى از دکتر محمد مصدق پرداخته و مردم را نیز براى تقویت نهضت ملى به 

همراهى و همدلى فرامى خواند:

بپاخیــز بپاخیــز  آزاده،  ملــت  اى 

فراخیز فراخیــز  فرومانــده  قــوم  اى 

این سستى و اهمال، تو را مایه ننگ است

اى خلق ســتمدیده، ز جــا خیز ز جا خیز

زیــن مهلکه ظلــم، رها خیــز رها خیز

مردانــه بپاخیــز نه هنگام درنگ اســت

     شاعر پس از این فراخوان، لحظه به لحظه به عهدى که با خویش بسته وفادار مانده و هنر 

خویش را به کار بسته و مسئولیت قلمى که در دست دارد را به خوبى مى شناسد و به خوبى 

مى شناساند.

     در واقع بخشى از شعرهاى وى، چیزى جز تاریخ منظوم یک ملت نیست. وقتى موضوع هایى 

همچون مذاکرات نمایندگان دولت انگلستان به ریاست استوکس با نمایندگان ایرانى در مسئلۀ 

نفت، اعزام هیئت خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران، شکایت انگلیس از ایران در دیوان 

بین المللى دادگسترى، رسیدگى به موضوع اختالف ایران و انگلیس در شوراى امنیت، یارى طلبى 

دولت مصدق از ملت و انتشار اوراق قرضه ملى، واقعۀ 30 تیر، صدور رأى نهایى دادگاه الهه، 

مخالفت ها و اخالل گرى حزب توده، تشدید اختالف در صفوف نهضت ملى، کودتاى 28 مرداد 

و ... را به نظم درمى آورد و ثبت مى کند. همچنین پس از کودتاى 28 مرداد هم آرام ننشسته و 

در نکوهش کودتا و کودتاچیان و افرادى مانند سرلشگر حسین آزموده و سپهبد فضل اهللا زاهدى، 

محاکمه مصدق در دادگاه نظامى فرمایشى، قتل کریم   پور شیرازى، تیرباران دکتر حسین فاطمى، 
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... مى سراید و مى سراید و مى سراید زیرا قلبش  تبعید و آزار ملیون، مردم آزارى هاى ساواك و 

همواره براى آزادى و عدالت مى تپد.

و  تمامیت خواهان  متوجه  را  خود  نقد  و  ناامیدى، سخن صریح  رخوت، سکوت،  در دورة       

مستبدان مى سازد و به حق مى توان گفت که شاعر امید و شاعر زندگى است. هرچند شعرش، 

تاریخى منظوم به نظر مى رسد و با اندیشیدن در شعر او مى توان به عمق آنچه او در دورة معاصر 

نظاره کرده، پى برد و جا به جا، آه ها، دریغ ها، دالورى ها، سستى ها، مقاومت ها، شکست ها، غم ها 

و شادى ها را احساس کرد، اما بیان هنرمندانه و زبان شاعرانۀ ادیب برومند همواره در اوج قرار 

دارد و به بهاى عهدى که با خود بسته تا در کنار مردم و براى مردم شعر بسراید از هنر ناب 

نمى کاهد. زبان شاعر، به پاکى، اصالت و صالبت کلمات توجه خاصى دارد، کلمات در جاى خود 

مى نشینند تا جایى که در بسیارى از اشعار او جا به جا کردن کلمه اى با کلمه دیگر ممکن به نظر 

نمى رسد. در شاعرى، سنت هاى گذشته را در نظر دارد و مى کوشد کلمات از یاد رفته را در شعر 

خود به کار گرفته و سخنى ساز کند که جان آدمى را طراوت بخشد. به بهانۀ بیان وضع موجود 

(اعتراض به وضعیت موجود) از دقت و ظرافت در زبان شعر و اصولى که در کار شاعرى باید 

رعایت شود، نمى کاهد و چشم نمى پوشد و همچون بهار، زمستان و ذهن هاى زمستانى را با شعر 

و شعورى ناب و به هم پیوسته در مى نوردد ... جایى که انسانى رنج مى کشد، شاعر نیز آرام و قرار 

از دست مى دهد و در ابراز همدردى با دیگران مرزى نمى شناسد، چه سیل یا زلزله اى آسایش را 

از هم وطنانش گرفته باشد چه گلوله اى مرد یا زنى را در گوشه اى از جهان از زندگى محروم کرده 

باشد. شاعر همواره نسبت به مسائل جهانى حساس بوده و نسبت به بمب گذارى ها، تروریسم و 

... واکنش نشان داده و خشونت، بى عدالتى، دیگرآزارى، ستمگرى و زورگویى را در هر نقطه از 

گیتى و به پشتوانه هر نام و باورى نفى مى کند ... 

***

در مثنوى اصفهان که به پاس حق گزارى از زادگاهش سروده شده، با هنر ناب و ذهن خالق 

او بیشتر آشنا مى شویم. از کنار زاینده رود با شاعر هم قدم شده و پل ها، خیابان ها، بازار و بناهاى 

تاریخى شهر را یکى یکى نظاره مى کنیم تا جایى که در پایان، گویى از سفرى شیرین بازگشته 

و سرشار از خاطره هایى دلنشین هستیم. مثنوى اصفهان، یکى از نقاط درخشانى است که ادیب 

برومند توانایى هاى کم نظیر خود را در شعر کالسیک فارسى نشان داده و نشاطى وصف ناپذیر در 

مخاطبان ایجاد مى کند و این نه فقط به خاطر تسلطى است که بر ادبیات فارسى دارد بلکه به 
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دلیل فهم عمیق او از هنر و تاریخ ایران (و زادگاهش) است:

یک جهــان ذوق اســت در خاکت نهان

عالمــى را پــر کنــد از رنــگ و بــوى

داده یزدانــت هــر آن نعمت که هســت

داده انــد جهانــت  نصــف  لقــب  گــر 

ســر بــرون آرد چــو گل هــا ناگهان

رنــگ و بویــش بهــر ایــران آبروى

در همــه روى زمین از هر چه هســت

داده انــد آگهانــت  راز  لقــب  ایــن 

بخش دوم: استاد ادیب برومند؛ شاعر آزادى

که  (الهه)  بین المللی  دادگستري  دیوان  در  و   1331 خرداد  تاریخ 19  در  مصدق  محمد  دکتر 

براي رسیدگی به شکایت دولت انگلیس تشکیل جلسه داده بود، به نقد سیاست هاي استعماري 

انگلستان و ستمی که از سوي دولت انگلستان بر ملت ایران وارد شده بود پرداخت و در دفاع 

از حقوق ملت ایران و با بهره گیري از تریبونی که توجه بسیاري از مردم جهان را به خود جلب 

کرده بود، سخنان تاریخی خویش را (به زبان فرانسوي) بیان کرد؛ سخنانی که از نظر سیاسی و 

تبلیغاتی تأثیر فراوانی در پی داشت: «...اینک که ملت ایران به علت العلل بدبختی هاي خود پی 

برده، مصمم است که مایۀ فساد را براي همیشه ریشه کن کند و با تجربۀ تلخی که در گذشته 

از دخالت بیگانگان در امور کشور حاصل کرده، جداً، با هر گونه دخالت غیر، در امور خود مخالف 

است و به همین جهت در مقابل تهدیدهاي دولت انگلیس ایستادگی به خرج خواهد داد و از 

به خود  تبلیغات سوء  دولت و  توطئه علیه  اقتصادي و  انگلستان که صورت محاصرة  اقدامات 

گرفته، تردیدي به خود راه نخواهد داد. دولت انگلیس با مراجعه به دیوان دادگستري بین المللی 

خواسته است خود را در اختالف ایران و شرکت نفت، قربانی شده قلمداد کند. طی مدت 30 

سال، بر اثر نفوذي که دولت انگلیس بر دولت هاي وقت ایران داشت، کشور ایران را در حالت 

فساد و خرابی نگاه داشت، ولی پس از ملی شدن صنعت نفت به تمام این اوضاع خاتمه داده شده 

است. دولت انگلیس، شرکت نفت را به صورت دولتی در داخل قلمرو و دولت ایران درآورده بود. 

