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ادیب سخندان 

کامیار عابدى

پژوهشگر و نویسنده

ادیب برومند به لحاظ زندگى شخصى انسان است تا حدى رسمى، مهربان اما کمتر درصدد بیان 

آن برمى آید. در دیدار او اغلب رسمیت چیرگى دارد شاید بتوان آن را با نوعى متانت روحى پیوند 

اداى  داد به نظر مى آید که به زمینه هاى اخالقى و انسانى اهمیتى بیش مى دهد. به دیگران 

احترام مى کند و تمایل دارد که این احترام متقابل گردد. اگر چنین نشود به سرعت مکّدر مى شود 

شاید بازتابى هم نشان دهد در مجموع به جنبۀ مثبت انسان ها بیشتر از جنبۀ منفى آنان توجه 

مى کند البته با حفظ روحیۀ نقادى. دل بستگى اش به ایران و فرهنگ ایران چون وچرایى ندارد. در 

این زمینه اهل مجامله و تسامح نیست هر چند از شنیدن عقاید مختلف ابایى ندارد؛ شاید حاصل 

سال ها فعالیت سیاسى است. بیش از آن که به احساسات تکیه کند بر دوراندیشى و فکر تکیه 

مى کند یک دلیل دیگر آن است که سامان دهى امور منزلش یکسره از آن همسرش بوده است.

     شخصیت ادیب برومند تا حد زیادى در پس فعالیت هاى سیاسى و اجتماعى او قرارگرفته 

از  برخى  است.  داده  بیشترى  جلوة  ویژگى  این  به  قصیده هایش  بیشتِر  سیاسى  فضاى  است. 



دوستان برومند به سنتى دیرین اخوانیاتى برایش نوشته اند. یکى از آنان علینقى هشیار «دبیر 

مخصوص» است که از دفاع دوست شاعرش نسبت به خط فارسى بسیار خوشنود است.

هر هنرى راســت جان فزاى و خوشــایندشــعر تو در وصــف خط دلکــش ایران

     جالل همایى استاد ادب و فرهنگ ایران و اسالم نیز گفته است:

چه مایه از هنر اســت و چه پایه استادىببیــن ادیــب برومنــد را که در اشــعار

   غزل سراى معاصر ابوالحسن ورزى چنین اشاره مى کند:

فــراوان شــنیده ام قصیده هــاى  تــو  از 

اکنون ســروده اى چه غزل هاى دل نشین

چون در قصیــده ماهــر و طبع آزما تویى

در هــر دو فــن یگانــۀ دوران مــا تویى

     استاد سید محمد محیط طباطبایى در یک غزل از جمله تأکید مى ورزد:

بیــا محیــط به یــاد کســى پیالــه زنیم

چــراغ انجمــن دوســتان شــعر و ادب

که یار یکدل مردان راســت پیوند اســت

ادیب و شــاعر شیواســخن برومند است

     پژوهندة آثار ادبى دورة صفویه و غزل سراى معاصر «احمد گلچین معانی» ضمن اشاره به 

یکى از موضوع هاى عمدة اشعار ادیب برومند مى نویسد:

آزادىقصایدش که شــد آراســته به زیور طبع قــوام  بهــر  ز  اوســت  قیــام 

     على باقرزاده بقا شاعر قطعه سراى خراسانى او را «شاعر بیدار دل» مى نامند و با این دعا 

سرودة کوتاهش را پایان مى دهد:

خردمنــد هنرشــناس  آن  زیــاد  برومنــد»دیــر  «ادیــب  دل  بیــدار  شــاعر 

     در سرودة قصیده پرداز معاصر «مظاهر مصفا» ستایش هاى اخوانیه اوجى دیگر مى یابد:

فضل ــه  ب ــه  ک ــى  ــب ادی بــرومــنــد  اى 

لطف و  خوش خویى  و  نکورویى  به 

ــه ُحـــّب وطــن ــى اســـت ک ــاه ــرگ دی

بلیغ ــد  ــن ــرم ــن ه و  ــوز  ــرآمـ ــنـ هـ

ــر مــى گــویــم ــت اگـ ــزاف اسـ ــ نــه گ

تو ســپــاهــانــى  فــخــر  ــۀ  ــایـ مـ

تو ــى  ــحــان ری و گـــل   بـــاغ  رشـــک 

تو ــانـــى  ایـــمـ ــى  ــان ــب ــه ــگ ن بـــه 

تو ســـخـــن دانـــى  و  ســـخـــن آرا 

تو ــى  ــ ــران ــ ای مـــلـــى»  ــر  ــاعـ «شـ

     و از نگاه پژوهنده ادبى معاصر که گهگاه شعرى هم مى نویسد «میر جالل الدین کزازي» 

این نکته به طرح مى آید: 

