
1

1







استاد ادیب برومند (عکس: پیام ابراهیمى)





سیاهۀ مطالب
خوش نوا بلبل غزل خوان میهن / شاهین آریامنش .......................................................................................... 9

زندگى نامه و آثار استاد ادیب برومند .............................................................................................................. 15

بخش نخست (مقاله ها)

وصف اصفهان، منظومه اى ناشناخته از عبرت نایینى / سید على آل داوود .................................................... 23

شگفتى آفرینى ها در زندگى اساطیرى زردشت / ژاله آموزگار ........................................................................ 29

بهار بى خزان و شعر جاویدان / حسن احمدى گیوى ..................................................................................... 37

دربارة السواد االعظِم حکیم ابوالقاسم اسحاق بن محمد سمرقندى / محمود امیدساالر .............................. 47

کوه ها باهم اند و تنهایند / محمدابراهیم باستانی پاریزي .............................................................................. 55 

بهرام، دالورى نیک اندیش، نامجویى آرمان خواه / پوران دخت برومند ......................................................... 99

فرهنگستان اول / کاوه بیات ....................................................................................................................... 117

شاهین   / (رضاشاه)  سپه  سردار  جمهورى خواهى  حرکت  پایان  تا  ابتدا  از  ایران  در  جمهورى خواهى  بررسى 

پهنادایان .......................................................................................................................................................125

ردپاى اسطوره در مهرازى ایران / پروین پورمجیدیان ............................................................................... 147

سرود آزادى / محمدرضا تبریزى ................................................................................................................ 153

هویت ملى ایرانیان در اعصار اسالمى / ناصر تکمیل همایون .................................................................... 159

سخنى دربارة نهج البالغه اى که هرگز خوب شناخته نشد / عزیزاهللا جوینى ............................................. 175 

جلوه هایى از فرهنگ ملّى در «پژواك ادب» / محمدرضا راشدمحصل ..................................................... 181

یادى از ملک الشعراى بهار / فضل اهللا رضا ................................................................................................. 191



سلطان ولد و جایگاه او در طریقت مولویّه / توفیق هـ سبحانى ................................................................. 203

بر ساحل مستى از حاصل هستى / على محمد سجادى .............................................................................. 213

سالم بر کتاب پیام آزادى / حسین شهسوارانى .......................................................................................... 225

نگاهى به شعر و اندیشه استاد ادیب برومند / محمد صادقى .......................................................................231

بررسى ایزدان در شاهنامه فردوسى / محمدتقى فاضلى، صدیقه شاهمرادى و شاهین آریامنش .............. 259

حرکت جوهرى در دستگاه فلسفى مالصدرا / محسن فرشاد ..................................................................... 281

مضامین در جاذبۀ آهنگ و موسیقى حاصل هستى / عباس کى منش ....................................................... 289

پژواك ادب / محمد گازرانى ....................................................................................................................... 305

سخنى دربارة استاد ادیب برومند / کامیار عابدى ....................................................................................... 317

آشنایى زدایى موسیقایی در مجموعه ادیب برومند / تیمور مالمیر و محمد فاروق صوفى .......................... 331

حاتمیه / به قلم کمال الدین حسین کاشفى بیهقى، تصحیح میرهاشم محدث .............................................. 347

مار جیرفت و قصۀ جمشید / کتایون مزداپور .............................................................................................. 381

دربارة اشعار ادیب برومند / سید ابوطالب مظفرى ...................................................................................... 403

مرورى بر تاریخ پزشکى و مامایى در ایران از دوران باستان تا عصر حاضر / الهام ملکزاده ..................... 427

یادى از شاعرى دانشمند /  احمد مهدوى دامغانى ..................................................................................... 463

نهضت ملى ایران جنبشى براى هدف هاى تحقق نیافته انقالب مشروطه / مهدى مؤیدزاده ....................... 479

ادیب برومند، شاعر ماندگار و چهره فراموش ناشدنى جبهۀ ملى ایران / حسین موسویان ........................ 493

سیماى فرهنگ عامه در اشعار عمران صالحى / اعظم نوروزى ................................................................ 499

