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مضامین در جاذبۀ آهنگ
 و موسیقى حاصل هستى استاد ادیب برومند

دکتر عباس کى منش

استاد زبان و ادبیات فارسى دانشگاه تهران

دانست.  حاضر  عصر  در  ایرانى  و  اسالمى  فرهنگ  تبلور  را  او  باید  که  است  شعرایى  از  ادیب 

و  ناهنجارى ها  بیانگر  سخن شناس،  و  نکته سنج  مضمون یاب،  معنى آفرین،  است  سخنسرایى 

اوضاع آشفته و پریشان ایران از شهریور سال 1320 تا 1357 شمسى. 

     ملّت ایران که در چرخۀ جنگ دوم جهانى طعم مهلک ترین و تلخ ترین آسیب ها را چشیده 

و فجیع ترین کشتارها و سخت ترین دربه درى ها را دیده و از هر لحاظ دست خوش دسیسه هاى 

سیاست مآبانۀ انگلیس، آمریکا، روس و فرانسه گردیده بود. با توّسل به حدیث «ُحّب الَوطن ِمَن 

االیمان» (فروزانفر، 47) بر آن شد که ایران را از شّر بیگانگان رهایى بخشد. در این دوره نه سّید 

اشرف الدین حسینى رشتى معروف به نسیم شمال (درگذشت در فروردین ماه سال 1313 شمسى) 

(مقدمۀ دیوان نسیم شمال به قلم استاد سعید نفیسى و از صبا تا نیما، ج2، ص 16-66) در میان بود و 

نه عارف قزوینى (درگذشت 1312 شمسى)، و نه میرزادة عشقى (مقتول به سال 1303 شمسى) 

که استاد ادیب برومند را نیز در مقّدمۀ دیوان وى سخنى است درخور مالحظه و نه فّرخى یزدى 



که دهانش را دوختند و سرانجام در سال 1318 شمسى با آمپول هوا جانش را گرفتند و یا به 

روایتى دیگر در دخمه اى به قتلش رسانیدند. 

     در این میان چند شاعر جوان میهن دوست با سرى پُر شور و دلى آکنده از مهر میهن در 

آنان قد برافراشتند و به مقابله برخاستند که از جملۀ  مقابل بیگانگان و دست نشاندگان ایرانى 

آنان است استاد عبدالعلى ادیب برومند که به نظر مى آید از آن طایفه تنها تنى چند بیشتر در 

میان ما زندگى نمى کنند. 

     این شاعر جوان که در ظّل حمایت شاعرانى چون ملک الشعراى بهار به راه گذشتگان ادامه 

مى داد یکى از بزرگ ترین شاعران برجستۀ معاصر است.  

ادیب سرسپردگى خود را به ملک الشعراء بهار در قصیده اى با عنوان «بهار» در بحر مجّتث مثّمن 

اصلم مسبغ (مفاعلن فعالتن مفاعلن فع الن) بدین مطلع بیان کرده است:

هــزار نقــش دالرا، به ســبزه زار آوردبهــار خامــۀ زنگارگــون بــه کار آورد
(حاصل هستى، 258)

و حافظ شعر  نظر پیشتاز  الفاظ ممتاز و در اصابت  دقیق و در گزینش      وى شاعرى است 

کالسیک ادب فارسى به همان شیوة قدما، با افتراق هایى در مضامین، اّما سبکى دارد مّختص به 

خود. نه پیشینیان را انکار کرده و نه معاصران و آیندگان را نادیده انگاشته، راهى را که در سرایش 

چکامه هاى  پرداختن  در  ویژه  به  شاعرى.  فنون  در  است  وى  طبع  قّوت  نشانۀ  برگزیده  شعر 

انتقادى طبعى دارد روان و اندیشه اى دارد بلند و احساسى دور پرواز ِمعنی برانگیز.

     ادیب نه تنها در رموز شاعرى استادى است قوى مایه بلکه در فنون نویسندگى و تصحیح 

زبدة  و  االشعار  خالصة  تحقیق  و  تنظیم  دقیق النظر.  است  اندیشمندى  کهن  متون  انتقادى 

االفکار میرتقى الدین کاشانى (بخش اصفهان و کاشان در دو مجلّد) که از شرف مرتّب کردة او 

مایه مى گیرد نمونه اى است از اندیشۀ صائب و طبع ثاقب او. 

     چکامه ها و چامه ها و مثنویات و ترکیب بندها و دوبیتى هاى پیوسته و مخمس هاى وى در 

نهایت روانى و در کمال لطافت است و جودت عبارت و معانى دلپذیر و خیاالت دقیق شاعرانۀ 

وى انگیختۀ ذهن وّقاد و اندیشۀ نّقاد اوست. 

     نگارنده در این مقاله بر آن است که چند محور از محورهاى مضامین  سرایش 

این سخنور فحل روزگار ما را با توضیحى در جاذبۀ آهنگ و موسیقى آن در پژوهشگاه بحث و 

نظر در مطالعه آورد و جایگاه خدمات این ادیب تواناى سخنداِن سخن شناِس سنجیده گو را در 

شعر امروز به بحث کشد که از جملۀ آن محورها عبارت اند: 
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     1) مضامین تاریخى: تاریخ علمى است که گذشته را زنده مى کند و حوادث ایّام را به 

هم مى پیوندد و مسیر عمومى تطّور و تحّول و فراز و فرود زندگى بشرى را مى نمایاند با اسلوبى 

از فداکارى و از خودگذشتگى و  مثال ها و بیان نمونه هایى  با آوردن  موّرخ  دلپسند و  جالب و 

درس  مملکت،  آیندة  مردان  و  جوانان  به  میهن دوست،  و  مردان خدمتگزار  دلیرى  و  شجاعت 

وطن خواهى و نوع دوستى و صفات جوانمردى و نیکوکارى مى آموزد (ترجانى زاده، احمد، مقدمۀ 

تاریخ ادبیات عرب، 9). 