برومنــدهرچه سروده اســت جز براى وطن نیست ادیــب  وطــن  راد  شــاعر 

318 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



ادیب سخن گفته اند. غالمعلى رعدى آذرخشى که در شعر       به نثر نیز برخى دیگر دربارة 

کالسیک و نوکالسیک نامى دارد چنین اشاره اى مى کند: «پاکى طینت، متانت و اکثر صفات 

عالیه اى که علم اخالق به آن اشاره مى کند در ایشان دیده ام. نیز در این دوران بلبشویى که 

اشخاص رنگ عوض مى کنند و هر روز به رنگى درمى آیند ولى من آن قدر که دریافتم ایشان 

هیچ وقت رنگ عوض نکرده اند و بر سر اصول خود استوار بوده اند. به لحاظ شعر در بین اساتید 

ادیب برومند این موهبت را  شعر کم اند که هم در قصیده استاد باشند و هم در غزل و آقاى 

دارند.»

است:  گفته  او  شعر  زبان  دربارة  سجادي»  ضیاء الدین  «سید  معاصر  ادبى  پژوهندة  یک       

«ایشان قادر بر کلمات و ترکیبات زبان فارسی هستند. زبان فصیح و به اصطالح روان و یک 

دسِت فارسی در دست ایشان بسیار رام و به اختیارشان است» و سرانجام یک استاد زبان و ادب 

فارسى سید محمد دامادى از جنبه هاى اخالقى و میهن دوستى این گوینده به نیکى یاد مى کند 

که در رفتار و کردار و نجابت و آزرم و فرهنگ و خلق و خوى که ویژة نژادگان ایرانى است 

بهره مند است: «یک اشارة دیگر را در زندگى ادیب برومند نباید ناگفته گذاشت و آن هنرشناسى 

و هنردوستى اوست. باید از کودکى او آغاز کنیم یعنى روزگارى که به خوشنویسى عالقه یافت. 

اولیاى  تعبیر  به  و  بود  خوشنویسى  حد  به  در شکسته نستعلیق  و  مى نوشت  خوب  را  نستعلیق 

مدرسه اش «برومند در خط نیرومند است» از دورة جوانى به نسخه هاى خطى و تابلوهاى نقاشى 

ایران رغبتى پیدا کرد. هم به گردآورى آنها پرداخت و هم به مطالعه و بررسى در پیرامونشان. 

لذت با شناسایى همراه شد و ریزه کارى هاى فنى را از هنرمندان و استادان این رشته ها آموخت. 

پس از چند سال کاوش در اصفهان و تهران و اروپا در شناخت مینیاتور، قلمدان، جلد و نسخ 

نفیس بصیرتى فراوان یافت در این راه مجموعه اى بس نفیس فراهم آورد که آن را با دقت و 

ظرافت آراسته است. برخى از آگاهى هاى به دست آمده، به گفتار درآمده مانند «کتاب قلمدان». 

به هر روي عالوه بر میدان سیاست و قلمرو ادب، دامنۀ هنرهاي کهن ظریف ایرانی را نیز باید 

به مجموعۀ عالقه ادیب برومند افزود. مبارزة سیاسی و اجتماعی در قصاید این گوینده با نگاه 

ازاین رو زبان و ادب و  ابعاد منظور نظر است  فرهنگ ملی آمیخته  شده. ایران خواهی در همۀ 

هنر و شعر فارسی به ستایش گذاشته می شود در همان حال زندگی و خرد و اعتدال برجستگی 

می یابد، تعهد ادبی و قلمی نسبت به ایران هرگز از یاد برده نمی شود. شعر همچون وظیفه و 

سالحی انسانی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. حتی بن مایه هاي عاشقانه هم در خدمت 
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دوستداري میهن قرار می گیرد، گویی فضیلت ها و حکمت هاى جهاِن کالسیک به میهن و ملیت 

معطوف می شود، نداي انسانی که اندیشۀ ملی را به جهان معاصر مربوط می کند.»

تحلیل و بررسى اشعار

شعر ادیب برومند در مجموعۀ شعر اجتماعى – سیاسى دهۀ 1320 رنگ و جهت مى گیرد و با 

نوعى نقد اجتماعى – سیاسى آغاز مى شود:

هر آن دغل که خریدار شهرت است و مقام

یکى به حوزة اغفال خلق – مسخره ســاز

شود به ســعى وکیل وطن فروش – وزیر

یکى به صحنۀ تخریب ملک – معرکه گیر

(سرود رهایى، 3)

     دامنۀ این نقد، بسیارى دیگر از کارگزاراِن سیاست ایران نیز در بر مى گیرد. به ویژه آنان 

که روى از ایران برتافته بودند و به بیگانگان مى نگریستند. چارة کار چیست؟ از نظر گوینده، 

سرانجام باید «عقده گشایى» از طریق یک انقالب اصیل صورت انجام پذیرد:

یــک انقــالب ســراپا خــروش توفانى

یــک انقالب که هر دم طنین ناقوســش

که عالمیش هراسان ز بانگ رعد آساست

قراربخش دِل گبر و مســلم و ترساســت

(سرود رهایى، 12)

 از این رو، هنگامى که در اواخر این دهه، گفت وگوى نفت در میان مى آید، به قرارداد 1933 

 – مى گوید الیحۀ گس  چنانکه  مى تازد  دارسى)  قرارداد  تمدید  قرارداد  به  خورشیدى،   1312)

گلشاییان که تنها به بازنگرى اندکى نسبت به قرارداد سید حسن تقى زاده، شرکت نفت ایران 

به هیچ روى استیفاى حقوق ملت ایران را کفایت نمى کرد. مجلس  البته  و انگلیس پرداخت، 

پانزدهم به مخالفت با این الیحه برخاست و سرنوشت آن را به دورة بعد کشانید. پس از راه 

یافتن محمد مصدق و هم فکرانش به مجلس شانزدهم، مخالفت با الیحۀ گس – گلشاییان به 

طرح ملى شدن صنعت نفت در سراسر ایران تبدیل شد. 

     ایستادگى مصدق در مقابل شاه و احمد قوام (قوام السلطنه)، ادیب برومند را در سى ام تیرماه 

به هوادارى مصدق برانگیخت و در قصیده اى گفت:

درود باد  درود  شهیدان  پاك  خاك  به 

به سوِگ قامت دل جویشان که شد در خاك

آسود حق  جوار  اندر  همه  روحشان  که 

رود برگشایم  دیده  از  من  که  بود  روا 

(سرود رهایى،73)
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ملت از داغ شــهیدان وطن نوحه گر اســتتیرماه است و دل از ماتم غم و شرر است
(سرود رهایى، 125)

     اما چنددستگى ها و اختالف هایى که میان رهبران و اعضاى نهضت ملى و پاره اى از روحانیان 

به وجود آمد، فاصله ها و شکاف ها را بیشتر کرد. راه هاى گونه گون به شاهراِه مصلحت و سود 

ملى نمى رسید. چه کسى یا چه کسانى مقصر بودند؟ به نظر مى رسد که باید به دنبال مجموعۀ 

شخص  یک  یا  گروه  یک  دانستن  مقصر  از  شد،  منجر  ملى  نهضت  شکست  به  که  عواملى 

خوددارى ورزید اما افراد کج اندیش و سازشکار را در البه الى حوادِث آن روزگار مى توان شناخت. 

     ادیب از اختالفات در آن هنگام بیزارى جسته و مى گوید:

امروز روز کشــمکش و اختالف نیست

میــر و وزیر و شــاه و گــدا را به اتفاق

نیست گزافه  و  الف  و  هواپرستى  گاه 

ائتالف نیست در جنگ خصم چاره به جز 

(سرود رهایى، 91)

ملى نهضت  چمِن  در  هم وطنان  اى 

افسوس که یک مشت کلوخ افکن کم سنگ

یک دسته که با جنبش ملى به عناد است

غرض آلود و  مغلطه کار  دگر  فرقه  یک 

شد گیا  هرزه  بسى  روییده  که  افسوس 

شد بها  و  ارج  پر  نهضت  این  ره  سنگ 

شد هجا  و  دشنام  و  بدگویى  هم  کارش 

علم و عملش، سفسطه و چون و چرا شد

(سرود رهایى، 106)

این بیت ها، مخالفان و منافقان را در نهضت ملى به باد انتقام       آشکار است که شاعر در 

مى گیرد. کسانى که از نظر او، کودتاى 28 مرداد 1332 با دسیسه ها و نفاق هاى آنان چهره یافت. 

برخى از آنها دانسته، عده اى دیگر نادانسته به خدمت منافع بیگانگان درامدند:

یکــى مصیبــت هایــل، ِزهــر بلّیــه بترچه گویمت که ز بیــداد خائنان رخ داد
(سرود رهایى، 141)

آنجا که شــد قیام فواحــش قیام خلق

بر چــاك خــورده دامــن آزادى وطن

ایــن لکه فتــاده بــه دامــان ُملک را

دیگــر بــراى پیــر و جــوان آبــرو نماند
روزى اســف خورى که مجــال رفو نماند
با خون پاك چاره به جز شست وشــو نماند
(سرود رهایى، 156)

     اما مبارزة آزادى خواهان به پایان نمى رسد. حادثۀ 16 آذر 1332 خورشیدى در دانشگاه تهران 

یکى از وقایعى است که پس از 28 مرداد، شعلۀ مبارزه با استبداد و استعمار را زنده نگه مى دارد. 
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با محاکمه ها و زندانى کردن ها و اعدام هاى پى درپى، البته به هیچ روى کاستى نمى پذیرد. از 

جمله نوك حملۀ ادیب برومند، یکى متوجه دادستان بدنام ارتش، حسین آزموده است. همان که 