لزوم وزارتخانه براى میراث فرهنگى/ صدر واثقى ...................................................................................... 519

مفهوم آفرینش و قربانى در یک متن جدلى ارمنى/ شروین وکیلى ........................................................... 541

نگرشى گذرا بر نقش ادبا و شعرا بر انسجام و استمرار فرهنگ فراگیر مشترك با تأکید بر نقش شاعر ملى ادیب 

برومند / داوود هرمیداس باوند .....................................................................................................................565

جنگ و صلح از دیدگاه سعدى / حمید یزدان پرست ................................................................................... 593

کاوش در دژ پرتغالی ها، قشم / احسان (اسماعیل) یغمایى ......................................................................... 621

صهبا مدیر سرنوشت / شاهین آریامنش ..................................................................................................... 635

بخش دوم (یادداشت ها)

بانو فرشید افشار .......................................................................................................................................... 647 

احمد اقتدارى ............................................................................................................................................... 651

عبداهللا انوار .................................................................................................................................................. 655

سیمین بهبهانى ........................................................................................................................................... 657 

6 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



سیروس پرهام ............................................................................................................................................. 661

فریدون جنیدى ........................................................................................................................................... 663

احمد سمیعى (ا. شنوا) ................................................................................................................................. 667

کریم فیضى ................................................................................................................................................ 669

حسن قدیانى ............................................................................................................................................... 673

روح اهللا عابدى ............................................................................................................................................. 677

عباس دبستانى (گلبانگ کرمانى) ............................................................................................................... 681 

مظاهر مصفا ................................................................................................................................................ 685

مهدى ماحوزى ........................................................................................................................................... 687

بخش سوم (شعرها)

خسرو احتشامى .............................................................................................................................................693

هما ارژنگى .................................................................................................................................................. 695

هوشنگ ترابى شهراز ....................................................................................................................................697

عبداهللا ُدرَوش ...............................................................................................................................................699

عباس درویشى ............................................................................................................................................ 701

توران شهریارى ........................................................................................................................................... 703

مرتضى کامرانى (سهیل) ..............................................................................................................................705

میر جالل الدین کزازى ................................................................................................................................ 707

عباس کى منش ............................................................................................................................................709

محمد گازرانى .............................................................................................................................................. 711

ناصر گلستان فر ............................................................................................................................................ 713

اسفندیار مشرف ............................................................................................................................................715

مظاهر مصفا ................................................................................................................................................ 717

بخش چهارم (تصاویر)

گزیده اى از تصاویر استاد ادیب برومند در درازناى زندگى ........................................................................... 719

بخش پنجم (انگلیسى) 

Description of arms and armor in Persian manuscripts: A comparative 

study \ Manouchehr Moshtagh Khorasani ............................................. 15

سیاهۀ مطالب ❖ 7



1



دربارة اشعار ادیب برومند

سید ابوطالب مظفرى

ادیب و نویسندة افغانستانى

مدخل

نقل  را  شیرى  حکایت  شریف،  مثنوى  دوم  دفتر  در  بلخى،  محمد  جالل الدین  موالنا  حضرت 

مى کند که شب هنگام به خانۀ روستایى مردى درمى آید و با خوردن گاِو مرد روستایى، بر جایگاه 

او تکیه مى زند، نیمه شب است و روستایِى از همه جا بى خبر، دلش شور گاوش را مى زند. کورمال 

کورمال مى آید تا به محبوبش سرى بزند و با جرأت تمام، دست نوازش بر پشت و پهلوى شیر 

مى کشد.

گفت شــیر: ار روشــنى افزون شــدى

مى خــاردم     زان  گســتاخ  این چنیــن 

شــدى خــون  دل  و  بِدریــدى  زهــره اش 
مى پنــداردم1 گاو  شــب  ایــن  در  کــو 

حتماً براى بعضى از شما نیز پیش آمده است که در عالم جوانى، از سر غرور و خودبزرگ بینى 

کارهایى کرده اید؛ حرف هایى زده اید که هر کدام در مرتبۀ خودش جسارت بزرگى بوده است 

1. مثنوى شریف، دفتر دوم، بیت 506 و 507.