شرکت نفت نه تنها در داخل حوزه عملیاتش، بلکه در سراسر ایران سرویس جاسوسی ترتیب 

داده بود. انگلیسی ها با بیچاره کردن مردم ایران کوشیده اند جیب خود را پر کنند ...»

     خبر رأى دیوان بین المللی دادگستري، در شامگاه 30 تیر 1331 به تهران رسید. از میان 14 

نفر از قضات، 9 نفر به عدم صالحیت دیوان رأى دادند که بر این اساس عدم صالحیت دیوان 

از ایران در موضوع شرکت نفت اعالم شد و پیروزي مردم  انگلستان  به شکایت  در رسیدگی 
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ایران در قیام ملی 30 تیر با پیروزي دیگري در عرصه جهانی کامل شد. جالب است که یکی 

از 9 رأى به عدم صالحیت دیوان بین المللی دادگستري، از سوي قاضی شرافتمند انگلیسی، سر 

آرنولد مک نیر1 صادر شد، این اقدام همگان را شگفت زده کرد و ستایش بسیاري را برانگیخت.

     ادیب برومند این پیروزى را با قصیده اى چنین شرح مى دهد:

خیــز کــه دوران بندگــى به ســر آمد

ســاِز طرب ســاز کن که ملــک کیان را

صبح ســعادت چه خوب چهره گشــا شد

بــوم مذلــت ز بــام خانــه فرا خاســت

دوره رجحــان دشــمنان ســپرى شــد

شــکر خدا را کــه بهر کشــور «حافظ»

شــاخه آزادگــى به بــرگ و بــر آمد

نوبت شــور و نشــاط و زیــب و فر آمد

چون ســپِس شام بدشــگون، سحر آمد

مــرغ همایون گشــوده بــال و پر آمد

در کــف مــا، تیــغ و نیزه و ســپر آمد

«بــار دگــر روزگار چون شــکر آمد»

     اما از یک سو شکاف در نهضت ملی (که نتیجۀ اختالف میان افراد موثر در نهضت بود) و 

از سوى دیگر اخالل برخى عناصر داخلى و قدرت هاى خارجى کم کم وضعیت را دشوار ساخت. 

ادیب برومند در خرداد 1332 در اشاره به برخى کج رفتارى ها چنین مى سراید:

اى هم وطنــان در چمــن «نهضت ملى»

افسوس که یک مشت کلوخ افکِن کم سنگ

یک دسته که با جنبش ملى به عناد است

یــک فرقه دگر مغلطــه کار و غرض آلود

افســوس که روییده بسى هرزه گیا شد

ســنگ ره این نهضِت پرارج و بها شد

کارش همه بدگویى و دشنام و هجا شد

علم و عملش سفسطه و چون و چرا شد

     به نظر مى رسد بررسی، پژوهش و اندیشیدن دربارة فاصله زمانی 30 تیر 1331 تا کودتاي 28 

مرداد 1332 و آنچه در این دوره گذشت می تواند ما را به درکی روشن از شکست نهضت ملی 

ایران برساند تا در پرتو آن مشخص شود چگونه زمینه دخالت خارجی فراهم شد و در فاصله اى 

 1331 اسفند   9 (در  اسفند  نهم  ماجراي  خورد!  رقم  ملى  نهضت  فرود  و  اوج  روزهاى  اندك 

توطئه اى براي از میان بردن مصدق طراحی شده بود که با هوشیاري وي بی اثر ماند) که مصدق 

در کتاب «خاطرات و تالمات» دربارة آن توضیح داده است زنگ خطرى بود که شنیده نشد و این 

سهل انگاري و ساده انگاري زمینه ساز رخدادهاي غم انگیز دیگري همچون ربودن و قتل رئیس 

شهربانی کشور تیمسار افشارطوس شد و زنجیرة این اشتباه ها، کارشکنی ها و خیانت ها سرانجام 

با کودتاي 28 مرداد ضربۀ بزرگی به استقالل و آزادي در ایران وارد آورد و روزها و آرزوهاي 

1. Sir Arnold Mc Nair
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سپید براي ایران و ایرانیان را درنوردید، رهبر نهضت ملی ایران راهی تبعیدگاه شد و همان جا 

درگذشت و در سوگش نیز به قول دکتر شفیعی کدکنى؛ «ما را حتى امان گریه ندادند ...» و به 

تعبیر ادیب برومند در ترجیع بند رثاى مصدق:

«مصــدق» گرچــه مــا دمســاز دردیم

تــو نهضــت  رکاب  در  ولیکــن 

بــدان جانــب کــه مــا راه ره نمــودى

ُگردیــم ُگردانــه  بــازوى  زور  بــه 

نحیفیــم ار بــه صورت همچو شمشــیر

همــه بــا ملــت ایــران هــم آهنــگ

ســردیم آه  همنــواى  ســوگت  بــه 

بــه چاالکــى شــتابان همچــو َگردیم

رهنوردیــم و  رهســپار  شــتابان 

بــه عــزم و همــت مردانــه مردیــم

بــه معنــا همچــو شــیر انــدر نبردیم

بــه تکریــم تــو در هــر ســالگردیم

     کودتاى 28 مرداد، ضربه اى محکم بر پیکر جامعه اى نواخته بود که در آغاز راه بود، راه 

دشوار استقالل، آزادى و استقرار حاکمیت مردم و در این راه پر پیچ و خم، به روزهاى سپید 

چشم دوخته و دل بسته بود. سیزده ماه پس از قیام ملى 30 تیر 1331 که دکتر محمد مصدق 

توانسته بود در جبهۀ داخلى با فداکارى ها و جان فشانى هاى مردم بر ضد قوام السلطنه (در برابر 

استبداد) و با اعالم رأى دیوان دادگسترى بین المللى مبنى بر عدم صالحیت دیوان در رسیدگى 

به شکایت انگلستان در مورد نفت ایران در جبهه جهانى (در برابر استعمار) پیروز شد، چنان تنها 

ماند و در تنگنا قرار گرفت که پایان بندى اندوهگین دورة زمامدارى اش براى همیشه همچون 

بغضى در گلوى تاریخ فشرده شد و شوك ناشى از آن، سال ها جامعۀ ایران را در خود فروبرد؛ 

اما کودتاگران و همراهانشان هیچ گاه و به هیچ وسیله اى نتوانستند از زیر بار این ننگ رها شوند 

و در روزهاى پایانى حکومت پهلوى، شاه و فرح هنگامى که ایران را ترك مى کردند، گذرنامۀ 

سرتیپ حسین آزموده، دادستان دادگاه نظامى اى که رهبر نهضت ملى ایران را محکوم و راهى 

تبعیدگاه کرده بود را در اختیارش گذاشتند تا بتواند از کشور بگریزد.