در محاکمه هایى فرمایشى، دستور اعدام و زندانى شدن گروه هاى فراوانى از مخالفان حکومت 

را صادر کرد:

دون مــردِك  ــوده»،  «آزم این  کیست 

نصیب هــیــچ  ــرده  ــب ن نــجــابــت  از 

ـــردم ــروِر م ــه پـ ــنـ ــیـ ــن کـ ــمـ دشـ

بى مقدار و  پَــســت  و  نــاجــوانــمــردانــه 

بـــرخـــوردار ــوده  ــبـ نـ ــت  ــالـ اصـ وز 

ــار ــ ــۀ دربـ ــت ــس ـــِف ب ــت ــر کـ ـــوکـ ن

(سرود رهایى، 170-171)

     هرچند بهرة بیشترى از انتقاِد قلمى گوینده، نثار فضل اهللا زاهدى، عامل مستقیِم بیگانگان 

در کودتا مى شود:

سپهبدى که در این مملکت صدارت کرد

امور زمامدار  شد  خارجیان  دست  به 

ایرانى آبروى  و  خود  ِعرض  فروخت 

ذخیره هر چه در این خانه بود غارت کرد

کرد استشارت  کرده  هر  به  گروه،  وزین 

کرد تجارت  طمع  حکم  به  متاع،  بدین 

(سرود رهایى، 193)

پورشیرازى (روزنامۀ شورش) و سیدحسین  اما فجایع دردناکى چون قتل و اعدام کریم       

فاطمى (روزنامۀ باختر امروز، وزیر امور خارجۀ دولت مصدق) در ذهن گوینده برجستگى خاص 

مى یابد. از این رو جشن پنجاه سالگى انقالب مشروطه (14 مرداد 1334 خورشیدى) را این گونه 

به توصیف و تصویر مى گذارد:

جشن مشروطه چنان است که در مرگ کسى

ُمرد مشروطه و او را جسد از بهر فریب

وز پس مردن مشروطه کنون مجلسیان

رسم این فرقه چنین است که در ماتم دوست

بنگرى مجلس عیشــى به ســِر مقبره اى

مومیایــى شــد و بنهاده پــس پنجره اى

پاى کوبنــد بــه آهنــگ دف و دایره اى

جشــن گیرند و کنند آذین هر کنگره اى

(سرود رهایى، 219)

     همچنین دربارة شهادت فاطمى مى گوید:

بیــرون نمــى رود ز دلــم داِغ آن عزیز

داغ شــهید خفته به خونى که در غمش

داغ کســى که خاطرم از مرگ او فســرد

جانم به لب رســید و غم از دل به در نبرد

(سرود رهایى، 203)
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او رخصت نمى دهد که ببندند چشــم 

آن کسى که نام نیک مصدق کند تباه

فریاد مى کشــد «شــه جــالد مرده باد»

نامــش ز کارنامــۀ هســتى ســترده باد

(سرود رهایى، 206)

با این احوال، بى دلیل نیست که با دل آزردگى و اندوهى هرچه تمام تر به جهاِن کلمه هاى 

شاعرانۀ خویش پیوند مى یابد. گویى نه امیدى است، نه نورى:

دردمند و  ــاالن  ن نژند،  ــى  دل دارم 

مالل صدمۀ  از  ــَحــن،  ِم پنجۀ  در 

بر مجمــر درون، ســوزنده چون ســپند

پریــش، هم خاطــرم نژند هم فکرتــم 

سرود رهایى، 243

     فساد و تباهى از همه سو آشکار است. یک نمونۀ آن انتخابات دورة هجدهم مجلس شوراى 

ملى، انتخاباتى سراسر باطل و مخدوش. هرچند، تنها مجلس میدان رسوایى نیست. دولت نیز در 

چنین وضعیتى قرار دارد. دو حزِب ساختگى ملیون (منوچهر اقبال) و مردم (اسداهللا علم) نشانه اى 

بود از سرسپردگى و نادانى دولت مردان:

نیست  هنر  عــرض  روز  امـــروز 

بــلــهــوســى هــاســت روز  ــروز  ــ امـ

را ادب  مــتــاع  ــو  ــج م رونــــق 

نیست ــر  ف و  دانـــش  ــور  ــه ظ ــاه  گـ

نیست هنر  و  علم  هــواى  را  کــس 

نیست ــرر  ض گمان  جــز  بــه  را  ــان  ک

(سرود رهایى، 270)

     فکر شاعر، یکسره دلبستۀ حیات دشوار اجتماعى و سیاسى ایران است. با نگرانى و اندوه، 

وضعیت رقت بار و پر بیم ایراِن معاصر را به بحث و دقت مى نهد. اگر گاه از این قلمرو، اندك دور 

مى شود، آن هم جدا از یاد میهن نیست. منتهى یاد میهن به اندیشه در زبان و ادب و فرهنگ 