و هر آیینه اگر از کنه ماجرا باخبر مى بودید، دست به چنان خطر نمى زدید. یک مثال، از همین 

عوالم نزدیک، یعنى شعر و شاعرى بزنم. سال ها پیش در مشهد در یکى از جلسات شعر، من 

به گوش خود از دهان جوانکى پشت لب سبزنکرده در اهانت به یکى از مشهورترین شاعران 

آن روزگار – که اینک روى در نقاب خاك کشیده و خدایش بیامرزاد با آن صبر و متانتى که 

داشت- حرف هایى شنیدم که مپرس. از آن روز این معنى در ذهنم جوانه زد که این فرهنگ، 

در شعر فارسى از کى و کجا رایج شد و باِب این گونه جسارت ها با کدام موج وارد ادبیات فارسى 

شد؟ سخن اصلى این است که آن جوان، تنها جوان گستاِخ این گونه جمع ها نبوده و نیست و 

کسانى که به این محافل رفت وآمد دارند، چنین نوخاستگان جسور و جویاى نام بسیار دیده اند که 

بى توجه به عالم و آدم، کالن روایت هایى را صادر یا نفى مى کنند که در روزگار گذشته افالطون 

و ارسطو نیز جرأت بیانشان را نداشته اند؛ حرف هایى که ابرازشان یا علم بسیار مى طلبد یا جهل 

و جسارت بى شمار. فکر مى کنید این مایه جسارتى که جوانان دارند و پیران کارکشته ندارند از 

چیست؟ به گمان من بخش مهمش برمى گردد به همان جهلى که موالنا داستانش را گفته است. 

یعنى اینان هنوز نمى دانند که این وادى که قرار است در آن قدم بگذارند، چه موج خون فشانى 

دارد و چه روندگان پرتکاپویى قبل از آنها در آنجا پا گذاشته و استخوان خرد کرده اند. این که 

در اسطورة هفت خان آمده است که رستم یک تنه به مازندران رفت و پیروز بازآمد، خود شرحى 

از این حکایت است. این رستم جوان بود که بى هیچ بیم و باکى به قلب دیو و َدد زد و از میان 

جادوان سربلند بیرون آمد، و اّال رستِم جهان دیده و کارکشته که اهل این گونه خطرکردن ها نبود.

     این مطلب البته نماى دیگرى نیز دارد که مربوط به عالم جوانان نیست و آن این است که 

تو گاهى در جریان یک مجموعه قرار ندارى؛ جزء کارمندان فالن اداره نیستى؛ در حلقۀ مریدان 

آن  به همین جهت  نبوده اى؛  نوچه هاى فالن کاکۀ محل  از  درنیامده اى؛  و مرشدى  پیر  هیچ 

اتوریتۀ خاصى را که هواداران و مریدان و نوچه هاى آنها رعایت مى کنند، تو رعایت نمى کنى. آن 

عشق کور و کر کننده اى را که مرید و مرادبازى ممکن است بر دیدگاه حق بین و زبان حق گوى 

تو تحمیل کند هنوز در سینه ندارى. این است که شاید چشم ها و گوش هایت حقیقت مظلومى 

را مشاهده کند یا بشنود که باید به هر صورت به زبان آید. خالصه این که گاهى دور ماندن از 

متن جریان و کانون بحران، یا ماندن در زاویۀ خمول و گمنامى و بى خبر بودن از روابط و ضوابط 

بین قدرت ها و سیستم ها، به آدم شجاعتى مى بخشد که در جاى خودش چیز بدى نیست.

     این مقدمۀ بلند را آوردم تا پیشاپیش عذر تقصیرى خواسته باشم از جناب ادیب برومند و 
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گفته باشم که حکایت من در این مقدمه نگارى حکایت همان مرد روستایِى داستان موالناست. 

