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پژواك ادب

دکتر محمد گازرانى

استاد دانشگاه آزاد اسالمى تهران

«پژواك  با نام  ادیب برومند،  عبدالعلى  فارسى، جناب آقاى  استاد گران قدر شعر و ادب  دیوان 

ادب» به دستم افتاد، با شناختى که با خواندن آثار ارزشمند آن رادمرد سخن سنج و هنرشناس 

دریافته، یا در حّد تواتر از این و آن شنیده بودم، یقین داشتم اثرى هم سنگ با ورق زر نصیبم 

گردیده است. با خواندن مقدمۀ دیوان، با فضایل علمى و ادبى و ویژگى هاى واالى انسانى و 

استوارى آن بزرگ مرد در راه آرمآن هاى ملّى، بیشتر آشنا گردیدم. با خواندن نخستین شعر دیوان 

با عنوان «اى نام تو» که در نهایت استادى سروده شده بود، نخستین شعر دیواِن ساالِر سخن، 

سعدى شیرازى: «اول دفتر به نام ایزد دانا» را در من تداعى کرد. در غزل ناب «بهاران» طبیعت 

دوستى، و شوق عارفانۀ او را نسبت به زیبایى هاى جهان، دریافتم، از آنجا که سروده هاى هر 

او است، سعى کردم با دّقت در محتواى «پژواك  شاعر بازتابى از منش و ویژگى هاى درونى 

ادب»، اندیشۀ تابناك استاد را جان داروى وجود خود سازم. 

    استاد در همۀ احوال به خداى بزرگ تکیه دارد و ایمان را داروى شفابخش همۀ دردها مى داند.



اســتبر دوســت کنــم تکیه که ایمــان و توّکل نهــان  آالم  شــفاپرور  داروى 

     واژه هاى شعر مانند اعضاى یک خانواده، باید با یکدیگر پیوند و نسبت داشته باشند، تا هنر 

«تناسب» در بیت آفریده شود. براى نمونه واژه هاى: دل، غم ایّام، فروشوى و آب روان در بیت:

این طبع ادیب است که چون آب روان استبا شــعر مــن از دل غــم ایّام فروشــوى

یا واژه ها در بیت:

چه شــورها اســت درین بزم عاشقانۀ ماشب است و باغ و مى و شعر و ساز و صحبت دوست

به مثابه  چند عضو یک خانواده گرد هم آمده اند و به بیت، گرمِى دل نشینى بخشیده اند. 

     دریاى عشق، موج خیز و وحشت انگیز است، ناخدایى مى تواند از تالطم این دریا به ساحل 

امان برسد که خطر موج را به چیزى نشمارد و هول آن را به بهاى جان بخرد:

ادیب را چه تفاوت که مرغ طوفان استاگــر تالطم دریاى عشــق وحشت زاســت

     راز آفرینش آن قدر تو در تو و پیچیده است که بوعلى ها و خیام ها را با آن وسعت اندیشه، 

در بیابان حیرت دچار سرگردانى ساخته است، هر دو فیلسوف اندیشمند اعتراف مى کنند که راز 

آمدن و رفتنشان به این جهان ناگشوده مانده است:

مپــرس این قــدر  وجــود  کارگاه  راز  ســردرگم اســت رشــتۀ پرتاب زندگىاز 

     دل هر کس که از شرار یکتاپرستى روشنى یابد و پرتو مهر على (ع) وجودش را روشنى 

بخشد، خود را در ساحل آرام زندگى مى یابد و از دغدغه هاى آشوب اجتماعى برکنار احساس 

مى کند:

دارم علــى  از  توحیــد  شــرارة  دل  چراغ معرفــت کردگار مهر على اســتبــه 

     در بازار زندگى اگر کاالى عشق بی غّش باشد، درمان همۀ دردها مى گردد و غبار غم ها را 

مانند آب زالل از دل ها مى شوید و ناخشنودى ها را مى زداید:

عاشق از غم گرچه رنجور است، ناخشنود نیستعشق را نازم که هم درد است و هم درمان مرا

  صنعت «تلمیح» که در آن سراینده از عبارت یا واژه اى استفاده مى کند که اشاره به داستان، 

یا ضرب المثل، یا شعر یا آیه و روایتى مشهور دارد، در سروده هاى استاد کم نیست:

این نه آن چاهى است کز وى سر بر آرد بیژنىکو امیدى؟ کو قرارى؟ رستم اینجا گو مباش

ارجاســب را بــه ملــک مجال فتــن فتادتــا دور شــد ز معرکــه اســفندیار یــل
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در دســت یک نظامى بى علــم و فن فتادفرخنــده ُمهر خواجــه نظــام و بزرگمهر

     بیت اّول اشاره به نجات بیژن پسر گیو، خواهرزادة رستم، که عاشق منیژه دختر افراسیاب 

شد، دارد که او را در خانۀ منیژه دستگیر و در چاهى زندانى کردند و رستم او را نجات داد. بیت 

دوم اشاره به داستان ارجاسب، پادشاه توران دارد که گشتاسب پادشاه ایران را شکست داد و 

دختران او را در (رویینه  دژ) زندانى کرد، در این هنگام اسفندیار در زندان پدر خود، گشتاسب بود. 

بیت سوم اشاره به نخست وزیرى زاهدى در کودتاى 28 مرداد و برکنارى نظام الملک و بزرگمهر 

زمان، دکتر مصدق، دارد. 

     زهد ریایى آدمى را به سر منزل مقصود نمى رساند و دّکۀ تظاهر سودى به بار نمى آورد؛ 

کسى نقش حقیقت را در در و دیوار وجود مى بیند و کاالى پربهاى یقین را به چنگ مى آورد که 

ژرف نگر و پاك بین باشد:

که من این ســود زســوداى دگــر یافته امره بــه کاالى یقین کى بــرى از دّکۀ زهد

 کاخى که بر پایۀ ستم و بیداد بنا شود، سرانجام آن جز ویرانى نخواهد بود. الُملُک یَبقى َمَع 

الکفر َو الیبقى َمَع الظلِم»: 

هر عمارت کــه درین مرحلــه بنیاد کننددل منــه بــر ســتم آباد که ویــران گردد

 گاه زبان استاد در غزل چنان صمیمانه و روان است که گویى با مخاطب خیالى خود، به دور 

از هر گونه تقیّد ادیبانه به نقد حال مى پردازد:

من دانــم و خداى که چون مى گریســتمدیشــب به یاد روى تو خون مى گریســتم

     گاه شاعر در دنیاى خیال خود به گل گشت و سیر آفاق مى پردازد و دور از چشم حسودان 

نکته هاى حسن دل دار را گوشزد مى کند. در عین حال که دل به دیدار یار سپرده دوستان را 

فراموش نمى کند و از سفر، ره آوردى به دوستان هدیه مى دهد:

بــه انجمــن غزلى نغــز ناز شســت آوردادیب چــون ز پــى نازنین غــزاالن رفت

     در سروده هاى استاد صنعت «رّد القافیه على العجز» که آوردن قافیۀ مصراع اول قصیده، یا 

غزل، در آخر مصراع بیت دّوم است، فراوان دیده مى شود. 

نــه راحــت از دل شــیداى بلهــوس ما را

حریــف بلهوســى هاى دل نباشــد عقــل

نه بر هــواى دل خویش دســترس ما را

کجاست عشــق که برهاند از هوس ما را

***
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هــر آن که خاطــر آزادگان به دســت آورد 

رخ شکســته نبینــد بــه روزگار آن کــس

ز خیر محض به چنگ آن چه بود و هســت آورد

کــه از شکســته دالن خاطرى به دســت آورد

بى خبر ماندیم و از دور زمان سالى گذشت 

هم چنان کامسال گفتى: رفت سالى  اى دریغ؛

ســالى از دوران عمر ما به احوالى گذشــت

ســال دیگر بازگویى: حســرتا سالى گذشت!

***

یاد کرد از ما به نیکى یار و ما را شاد کرد 

شد فراموشم غم عالم چو یادم کرد دوست 

راستى یادش به خیرآن کس که ما را یاد کرد!

کرد شاد  را  ما  که  یارى  مهربان  آن  باد  یاد 

     برخى از شاعران ضمن سرایش و آفریدن مضامین دل نشین به واژه گزینى و پدید آوردن 

واژه آفرینى هاى  نظیر  مى افزایند،  زبان  غناى  به  طریق  این  از  و  مى پردازند  نیز  تازه  ترکیبات 

«صائب» و «نظامى». در سروده هاى استاد هم گهگاه واژه ها و ترکیباتى تازه مى یابیم، از قبیل: 

«ناز شست»، «اخگرپرانى»، «دست کم» (حداقل)، «باال زدن»: 