و خط فارسى نیز معطوف مى شود. لزوم توجه به بنیاد استوار ملیت ایران، یعنى زبان فارسى و 

شکل زیباى آن موضوعى نیست که در سخن ادیب برومند به فراموشى سپرده شود:

بسیار پارسى،  گفتار  جانب  حفظ  به 

آورد پدید  نو  فکر  بسى  نغز  زبــان 

خیال خیل  پهن دشت  بود  نغز  زبان 

بى شک ما  و  است  ملیت  وثیقۀ  زبان 

داریم نکته دان  هوادار  غرب،  و  شرق  به 

داریم جوان  نیروى  ار  سزد  نو  فکر  به 

داریم چنان  جوالنگهى  که  شکر  هزار 

ــم  داری آن  رهین  ملى  ــدت  وح بقاى 

(سرود رهایى، 279)
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ماست دفــتــر  در  کــه  نغز  خــط  ــن  ای

باك چه  نیست  اگر  و  هست  اگر  سخت 

ــوم ق ــت  ــی ــل م و  ــش  ــ دانـ ــر  ــه ــظ م

ماست ــر  ف و  زیــب  نمایندة  خــود 

هر چه هست این به جهان مظهر ماست

ماست روان پــــــرور  ذوق  مــنــشــأ 

(سرود رهایى، 283)

از میانۀ سال  اما رفته رفته دوره اى دیگر در فعالیت هاى سیاسى معاصر ایران فرامى رسد: 

1339 تا اوایل سال 1343. شکل گیرى جبهۀ ملى دوم با نوشتن و ایراد بیانیه ها و سخنرانى هایى 

صورتى قطعى پیدا کرد. گردهمایى هایى که در باشگاه فخرآباد و میدان جاللیه به دعوت جبهۀ 

ملى انجام پذیرفت، با نخست وزیرى على امینى هم زمان بود. اشتیاقى و امیدى دوباره پدید آمد. 

حوادث از پى هم پیش مى آید. فشار ایاالت متحدة آمریکا بر حکومت شاه براى انجام اصالحات 

یکسوى قضیه بود. سوى دیگر، امیدهاى میهن دوستان و آزادى خواهان براى تغییر تدریجى در 

ارکان حکومتى. این امید و خوش بینى، عده اى را از اعضاى جبهۀ ملى به تحصن در مجلس 

سنا کشاند. به تعبیر برخى از اهل دقت و تحلیل، جبهۀ ملى دوم، واپسین روزنۀ بقا در اصالح 

حکومت پهلوى بود. روزنه اى که با خشونت و خشم، به سرعت بسته شد. فعالیت هاى رسمى 

جبهۀ ملى از میان رفت.

     سرانجام عده اى از جوان ها و جوان ترها که از فعالیت هاى سیاسى آرام طرفى نبسته بودند، به 

مبارزة زیرزمینى و فعالیت هاى مسلحانه روى آوردند. مبارزه و فعالیت هایى که اغلب روى بردن 

به اندیشۀ چپ گرایى، پایۀ اساسى آن بود و آرمان هاى سیاسى و اجتماعى وسیع براى طبقات 

فرودست پایۀ دیگرش.

     ادیب برومند، البته در متن مبارزة اجتماعى و سیاسى جبهۀ ملى دوم که خود از بنیان گذاران 

آن است، سکوت را جایز نمى داند. نبرد در راه میهن و آزادى را گوشزد مى کند و در تجمع 20 

هزار نفرى جبهه در باشگاه واقع در خیابان فخرآباد به نخست وزیرى کسى مانند جعفر شریف 

امامى مى تازد. نمایندگان فرمایشى هم جاى خود را دارند:

هر آن که رخنه به مجلس کند ز راه فساد

هر آن که با محک تجربت ســیه رو گشت

امیــد خیــر از این ناکســان بــدان ماند

خطا بَود کــه نماینــده اش خطاب کنید

رهــا کنیــدش و تدبیــر زّر نــاب کنید

که تشــنه لب طلب آب از ســراب کنید

(سرود رهایى، 296)
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آنان در مجلس مى انجامد،  ادیب هنگام بست نشینى در مجلس سنا که به زندانى شدن   

مى گوید:

گرچه در کاخ ســنا صدرنشینان مست اند

عاشــقانیم به جــان، شــاهد آزادى را

در ســنا هم اثر از نعمت آزادى نیســت

آمده ایم طرفه سرا  این  به  هشیوار  ما 

آمده ایم مهرگیا  پِى  ز  جا  این  وندر 

آمده ایم کجا  به  زندانى  به  که  سنایا  به 

(سرود رهایى، 304)

 ادیب در نهم بهمن ماه به مناسبت مخالفت با همه پرسى شاه (6 بهمن) به زندان مى افتد و 

با عده اى از همگامان خود چنین مى گوید:

را ــوا  ــق ت و  فــضــیــلــت  پـــادافـــره 

ــور را ــش ــواهــى ک ــرخ ــی پــــاداش خ

کف از  ــم  دهـ ــالح  صـ ــن  ــ دام تــا 

ــازان ــل ب ــه دســت دغ ــدانـــى ام ب زنـ

ــم ــذالن خ ــقــۀ  مــضــی در  افـــتـــاده 

پریشانم ــم،  ــل ظ و  ــور  جـ ــّر  شـ از 

گریبانم ــور،  ــ ج ــِت  ــ دس بــگــرفــتــه 

و دســتــانــم ــرد حــیــلــه  مـ ــه  ن ــرا  ــ زی

(سرود رهایى، 371)

کنــون کــه زار فکندند در قفــس ما را

کنون که پاى شکستند و بال و پر بستند

دگر به شــاخ گلى نیســت دسترس ما را

بدان خوشــیم که کردنــد هم قفس ما را

(سرود رهایى، 385)

تا این که در اسفندماه 1345 خورشیدى، پیشواى ملى ایران، محمد مصدق زندگى را بدرود 

رثاى  در  او  بود.  کهن»  «زبده ساالرى  و  این چمن»  «باغبان  او  گوینده،  نظر  از  گفت.  حیات 

پیشواى نهضت ترجیع بندى مى سراید که بیت ترجیع آن، این است:

بنالید ــان  ــواه ــن خ وط اى  رخ از ماتــم بــه خــاك و خــون بمالیدبنالید 

به شخص شاه  به گونۀ مستقیم  برومند،  ادیب  در قصاید  اجتماعى  و  انتقادهاى سیاسى       

معطوف مى شود. لقب آریامهر را مورد طعن و تمسخر قرار مى دهد و جشن هاى دو هزار و پانصد 

ساله را «بهر اقناِع هوس هاى شه خودپرور» مى شمارد:

لقب ــاه  ــادشـ پـ بـــه  مــجــلــس  داد 

را بـــزرگ بـــیـــنـــى  ـــود  خـ ــقـــدة  عـ

نیست کــه  اعتبار  چــه  را  لقب  ــن  ای

ــب ــاه طــل ــع ج ــب ــر ارضـــــاى ط ــه ب

لقب راه  ز  ــر  ــگ م ــد  ــای ــش گ شـــه 

سبب ــى اش  ــردمـ مـ داورى هــــــاى 

(سرود رهایى، 412)
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شاه ما دیده بســى کشور بالنده به خویش

لیــک افســوس کــه از راه پدرســاالرى

پر کــه در آفــاق کمالنــد برافراشــته 

ســوى بیراهه شــتابد چو هوسناك پسر

(سرود رهایى، 444)

ادیب سازمان امنیت را بالى جان مردم مى داند و آن را سخت مى کوبد:

کنــون دریغ که امنیت از میان برخاســت

چه گویمت که در این سرزمین سیاهى ابر

امنیت ــان  ســازم ــرورى  ــم پ ــل ظ ز 

امنیت آســمــان  قیر  چــو  فراگرفت 

(سرود رهایى، 479)

این دســتگه شوم که شد شهره به ساواك

در سینه نفس ها شده حبس از ره تشویش

چون حفرة ژرفى است پر از مار خطرناك

تا شــد علم این دســتگه جابر و سفاك

(سرود رهایى، 493)

و سرانجام یکى از واپسین تیرهاى کذایى حکومت شاه، یعنى حزب فراگیرى با نام «رستاخیز» 

به میدان آمد. پیش از آن هم سخن از انقالب سفید (انقالب شاه و ملت) دردى را دوا نکرده بود:

ـــران نــویــن ــن حـــزب ایــ ــشــی ــز شدجــان ــاخــی ــت ــاد رس ــی ــن ــوب ن ــزب  حـ

     ادیب برومند به غزل نیز فراوان پرداخته است. در این میدان، اغلب به بحرها و وزن هاى 

خوش آیند و آزمودة فارسى توجه نشان داده. بیشتر واژه هایش را با ذهن، آشنا مى یابیم. صراحت 

گفتار با نوعى بى نیازى روحى در هم مى آمیزد. گاه به عرفان مى گراید گاه به عشق؛ اما کفۀ این 

یک سنگین تر است. شکایت و تفاخر و خرسندى و دل زدگى، گاه یکدستِى غزل ها را از جهت 

محتوا به کنار مى زند. به حالتى از تلفیق مى رساند اما گهگاه هم نمونه هایى از انسجام معنى را به 

دید مى آوریم. البته به این دلیل خصلت سیاسى کالم برومند، معانى سیاسى و اجتماعى هم به 

فراموشى سپرده نمى شود. نوع بیان، بى تردید کالسیک است ولى سبک مستقل و بیان امروزى. 