این روستایى زادة بینوا، به حکم جوانى و خامى در پناه تاریکِى عدم آشنایى و نزدیکى با شاعر 

این مجموعه، خیاالت خودش را قلم مى زند. بى شک اگر تجربه و دانش و فرزانگى شخصیتى 

این را نمى داد که  چون ادیب برومند را از نزدیک مى دانست، هرگز به خود جرأت و جسارت 

این چنین گستاخ به نوشتن این مقاله مبادرت ورزد. اما امیدوارم به مدد همین فاصله، حداقل 

نوشته ام بوى تملّق هاى معمولى را هم نگرفته باشد. خوشبختانه میان من و جناب ادیب مواردى 

از قبیل رفاقت ها و باندبازى هاى رایج نیست که موجب شرم حضور شود و باعث پرگویى ها و 

کم گویى هاى معمول دوستانه شود و سخن را از جایگاهش خارج کند.

***

1

عالیق بهترینه  ــام،  ایـ در  چیست 

طــارى ــوارض  ــى ع ب کــه  پاکى  علقۀ 

برومند   درخـــت  همچنان  پـــروردت 

خاطر   ــۀ  ــوح ل ز  ــا  ــرده گ ــردت  ــســت ب

تا کــه بدیــن علقــه دل نهنــد خالیق

فکــر تــو را ره دهــد بــه ُکنــِه حقایق

زیــب حدایــق رونــق بــاغ و بهــار و 

ســابق غفلــت  و  روزگار  غــم  گــرد 

     این چند بیت، حسن مطلع یکى از قصاید بلند و محکم جناب ادیب برومند است که در 

بزرگداشت مقام رفیع امام جعفر صادق (ع) سروده شده است. شاعر با تبعیت از شیوة مرسوم 

قصیده سرایان بزرگ زبان فارسى، تشبیب قصیده اش را متناسب موضوع، با پرسش از یک امر 

مهم آغاز کرده و آن گاه کم کم پرده از سیماى این مجهول محتشم برداشته و گفته است که: 

«این بَود آن علِم با عمل شده ال حق» و آن گاه در ابیات بعدى با حسن تخلّص عالى گفته 

است که:

رعونــت  انتســاب  ز  مبــّرا  علــِم 

کیســت بدیــن علــم در زمانه مســلم؟

منافــق شــید  و  کیــد  ز  منــّزه  علــم 

صــادق جعفــر  امــام  جنــاب  غیــر 

    این قصیده در نوع خود یک کار زیبا و خواندنى است که اگر امروزه از شاعرى جوان شنیده 

شود، جاى بسى شگفتى دارد. اما همین چند دهه قبل بسیار بودند کسانى که با این سبک و 

سیاق، شعر مى گفتند و جناب ادیب یکى از محدود باقى ماندگان آن نسل است. اما سخن این 

بخواند،  کتابى  در  یا  بشنود  محفلى  در  را  قصیده  این  اگر  امروزى  جوان  شاعر  یک  که  است 

بى شک ابرو در هم خواهد کشید و آن کتاب را با بى اعتنایى به کنارى خواهد نهاد. او با این ابرو 
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کشیدنش این سخن مشهور شاعران این روزگار را مى گوید که «زماِن این گونه شعرها به سر 

آمده است.» من در این مقدمه قبل از این که به مشخصات صورى و معنوى شعر جناب ادیب 

بپردازم، الزم مى دانم مقدارى از مقام و جایگاهى حرف بزنم که افرادى مانند ادیب در آن قرار 

دارند. به عبارتى این پرسش را مطرح کنم که آیا نقد ادبى ما امروزه در موقعیتى هست که بتواند 

پروندة بعضى از جریان ها و اتفاقات به ظاهر راکد و مغفول مانده را از نو مورد مداّقه قرار بدهد؟ 

آیا نسل امروز مى تواند بعد از فرو نشستن گرد و غبار معرکۀ نو و کهنه، به پشت سرش نگاهى 

انتقادى داشته باشد و به بعضى از مسلمات نقد ادبى معاصر به دیدة شک و تردید نگاه کند؟ یا 

نه هنوز تا رسیدن به این مرحله باید زمانى را انتظار کشید؟ 

     در این که دانش نسخه شناسى و تصحیح و تنقیح متون، چیزى از قبیل کندوکاو باستان شناسان 

و  از ضرورى ترین  به یکى  امروزه  این دانش  این که  در  باشد.  نداشته  است، شاید کسى شک 