     فضاى سنگین و مه آلود اجتماعى و سیاسى ایران را پس از کودتاى 28 مرداد 1332 شاید 

با اندیشیدن در فضاى ادبى آن دوره بهتر بتوان فهم کرد. محمدرضا شفیعى کدکنى در کتابى 

یکى از درون مایه هاى اصلى در شعر آن دوره را، مسئلۀ ستیز «امید» و «ناامیدى» بیان مى کند. 

به عبارتى نمونه بارز یأس، سرخوردگى و  اخوان ثالث (1334)  شعر «زمستان» سرودة مهدى 

پژمردگى میان مردم و به ویژه روشنفکران جامعه است که ائتالف سیاه دربار، ارتش و استعمار 

(دولت هاى انگلیس و آمریکا) در 28 مرداد، آرزوهایشان را براى ایرانى آزاد و آباد درنوردیده بود. 
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از میان دیگر شعرهاى اخوان ثالث در سال هاى پس از کودتا (1335) مى توان به این سرودة 

غم انگیز اشاره کرد:

دیــــدى دال، کــه یــــار نـیـــامــد

و ســوخت سراپـــاى بگداخت شــمع 

را خـــوان  و  آراســتـیــــم خـانــــه 

دل را و شــــــوق را و تـــــــوان را

فروریخــت پـایـــه  ز  کاخ هــا  آن 

سوزد دلــــم بـــه رنـــج و شـکـیـبت

گـــــرد آمــــد و ســــوار نــیــامــد

نـیــامــد زرنـگـــــار  صـبــــح  آن  و 

نـیــامــــد نـامــــدار  و آن ضـیـــف 

غم خــورد و غمگـســــار نـیــامــــد

وان کرده هــا بــه ـکـــار نــیــامــــد

اى بـاغـبــــان بــهــــار نــیــامــــد

...

درداك تــــو،  بى حســاب  رنـــج  وان 

وز سـفـلـــه یـاوران تـــو در جـنــگ

مــن دانــم و دلت، کـــه غمان چـــند

چندان که غـــم بـــه جان تـــو بـارید

نــیــامــد شمـــار  در  هـیـــچ  چـون 

کــارى بـــه ـجــز فـــرار نــیــامــد

نـیــامــــد آشــکـــــار  ور  آمــــد، 

بـــاران بــــه کــوهـــسار نـیــامــد

     در برابر شعرى که حکایت از سرخوردگى شدید در میان مردم داشت و بازگوکنندة رنج و 

اندوه آنان بود و مى توان گفت، زبان حال بیشتر مردم بود، شعرى هم بود که تسلیم وضعیت 

موجود نشده و یأس را برنمى تابید. این شعر هرچند صدا و بازتاب بطن جامعه نبود ولى چون 

لبخندى بر فراز شب هاى تیره، در پى شکستن فضاى منجمد (آغشته از آهنگ ناموزون ُحزن) 

و زمستانى جامعه بود.

نیکوتــر از جهــان امیــد، اى دوســت!

هــر جــاى را خــزان و بهارى هســت،

نیســت جهانــى  وجــود،  عالــم  در 

نیســت! خزانــى  امیــد  کشــور  در 

 الف. ط

1333

***

با آن که در میکده را باز ببستند

با آن که سبوى مى ما را بشکستند

با آن که گرفتند ز لب توبه و پیمانه ز دستم

با محتسب شهر بگویید که هشدار!
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هشدار که من مسِت مى هر شبه هستم

سیاووش کسرایى

1334

     اما شعر اعتراضى ادیب برومند پس از کودتا صدایى است که بى وقفه شنیده مى شود. صدایى 

است که آرام و خواب از چشماِن مستبدان، زورگویان و ستم پیشگان مى رباید. صدایى است که 

قلب هاى کسانى را که در برابر کودتاگران راه مقاومت برگزیدند قوت مى بخشد. نمونه هایى از 

شعر ادیب برومند که با زبانى صریح بیان شده را در ادامه مى خوانیم:

دگر بداندیــش،  اغــراض  آلت  نشــویم 

با ســتمگر نتــوان کرد مدارا و ســلوك

در قبــال ســتم و جــور قیامــى بایــد

بگوى بدخــواه  دغل پیشــه  رقیبــان  به 

کاندرین معرکه تا قدرت ملت باقى ســت

در بر گرگ چو شیریم نه چون میش، دگر

نتــوان بود ســتمدیده ازیــن بیش، دگر

کى ســزد دیده گریــان و دل ریش، دگر

نرود خودســرى و جابــرى از پیش، دگر

اثر قاطع و خصم افکن نهضت باقى ست

اردیبهشت 1333

***

تا فســاد از همه ســو یار و مددکار گرفت

بى حسابى چو به خودخواهى بى حد پیوست

ابتــذال آمد و هرگونه هنــر خوار گرفت!

ابتــذال آمــد و انــدازه هــر کار گرفت!

1335

پیام آزادى

مى گذرد  دنیا  در  آنچه  و  جهانى  مسائل  و  رخدادها  به  آزادى»  «پیام  دفتر  در  برومند  ادیب 

افتخارآفرینى ها  تاریخ،  حساس  مقاطع  به  رهایى»  «سرود  دفتر  در  که  همچنان  و  دارد  نظر 

مردم  کنار  در  مى نگرد.  جهان  به  هوشیارانه  نیز  دفتر  این  در  دارد  توجه  کشورش  مصائب  و 

مى دهد.  قرار  حقیقت  و  آزادى  خدمت  در  را  خود  شعر  و  ایستاده  جهان  ستم ستیز  و  آزاده 

   نقد روش هاى زورمدارانه و استبدادى در سیاست جهانى یکى دیگر از مؤلفه هاى شعر ادیب 

برومند است، از این رو وى نسبت به لشکرکشى هاى شوروى سابق براى خاموش ساختن صدا 

و خواست مردم واکنش نشان داده و در زمان فروپاشى اردوگاه چپ نیز سرود رهایى ملت هاى 

اسیر را شادمانه سر مى دهد ... اما براى اینکه بتوانیم فضاى حاکم بر آن دوره را دریابیم شاید 
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پراگ  بهار  دربارة  نویسندگانى که  از  کوندرا یکى  برویم. میالن  ادبى  آثار  به سراغ  بهتر است 

که  کلمنتیس»  نوشته است. در کتاب «کاله  مقاله هاى مشهورى  و  کتاب ها  پراگ  تراژدى  و 

دربردارندة بخش هایى از کتاب هاى گوناگون کوندرا است، به موضوع جالبى پرداخته شده که 