هرچند لحظه هایى از پرتوهاى نو هم بر آنها تابانده مى شود. شیوة عراقى با کمى روى بردن هایى 

آرام به شیوة هندى (اصفهانى) تعدیل مى یابد:

لبم بــه بوســۀ گرمــش نیازهــا داردچنان که بر گل یخ بوســه ها زند خورشید

بیا توست  عشق  لبریز  هم  من  تواموجــود  انتظار  در  ــودم  وج تمام  با  که 

زیب هر محفل و پیرایۀ هر انجمن استدستگاهى که به ضبط آورد آن صوت لطیف را
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این که سر تا پا شرر گشتى و در جانم نشستى

نشستم راهت  سر  بر  کردم  ناله  سپردم،  ره 

چون شراب ارغوانى، خوش به رگ هایم نشستى

شورم اندر دل فکندى چون به دامانم نشستى

دل ربودى، عشوه کردى در دل و جانم نشستى

چون فروغ شادمانى، خوش به چشمانم نشستى

(درد آشنا، 34)

بایــد آرمیدنــم  چمــن  جلــوه گاه  بــه 

به روى نــم زده گلبرگ هاى طــرِف چمن

بــه خنده ناکــى صبــح بهــار و منظر گل

چو نیســت در چمن عشق، بهتر از گل شعر

باید دمیدنم  گلشن  دامــن  به  گل  چو 

باید چمیدنم  خوش  شانه به سر،  مرغ  چو 

بــایــد ــم  ــدن ــی ره ــم  ــأل ت خـــــارزار  ز 

باید چیدنم  شعر  از  گل  دسته  ــزار  ه

با این حال، شاید به دلیل نزدیک شدن به سبک هندى (اصفهانى) واحد معنایى در اغلب 

یا  این منظر مى توان مضمون یابى ها  تا تماِم یک غزل. از  بیت است  برومند،  ادیب  غزل هاى 

ترکیب سازى ها و واژه پردازى هایى چند را در آنها به دید آورد:

بایــددر آن مقام که شــید شیشــه برتر از الماس بریدنــم  شــهرت  و  تابناکــى  ز 

گــردون دون که عاقبــت از هم جدا نکردپیونــد مهــر داد دو تــا را کجــا بــه هم

کــه نیش خار تو در چشــم باغبــان ماندبه شــکر تربیت اى گل، خداى را مپســند

که بــرق حادثــه ناگه زند بــه حاصل ماهزار تخــم امل کاشــتیم و غافــل از آن

نسترد حقیقت  نقش  زمان،  تحریف  هنوزدست  بیداد  مظهر  نُبد  ضحاك  ــه  ورن

ولى محمود،  شوکت  از  اثر  پیدا  هنوزنیست  آباد  بَود  توسى  فردوسى  کاخ 

ولى بود  بسته  سخت  من،  شکوة  دهان 

خواستنى تر و  ــر  ــرم ت گ و  مطبوع تر 

شکست استوار  قفل  این  غم  دستبرد  ز 

بودى شــده  سرما  به  تابنده  آتــش  از 

هــزار بــار دراین بــاره گفت وگــو کردمز عشق چاره نجســتم، گرچه با دل خوش

بــه جهــان آمــدن و رفتن از یاد شــدناثرى نیــک بباید به جهان ورنه چه ســود

روزگار اهــل  نََفــس  در  نبــود  بــودخیــرى  راز  اهــل  مصاحبــِت  در  بــود  ور 

بــر تن دریــد جامــۀ دیبــا و اطلســىچون گل شــکفته باش گرت بــاد حادثات
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خیال روى تو نازم که غمگســاِر من استاگــر غمــم به ســر آَرد هــزار روِز ســیاه

اگر نه از ســِر درد اســت، دردســر باشدهر آن ســخن که ســرایند نــزد اهل دلى

گرچه در زیِر ســر توست بســى بازى هابر من از عشق و جنون راه مالمت باز است

من چشــم به راه توام و گــوش به زنگتبــاز آى و ببر زنــگ غم از خاطــِر مهجور

لبــم بــه بوســۀ گرمــش نیازهــا داردچنانکه بر گل یخ، بوســه ها َزنَد خورشــید

زنــگ غم را بزدایى و تــو در خانه نبودىزنــگ در را بفشــردم که ز لــوح دل زارم

     ادیب برومند در مرز شعر کالسیک و نوکالسیک است. از آن رو که تخطى از قالب هاى کهن 

را جایز نمى داند، کالسیک است اما از این جهت که به مسایل روز اجتماعى و سیاسى مى پردازد، 

تجددى را در شعر مى پذیرد. شاید بتوان راه او را ادامۀ بالفصل شاعران دورة مشروطه دانست؛ 

یعنى شاعرانى چون بهار، عارف، نسیم شمال، فرخى یزدى، الهوتى، عشقى. به ویژه از میان 

این شاعران، باید به بهار توجه کرد زیرا قالب محورى در شعر برومند هم قصیده است. میهن و 