کارآمدترین تخصص هاى ادبى و فرهنگى تبدیل شده است، باز جاى چندوچون نیست. یعنى 

من نه موضوعیت این علم را نفى مى کنم، نه ضرورت آن را. اما این واقعیت را نیز نمى توانم 

کتمان کنم که هر وقت به کار این جماعت نگاه مى کنم، حّس غریبى به سراغم مى آید. چیزى 

دنیاى  حواسم را جمع کنم؛  وجودم مى گوید که  دوردست هاى  از  و کسى  درونم مى شکند  در 

ما اندك اندك تغییر مى کند و ما بدون این که در ظاهر اعتراف کنیم، عمًال از فرهنگ و تاریخ 

گذشته مان دور مى افتیم. هر چند این تال ش ها به ظاهر در پى احیاى این متون است، حقیقت 

این است که هر احیایى حکایت گر موتى نیز هست. یعنى ما به طور ضمنى قبول کرده ایم که 

برخى از این مواریث و آموزه هاى قدیمى مان اگر به همان صورت اصلى شان باشند، نمى توانند با 

نسل امروز ارتباط داشته باشند. نیاز به دوباره زنده شدن دارند. از طرفى این گونه تالش ها عالمت 

این است که نسل ما با متون کالسیک ادبى خود بیگانه شده است و ما داریم با آنها مانند اشیاء 

تزیینى و قدیمى برخورد مى کنیم. یعنى این متون – مانند اشیاء و وسایلى که یک باستان شناس 

آنها را از دل خاك درمى آورد – براى ما ارزشمند است، ولى کاربردى در زندگى ما ندارد. یک 

باستان شناس در تپه هاى باستانى وقتى به دنبال وسایلى مربوط به انسان هاى گذشته مى گردد، 

نه به این خاطر است که داخل کوزه اش آب بنوشد و داخل جامش شراب بریزد؛ بلکه به خاطر 

این است که آنها را در موزه بگذارد و در بهترین صورتش از آنها استفاده هاى تاریخى و توریستى 

و تفاخرى بکند. این تالش ها به خاطر آن است که این رابطه را اندکى ترمیم کند. گاهى به این 

فکر مى کنم که کاش در کنار این، نسخه شناسان و باستان شناسان فرهنگى، گروهى نیز بودند 
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که در کنار ترمیم سیماى این متون، به این نیز مى اندیشیدند که نسل ما چه مقدار از آموزه هاى 

این متون را محترمانه کنار گذاشته اند. بگذارید عینى تر بحث کنیم. من خودم وقتى بچه بودم 

بارها این بیت شاهنامۀ حکیم توس را از زبان مرحوم پدرم شنیده بودم که مى خواند:

بــه پیــش پــدر بــر کمــر بــر میانچــه نیکوتــر از نــّرة شــیر ژیــان

دارم یک  که  بخوانم، مى بینم  فرزندم  براى  را  این شعر  وقتى خودم مى خواهم  اما حاال       

تقاضاى به نسبت بى ربط و پدرساالرانه را طرح مى کنم. دیگر هیچ فرزندى پیدا نمى شود که کمر 

به خدمت پدرش ببندد و به این بیندیشد که:

بــه زور و بــه مــردى توانــا تویــىپدر پیر گشــته اســت و برنــا تویى

و بالطبع پدران امروز نیز این دلگرمى را ندارند که:

ــتخنــک آن که دارد به مثل تو ُپشــت         درش ــار  ــ روزگـ از  ــن  ــم ای ــود  بـ

     در همین جوامع شرقى، بسیار داریم پدرانى را که در روزگار پیرى گوشه هاى خلوت سراى 

سالمندان را تجربه مى کنند و حسرِت بودن در متن گرم زندگى خانوادگى بر دلشان مانده است. 

      مثال را از عینى ترین بخش هاى شاهنامه آوردم تا بحث روشن تر باشد، و اّال هزاران هزار 

تجربه هاى آسمان شوکت معنوى که در طول متونى مانند سوانح العشاق، فتوحات مّکى، مثنوى 

معنوى و بسیار دیگر از این دست آثار مستتر است و روزگارى نه چندان دور خوراك شبانه روز 

فرزندان این آب و خاك بوده است و جوان شاعر امروزى حتى نام آنها را یاد ندارد.