جاى اندیشیدن دارد. هنگامى که روس ها پراگ را اشغال مى کنند، کوندار را نیز همچون دیگر 

نویسندگان آزاداندیش مجبور مى کنند که کارشان را رها سازند و به دنبال آن، کوندار ممنوع القلم 

مى شود. بعد از مدتى به پیشنهاد دخترى که سردبیرى هفته نامه اى پرشمارگان را بر عهده داشته 

و مطالبى باورنکردنى در ستایش از روس ها منتشر مى ساخته، قرار مى شود که با نامى مستعار 

یک ستون طالع بینى براى آن هفته نامه بنویسد. چندى مى گذرد، یک روز، آن دختر به کوندرا خبر 

مى دهد که سردبیر کل بسیار تحت تأثیر نوشته هاى این ستون طالع بینى قرار گرفته و خواسته که 

نویسندة ستون، به عبارتى زایچه اش (زایچه، جدولى است که در آن درجات قرار گرفتن سیارات 

و ماه و خورشید در صور فلکى مختلف و نیز دیگر عوامل آسمانى و فلکى را به هنگام زاده شدن 

یک فرد ثبت مى کنند و سپس از اطالعات این جدول براى طالع بینى، پیش بینى شخصیت آن 

فرد و طالع او استفاده مى کنند) را بخواند! سردبیر کل صد کرون براى این کار پیشنهاد مى دهد 

ولى کوندرا رقم پیشنهادى را ناچیز شمرده و هزار کرون درخواست مى کند! کوندرا با توجه به 

او را مى نویسد و برایش  آینده  اندکى از گذشته و  اطالعاتى که از گذشتۀ آن شخص داشته، 

مى فرستد. به باور کوندرا، به کمک فال بینى مى توان خیلى خوب بر مردم تأثیر گذاشت و حتى 

رفتار آنان را تعیین کرد. بعد از این، آن دختر با سیمایى مشعوف نزد کوندار بازگشته و مى گوید 

که از وقتى سردبیر کل زایچه اش را خوانده پیشرفت زیادى کرده، دیگر خیلى داد نمى کشد، 

بیشترى  میدان  بوده  در وجودش  که  مهربانى  از  جزیى  آن  به  کمتر شده،  سخت گیرى هایش 

مى دهد و ... اما پس از مدتى پلیس آن دختر را فرامى خواند و پس از بازجویى مشخص مى شود 

که پلیس از هویت واقعى نویسنده ستون طالع بینى آگاه است و به این ترتیب، جایى براى کتمان 

باقى نمى ماند. دختر کارش را از دست مى دهد و درحالى که  آن ستون  نویسندة  نام ساختگى 

را در جریان  او  تنظیم مى کند و  را  قرار مالقاتى  کوندرا  با  بر گرفته  را در  او  زیادى  اضطراب 

مى گذارد. دغدغۀ اصلى دختر این بوده که مبادا پلیس از ماجراى هزار کرون هم باخبر باشد، اما 

پاسخ ظریف کوندرا گویاى واقعیتى است. او گوید، خاطرجمع باش کسى که سه سال در مسکو 

آموزش مارکسیسم لنینیسم دیده باشد هرگز ابراز نخواهد کرد که به فال گیر مراجعه کرده است!

     اگر میالن کوندرا در سپتامبر 1968 که به غرب مى رود، بهار پراگ را همچنان ناشناخته 
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مى پندارد به این خاطر است که هنوز تانک هاى روسى در خیابان هاى پراگ مقابل چشمانش 

با او در میان مى گذارد: «شما چه  تند، پرسش هاى خود را  هستند که جوانى پاریسى با لحن 

مى خواهید؟»، «آیا به همین زودى از سوسیالیسم خسته شده اید؟» و ... هنگامى که جوانان و 

یک  جز  چیزى  شاید  مى نگریستند،  پراگ  به  بى اعتنایى  و  بى اعتمادى  با  پاریسى  دانشجویان 

لبخند نمى توانسته به توهم هاى آنها پاسخ گوید! به تعبیرى، بهار پراگ، همبستگى «خرد پیرى» 

و «شور جوانى» است و تعریف خاص خود را دارد. راهى دشوار که از یک سو آن را باید در دهۀ 

1960 و خالقیت ها و کوشش هاى هنرمندان، نویسندگان، فیلم سازان و ... و از سوى دیگر، در 

فهم عمیق الکساندر دوبچک از وضعیتى که چکسلواکى در آن به سر مى بُرد و ارادة پوالدین و 

مسیرى که با ظرافت پیمود، جست وجو کرد. دوبچک در گفت وگویى در ژوئن 1968 (زنده یاد 

مصطفى رحیمى آن را به فارسى ترجمه کرده) بر حقوق بشر، دموکراسى، انتخاب روش هاى 

زندگى به دلخواه خود نه حاکمان، شرکت دادن مردم در ادارة کشور، ضرورت ایجاد اقتصادى 

بخردانه و ... تأکید کرده، سوسیالیسم را منهاى آزادى نپذیرفته و سوسیالیسم یا هر نظام اجتماعى 

جدید را بدون دموکراسى ناکارآمد مى خوانَد. هنگامى که بر رقیب خویش «آنتونین نووتنى» پیروز 

مى شود، بى درنگ، از یوزف پاول، وزیر کشور خود مى خواهد تا چهارچوب ادارى و اجرایى اعادة 

حیثیت عمومى قضایى از همۀ قربانیان بى گناه سرکوب استالینى را تدوین کند و چنانچه خود 

مى گوید این مسئله بیش از هر چیز به قلب او نزدیک بوده ... اما هرچند منتقدان در واکاوى بهار 

پراگ بخواهند تندروى ها و ُکندروى هاى شخص وى را برجسته سازند، یک موضوع روشن را در 

نظر نمى گیرند؛ او به زمان نیاز داشت و این را، هم خودش، هم «برژنف» به خوبى مى دانستند! و 

مهم تر اینکه او هیچ گاه نمى پنداشت که مناسبات داخلى اردوگاه چپ تا این اندازه خشن و به دور 

از شرافتمندى باشد. خود مى گوید: «در شرایط متمدنانه، قربانیان معموال انتظار راهزنى ندارند.» 

کوندرا، این تصویرهاى ناخوشایند و آزاردهنده را از پنجرة آپارتمانش در خیابان «بارتولومیسکا» 

به مخاطبان مى نمایاند (و بهتر از هر نوشته اى در داستان فرشته ها که احمد میرعالیى به فارسى 

ترجمه کرده) از روزگارى سخن مى گوید که «بشریت» تمام پیوستگى خود را با «بشریت» از 

دست داده، قلعۀ تاریخى پراگ در باال و تاریخ باشکوه زندانیان در پایین (ساختمان هاى پلیس) و 

با یادآورى اعدام «میالدا هوراکووا» و «زاویس کاالندرا» از دایرة رقصان و خنداِن هم وطنانش 

جداشده و خود را «متعلق به کاالندرا مى داند نه آنها» در جایى نیز، پایان بندى زندگِى شعله وار 

«یان پاالك» دانشجوى فلسفۀ دانشگاه کارل که در 16 ژانویه 1969 در مرکز شهر پراگ خود 
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را به آتش کشید و دوبچک آن اقدام (و اقدام هاى مشابه آن در شهرهاى دیگر را که جلوى انتشار 

خبر آنها گرفته شد) را یک ابراز مخالفت تک نفره نامید، به پرسش مى گیرد. به نظر کوندرا این 

اقدام همان قدر نومیدانه و با تاریخ سرزمینش بیگانه بود که ریخت و قیافۀ تانک هاى روسى ... 