بــه انجمــن غزلى نغــز ناز شســت آوردادیب چــون ز پى نازنین غــزاالن رفت

***

باد  یاد  حریفان  گرم  محفل  میان  در 

نیست دست کمى از شمع دل افروز تو را 

بود! که  اخگرپرانى ها  هم  به  ما  نگاه  از 

زده اى سراپا  به  آتش  پروانه ام  چون  که 

***

عجب  نه  آیم  آشفته تر  من  پروانه  ز  زده اىگر  باال  تو  شمع  از  عاشق کشى  به  که 

     در غزل هاى استاد عالمه، بر اندیشه هاى واال و احساس هاى لطیف عاشقانۀ شوق انگیز که 

درون مایۀ سروده ها را پدید مى آورد، صنایع لفظى تا اندازة «کالملح فى الّطعام» نیز، جاى خود را 

دارد، براى نمونه: به صنعت «ترصیع» در ابیات زیر توجه فرمایید: 

افکنــدم خنده هاى شــیرینت بــه شــوق آوردم غمزه هــاى ســّحارتبه شــور 

***

منــم کــه مــرغ نواســنج اللــه زار توامتــو اى کــه مایۀ سرســبزى بهــار منى

***

من اشــک شــوقم و شــویندة غبار توامتو شــور عشقى و جوشــنده در نهاد منى

***
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     بسیارى از اهل سخن تکرار را مایۀ مالل مى پندارند. ولى تکرار واژه ها در شعر استاد نه تنها 

تاجى  تابناك را در  رفته اند که تکرار گوهرهاى  به کار  بلکه چنان استادانه  مالل انگیز نیست، 

مرّصع مى مانند. 

کــز آن قرار مــن این گونه بى قــرار توامنگاه شــوخ تو بــا غمزه ات قــرارى داد

دیدم بســى که رفت کســى، ماند ناکسىکس ماندگار نیست درین دیر، گرچه من

     ادیب برومند نمونۀ برجسته اى از چهره هاى پربار و کم اّدعاى جامعۀ امروز ما است و حضور 

بار  به منظور ارج نهادن به کوشش انجمن دارانى است که  ادبى تنها  سبزشان در انجمن هاى 

خود  زبان پربار  فرهنگ و  به  این رهگذر  از  به دوش مى کشند و  را  انجمن ها  برپایى  سنگین 

خدمت مى کنند. دلیل این اّدعا این است که کمتر کسى شاهد شعرخوانى استاد ادیب در محافل 

ادبى بوده است: 

ورنه سنگین مایگان را اّدعایى نیست، نیستمّدعى را از سبک قدرى است دعوى ها فزون 

     از غزل «کوى انتظار» برمى آید که شاعر با غمى ژرف دست به گریبان است، با شناختى 

که از او داریم، این غم سنگین حاصل شکست در یک عشق مجازى و هوس آلود نیست، شعلۀ 

عشق که در دل و جان این پاك آیین زبانه مى کشد و غمى که در وجود نازنینش نهفته است، 

به یقین ناشى از نرسیدن به آرمان هاى مقّدس است و درد وطن است که سراسر وجود پاکش 

را فرا گرفته و قرار و آرامش را ربوده است: 

خموشى کى پذیرد آتش عشق تو در جانم؟ 

گرم در شوره زار عمر سوزد گرمى حرمان

کنون در هجر آن لب ها، من و بیدارى شب ها

که من این داغ را بر صفحۀ دل جاودان دارم

چه جاى غم؟ که چتر عشق بر سایه بان دارم

که همچون مرغ حق شب زنده دارى همزبان دارم

     در غزل صفحۀ 81 سراینده از این که هیچ چیزى در جهان در جایگاه واقعى خود قرار ندارد: و 

زاغان هیاهوگر به جاى شاهبازان بلندپرواز در جامعه معرکه گردانى مى کنند. فریاد برآورده است. 

(ناگفته نماند، زمان سرایش این غزل هاى ناب به دوران جوانى استاد بازمى گردد.): 

این مقامى اســت که شایســتۀ شــهباز آیدجــاى در اوج تفاخــر نبرازد بــه غراب

     رنج شاعر بلندهمت ما از رشک و کوته نظرى مایه نمى گیرد؛ زیرا آزادگى و بلندطبعى او اجازه 

نمى دهد که شیفتۀ مقام هاى زوگذر و دل باختۀ میز ریاست باشد و این گونه دل خوشى ها ذهن و 

دماغ او را به خود مشغول سازد: 

پژواك ادب  ❖ 309



من  دل  نفریبد  جاهى  و  منصب  هوس 

باید از کوى شما ساز سفر کرد «ادیب»

آید آز  دامگِه  در  که  مرغى ست  نه  این 

زان که با طبع من این غمکده ناساز آید.