     گاهى که فرصت دست مى دهد و به کوه و دره هاى اطراف مشهد مقدس مى روم و مجال 

اندك تأملى حاصل مى شود، به این مى اندیشم که این دشت و کوه چه وقایع عجیب و غریبى را 

از سر گذرانده و چه ها از گردش روزگار دیده است. البته تمام وقایع عجیب و غریب، تاخت وتاز 

است، که گردش هاى حیرت برانگیز  نبوده  بى پناهان  و  مظلومان  یا ضجۀ  زورگویان  و  قلدران 

صوفیان و عارفان و فیلسوفان و مورخان بزرگى نیز بوده است. همین دشت و کوه ها روزگارى 

شاهد شهودات بکر و عجیب بایزید بسطامى و ریاضت هاى کوه فرساى ابوسعید ابوالخیر و شور 

و اشراق هاى عاشقانۀ احمد غزالى بوده است.

سرتاســر دشت خاوران ســنگى نیست 

در هیچ مقام و هیچ فرســنگى نیســت               

کز خون دل و دیده بر او رنگى نیســت

کز دست غمت نشســته دلتنگى نیست
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     در هر گوشۀ این خاك، سوته دلى، پیرى، ولى اى ساکن بوده و همان معاشرت و هم نفسى 

ساده شان با مردم کوچه و بازار موثر بوده و انتشار حکمت و معرفت مى کرده است. اما چه شده 

است که ما وقتى تمام کوچه ها و کوره راه ها را مى گردیم، جز خاك تیره و فلک زدگى آدم هاى 

گرسنه چشم، چیزى نمى بینیم. خیلى از ما شاعران مدرن حتى نامى از مقاالت شمس نشنیده ایم 

و در عوض گروهى دیگر از ما کلیات شمس را سروده هاى شمس تبریزى مى دانیم. حقیقت تلخ 

ولى واقعى این است که ما در این چند قرن گذشته با یادگارهاى محزوِن به جامانده از «اوتاد» و 

«ابدال» تاریخمان برخورد بدى داشته ایم و با تندخویى هاى بى مورد و از سر غرور، آنها را از خود 

دور کرده ایم. من از کسانى نیستم که به آینده ناامید باشم و احساس نوستالژیک گذشته را به 

صورت یک چیز مّقدس با خودم حمل کنم. نو شدن و عوض شدن فکرها، هنجارها و نیازها را 

نیز امرى طبیعى مى دانم. به ذات بارور فردا امیدوارم و به صفت «کل یوم هو فى شأن» خداوند 

نیز تا حدودى که وسع وجودى ام اجازه داده است، ایمان دارم. اما تمام لرزش دست و دلم از آن 

است که نمى دانم مکر تاریخ با ما شرقى ها و فارسى زبان ها چه بازى مى کند. بیمناکم که همه 

چیز را در این قماِر از خود بیگانگى و تجددخواهى و امنیت طلبى مفت ببازیم.

     اگر روند طبیعِى تّطوِر فرهنگ، بخواهد مثًال به جاى سنایى و عطار، موالنا را بنشاند که خوب 

مثنوى  نداشته باشیم و  الهى نامه  حدیقة الحقیقھ و  اگر  نباشد  خسران  زیاد  حرفى نیست. شاید 

را داشته باشیم، که «چون که صد آمد نود هم پیش ماست»؛ هر چند همین امر نیز معقول و 

میّسر نیست. همۀ هراس و حسرت از این است که تمام این شکوه و عظمت را به بهایى اندك 

فروخته باشیم و به جایش تعصب و خشونت خریده باشیم. این که روزگارى بیاید که فرزندان 

ما به کلى ارتباط خودشان را با میراث گذشته از دست بدهند، براى هر کسى که دلبستۀ این 

تاریخ و فرهنگ است، سخت دردناك است. حال پرسش این است که این مایه بیگانگى در این 

اندك زمان از کجا آمده است؟ این دگراندیشى از متن این فرهنگ برنخاسته است، و اّال این 

همه مفارقت و بیگانگى اتفاق نمى افتاد. میوه با شاخه و شاخه با ریشۀ خودش این همه دعوا 

و تباین ندارد. سخن این است که این میوه ارتباطش را با این شاخه انکار مى کند و این شاخه 

ریشه هایش را از یاد برده است. پس ناگزیریم قبول کنیم که این میوه از جاى دیگرى آمده است 

و شیرینى اش ذائقه هاى ما را تغییر داده است.