     عّالمه شبلى نعمانى مى نویسد، یکى از اقسام شعر واقعه نگارى است، یعنى شاعر صورت 

واقعات خارجى را ترسیم مى سازد، لیکن نه از این نظر که آنها ذاتاً چیستند، بلکه از این حیث که 

چه اثرى در احساسات بشرى توانند داشت... سخن آنکه شاعر صورت خط و خال سادة آن اشیاء 

را ترسیم نمى کند بلکه براى ُحسن اثر آنها را با قّوة تخیل رنگ آمیزى مى نماید (شبلى نعمانى، ج 

4، 6) اّما سخنورى که وقایع را به نظم درمى آورد به جهت تأثیرى است که شعر در احساس و 

عواطف بشرى دارد. داستان رودکى با امیر سامانى در چهار مقالۀ نظامى عروضى بیانگر اهمیت 

موضوع تواند بود.  

به نظم کشیده موضوعى است در       آنچه را که ادیب در بخش اّول کتاب  

این وقایع تاریخى،  از جملۀ  از جنگ جهانى دوم،  بعد  آذربایجان  ایران- در  این حوزه -تاریخ 

عنوان «کشور بى سرپرست» که در دى ماه 1324 خورشیدى، هنگامى که  با  است  موضوعى 

دموکرات نمایان آذربایجان به رهبرى سّیدجعفر پیشه ورى و غالم یحیى با حمایت روس ها در 

تبریز حکومت محلّى تشکیل داده بودند. این چکامه در بحر مضارع مثّمن اخرب مکفوف مقصور 

(مفعوٌل فاعالٌت مفاعیٌل فاعالت) بدین مطلع به نظم درآمده است:

استاین ســرزمین که خانۀ اجدادى من اســت رهزن  غوالن  مکمن  که  حسرتا  وا 

(حاصل هستى، 33)

     ادیب در این قصیده خواسته است که ایراِن آن روز را که رو به فقر و ضعف و خرابى رفته 

و گلشن آن رنگ گلخن گرفته و ناموس آن پایمال جور و ستم و دستخوش کینۀ دشمنان شده 

بود نشان دهد، تا این چکامه بتواند تاریخ نویسان را مأخذى باشد دقیق و صریح و دست مایه اى 

باشد رنگین و ذوق آفرین پژوهشگران را. 

 اینک ابیاتى از این قصیده را براى نشان دادِن اوضاع پریشان اقتصادى، اجتماعى و.... آن 

روز ایران آورده تا گرفتارى هاى ملت ایران در ترازوى تحقیق سنجیده آید:

مضامین در جاذبۀ آهنگ و موسیقى حاصل هستى  ❖ 291



بود نشاط  و  عیش  گلشن  ما  ــران  ای

ما سرپرست  بى  کشور  که  واحسرتا 

ضعیف ملّت  ایــن  ــارى  روزگـ تیره  از 

انزجار و  فقر  و  غم  سحاب  از  که  بنگر 

ما چشم  تــاریــک،  کلبۀ  درون  ــدر  ون

اینجا سراى «کورش» و «جمشید» و «کیقباد»

«گیو» بساِن  پیلتنانى  مقام  اینجا 

ناخلف اوالد  ــرِى  زی به  سر  ز  اکنون 

آورد بر  سر  لحد  ز  گر  آنکه  «رستم»  کو 

اکنون ز فقر و ضعف و خرابى چو گلخن است

است دشمن  کین  دستخوش  و  جور  پامال 

است روشن  بدخواه،  دشمن  چشم  که  بنگر 

است برزن  و  کوى  هر  به  روانه  فنا،  سیل 

است روزن  ز  ــورى  ن تابش  انتظار  در 

است «بهمن»  و  «شاپور»  و  «خسرو»  مکان  اینجا 

است «بیژن»  چو  شیردالنى  کنام  اینجا 

است گردن  به  عذابش  طوق  پیر،  مام  این 

در جان خصم، ز آتش کین شعله افکن است

(حاصل هستى، 33)

     هنگامى که زمزمه هاى تجزیه طلبانه از سوى سیّدجعفر پیشه ورى بنیانگذار حزب دموکرات 

آذربایجان در زیر چتر حمایت روسیۀ شوروى به قیام آن حزب بر ضّد تمامّیت ارضى ایران و 

تشکیل دولت خودمختار در آن استان انجامیده بود «چکامۀ آذربایجان» را سروده در چند مجله 

و روزنامه انتشار داده و افزون بر آن اوراق چاپى آن را براى سفارتخانه هاى کشورهاى مختلف 

ارسال داشته است. 

     بر روى این چکامه موسیقى دانان آهنگ حزن انگیز ساخته که نه تنها در مدارس آذربایجان 

بلکه در دبستان ها و دبیرستان هاى شهرهاى دیگر دانش آموزان به صف ایستاده آن شعر غمگنانه 

را به آهنگ معنى دار مى خواندند. 