پراگ اگر قبل از آزادسازى هاى 1989 و استقرار «دکترین سیناترا» راه خود را انتخاب کرد و طعم 

خوش آزادى را هرچند اندك، زودتر از ورشو، بخارست، برلین شرقى و ... چشید، به این دلیل 

بود که در دهۀ 1960 مردم و به ویژه روشنفکران آن سرزمین (نمایشنامه نویسان، نویسندگان، 

شاعران و ...) با یأس و ناامیدى در ستیز بودند و این شاید مهم ترین نکته در بازخوانى رخدادهاى 

1968 در چکسلواکى باشد. اصالحات اقتصادى، اعادة حیثیت از قربانیان سرکوب هاى سیاسى، 

اصالحى  برنامه هاى  مهم ترین  مى توان  را  گفت وگو  و  بحث  فضاى  ایجاد  و  مطبوعات  آزادى 

دوبچک در چکسلواکى برشمرد که با وجود روش و شیوة آرام و مسالمت جویانۀ وى، از سوى 

مسکو تحمل نشد. لئونید برژنف، پس از پایان دادن به بهار پراگ، در یک سخنرانى خاطرنشان 

اگر  سوسیالیستى  جامعه  تقویت  و  سوسیالیسم  نجات  براى  شوروى  اتحاد جماهیر  که  ساخت 

به  خارج  در  دخالت  سیاست  این  و  کرد  خواهد  دخالت  سوسیالیست  کشورهاى  در  باشد  الزم 

استمرار  کرد،  رد  را  آن  گورباچف  میخاییل  که   1989 سال  تا  و  شد  مشهور  برژنف1  دکترین 

بر اساس  زیرا  شد  برژنف خوانده  دکترین  به  پاسخى شوخ طبعانه  نیز  دکترین سیناترا2  داشت. 

تعبیر موریس دو ورژه:  به  بروند.  رویکرد جدید گورباچف، ملت ها مى توانستند راه خودشان را 

«کمونیست ها نمى توانند دموکرات واقعى باشند، مگر به دو شرط: اول اینکه مارکسیسم را مالک 

انحصارى حقیقت ندانند؛ دوم اینکه استخوان بندى انعطاف ناپذیر، دیوارکشى سخت در عقاید و 

تمرکزطلبى مرسوم را که پایه استبداد است، رها کنند؛ به عبارت بهتر، دیگر کمونیست نباشند.»

تجاوز استعمارگران (سرکوب مردم مجارستان، 1956):

هر کجا قوم ضعیفى، ســر به ســامانى نهد

تــا ز اســتعمار، بگشــایند فصلــى تازه تر

به سرش تازند و او را بى سر و سامان کنند

هر دم از باب تعــدى مبحثى عنوان کنند

...

جارى از کشــتار احرار مجارســتان کنندبنگر از یک سوى، جوى خون که جالدان سرخ

1.Berzhnev Doctrine
2.Sinatra Doctrine
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بسپرند اندر کف خون خوارگان، شهر و دیار

بــر گــروه انقالبیــون همى بندنــد توپ

را بوداپســت  شــهر  باره افکن  تانک هاى 

آفریــن بــر مردم هشــیار و بیــدار مجار

و ز قساوت خویشــتن را شهره دوران کنند

تا به یک دم صد تن از خلق خدا بى جان کنند

سر به سر نابود و پَست از پایه و بنیان کنند

پى بگسســتن زنجیرها طغیــان کنند کز 

در ستایش مردان صلح

زندگى افرادى که به نفى خشونت باور داشته و براى استقرار صلح و مدارا کوشش کردند نیز 

اشعار  میان  این موضوع در  به  دارد  رو جا  این  از  بوده است.  برومند  ادیب  توجه  مورد  همواره 

و  دارد  ویژه اى  برومند جایگاه  ادیب  اندیشۀ  در  مدارا  و  زیرا صلح  نگریسته شود؛  دقت  با  وى 

نلسون  ... هنگامى که  بوده و هست  نوع دوستى  و  در شعر خویش ستایشگر صلح  او همواره 

ماندال از زندان آزاد شد، ابراز داشت که آفریقاى جنوبى براى همه (و نه اکثریت) ساکنان آن 

سرزمین است. او را مى توان رهبر صلح و مقاومت دانست، نه مقاومت-مقاومت و چون شعار 

او صلح و مقاومت بود، اندیشه اش در جغرافیاى خاصى محدود نشد و توجه و احترام جهانیان 

را برانگیخت. بیشتر کسانى که در کار مبارزه وارد مى شوند، سطح باالى حرکتشان دو محور 

دارد: آزادى (تأمین حقوق شهروندى) و استقالل (حفظ تمامیت ارضى و در اختیار داشتن اداره 

کشور)، اما ماندال در عرصۀ عمل، نه تنها در عرصۀ اندیشه، اصلى که امروز همگان باور دارند 

موجب فساد در قدرت است را شناخت، چرخش قدرت را ضرورى دید و نخستین بار آن را دربارة 

آفریقاى جنوبى شمرده مى شد، قدرت زیادى در اختیار  او پدربزرگ  خود اجرا کرد. درحالى که 

داشت و مى توانست رأى مردم را همیشه داشته باشد بر چرخش قدرت پافشارى کرد و آن را 

... ماندال باور دارد که تا نظام جهانى به اعتدال نرسد و اصل  بازدارندة فساد در قدرت خواند 

فقرزدایى اجرا نشود، جهان همواره در تالطم خواهد بود و هرچند دموکراسى غرب را ارج مى نهد، 

همچنان غرب را در استمرار فقر در آفریقا و آسیا مقصر مى داند. ماندال در تمام دوران زندگى اش 

زمان شناسى تیزبین است و بر اساس نگاه دقیقى که به جهان دارد، این نکته را دریافته که زمان 

تحول پذیر است و در تحوالت و سر برآوردن نسل هاى جدید، کسى که به تغییر و اصالحات 

او، در ظرف زمانى خود  بپذیرد که حتى شعارهاى تغییرخواهانه و اصالح طلبانۀ  باید  باور دارد 

او مطرح است ... اما نام افرادى گاندى، ماندال، واتسالو هاول و ... بیش از هر چیز با اندیشۀ 

عدم خشونت پیوند خورده است. در کار سیاسى نتیجه دیده مى شود، عمل گرایى اصل است و 
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اگر مفهوم سیاست را تدبیر بخوانیم و از تدبیر به ساحت سیاست وارد شویم گسترش انسانیت 

اینجاست که عدم خشونت، از ستیزه جویى و  و نهادینه کردن کرامت انسانى اصل مى شود و 

طرفدارى از کاربرد زور1 فاصله مى گیرد. خشونت و استمراِر آن در اندیشه و عمل سیاسى مانع 

به وجود آمدن دموکراسى و مجالى براى تمرین دموکراسى مى شود. اندیشۀ عدم خشونت براى 

درهم شکستن «آمیختگى قدرت و خشونت»، پاس داشتن مقام انسان و مبارزه براى انسان 

نفى  براى  اما  است  و خشونت ورزى  منطق خشونت  دیگرى،  از  نفرت  مى شود.  مطرح  بودن، 

خشونت و پایان دادن به آن، با به کار بستن خشونت راه به جایى نمى توان برد. بناى دموکراسى 

اگر خواهان عدالت در تمام زمینه هاست به تعبیر گاندى نمى تواند بر نفى خشونت استوار نباشد. 