     در غزل «اندیشۀ طوفان» صنعت «تضاد و تقابل» و دقیقه هاى معانى را طبع وقاد و ذهن 

نکته پرداز استاد از گنجینۀ ذهن و از ژرفناى طبع گوهربار، مانند صیّاد کار کشته و ژرف اندیش 

برآورده، به آن سخن شناس پیش کش کرده است: 

نیست.گرچه چون مى به صفا طبع چو آب است مرا پنهانم  آتش  از  خبر  را  هیچ کس 

   در غزل «پس کوچه هاى غم» برخالف عنوان غزل، شاعر مى کوشد فضاى اندوه بار جفا را 

به بوستان شادى آفرین وفا بدل سازد و خارستان کینه را به گلستان آشتى تغییر دهد: 

وفا کن اى فروغ دل! که در مهرآفرینى ها 

به گل گشت وفادارى بیا با ما صفایى کن 

فروغ جان ز مهر افزاید و مهر از وفا خیزد

کزین گلزار جان پرور همه لطف و صفا خیزد

     در غزل زیباى صفحۀ 88 که به مناسبت بازگشت همسر شادروانشان از زیارت خانۀ خدا 

سروده اند، نهایت خانواده دوستى و گرامى داشت شریک زندگى و تحکیم پیوندهاى یک زندگى 

شرافتمندانه ارائه مى دهند: 

خوش آمدى ز ســفر اى نگار دل جویم؛ 

خوش آمدى و صفا یافت خاطرم چو ریاض 

ســتوده همســر نیکو نهاد خوش خویم!

به ویــژه کز ســفر مّکه آمدى ســویم

     در بیت دوم ایهام واژه اى «ریاض» جمع «روضه» که به معنى (باغ ها) است و نام پایتخت 

سیاسى کشور سعودى نیز هست خالى از لطف نیست. 

     استاد که دل باختۀ طبیعت ناب است و با دیدن ماه و پرتو دل انگیز آن و وزش نسیم بهارى 

در خنکاى شامگاهان، آن هم در کنار زاینده رود، چنان به وجد مى آیند که حاصل آن غزل ناب، 

با عنوان «شعاع ماه» مى شود: 

فتاده اســت بــه تابندگى در آب امشــب

شب است و شهر صفاهان و موسم خرداد 

طبیعــت از پــى شــرح تجلّیــات بهــار 

امشب. ماهتاب  ز  ظریفى  انعکاس  چه 

امشب. شراب  ساغر  و  من  زنــده رود  به 

گشوده در برم از برگ گل کتاب امشب.

  در این گشت و گذار عرفانى آواز غوکان زاینده رود را همانند نواى ناى و نغمۀ رباب مى یابد. 

این است نتیجۀ تفّکر ناب در پدیده هاى طبیعت و راز آفرینش: 

گهــى نواى نــى و نغمۀ رباب امشــب.گهى سکوت شکن بانگ غوك بر لب رود 
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که خوش برون برد از ســر هواى خواب امشبسرم خوش است و هوا آن چنان لطیف «ادیب»!

     در غزل «نقش ایران» که با ردیف «است» و «حروف اصلى» الف و حرف «روى» نون و 

پس از آن با حرف «وصل» یاء سروده شده. در همۀ قوافى ده گانه «یاى وحدت و نکره» براى 

حرف «وصل» آمده است. «جانانى»، «جانى»، «گلستانى»، «مهمانى»، «گریبانى»، «درمانى»، 

در  را  سراینده  تسلّط  و  آگاهى  امر  این  که  «غزل خوانى»  و  «ایوانى»  «سامانى»،  «دیوانى»، 

انتخاب واژه هاى قافیه مى رساند و تنها در سروده هاى استادان بزرگ سخن مى توان دید: 

نــه هر که همره دل پاى بند جانانى اســت

گــذار باد خــزان کى فتــد بــر آن گلزار

چو من به راه محّبت گذشــته از جانى است

که چون «ادیب» درو بلبل غزل خوانى است؟

      استاد در غزل «خامۀ افسونگر» با دریافت نامۀ دوستى چنان شادمان مى گردد که گویى 

عمر دوباره یافته و از مهر نویسنده، جوانى خود را بازیافته است. این نیست جز پاى بندى استاد 

به دوستى هاى راستین و حقیقى: 