(فعولن چهار بار) به مطلع زیر به نظم کشیده  این چکامه در بحر متقارب مثّمن سالم 

شده است:

ــى ــاودان ج «آذرآبـــادگـــان»  اى  ــو  ــىت ــان ام در  پــیــشــگــان  ــم  ســت ــیــد  ک ز 
(حاصل هستى، 28)

     ادیب در این قصیده اهمّیت و اعتبار آذربایجان را با زبانى ساده و با کلماتى استوار و محکم 

بزرگ جهان مهد زرتشت دانسته اند، چنین  ستوده و آن سرزمین را که گروهى از دانشمندان 

مى ستاید:

حــوادث حبــابى است نــاچیز وفانـــى

ایــران در  آبـــادگانى،  آذر  اى  تــو 

کشور اعـــداى  ــع  دف در  هــمــواره  تــو 

تـــو بـاقــى چــو رود «ارس» جــاودانــــى

همانـــا کــه محــبوب پیــرو جوانــــــى

ســالح آختـــه، شیــــر دل پهـــــلوانى
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ــت ــان ــی ــران ــى شــمــارنــد ای ــرامـ گـ

امــن و آرام، سیمیـــن عـــذارى گــه 

تویــى مهــد «زرتشت» فرخنــده آیـیــن

خــارزارى در  ُرسته  تعب،  دشــت  به 

ــرى، چــربــدســت آبــیــارى ــگ ــرزی ــه ب ب

عرینى شیر  چو  شجاعت  و  زور  به 

سنجى نکته  ــامــور  ن صــفــا،  ــزم  ب ــه   ب

گوشى آگنده  ــى»  ــردوس «ف ابیات  ز 

سر داده اى  نغمـــــه ها  وطن،  باغ  به 

بـــرادر اى  یاد  ز  ایــــــران،  نام  مبر 

کـه سرمایـــــۀ فخـــــــر این دودمــــانى

گـــه جنگ و پیـــــکار، خونیـن سنـــــانى

آسمــــانى  از  کرده  نظر  شک  بــى  که 

پرنیانى ــر  ب خفته  طـــرب،  بـــزم  ــه  ب

ــى ــان ــازارگ ــوادگـــرى، پــخــتــه ب ــه سـ ب

دمانى پیل  ــو  چ صــالبــت  و  سهم  ــه  ب

قهرمانى  آهــنــیــن  ــا،  ــ وغ ــت  دشـ ــه  ب

دهـانى گشوده  «سعـــدى»،  اشعار  به 

بوستـانى ــن  ای الحان  خــوش  ــرغ  م که 

ترجـمانى مهین  را  الوطن»  «حــّب  که 

(حاصل هستى، 29-28)

    در اواخر آذرماه 1324 خورشیدى اگرچه شهر تبریز به دست فرقۀ دموکرات آذربایجان سقوط 

کرد ولى پادگان ارومیه به فرماندهى سرتیپ «زنگنه» افسر میهن دوست در برابر تجزیه طلبان 

را  خود  آمادگى  کشور  وطن خواهان  و  عشایر  و  ایالت  کرد،  ایستادگى  فشرده  پاى  به سختى 

براى سرکوبى شورشیان اعالم مى کردند؛ ادیب چکامۀ «پیام به دالوران ایران» را در بحر هزج 

مسّدس مقصور (مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل) به نظم کشیده گوید:

پیـــام مـــن بـــه گــــردان سلحشـور

چنگ آهنیـــن  تنـــان  روییـــن  همان 

دارند کــه  زبانــانــى  شیــریــــن  همان 

همـــان فـــرزانــه فـــرزنــدان مغــرور

کـــه از سیمــایــشان تــابد همــى نور

شور از  پــر  مغــزى  و  جــوشنده  دلــى 
***

دریـــن دوران کـــه بـــاشد مـام میهن

وطن خواه  مـــردان  کـه  دوران  دریـــن 

دریـــن دوران که فریــاد و فغان خاست

خــواست مـــدد  جانبازى  بهــر  ببایــد 

بـــه زنـــدان محـــن مغــلـول و محصـور

رنــجـــور گشتنـــد  وطـــن  انـــدوه  ز 

مـــزدور ماجـــراجــویـــان  دســت  ز 

َوخشـــور و  دادار  رحمـــــت  ُیـمــن  ز 

***
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دلیـــریم جوانـــان  آن  مــا  بلــى، 

گردند کــه  را  شهیدان  باشد  غــم  چه 

چکاچاك خوشتر  بسى  ــدر،  ان رزم  به 

پیــکار دشـت  طــرف  هنگامه  این  در 

کــه گاه قهــر و کیــن باید شدن مست

بـه گــوش شهســواران خــوشتــر آیـد

نــــاورد بـــه  ایـــران  ملّــى»  «ســرود 

که ما را خون به جوش آید چو در دشت

خصم پى  کز  سان  آن  آییم  شور  به 

هجوم آریــم بـــر دشمن چنــان سخت

چنـــان بـــر قلـب دشمن چنگ یــازیم

بـــدان ســان کـز غضب «رستم» برآورد

کــه پاس ایــن وطن مــا راست دستــور

بــه فـــردوس بـــرین همخوابــۀ حـــور

طنبور آهــنــگ  ــدرون،  ــ ان ــزم  ب در  کــه 

بــه از بـــزم نشـــاط و محفـــل ســـور

انگــور آب  ز  نــى  دشمنـــان،  خــون  ز 

شــور نغمۀ  از  کــوس  و  طبل  خروش 

صور نفخــۀ  مــا  قالــب  در  دمــد 

بـــرآرد طبـــل و شیپـــور از دل  خـــروش 

مــاهـــور و  تــّل  صدهــا  بپیماییــم 

گـور بـــر  شیـــرى حمـله  نّره  آرد  کـــه 

کــه شهبـــازى فشـــارد نــاى عصـفــور

تـــــور» «زادة  دودمـــان  از  دمـــار 

(حاصل هستى، 32)

     همان گونه که در آغاز مبحث تاریخى حاصل هستى گفته آمد. بخش اّول کتاب یک دوره 

براى  آن را  نگارنده لزوم مطالعۀ  تا حدود سال 1357 شمسى که  از 1320  ایران است  تاریخ 

دانشجویان تاریخ ضرور مى بیند. 