آزادى در این قصاید مورد تأکید و تکیه قرار مى گیرد؛ اما نکته اینجاست که قصیده هاى ادیب 

به سبک خراسانى پیوسته  یکسره  که  بهار  نزدیک مى شود. برخالف  به سبک عراقى  برومند 

است. اگر دیوان بهار دوره اى از تاریخ معاصر است، از مشروطیت تا آغاز نهضت ملى، یعنى اواخر 

دهۀ 1320، دیوان برومند روایتى منظوم است از تاریخ سیاسى و اجتماعى و فرهنگى معاصر. آن 

هم از آغاز نهضت ملى شدن صنعت نفت تا پایان حکومت پهلوى دوم. بى آنکه به ورطۀ مدح 

در غلتد از آن گونه که در شعر کهن فارسى، رایج و عادى است. در َمَثل، از کودتاى 28 مرداد 

با این تعابیر یاد مى شود:

نماند زشت خو  بت  جفاى  از  ــارغ  ف دل 

مستان ز بس که جرعه فشاندند روِى خاك

قهر به  شد  ســرازیــر  حــادثــات  سیل  تا 

وزان شد  که  جنایت  و  جور  تندباد  از 

را ـــروى  بـــى آب ریـــایـــى  ــد  ــ زاه آن 

خوش تــر ز انتقــام، بــه دل آرزو نمانــد

ساقى به هوش باش که مى در سبو نماند

یک ســرو ســرفراز، بر اطراِف جو نماند

دیگر به بوســتان وطن رنــگ و بو نماند

به زآِب چشــم خلــق، براى وضــو نماند

(سرود رهایى، 156-155)
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     مبارزة سیاسى و اجتماعى در قصاید گوینده، با نگاه به فرهنگ ملى آمیخته شده و ایران خواهى 

در همۀ ابعاد منظور نظر است. از این رو زبان و ادب و هنر و شعر فارسى به ستایش گذاشته 

مى شود. در همان حال، زندگى و خرد و اعتدال برجستگى مى یابد. تعهد ادبى و قلمى نسبت به 

ایران هرگز از یاد برده نمى شود. شعر هم چون وظیفه و سالحى انسانى و اجتماعى در این راه 

به کاربرده مى شود. هرچند نه در پیوند با عامۀ مردم، بلکه اغلب مرتبط با سطوح مشخص و به 

قاعده اى یا از فرهیختگان. شاید این موضوع، یکى از دالیلى باشد که حتى بُن مایه هاى عاشقانه 

هم به نوعى در خدمت دوستدارى میهن قرار مى گیرد. انکار نمى توان کرد که دیدگاه شاعر از 

مضمون هایى که از پیش بدان ها اندیشیده شده و به تمامى پذیرفته شده است. گویى فضیلت ها 

و حکمت هاى جهان کالسیک به «میهن» و «ملیت» معطوف مى شود. ندایى انسانى که اندیشۀ 

ملى را به جهان معاصر مربوط مى کند:

نشاند ــکــیــه  ت بـــرگ  و  بـــى ســـاز 

داد نـــتـــوان  تـــن  بـــى اخـــتـــیـــار 

وزیـــران صــدر  گشت  ــه  ک کــس  آن 

جــوهــر و  ــد  ــای ــب ب ــرش  ــ ب را  او 

ــه انـــتـــظـــار نــبــاشــد ــل ــم ـــن ج ویـ

ــى ــام ــر ن ــ ــاب ــ ــســنــد اک ــر م ــ ب

بـــر حـــل مــشــکــالت انــامــى

حــســامــى صـــفـــات  ورا  بـــایـــد 

خامى و  بـــالدت  و  ــدى  ــن ک ــى  ن

امــامــى ــف  ــریـ شـ ــر  ــف ــع ج از 

(سرود رهایى، 311)

 شعر برومند، گاه از طنزهاى اجتماعى تهى نیست. به صورتى ضمنى یا در اصطالح ادیبان 

تهکم. نمونه اى مى آوریم:

نظم ز  انبانى  توزین  با  که  ناظم  بسا  اى 

دانشنامه اى تحصیل  با  که  جاهل  بسا  اى 

بى دریغ خــود  بر  بندند  را  استاد  واژة 

دعوى هم ســنگى عطار و خاقانى کنند

ابن سینا را مجاب از سست برهانى کنند

آن چنان کاطالق بر استاد سلمانى کنند

     بااین حال، گوینده ایده هاى خویش را در موضع آزادیخواهى و استقالل جویى از مرزهاى ملى 

فراتر مى برد. مسایل سیاسى و اجتماعى از شرق و غرب در محور دید شاعرانۀ اوست. از مصر و 

هند گرفته تا کنگو و الجزایر، فلسطین، ویتنام، مراکش، غنا و آمریکاى التین این سروده ها به 

دوران نهضت هاى آزادى بخش و سرکوب هاى استعمارگرانه مربوط است.
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