خواندم آن نامه که بس تاب و توان داد مرا

تو  افسونگر  خامۀ  آن  بر  باد  آفرین 

خط دل جوى تو چون شعر دل آراى «ادیب»

مرا داد  جــان  ــش  آرام و  خاطر  ــت  راح

مرا داد  جوان  بخت  از  خبر  مهرت  ز  که 

مرا داد  نهان  ســوز  و  دل  راز  از  خبر 

     «ادیب» در طول عمر پر برکت خود در عمل ثابت کرده است که آرمان ملّى و اعتقادى خود 

را با هیچ چیز، هر چند آن چیز، گران سنگ و چشمگیر باشد، معاوضه نمى کند و حقیقتى را که 

برگزیده است به هیچ وجه رها نمى سازد:

طّناز  مه  اى  بــود  تو  خــاص  خانۀ  دل 

برخاست «ادیب» از سر جان در ره مقصود 

گذارم بیگانه  به  است  َمحال  خانه  این 

ــذارم گ جانانه  ره  ــدر  ان ســر  کــه  گفتا 

از غزل صفحۀ 100 با عنوان «جانانه»

     در غزل «ملک غنا» بى اعتنایى خود را به قدرت هاى ظاهرى، و مراتب توّکل خویش را به 

قدرت الیزال الهى به روشنى و اخالص ابراز مى دارد؛ این دنیا و چند و چون آن را وادى ابهام و 

سردرگمى مى داند؛ و وابستگان مراکز قدرت را پویندگان وادى گمراهى مى شمارد: 

گر دســت درگشــاى کنــد همرهــى مرا

پر وحشــت اســت وادى ابهام چون و چند

ملک رضاســت درخــور آزادگان «ادیب»

در بــارگاه دوســت کنــد درگهــى مــرا

اینجــا مبــاد در ره حــق گم رهــى مرا

اینجاخوش اســت منصــب فرماندهى مرا
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     در بیت چهارم غزل صفحۀ 103 با عنوان «خطا»، واژة «نابجا» «نابه جا» نوشته شده، به 

نظر این ناچیز «نابجا» صفتى است مرکب از «باء» و «جا»، مانند «بخرد»، «بنام» و «بهوش»؛ 

به معنى چیزى که در جاى خود قرار دارد: 

ور با رقیبى، از تو به من لطف نابه جاست.گر با منى به ســوى رقیبان مدار چشم

در بیت چهارم از غزل «شهرآشوب»:

دردمندانیــم و ما را طاقت فریاد نیســتپرگشــایانیم و ما را رخصــت پرواز نه

     به نظر این حقیر بهتر است به جاى «نه»، «نى» باشد. تا کشش تلفظ «یاء» جبران خالء 

تلفظ «هاء غیرملفوظ» را بنماید و وزن دو مصراع متوازن گردد، در این غزل، استاد دردمندى 

خود را زیرکانه از خزان در کشور، و حبس نفس ها را در تنگناى سینه ها فریاد مى زند و حاکمان 

را به عدل و داد فرامى خواند: 

در طریق عشق شیرین نیست خسرو مرد راه

النۀ مرغ خوش الحان گرچه ویران گشت، 

لیک اى که بر جان ها حکومت یافتى انصاف ده

 دل برى را رسم و آیین شیوة دل دارى است

جز گروهى فارغ از درد دل مردم «ادیب»

طّى این ره را کسى آماده چون فرهاد نیست. 

نیست. صّیاد  کاشانۀ  از  ویران تر  عاقبت 

هر که شد حاکم مگر مسئول هر بیداد نیست؟

ملک دارى را طریقى به ز رسم داد نیست.

نیست. دلشاد  دگر  ما  روزگار  در  هیچ کس 

نگاهى گذرا به قصاید استاد

اگر با دیدة تأّمل و انصاف به قصاید قوى و استوار استاد، از نظر لفظ و محتوا بیفکنیم. آنها را 

کمتر از سروده هاى بزرگان سخن بعد از جامى، حتى خود جامى، نخواهیم یافت، براى نمونه: 

اگر قصیدة «جغد جنگ» شادروان ملک الشعراى بهار، صحنه هاى رقت بار جنگ دوم جهانى را 

با کمال استادى مجّسم مى سازد، استاد ادیب برومند در قصیدة «شکایت گزارى» خود که در 

اسفندماه 1370، تحت تأثیر نابسامانى هاى میهن و جهان سروده اند، و قریب به اتفاق ابیات آن 