     این حقیقت را نمى توان نادیده انگاشت که آمدن نیما و شاگردانش به عرصۀ ادب فارسى 

بى شباهت به یک لشکرکشى ادبى نبود. همۀ عوامل این لشکرکشى هم آماده بود. در آن روزگار 
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اما مغرور  در کل تفّکر سنتى ما و از جمله شعر کالسیک فارسى به یک شهر کامًال بى دفاع 

مانند بود که مى شد از هر گوشه و کنار به درونش رخنه کرد. از طرفى تفکر مدرن و من جمله 

شعر نو با آخرین سالح ها و حیله هاى مد روزش آمده بود تا این شهر بى دفاع را از بنیان براندازد. 

در این نبرد نابرابر، خوب مسلم است که پیروزى با کدام سمت خواهد بود. من در این نوشته 

قصد ندارم به اصل ماجرا بپردازم و در حقانیت یکى از دو طرف دعوا سخن بگویم. به گمان من 

مدرنیته در مجموع یک جریان ناگزیر بود که باید روزى دیر یا زود از راه مى رسید و حسابش را 

با رقباى دیرسالش تسویه مى کرد. حقیقت این است که نوگرایان در مجموع امکانات پیروزى 

را نیز داشتند و در مجموع یکى از ثمرات این جریان تازه، یعنى شعر نو، اتفاقى به نسبت میمون 

براى ادبیات فارسى بود. اما سخن من در توابع و فرهنگى است که این لشکرکشى با خودش 

آورد و خالى از بدآموزى هاى بزرگى نبود.

     یکى از آن بدآموزى ها، همان بیگانگى اى بود که در بخش اول این نوشته از آنها یاد کردیم. 

من نمى گویم که تمام این بحران، حاصل لشکرکشى پیر یوش بود؛ نه، اما نمى توان انکار کرد 

که حداقل بخشى از این اتفاق ریشه در اتفاقات مابعدى داشت که از نیما آغاز شده بود. اگر ما 

قدم به قدم جلو برویم، شاید قبول این امر به ظاهر صعب، قابل قبول تر جلوه کند. از جمله توابع 

لشکرکشى نیما و شاگردانش اعطاى نوعى گستاخى و جسارِت به نسبت بى پایه به جوانان بود. 

این جسارت ها، زادة فرهنگ و شرایط دیگرى بود یا اصًال از حوزه هاى دیگرى مانند سیاست 

وارد شعر شده بود. هر چه بود جسارت انقالبى وارد دنیاى شعر و ادبیات شد که اگر در مبارزة 

سیاسى و انقالب هم کارى از پیش بردن مى توانست، حقیقت این بود که در شهر چندان راهى 

به دهى نمى توانست ببرد. ادبیات و هنر قوانین خاص خودش را دارد و جواناِن آن روزگار البته 

حق داشتند شجاعانه علیه رژیم استبدادى شاه به میدان بیایند و با شعار و سالح به جان آن 

این حق را نداشتند که با همان جسارت به سراغ  بناى پوسیدة دو هزار و پانصد ساله بیفتند، 

فروریختن بناهاى آباد فردوسى و سعدى و مولوى بروند. اما متأسفانه این دو حوزه با هم یکى 

دانسته شده بود و در هر دو عرصۀ سیاست و فرهنگ، نظریه و دستورالعمل یکسان بود. شعر نو 

و البته بیشتر نظریه پردازان موج هاى بعد از نیما، در قدم اول کارى کردند که فرهنگ و سنت 