     ادیب اوضاع پریشان ایران را که نتیجۀ فتنه گرى هاى کشورهاى بیگانه بود با ابیاتى خواندنى 

که همه سرگذشت ایران و ملّت ایران و دین مبین اسالم است در قالب شعر بیان کرده است. 

     آزاد شدن آذربایجان از ننگ سلطۀ سّیدجعفر پیشه ورى رییس حزب دموکرات آذربایجان و 

غالم یحیى که با حمایت روسیۀ شوروى اندیشۀ تجزیۀ این استان را در سر داشتند مسألۀ حیاتى 

مهّمى بود براى ملّت ایران. 

ایران  بر کف  مقاوم و جان  و  دلیر  ارتش  در آذرماه سال 1325 خورشیدى       هنگامى که 

براى آزاد کردن آذربایجان به آن سوى لشکر کشید درحالى که موانع خارجى از طریق سیاست 

مّدبرانۀ احمد قوام (قوام السلطنه) و اعتراض سازمان ملل مّتحد و برخى کشورهاى غربى از میان 

برخاسته بود، مردم غیرتمند آذربایجان هم بر ضّد پیشه ورى قیام کردند که ادیب قصیدة «نجات 

آذربایجان» را که ترجمانى از احساسات ملّى ایرانیان است در بحر رمل مثّمن مقصور (فاعالتن 

294 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



فاعالتن فاعالتن فاعالن) به مطلع زیر به نظم درآورده و در روزنامه ها و نشریه هاى آن زمان 

چاپ کرده به سفارتخانه هاى کشورهاى مختلف گسیل داشته است:

است آذر  ماه  که  اکنون  کن  لبریز  ساغرى ز آن آِب آذرگون که بس جان پرور استساقیا 
(حاصل هستى، 28)

     چکامه اى را که استاد آن را به مناسبت تجاوز کشور افغانستان به رودخانۀ هیرمند و تغییر 

و  سیستان  مردم  دادن  قرار  بى آبى  تنگناى  در  و  افغانستان  سرزمین هاى  سوى  به  آن  مسیر 

بلوچستان ایران با عنوان «نواى هیرمند» ساخته در روزنامه هاى آن زمان به چاپ رسیده است. 

این چکامه در بحر هزج مسّدس اخرب مقبوض سالم عروض (مفعوُل مفاعلن مفاعیلن) بدین 

ابیات به نظم کشیده شده است. 

گریانــم «هیرمنــد»  شــّط  آن  مــن 

را  او  مــن  و  اســت  مــن  وطــن  ایــران 

«رودابــه» و  «زال»  عیــش  خلوتــــــگه 

«کارون» و «هــراز» و «کرخــه» و «گــرگان»

با «رود ارس» که باشـــــدم خواهـــــــــر

جــــوالنـــگـــــه زورق «فـــرامـــــرزم»

نـــــور افکـــــن بـــزمگــــاه آبـــــادى

زیبایــــــى و  فـــــّر  دورنمـــــاى  گــه 

آرامـــــش و  ســکوت  همســفر  گــه 

گاهــى چــو غــــــــزاِل نــرم رفتــــــار

تعدیـــــــل ُکــِن هــــــواى تابنــــــده

ایــــــــرانم مــالل  از  دل  کافســرده 

ــانم ــف و احســــ ــر و لطـــ ــدة مه شرمنـ

عشرتـــــگه نــــاز «پــور دستــــــانم»

بودنـــــد و بـــونـــد جملـــــه اِخـــــوانم!

ــانم بنگــر کــه چــه محکــم اســت پیمـــــ

عــشرتــگـــــه زادة «نـــریـــمانــــم»!

یـــــا چشـــم و چـــــراغ «زابلســتانـــم»

عمرانــــــم بــزم  فــزاى  جلــوه  گــه 

ــم ــروش و طغیانــــ ــر خ ــى سپـــ ــه پ گ

گاهــى چــو پلنـــــــــگ تیــز دندانـــــــم

ــم ــن عطشانــــ ــِن زمیــــ ــراب ک سیــــ

(حاصل هستى، 51-50)

 در این قصیده برادرى در جوانسالى با خشونت به کشور برادر خود مى تازد ولیکن از این بابت 

اظهار شرمندگى و پشیمانى دارد.