به صورت «مرّصع» سروده شده، و در اوج انسجام و استحکام است، با قصیدة شادروان «بهار» 

پهلو مى زند. قصیدة «شکایت گزارى» آیینۀ تمام نماى رنج ها و نابسامانى هایى است که در وجود 

تک تک مردم ستم دیدة ایران موج مى زده است. قصیده با این بیت ها آغاز مى شود: 

ــدازان ــ گ ســیــنــه  بـــه  ــى  دلـ چــون تفتــه آهنــى کــه به ســنداندارم 
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خارا به  ــورده  خ که  ساغرى  چــون 

آویـــز ــر  ــگ ج ــى  ــم غ از  آگـــنـــده 

حسرت کــف  از  خــریــده  ــاال  کـ

سوهان ــه  ب ســـوده  ــه  ک آهــنــى  ــون  چ

ــان ــش اف شـــرر  دمـــى  از  ــه  ــت ــف آَش

ــســران خ در  از  جــســتــه  ــواه  ــن خـ تـ

     استاد در 28 بیت آغازین این قصیده رنج جان کاه خود را با انواع و اقسام تعبیرات و تشبیهات 

استوار و تأثیرگذار با بهره گیرى از واژه هاى مناسب و درخور قصیده، و خلق فضاها و تصویرهاى 

دل انگیز، مى سراید و خوانندة اثر را به شگفتى وامى دارد. 

     در بیت 29، از این که در برابر سیل آشفتگى هاى ناشى از جنگ، و ناروایى هایى که گلوى 

مردم را به سختى مى فشارد، نمى تواند چاره اى بیندیشد، ناامیدانه مى سراید: 

چــون شــیر حــذف گشــته ز پرچم

افکــن ســپر  جنگ دیدگــى،  بــا 

تهدیــد موکــب  دوربــاش  از 

نــیــســتــان ــار  ــنـ کـ در  ــوده  ــ ــرس ــ ف

ــطــالن ب و  حــقــیــقــت  چـــالـــش  در 

گــریــبــان ز  ــد  ــل ــان خ جـ بــه  ــارم  ــ خ

     سپس مانند سعدى، قافله ساالر سخن درى که به ظاهر از قول «عمر بن عبدالعزیز» (99-

مردم  بروز قحطى و گرسنگى  و پاك سرشت اموى هنگام  ه.ق) از خلفاى خوش طینت   101

دمشق، دچار غم و اندوه مى گردد و شخصى به او مى گوید: 

باك؟گر از نیستى دیگرى دیگرى شد هالك چه  طوفان  ز  را  بط  هست،  را  تو 

سعدى از قول عمر سراید: 

زرد روى  نیم  ــوایــى  بــى ن از  ــن  ــرد.م ک زرد  ــم  رخـ نـــوایـــان  ــى  ب ــم  غ

     استاد که به لطف خداوند و پیش گرفتن راه و روش شرافتمندانه در زندگى، نیاز نداشتند 

مشاغل دولتى بپذیرند: و در زمانى که مى توانستند باالترین مقام ها را احراز کنند، روى خوش به 

میز ریاست نشان ندادند، مى سراید: 

خــالیــق درد  ــت  ــ اس ــن  مـ درد 

را ــذران  ــ گــ ــوده ام  ــ ــب ــ ن هـــرگـــز 

فضیلت ـــاف  ق بـــه  ــت  صــف عــنــقــا 

نفس ســلــطــنــت  ز  ــرى  ــ ب بــــودم 

اّول از  نــهــادم  ــرو  گـ در  ــان  جـ

سخت زدم  سینه  ــه  ب ــن  وط سنگ 

ایــوان حــجــره  و  خــویــش  درد  ــى  ن

نقصان و  ــلّــت  ق ــاى  ــگــن ــن ت در 

عنوان و  نعمت  و  نــاز  و  نــام  ــا  ب

ــۀ ســلــطــان ــط ــل ــه َس ــا بـ ــن ــت ــى اع ب

ایــــران ســــرفــــرازى  بــهــر  از 

ــران ــم ــه قــلّــۀ ع ــود بـ ــ ــر ش ــا بـ تـ
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     استاد به برکت یک زندگى عارى از افراط و تفریط، توأم با خلق و خوى ایرانى و اسالمى، 

هشتاد و نهمین سال زندگى سرشار از شرافت خود را مى گذرانند و در محافل ادبى و مراسم 

مى گردند،  خود  ارادتمندان  گرمى  دل  مایۀ  و  مى کند  شرکت  مشتاقانه  خود،  هم وطنان  ترحیم 

امیدواریم سال هاى سال سایۀ عنایتشان بر سر دوستدارا نشان دوام یابد. آمین!