مبارزه هاى ضد استعمارى، ضد استبدادى و ضد تبعیض نژادِى به دور از خشونت به ویژه در 

هند (علیه استعمار انگلیس)، در آفریقاى جنوبى (علیه آپارتاید) و ... که دستاوردهاى بزرگى به 

ارمغان آورده اند نشان مى دهند که عدم خشونت در جنبش هاى آزادى خواه و عدالت خواه مساوى 

با انفعال نیست. اندیشۀ عدم خشونت، در یک کالم مى گوید که تاریکى را نمى توان با تاریکى 

زدود و تنها روشنایى است که مى تواند به تاریکى پایان دهد؛ بنابراین بازخوانى تجربه هاى موفق 

افرادى مانند گاندى، نلسون ماندال، مارتین لوتر کینگ و ... در همساز کردن نیروهاى گستردة 

اجتماعى که کشتن و کشته شدن را راهکارهاى سازنده اى نمى پنداشتند، براى انسان و زندگى 

احترام قائل بودند، دغدغۀ آشتى اخالق و سیاست را داشتند و ... همواره جاى اندیشیدن دارد و 

مى توان چنین نتیجه گرفت که باور به عدم خشونت؛ نه نشانۀ «وادادگى» که نشانۀ «عقالنیت» 

است. به تعبیر پل ریکور: «عدم خشونت باید به صورت تکلیفى براى همگان به شمار آید.» 

آزادى هند (در اشاره به مشى و منش گاندى):

باقى بـــود  ــت،  ــس زی ــه  ک ــر  ه آزاد 

آزادى ــرم  ــ خ ــار  ــ دیـ از  دور 

گویم ثــنــا  ــه  ک ســـزد  را  هــنــد  ــر  م

را ــت  ــذل م بــنــد  و  قــیــد  بگسست 

فانى ــود  بـ نــیــســت،  ــه  ک ــر  ه آزاد 

سلیمانى مــلــک  نــیــســت  ــده  ـــ ارزن

بــریــتــانــى ــگ  ــن چ ز  شـــد  کـــــآزاد 

رجحانى قــدمــت  داشـــت  ــه  ک قــومــى 

1.militancy
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در سوگ لومومبا:

یافت ابدى  حیات  و  بود  جهان  محبوب 

بیداد تیشه  با  که  بــریــزاد  دســت  آن 

لومومبا گور  بر  که  است  ادیب  طبِع  این 

افکند دگر  سراى  به  اقامت  رخت  چون 

افکند ــارور  ب شجر  این  جهان  باغ  از 

افکند شعرتر  از  تعزیت  گل  دسته  یک 

نفرت از جنگ و تروریسم

ادیب برومند در اشعار خود همواره نسبت به دیگرستیزى، تروریسم و جنگ طلبى حساسیت نشان 

داده و با لحنى صریح به نکوهش اندیشه هاى تاریک پرداخته است. در ادامه و در درنگى که بر 

این پدیدة شوم خواهیم داشت دغدغه هاى ارجمنِد ادیب برومند را نیز بهتر فهم خواهیم کرد.  

     تهاجم وحشیانه و اقدام تروریستى یک سازمان نظامِى عربى-سلفى (القاعده) در 11 سپتامبر 

شهروندان  از  عده اى  کشته شدن  و  جهانى  تجارت  سازمان  برج هاى  فروریختن  به  که   2001

در  را  او  آراى  و  هانتینگتون  ساموئل  هشدار  ساده انگارانه  نگاهى  در  شاید  انجامید  آمریکایى 

نظریۀ مشهورش (برخورد تمدن ها) جدى مى نمود (که خطوط گسل میان تمدن ها درگیرى ها 

و تقابل هاى آینده را رقم خواهد زد) هانتینگتون با طرح موضوع «غرب در برابر سایرین» باور 

داشت با پایان پذیرفتن جنگ سرد، مرزبندى ها و صف آرایى هاى تازه بر اساس تمدن ها شکل 

خواهد گرفت و کانون رویارویى هاى آینده بین تمدن غرب و جوامع کنفوسیوسى و جهان اسالم 

خواهد بود ... درحالى که اگر برجسته کردن خطوط تمدنى و فروریختن برج هاى سازمان تجارت 

نو شمرده شود که با  جهانى به صورت یک نماد، مبنایى براى برخوردى تازه و مسیرستیزى 

طراحى یک مهندس شرور پاکستانى (خالد شیخ محمد) آغاز شده، نقش سازندة یک مهندس 

نیز  را   ... و  شیکاگو  دیگر در  برج هایى  و  برج ها  آن  در ساختن  (فضل الرحمن خان)  بنگالدشى 

نباید از یاد بُرد و مهم تر از آن، برخوردهایى که در درون تمدن ها وجود دارد! و همۀ اینها به 

و  تقسیم بندى ها  بنابراین  قرار نمى گیرد!  باید مورد مالحظه  چندان که  ابعاد رسانه اى  ویژه در 

کارتن بندى هایى که مورد نظر هانتینگتون بود بیش از هر چیز به دلیل ضعف او در رسیدن به 

یک نتیجه گیرى منطقى در جمع بندى برخى تنش ها و بحران هایى بود که اشاره هاى درستى 

و  تروریستى  گروه هاى  به  آمریکا  به ویژه  و  با وجود پاسخ محکم غرب  اما   ... داشت  آنها  به 

دیگرستیز، شوربختانه مسئله همچنان حل نشده و این نشان مى دهد که براى مقابله با تروریسم 

و «دیگرستیزى» به عزمى جدى تر از سوى همۀ ساکنان گیتى نیاز است و در کنار اقدام هاى 
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دفاعى، ضرورى است بیش از هر زمان به اندیشه ها و آراى اندیشمندانى همچون؛ آمارتیاسن، 

دیتر زنگهاس و ... که «مسئله» را بهتر کاویده و ریشه هاى این خصومت ورزى ها را مشخص 

(به ویژه روشنفکران) از تالش مستمر براى  کرده اند توجه شود و همچنین شهروندان جهان 

استقرار «آزادى»، «دموکراسى» و «حقوق بشر» دست نکشیده و (با رویکردى آموزش محور) 

این «سه اصل» را مقدم بر هر اندیشه و باورى بدانند که در این صورت، رؤیاى پایان دادن به 

نابسامانى هاى اخالقى در جهان نیز امکان بیشترى مى یابد. به نظر مى رسد دراین باره بازخوانى 

«اعالمیۀ به سوى یک اخالق جهانى» که مصطفى ملکیان آن را به فارسى برگردانده1، جاى 

اندیشیدن دارد. 