     همان گونه که خوانندة گرامى صاحب نظر مالحظه مى فرمایند مضامین قصیده، تازه و دلپذیر 

و نشاط آور است و این همان است که فرخى سیستانى بدان مژدة ذوق انگیزه داده، گوید:

ســخن نوآر که نو را حالوتى اســت دگرفســانه گشت و کهن شــد حدیث اسکندر
(فّرخى، 66)
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     و خداوندگار جالل الدین محمد مولوى در بحر رجز مثمن مطّوى مخبون (مفتعلن مفاعلن 

مفتعلن مفاعلن) مى فرماید: 

شودهین سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود اندازه  و  بى حد  ّحد جهان  از  رهد  وا 
(مولوى، دیوان کبیر، 114)

     بحر و وزن و قافیه اى را که ادیب براى گالیۀ دوستانه برادران افغانى انتخاب کرده همان 

بحر و وزن و قافیه اى است که مسعود سعد الهورى در ناله از تیره بختى خود برگزیده گوید:

پشــیمانم خویشــتن  کــردة  از 

بپیچانــد بــد  بخــت  همــه  کارم 

نمیگــردد مــن  کام  بــه  چــرخ  ایــن 

گـــه خستـــــۀ آفــــــت لهـــــاوورم

محبوســم  شــگفت  اى  زاده ام  تــا 

ــاعت ــر س ــپهر ه ــن اى س ــز م ــر مغ ب

نمى دانــم دگــر  ره  توبــه  جــز 

پیچانــم چــه  همــى  زبــان  کام  در 

گردانــم چــه  همــى  ســخن  برخیــره 

گه بستــــــۀ تهمـــــت خراســـــــانم

تــا مــرگ مگــر کــه وقــف زندانــم...

ــه ســندانم چندیــن چــه زنــى کــه مــن ن

(مسعود سعد، 351)

     این وزن مناسب است براى اظهار شرمندگى از عملى که کسى مرتکب شده است و استاد 

این وزن را بسیار مناسب اختیار فرموده اند و چکامۀ مورد بحث که در استقبال از قصیده معروف 

مسعود سعد به نظم آمده یکى از زیباترین و دلنشین ترین قصاید ادب فارسى در روزگار ما به 

حساب تواند آمد.

     مضامین همه تازه و دلفریب و الـفاظ خوش تراش و آهنگین با تلفیقى ماهرانه جالب نظر 

است.

     2) مضامین مفاخره آمیز: مفاخره که در میان شعراي عرب و فارسی زبان سّنتی شایع 

و شیوهاي متداول است. در میان شعراي متصوف به نوعی خاص تجلی کرده است اما در میان 

شعراي غیر صوفی، شاعر در شعر فخریه به مراتب سخندانی و کماالت و علو طبع و شرف حسب 

و نسب خود به مباهات برمى خیزد.

ادیب در انتقاد از «هانري واالس» سناتور و نامزد ریاست جمهوري آمریکا در خردادماه       

اظهارات  ایران  ارضی  تمامیت  به  نسبت  کشور  آن  سناي  در مجلس  که  1327 شمسی  سال 

غرض آلودي بیان کرده و گفته بود به منظور پیشگیري از برخورد قطب شرق و غرب باید ایران 
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از سوي شمال و جنوب به دو منطقه نفوذ تقسیم شود، بدین مناسبت قصیدهاي به مطلع زیر در 

بحر رمل مثّمن محذوف (فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن) سروده و به چاپ رسانیده و آن را 

براي سفارتخانه هاي کشورهاي مختلف و محافل فرهنگی و سیاسی گسیل داشته است.

آسمانــی خصلت آید چون مالیک یا پريآدمـی گــر بــاز جویــد ز آدمّیت یـــاوري

(حاصل هستی، 52)

 آنگاه شاعر به مفاخره درباره ایران پرداخته گوید:

باستانی کشوري آزاد کــز دیــرینه عهــد

افروزان علم  مجلس  وجود  سرزمینى کز 

کشوري کز سطوتش لرزید پشت روم و چین 

بـــرخاکش جبین کهتري! مهتران سودند 

بوده مشــعلدار دانــش در قــرون بربرى!

همچنان کز صولت شاهین دل کبک دري

(حاصل هستى، 53) 

 سپس فراز و فرودي را که ایران در حیات سیاسی، اجتماعی و ... خود از آن عبور کرده لباس 

مفاخره پوشانیده، گوید:

زمان مرداد  و  تیر  کاندر گذشت  پیشامد شهریوري!کشوري  چون  دیده  حوادث  بس 

که اشارت است به اشغال ایران به وسیلۀ متفقین (انگلیس،  شوروي و آمریکا) در شهریورماه 

1320 خورشیدى.

     موضوع مفاخره را که ادیب در قصاید بدان پرداخته در شعر عرب دورة جاهلیت سابقه اي 

التفات کرده اند. مثًال مفاخره به اجداد و  بدان  نیز  ریشه دار داشته است و شعراي زبان فارسی 

نیاکان که شیخ شعر فارسی -سعدي- در بحر مجتث مثّمن مخبون اصلم مسبغ (مفاعلن فعالتن 

مفاعلن فع الن) بدان عنایت فرموده:

آموختهمه قبیــلۀ مــن عالمــان دیــن بودنــد شاعــري  تــو  عشق  معلّم  مــرا 
(سعدي، 51)

      یا مفاخرة شخصی که شاعر علّو طبع و عّزت نفس خود را در آن ملحوظ نظر می دارد؛ مانند 

این مضمون در دیوان لسان الغیب شیراز در بحر رمل مثّمن محذوف (فاعالتن فاعالتن فاعالتن 

فاعلن) آنجا که می فرماید:

گــــر بآب چشمۀ خــــورشید دامن ترکنمگــرچه گــردآلــود فقرم، شرم باد از همّتم
(حافظ، 470)
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     ادیب در قصیدهاي که در بحر متقارب مثّمن سالم (فعولن چهار بار) به نظم کشیده در مقام 

مفاخره گوید:

«شیـــرخدایـــم»اگـــر چنــد رستــم نـــژادم بـه گوهــر مهــر  از  آگنــده  دل 
(حاصل هستی،  60)

     که شاعر به مضون شعر رنگ حماسی- عرفانی داده است. این بیت یادآور این مضمون 

عارفانه از خداوندگار عرفان،  جالل الدین محمد بلخی رومی است. در بحر مضارع مثّمن اخرب 

مکفوف مقصور (مفعول فاعالُت مفاعیُل فاعالت) آنجا که می فرماید:

آرزوستزین همرهان سست عناصــر دلــم گــرفت دستانـم  رستــم  و  خــدا  شیــر 
(دیوان کبیر،  255)

     این دو مضمون را فرقى در میان است و آن اینکه  موالنا در گالیه از مردم زمانه در انتظار 

این کالم منسوب  مثنوي، 57)  (احادیث  المؤمن  ضاّلة  الحکمۀ  نایافتنی  است دست  گمشده اى 

است به امیرمؤمنان علی علیه السالم (الحكمة ضاّلة المؤمن فخذالحكمة ولو من اهل الّنفاق).