ــم گــنــه آلــود ــت ــس ــی هـــر چــنــد ن

شهر از  ــرم  ــى ب م دوش  ــه  ب لیکن 

آمـــال و  مــقــاصــد  ــم  ــاتـ مـ در 

ــارات ــس خ ــوه  کـ و  جــنــگ  تحمیل 

ســیــاووش ــوگ  س ــه  ب رستمم  ــون  چ

پــشــیــمــان ــه  ــت ــذش گ شـــیـــوة  وز 

ــودان ــتـ سـ ــه  ــ ب آرزو  ــوت  ــ ــاب ــ ت

زهــدان به  نطفه  چو  مــى خــورم  خــون 

ــان آتــش فــشــان بـــود بـــه دلـــم ه

ــان ــغ اف در  ــر  ــی غ و  آشـــنـــا  از 

چنین  را  ایران  و  جهان  آشفتگى  علل  «شکایت گزارى»،  غّراى  قصیدة  پایان  در  استاد   

برمى شمارند: 

تــزویــر ــه  ب ــوده  ــش گ در  ــاى  جـ ــر  ه

اســت ــوص  ــل خ ــــان  واژگـ ز  ــى  ــال خ

ــت تــخــریــب ــ ــرب، آل ــ ــاى غـ ــیـ دنـ

ــد ــن ــزال ــه غ ــه ور بـ ــان حــمــل ــرگـ گـ

بهتان بــه  ــود  ــم ن رخ  ــوى  سـ هــر 

ــان ــب جــهــان ــران  ــ بـ ره  ــوس  ــامـ قـ

ــان ــرم اقــلــیــم شـــــرق، آلــــت ف

شیطان ــه  ب داده  درس  دیــــوان 

از ادیبان سخن سنج توانا   قصیدة «شکایت گزارى» با تابیدى استادانه که سرودن آن تنها 

برمى آید، پایان مى پذیرد: 

ســال و  ــه  م و  روز  ـــِد  َرَونــ در  ــا  ت

ــت عــدال و  خــیــر  بــــاد  پـــیـــروز 

ــان ــ آب ــى  ــ پ از  درآیـــــــد  آذر 

عـــدوان! و  کینه  و  ظلم  و  ــّر  ش ــر  ب

     سرایندة گرامى که با تمام وجود به میهن و هم میهنان خود عشق مى ورزد، نسل جوان کشور 

را که سرمایه هاى ارزنده و نگاهبانان خوش بختى فردا ى وطن خود هستند، در قصیدة دیگر با 

نام «نظرافکن» که در مرداد 1373 سروده اند، جوانان را مخاطب قرار داده، با بیانى اثربخش که 

از ژرفاى وجود نازنینشان سرچشمه گرفته، از آنان مى خواهد نسبت به زادبوم خود فداکار باشند 

و از هیچ گونه تالش در راه اعتالى آن دریغ نورزند: 

اى پور وطن! خیز و به دل ها شــرر افکن 

را ملــل  پویــاى  همــت  اثــر  بنگــر 

از آتش غیــرت به وطن شــعله در افکن

نظــر افکن آنــان  عامــل کوشــایى  بر 
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افالك  به  بست  سفر  رخت  بشر  که  افکنبنگر  سفر  بساط  سوى  بــدان  نیز  تو 

     این شاعر فرهیخته تنها دغدغۀ آزادى و استقالل و سرافرازى میهن و مردم خود را ندارد، 

ایران را در سر مى پروراند و  بلکه از هر جهت آرزوى پیشرفت هاى علمى و فنى و اقتصادى 

افتخار  به پاى دیگران، براى میهن خود  پا  به کمر زده،  از نسل جوان مى خواهد دامن همت 

بیافرینند و شکوه و عظمت کشور گران قدر خود را سبب گردند: 

مریخ جانب  سفرى  نگزینى  خــود  ور 

نگرایى واپــس  قافله  از  که  است  وقت 

جهد ــر  اث بــر  ــود  خ ــرازى  ــراف س منشور 

افکن حضر  در  هنر  ز  بساطى  رنگینه 

جهدى کن و گامى هم از آن بیشتر افکن

افکن قدر  پاى  به  و  گیر  قضا  دست  از 

 ادیب برومند مانند پدرى که مى خواهد فرزندانى برومند داشته باشد، فرزندان وطن را به 

دانش اندوزى و تحقق بخشیدن آرمان هاى واال و پرهیز از دغل کارى، فرامى خواند: 