     اما ببینیم اندیشمندان دربارة چگونگى شکل گیرى خشونت گرایى چه مى گویند. هانا آرنت، 

دربارة  خود  پژوهش  و  مطالعه  نتیجۀ   1963 سال  در  آلمانى،  تاریخ نگار  و  فیلسوف  نویسنده، 

اقدام هاى جنایت کارانه و ضد انسانى آدولف آیشمان، افسر بلندپایه نازى در یکى از اردوگاه هاى 

کار اجبارى که منجر به قتل هزاران یهودى شده بود را منتشر کرد و در کتاب خود، نشان داد 

که علِت دست زدن آیشمان به آن جنایت ها «هم توّهم زدگى بود و هم فقداِن قدرِت تخّیل» به 

نظر آرنت، آیشمان، از واقعیت بریده و به جاى آن معجونى از پندارهاى غیرعقالنى را در سر 

پرورانیده بوده و نمى توانسته آنچه بر سر قربانیان مى آورد را تجسم کرده و درد و رنجى که آنان 

تحمل مى کرده اند را فهم کند. در حقیقت: «ضعف اخالقى آیشمان در ناتوانى او از اندیشیدن 

از نظرگاه دیگران و، بنابراین، در ناتوانى او از اصل اندیشیدن بود» همچنین مصطفى ملکیان 

در کتاب «حدیث آرزومندى» و در مقاله اى با نام «تخیّل آرى، توّهم نه» و با اشاره به آراِى 

دو  این  تفاوت هاى میان  به  آرنت،  و هانا  مرداك  آیریس  اندیشمندانى همچون؛ سیمون وى، 

مفهوم (توّهم و تخّیل) پرداخته و آفات و ضررهاى اخالقِى گسترده شدن توّهمات را در زندگى 

انسان بیان مى کند. توّهم را بزرگ ترین دشمن و مانع اخالقى زیستن و تخّیل را بزرگ ترین 

یار و ُمِمّد زندگى اخالقى مى داند زیرا تخّیل انسان را به واقعیت ها نزدیک کرده و توّهم او را 

از واقعیت ها دور مى کند: «ما از تخّیل خود، نه براى گریختن از جهان، که براى پیوستن به آن 

بهره مى جوییم.» به نظر ملکیان، مقصود از توّهم، فعل یا حالت کسى است که به حکم انگیزشى 

ناآگاهانه و براى اجتناب از رویارویى با واقعیت هاى درد انگیز یا نامطبوع، به آنچه خوش دارد 

واقعیت داشته باشد یا واقعیت پیدا کند واقعیت نسبت مى دهد و براى آنچه مى خواهد باور داشته 

1. مهر ماندگار، مقاالتى در اخالق شناسى، نشر نگاه معاصر، 1389
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باشد توجیهاتى دست و پا مى کند. مقصود از توّهم، عقیده یا انتظارى است که مبتنى بر آمال و 

آرزوهاست، نه بر چیزى که آدمى براى واقعى انگاشتنش دلیل دارد ... و مقصود از تخّیل، فعل 

یا فرآیندى است که آدمى در آن آگاهانه چیزى را تصور مى کند که قبًال، هرگز، در عالم واقع، 

آن را کامًال ادراك و احساس نکرده بوده است؛ یعنى کسى بتواند با ویژگى هاى خاص خودش و 

در وضعیتى که قرار دارد خود را جاى «دیگرى» قرار دهد که با ویژگى هایى دیگر و در وضعیتى 

دیگر قرار دارد و بتواند به دنیا، احساسات و عواطف او نزدیک شده و کنش و واکنش هاى او را 

بهتر فهم کند ... ملکیان با اشاره به قاعدة زرین (با دیگران فقط چنان رفتار کن که مى خواهى 

که در همان وضع و حال با تو رفتار شود) نقش توّهم را در قلمرو اخالق بسیار منفى خوانده و 

با اشاره به این نکته که: «قاعده زرین با نگاهى سروکار دارد که حتى براى ابتدایى ترین نوع 

اخالقى زیستن نیز ضرورى تلقى مى شود و آن نظرگاه این است که بکوشیم تا خود را در جاى 

کسانى که اعمال ما بر آنان اثر مى نهد قرار دهیم و از این طریق، با گرایش طبیعى خود به 

نزدیک بینى اخالقى مقابله کنیم ...» ابراز مى دارد؛ واقعیت این است که هیچ یک از ما در جاى 

دیگرى نیست و از این رو براى در نظر داشتِن قاعدة زرین، فقط مى توان از نیروى تخّیل کمک 

گرفت تا نزدیک بینى اخالقى موجب توّهم زدگى ویرانگر نشود. نزدیک بینى اخالقى چنان که وى 

توضیح مى دهد، به این معنا است که شخص فقط خود را ببیند و دیگران را نیز فقط به نسبت 

و میزان نزدیکى اى که با خود او دارند ببیند و بر اساس این نزدیک بینى، رفتارى تنگ نظرانه از 

خود بروز دهد. آنکه دچار نزدیک بینى اخالقى است براى خودش و براى آنچه به او تعلق دارد 

در قیاس با هر کس و هر چیز، امتیازى قائل است. خود را محور جهان دانسته و همگان و همه 

چیز و همه مناسبات را با این محوریت تعریف کرده و خود را حقیقت مطلق مى انگارد، هرچند 

این امتیازها جایى در واقعیت نداشته باشند! به باور ملکیان، تخّیل آدمى را به احساس یگانگى 

با دیگران سوق مى دهد و توّهم به احساس بیگانگى و خودبرتربینى در آدمى مى انجامد و جایى 

براى زیست اخالقى و معنوى باقى نمى گذارد. 

     توماس فریدمن نیز در کتاب مشهور خویش (جهان مسطح است) به ده نیرویى که جهان 

را مسطح ساختند مى پردازد، مانند فروریختن دیوار برلین، گسترش وب و ... «فرو ریختن دیوار 

زیان  به  به سود مردم ساالرى و  را در سراسر جهان  موازنۀ قدرت  نوامبر 1989  برلین» در 9 

دیکتاتورها و حکومت هاى خودکامه زیر سلطۀ شوروى، تغییر داد و این نخستین نیرویى است 

که فریدمن به آن توجه نشان مى دهد. برچیدن دیوار برلین به معناى شکافى در پردة آهنین 
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بود. پرده اى که مانع از دستیابى به اطالعات در بخش هایى از جهان مى شد و این شکاف چنان 

فروپاشى  موجب  و  درنوردید  را  ملت ها  میان  غیرانسانى  به سرعت مرزهاى  که  بود  تأثیرگذار 

بسته،  پنجره هاى  عبارتى  به  و  بود  از درون سست شده  ناکارآمدى  به خاطر  که  شوروى شد 

گشوده شد ... «گسترش وب» هم از نظر فریدمن نیرویى مؤثر در مسطح ساختن جهان است. به 

این صورت که در اواسط دهۀ 1990 رایانه هاى شخصى این امکان را در اختیار مردم در سراسر 

جهان قرار دادند تا بتوانند مطالب شخصى خود را در قالب دیجیتال پدید آورند اما تحولى دیگر 

هم که الزم بود که رخ داد تا افراد بتوانند مطالب خود را به همه جا فرستاده و دیگران را از آن 

باخبر سازند، این رویداد تازه اینترنت بود که از نظر وى نیرویى بزرگ و تسطیح کننده به شمار 

مى آمد؛ اما وى در کتاب خویش به موضوع دیگرى هم نظر دارد که نمى توان از آن چشم پوشید. 