     در همین قصیدة بحر متقارب که چند سطر پیشتر بدان اشارت رفت، مصراعی دارد که در 

محافل ادبی، اجتماعی و سایر محافل، ادیب را از اعتبار و شهرت خاصی برخوردار کرده است و 

اما آن مصراع و بیت:

ملّــی گـــــرایمبــه ملّیت خـــویش وابستـــه ام مــن بــــرومنِد»  «ادیــــب 
(حاصل هستی،  61)

     که در شمار مفاخره هاي شخصی است. این طرز مفاخره همان گونه که گفته آمد در ادب 

فارسى و عربى از سابقه اى دیرپاى برخوردار است. 

     از جمله مفاخرات زیباي دلنشین و پر مضمون قصیدهاي است از جمال الدین عبدالرزاق 

مکشوف  مطّوي  مثّمن  منسرح  بحر  در  شروانی»  خاقانی  به  «پیغام  عنوان  با  ادیب  اصفهانی 

(مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن) که در مقام مفاخره به شاعران هموطن خود گوید: 

انــدر عـراق هستند  گــویندگان  هنــوز 

یکی از ایشان منم که چون کنم راي نظـم

منم که تـا جاي من خاك سپــاهان بــود

چــو گیرم انــدر بنان کلک پــی شاعري

بـــرد ایشان  از  مــدد  ناطقه  قّوة  کــه 

بــرد حّسان  روان  من  طبع  بـــر  سجده 

بــرد  سپاهان  خاك  تــوتیا  پــی  خــرد 

برد  به گـریبان  از شــرم من سـر  عطارد 

 (جمال الدین، 86)

298 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



     بر روي هم مفاخره یکی از مهم ترین انواع شعر است که از کهن ترین ایام در میان شعراي 

عرب جاهلى و نیز شعراى ایران مرسوم بوده و یکی از ابواب مهم شعر عربى و فارسى را شکل 

و  قومی  افتخارات  به  برابري  و  یگانگی  روح  ایجاد  در  اعراب  مختلف  زیرا طوایف  است  داده 

تعصبات قبیله اي بسیار پاي بند بوده و همین گونه بوده اند شعراى ایرانى که پاى بندى به مفاخر 

گذشته را مایۀ تحکیم استقالل ایران مى دانستند. 

     3) ذوبحرین:  یکى دیگر از محورهاى شعر ادیب که جاذب نظر نگارنده است موضوعى 

است با عنوان «ذوبحرین» در شعر فارسى که به عنوان هنر شاعرى بحثى دارد درازدامن که 

سخن جاى دیگر نشیند در اشعار ادیب از جایگاه خاصى برخوردار است.  

     اشعار ذوبحرین اشعارى است که بتوان آنها را بر دو بحر و دو وزن و در برخى موارد به 

چند وزن خواند. این امکان از آنجا ناشى مى شود که کلمات شعر داراى ظرفیت اِعمال اختیارات 

شاعرى باشد (شمیسا، 68) مانند مصراع اّول در «سوگنامۀ ایران مردان» که وزن اصلى آن در 

بحر رمل مسّدس مقصور (فاعالتن فاعالتن فاعالن) است و وزن دوم آن در بحر سریع مسّدس 

مطّوى موقوف یا مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعالن/فاعلن) اینک مطلع آن سوگنامه که باید در 

وزن اصلى تقطیع شود نقل مى شود:

تــــاریک شب از شب هاى سرد روزگــــار و  آهنـــگ  دراز  و  انگیز  قّصه 
(حاصل هستى، 72)  

و اّما مصراع مورد نظر (مصراع اول) از همان سوگنامه بر دو وزن افادة هنر شاعرى تواند کرد:

«سامانیــــان» دولت  از  دریغ  گشــته وارون، بعــد چندان اعتبــــــار!اى 
(حاصل هستى، 72)

و مصراع سوم در دو بیت زیر که دلنوازى خوانندة سخن شناس را بر عهده تواند گرفت:

آه از آن ســوء المــزاج و آن جنــون

و آنچه شد انگیزة قتلش کــه بــــود

خــــار! همچو  «نـــادر»  دامنگیر  گشته 

گمــــار! محنت  َوقعـه اى  ایــــران  بهر 

(حاصل هستى، 74) 

و همین گونه است مصراع «لعنت جــاوید بر آن خائنــان» که دو وزن را افادة معنى مى کند، 

آنجا که مى گوید:
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وى جوانــــمردان  بر  حق  رحمت 

خائنــان آن  بــر  جــاوید  لعنت 

افتخــار  و  عــّز  انــــدوزان  تــوشــه 

کبـــار مــردان  بردند  میــان  کز 

(حاصل هستى، 75)  

     و غزل «نبرد زندگى» که وزن اصلى آن در بحر رمل مسّدس محذوف (فاعالتن فاعالتن 

فاعلن) و وزن دوِم مصراِع دوِم بیِت ششم که عالوه بر وزن اصلى، وزن دیگر آن بحر سریع 

مسّدس مطّوى مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن) را مى پذیرد بدین مطلع جلوه گرى مى کند. 