ترفنــد و دغــل کارى و نیرنــگ میامــوز

رفتى به شــکار هوس و غفلت و مســتى

از علم و عمل ســایه برین بوم بر افکن

برکن دل ازین صید و شکارى دگر افکن

     بى کارگى و تن آسایى از نظر شاعر گناهى نابخشودنى و دور از شأن انسانى و مایۀ ننگ است: 

را آســان طلبى  و  بى عــارى  و  ننگ بشــر انگار و به دور از بصر افکنبــى کارى 

  قصیدة «نظرافکن» با دو بیت پندآموز زیر پایان مى یابد: 

نیست عمل  اخالص  جز  به  تعّهد  و  تقوا 

دل دادة فرهنگ «ادیب» از دل و جان باش

افکن هنر  و  علم  به  اخالص  شالودة 

افکن تر  شعر  ادب  ــاب  ارب دامــن  بر 

     استاد در بهار سال 1339 به مناسبت بازگشایى آرامگاه نوساز «سعدى» چکامه اى سروده اند 

که با بیت زیر آغاز مى شود:

هشیار ــردم  م گــران قــدر  نــزد  به  مقدارسخن  گران  و  شکوهنده  عطیه اى ست 

     در این قصیده، استاد با شایستگى وصف ناپذیرى ارجمندى واالیى سخن را به تصویر کشیده، 

آن را نزد اهل خرد گرامى تر و گران بهاتر از گوهر شاهوار معرفى مى کند و به پیروى از برخى 

پژوهندگان صاحب نظر آن را موهبتى آسمانى مى شمارند: 

مــرد دریــا دل بــه پیشــگاه خردمنــد 

باالســت عالــم  واالى  عطیــۀ  ســخن 

ســخن عزیزتــر آمد ز گوهر شــهوار

که گشــت بهرة انســان ز درگه دادار

ُر ساعٍه اَفَضُل ِمن ِعباده َسَنٍه مى سرایند:    در ادامۀ قصیده استاد با توجه به روایت: تََفکُّ
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بــه بحر فکر ســخنور چو غوطــه ور گردد

به یک دقیقه که شــاعر شود دقیق به فکر

بســا آللى رخشــان کــه آورد بــه کنار

رســد دقایق طبــع و خیال او بــه هزار

     در ابیات زیر بلنداى سخن سعدى را همپایۀ نه فلک مى شمارد و آن را ورد زبان اختران 

ثابت و سّیار مى داند: 

به ویژه سعدى شیراز از آن که در نه چرخ

فر گـــردون  ســخــن آفــریــن  بلندپایه 

دیار هیچ  به  ُچُنو  سعدى  اختر  نتافت 

سّیار. و  ثابت  ورد  او  گفتۀ  گشت  که 

      در این قصیدة چهل بیتى ارزش سخن سعدى و تأثیر آن در ذهن و روان جامعه و معیار بودن 

آن در زبان درى، چنان شکوهمندانه توصیف گردیده که مایۀ شگفتى است. در ضمن توصیف 

نثر سعدى در گلستان و اخالقیات او در بوستان و اعجازش در سرودن نظم، اعم از غزل، قصیده 

و مطایبه، از نظر تیزبین استاد به دور نمانده است. 

     در پایان سخن باید اذعان داشت که هر یک از قصاید هشتادگانۀ استاد مانند نسخۀ پزشکى 

حاذق است که به کار بستن آن دردهاى جامعۀ ما را درمان مى کند. 

مانند  فراوان،  فضیلت هاى  داراى  را  برومند  استاد  نویسنده،  که  است  یادآورى  به  الزم       

خوش خّطى، هنرشناسى، کتاب شناسى، قصیده سرایى، استوارى در راه آرمان هاى مقدس ملّى 

فیض  از  که  نشست هایى  در  ولى  مى شناخت.  دیگر،  ستایش  خور  در  ویژگى هاى  بسیارى  و 

حضورشان بهره مند بودیم غزلى از ایشان نشنیدیم، پس از چاپ  بود که پى بردیم: 

استاد در هنر غزل سرایى هم سرآمد هستند. 

     این بود شمه اى از آنچه که در این اثر گران قدر، در حّد توان و بضاعت مزجات خود یافتم. 

عمر استاد دراز، تنشان سالم و افاضاتشان مستدام باد! آمین. 
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