اندیشیدن دربارة جهان مسطح، به گونه اى در وى هراسى نیز به وجود مى آورد که ریشۀ آن در 

واقعیتى نهفته که تنها برنامه نویسان و کاربران سادة اینترنت نیستند که در این عرصه حضور 

دارند بلکه شبکه هاى تروریستى و افراد تاریک اندیش نیز در این عرصه حضور دارند. فریدمن 

در این کتاب به موضوع یازده سپتامبر هم مى پردازد و دربارة تروریست ها، زندگى و پیشینۀ آنان 

نکته هایى را بازگو مى کند که جاى اندیشیدن دارد، او به عامالن هواپیماربایى ها اشاره کرده و 

از وضعیت زندگى شان مى گوید، اینکه تحصیل کرده بوده اند، در کشورهاى اروپایى زندگى کرده 

و در فقر بسر نمى برده اند و در خانواده هاى بنیادگرا هم رشد نکرده اند و با طرح این واقعیت ها، 

دالیل دیگرى را در پیوستن آنان به این گروه هاى دیگرستیز جست وجو مى کند ... 

نفرت از بمب گذارى و تروریسم

در کوچه و برزن چــه بود بمب گذارى؟

کارى کــه بود در نظــر جامعه محکوم

این فاجعه ســازى چه بــود در نظر عقل

وجدان و شرف نیست در آن دسته که جویند

جــز کار گروهى ز شــرف یک ســره عارى

هم بــر ضــرر عامل خــود ضربــه کارى

جــز ددمنشــى همــره دیوانــه شــعارى

آراِم دل از خــوِن بــه ناحــق شــده جارى

جنگ ویتنام:

فغان ز جنگ ویتنام و ســخت دورانش

نائــره جنــگ آتش افشــانى ز  فغــان 

که ســال ها شــد و پیــدا نگشــت پایانش

کــه جــان خلق گــدازد بــه نــاِر نیرانش
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ننگ ملت و آیین

ایــن طالبــان کَیند کــز ابلیــس ُملهم اند

بد قــد و بدقــواره و بد ریــش و بد لباس

نَفــور آدمــى  از  و  مجــرد  مردمــى  از 

در طبــع و خو چو عقرب جــراره مرگ زاى

طــالِب قتل و غــارت و عمــاِل ماتم اند

بدخــواه و بدگراى و به هر بــد، مقدم اند

آدم انــد اوالد  ُســالله  ناکس تریــن 

از خــوِى بــد کشــنده تر از مــار اَرَقم اند

صلح و مدارا در شعر ادیب و شعر جهان

در بخش پایانى به اشعارى از شاعران جهان و شعر ادیب برومند اشاره خواهم داشت. دغدغه ها، 

و  آرمان ها  بیانگر  شعرها  این  در  ایران  ملى  شاعر  و  بزرگ جهان  شاعران  آرزوهاى  و  رنج ها 

خواست هاى نیک انسانى است:

سیماى صلح، پل الوار

عشق به عدالت و آزادى

میوه اى شگفت به بار آورده

میوه اى که هرگز نمى گندد

چرا که به طعم خوشبختى است

چنین باد که زمین بار آورد و شکوفا شود

و تن و خون زندگان

هرگز فنا نشود

کاش چهره بشر دریابد

فایده زیبایى را

زیر بال اندیشه

نان براى همه، گل براى همه

ما همه سوگند خورده ایم
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با گام هاى بلند راه مى سپریم

و راه چندان دراز نیست

(برگرفته از تنهایى جهان، نشر هرمس)

***

شعرى از مارینا تسوتایوا

من حقیقت را مى شناسم – همه حقایق دیگر را فراموش کن!

نیازى نیست در هیچ کجاى زمین مردم نزاع کنند.

نگاه کن – غروب است، نگاه کن، تقریبًا شب است:

از چه سخن مى گویى، شاعران، عاشقان، سرداران؟

باد مالیم است، زمین از شبنم خیس است،

طوفان ستارگان در آسمان آرام خواهد شد.

و به زودى همه ما در زیر خاك خواهیم خفت، ما

که روى زمین خواب را بر یکدیگر حرام کردیم

(برگرفته از کتاب شاعران، نشر فرخ نگار)

و نمونه هایى از شعر ادیب برومند:

شعرواره

خشونت بس نکوهیده ست و انسان را کجا زیبد

که همنوعان خود را با خشونت ها بیازارد

مگر فرقى میان آدمى با ساکنان جنگل از

ببر و پلنگ و شیر و کفتار و جز اینها نیست

گر انسانى ندارد مهر

گر از رحم و شفقت جسته بیزارى

چه باشد غیر موجودى ز احساس و شرف عارى

***
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حقوق بشر

نیست آزادى  از  بهتر  موهبتى  جهان  در 

را قانون  بر  به  تساوى  حق  آن  از  بعد 

حقوق و  تکالیف  به  مقرر  مساوات  شد 

عذاب و  آزار  از  محفوظى  و  آزادى  حق 

که از او گلشن هستى همه پر برگ و بر است

معتبر است دان که بسى  از حقوق بشرى 

بهِر انسان که به اوصاف نکو مشتهر است

از حقوقى است که شمشیر ستم را سپر است

...

گر نباشد به جهان محترم این جمله حقوق

فساد و  شر  از  بشر  حقوق  باد  امان  در 

سعى انسان ز پى صلح و سالمت هدر است

و شر است از خیر  ادیبا سخن  آفاق  به  تا 

***

آرزوهاى شاعر

دوست دارم که جهان رونق و سامان گیرد

دوست دارم که جهان جمله پر از داد شود

دوســت دارم که حقوق بشر از پرده وهم

دوست دارم که بر افتد ز جهان نطفه جنگ

دوست دارم که به هر جاى، توانا و ضعیف

دوست دارم که ملل جمله به هم یار شوند

و آدمى رجعت از این حاِل پریشــان گیرد

دوِر بیداد و ســتم یک ســره پایــان گیرد

ســر برون آرد و جــا در بر انســان گیرد

صلــح در بیِن جماعــات و ملل جان گیرد

از حقوِق بشــرى بهره به یکســان گیرد

تا صفا جــاى صف آرایى و عــدوان گیرد

...

اى خــوش آن روز که آزادِى افراد بشــر

اى خوش آن روز که تعدیل شود فقر و غنا

اى خوش آن روز که انسان ز رِه خدمت خلق

گیرد احسان  رِه  انسان  و  گردد  محترم 

امکان گیرد در  از  بهره خویش  هر کسى 

گیرد ــدان  وج آسایش  و  راحــت  ــِن  دام
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