زنـــدگى را دوســـت باید داشتــــــن

با شـــهامت در مصـــاف زندگـــــى

بذر ناز و نــــوش در دل کــاشتــن ....

فتــح و ظــــفر افراشتــــــــن رایت 

(حاصل هستى،  125) 

     وزن اصلى ترکیب بند «گل مریم» در بحر رمل مسّدس محذوف یا مقصور است (فاعالتن 

فاعالتن فاعلن و یا فاعالن) درحالى که مصراع دوم بیتى را که مورد نظر نگارنده است بر وزن 

(مفتعلن مفتعلن فاعلن یا فاعالن) یعنى بحر سریع مسّدس مطّوى مکشوف یا موقوف را شکل 

تواند داد بدین مطلع:

بوى تو آرد به یادم روى دوســـــــت

بــا چنین ناز و نشــاط و خّرمـــــــى

زنده سازد در مشامــم بوى دوســــت

آمــــدى آیا مگر از کوى دوســــــت

(حاصل هستى،  185)

     ادیب را دلى است روشن به پاکى آینه، مهربان، مردم نواز، انسان دوست، فداکار. این دل 

حساس آنگاه که زندگى محقرانۀ شاعر با تقوایى چون نظام وفا (والدت بیدگل کاشان 1266 

هـ. ش و وفات 1343 هـ. ش) را با آن همه دانش مى بیند امواج هیجانات روحى و توفنده بر 

او غالب مى آید، اوج مى گیرد به بلندى امواج اقیانوس ها آنگاه ناله برمى آورد دل آزار و جانکاه:

صـــاحب این حـجـرة در بســتــه کـــو؟

اســت  آســوده  جایگــه  در کدامیــن   

کز ســـراى خویشـــتن دارد فــــراغ! 

کز وثــاق خود نمــى گیرد ســــراغ!

     که مصراع اّول این دوبیتى پیوسته در دو بحر و دو وزن، بحر رمل مسّدس محذوف (فاعالتن 

فاعالتن فاعلن) و بحر سریع مسّدس مطّوى مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن) مى تواند شعلۀ 

بنیان  او خانمانسوز و  روحى  فرونشاند که اضطرابات  را لحظه اى چند کوتاه  او  روحى  هیجان 

برانداز است.

یا مصراع دوم از نخستین بیت این دو بیتى پیوسته که مى گوید:
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بود یار  عّفت  و  عشق  با  شب  و  روز 

کنار ــر  ب یکسر  نفس  ــواى  هـ از 

دامنــــى تر  و  آالیـــــش  از  فارغ 
ایمـنــــى در  تبه  هاى  هـــوس  وز 
(حاصل هستى،  276)

4) وزن دورى: دیگر از محورهاى پژوهش نگارنده وزن دورى یا متناوب است. وزن دورى یا 

متناوب وزنى است که هر مصراع آن از دو قسمت (و در برخى موارد از چند قسمت) یعنى از دو 

پاره مصراع تشکیل مى شود که وزن پارة دوم تکرار پارة نخست است. به دیگر سخن در وزن 

دورى هر نیم مصراع در حکم یک مصراع است (شهرى، 168)؛  مانند قصیده در بحر هزج مثّمن 

سالم (مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن) بدین مطلع:

اى آنکه همى گویى گیتــى بِه از این باید

این نکته درست آمد، لیکن نه به دعوى ها

خود گویى و خود پویى راهى به خالف آن

صولت پر  دولــت  یک  کشورها  زمــرة  در 

با سلطه گرى، هرگــز بِه  زین نشود گیـــتى

را اصالح گرى ها  دعوى،  کند  که  کس  آن 

مکنت شود  تعدیل  باید  جهان  سطح  در 

حاصل نشود  نظمى  زر  و  زور  منطق  با 

باید نویــن  نظم  یک  را  جهانى  سامان 

باید متین  گفته  گر  شاید،  بهین  کردار 

باید چنین  نه  بارى  جوانمردى،  آیین 

باید نگین  زیر  در  آفاقم  همه  گوید 

باید دفین  خاك  در  سیادت ها،  سوداى 

باید  امین  بى شبهه  مصلحت اندیشى،  در 

باید قرین  البته  امکان  در  همه  اقران 

باید جنین  به  ساقط  شرم آور  نطفۀ  این 

(حاصل هستى،  201) 

 یا قصیده در بحر مقتضب مثمن مطّوى مقطوع (فاعالُت مفعولن فاعالُت مفعولن) بدین مطلع:

با ورود خود، بـارى، خاطرم ز غم پیراستآمــد از درم یــــارى، صدر محفلم آراست

(حاصل هستى،  179) 

یا ترکیب بند «شادباش نوروز» در بحر هزج مثمن سالم (مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن) بدین 

مطلع:

از فّر بهـــار اکنـون، بس جلوه به بار آمدبرخیــز و تماشا کن، بنگـر که بهـــــار آمد

(حاصل هستى،  300) 
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 ادیب را غزلى است در بحر مضارع مثمن اخرب (مفعول فاعالتن، مفعول فاعالتن) بدین 

مطلع: 

نـــبود به تــن توانــى، تابى به جان نباشــدبى دیــدن تــو دل را تــاب و تــوان نباشــد

     که مى توان آن را در بحر رجز مثمن مخلوع (مستفعلن فعولن، مستفعلن فعولن) هم تقطیع 

کرد (شاه حسینى، 1368، ص ۱۲۷ و درة نجفى، ص 22).  

     آنچه در این حوزه در ترازوى بررسى آورده و برسنجیده ایم همه از اوزان دورى محسوب اند. 

      سخن آنکه ادیب در دیوان «حاصل هستى» بیش از 30 وزن به کار داشته است و این نشانى 

است از قدرت شاعرى وى و احاطۀ آن فرزانه سخنوِر سخندان در اوزان شعر فارسى و موسیقى 

کالم و هماهنگى و تلفیق اوزان با مضامین که هنر شاعرى وى را رقم تواند زد. 

     مخّمس «در اندوه مرگ برادرم» از نوع شعرهایى است که بین سال هاى 1315 تا 1325 

شمسى نظر شاعران آن روزگار را به خود جلب کرده است که بدان غزل کوچه بازارى مى گفتند 

لحنى دلپذیر و گیرا  با  روزگار  را در قهوه خانه هاى آن  نوع شعر  این  و غزل خوانانى در تهران 

قهوه خانۀ  در  که  برد  توان  نام  را  غزل خوان  سیدمحّمد  غزل خوانان  این  جملۀ  از  مى خواندند. 

آقاحسین این نوع اشعار را به آواز رسا مى خواند که بحث مربوط به قهوه خانه ها را استاد جعفر 

شهرى در کتاب «تاریخ اجتماعى تهران در قرن سیزدهم، ج1، 398-409» در قلم آورده اند که 

این مخّمس در بحر رمل مثمن محذوف (فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن)  نخستین پاره از 

جامۀ نظم پوشیده است.

من  غم هـاى  تازه تر  شد  و  لندن  زى  آمدم 

رامشم بر دل نبخشد عشق خوش سوداى من

تازه تر شد تازه تر، غم هـاى جانفرساى من

من  برناى  فکرت  نسازد،  خّرم  خاطرم 

یار و دمساز غمم، اى واى من، اى واى من

     به عقیدة نگارنده این ُمخمس و غزل هاى کوچه بازارى بازتابى است از اوضاع آشفته و 

پریشان سال هاى طاقت سوز آن روزگار که این مباحث را باید در تاریخ اجتماعى ایران و کتبى 

نظایر آن در مطالعه گرفت.

5) اصطالحات موسیقایى:

از محورهاى دیگر مضامین حاصل هستى اصطالحات موسیقایى است که شرح آنها را باید در 

کتبى چون الموسیقى الکبیر فارابى و مقاصدااللحان مراغى و سایر کتب از این دست که شمار 
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آنها در فرهنگ اسالمى ایران فراوان است؛ در مطالعه آورد چنانکه اصطالحات «طبل، کوس، 

نغمه، شور» در بیت زیر در بحر هزج مسّدس مقصور (مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل):

شـــوربه گوش شهســواران خوشتــــر آیــــد نغمۀ  از  کــوس  و  طبل  خروش 

(حاصل هستى، 32)

که همه از اصطالحات موسیقى به شمار مى آید.

      شور: دستگاه شور آوازى که هنگام رقص و سماع بر آید که در مآخذ داده شده در مطالعه 

توان آورد (وزیرى، 111، ستایشگر، ج 2، 111) و نغمه خود از اصطالحات دیگر موسیقایى است که 

بحثى جداگانه دارد (مراغى، 5) و همین گونه است سایر اصطالحات. 

6) اسطوره ها: به کار داشت اسطوره از محورهاى دیگر حاصل هستى است. از جملۀ آنهاست 

مفاعیُل  فاعالُت  (مفعوُل  مقصور  مکفوف  اخرب  مثمن  مضارع  بحر  در  زیر  بیت  در  «ُرستم» 

فاعالت):

در جان خصم ز آتش کیـن شعله افکن استکــو ُرســتم آنکــه گــر ز لََحــد ســر بــرآورد

(حاصل هستى، 33)

که فعالیت هاى قهرمانانۀ «رستم» جهان پهلوان ایرانى از دوران منوچهر آغاز مى شود (آموزگار، 

63)؛ و اّما سایر اصطالحات اسطوره اى مانند «کیقباد»، «کاووس»، «گیو»، «نریمان»، «سام»، 

امواج  از  موجى  آنها،  از  است  مشحون  هستى  حاصل  دیوان  که  «بیژن»  «رودابه»،  «زال»، 

تعبیرات زیبا و مضامین بکر شاعرانه را در سفینۀ حاصل هستى انگیخته اند. 

ادیب شاعرى است وارسته، متخلّق به اخالق انسانى، آراسته به ُحسن سیرت و صفاى سریرت، 

مّزین به صفت سخا و ادب، آرام، متین، باوقار و انسان دوست و مردم دار. ستیهنده در برابر حّکام 

جور و فساد و صاحب دولتان مفسده جو از بعد از شهریور ماه 1320 شمسى تا 1357 که نظام 

سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، اخالقى و ... ایران مغشوش و از هم گسیخته بود. 

     از میان قدما از جهت ستیزه گرى با دولتمردان روزگار، شاعر را مى توان با سیف الدین فرغانى 

(وفات سرآغاز قرن 8 هـ) در مقایسه آورد و از میان شاعران انقالب مشروطیت باید او را کنار 

عارف قزوینى، نسیم شمال و میرزادة عشقى و فّرخى یزدى در جایگاه پُرشکوه شاعــرى نشاند. 
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