شاعرى را خوارمایه ساختند و این جماعت شاید ناخواسته اما عمًال دو کار کردند: یکى این که 

با از میان برداشتن وزن و قافیه و تساوى طولى مصرع ها، راه یک نوع هرج ومرج طلبى را در 

شعر فارسى هموار کردند. پیش از این تاریخ، در فرهنگ کالسیک شعر فارسى میان دو گروه 
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از شاعران فرق اساسى وجود داشت. یک گروه شاعران رسمى و حرفه اى و به اصطالح خواص 

بودند که جوشش هاى احساسى و شاعرانه شان را با آب و ادب و دانش و حکمت سرد مى کردند، 

و گروه دیگر شاعران بومى و محلى و شوقى بودند که تنها در آتش همان جنون و شورمندى 

شاعرانه – عاشقانه شان مى سوختند، حداقل براى گروه اول این چیزها یک اصل بود. یک جوان 

تازه کار، براى تسلط بر عواملى چون وزن و قافیه و باقى فنون و صناعات این فن، مجبور از توغل 

در بحر ادب و فرهنگ بود و این حالت حداقل فایده اش این بود که رونده اش را به درجاتى از 

فرهیختگى ذوق و پختگى زبان مى رساند و به عبارتى سواد ادبى را براى او به همراه مى آورد. 

بیهوده کسى چون نظامى عروضى شرایط شاعرى را این نمى دانست که «اما شاعر بدین درجه 

نرسد، اّال که در عنفوان شباب و در روزگار جوانى بیست هزار بیت از اشعار متقدمان یادگیرد و 

ده هزار کلمه از آثار متاخران پیش چشم کند و پیوسته دواوین استادان همى خواند و یاد همى 

گیرد که درآمد و بیرون شدن ایشان از مضایق و دقایق سخن بر چه وجه بوده است ...» این گونه 

بود که در آن فرهنگ کسى خیلى راحت نمى توانست ادعاى شاعرى کند.

     بارى، آزادى از قید ساختار صورى شعر کالسیک موجب این شد که هر جوان دبیرستانى، 

نامه هاى عاشقانۀ خود را شعر بپندارد و خیلى راحت به بهانۀ شعر نو به هر چه کالسیک بود 

بتازد و این چیزى بود که بزرگان و پیشتازان شعر نو از قبیل نیما و اخوان و شاملو پیش بینى 

نمى کردند. بهتر است با یک مثال از موضوع اصلى این مقاله، سخن را روشن تر کنم. من وقتى 

این چند بیت از یک قصیدة جناب ادیب برومند را مى خوانم که فرموده است:

ســاقى بریز در قدح ار با منت صفاســت 

زان مى که جسم عاشق افسرده راست روح

نوشــین شــراب خلّر شــیراز کو که بس 

مپســند ســاقیا که خمــارم کنــد ملول                                      

زان مى که روح بخش و طرب خیز و جان فزاست

زان مى که درد مردم غم دیده را دواســت

مطلوب شــوخ پارسى و شــیخ پارساست

پــر کن پیاله ام ز شــرابى که غم زداســت

     پیش خودم فکر مى کنم یک جوان 22 ساله چه مقدار با متون زبان فارسى اعم از شعر و نثر 

باید ارتباط داشته باشد که با سن کم بتواند در قالب نظم این گونه روان و محکم حرف بزند؛ و 

آن گاه به یاد مى آورم زبان شلخته و زار و نحیفى را که شاعران امروز ما با آن به قله هاى شهرت 

و محبوبیت مى رسند؛ و از خودم به عنوان یک شاعر امروز خجالت مى کشم.

این  از شعر بود.  برداشتن معنى       کار دیگرى که آموزه هاى نوگرایان کم کم رایج ساخت، 

جماعت با این استدالل که شعر بیان احساس است و الزاماً نباید معنایى از قبل سنجیده شده را 
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بیان کند، این بهانه را دست پیروان خودشان دادند که شعر را به کلى از قید معنى آزاد پندارند. 

اگر پیشینیان مى گفتند که معنى در شعر، پسینى است نه پیشینى؛ و تا حدودى حرف درستى 

هم مى زدند، پسینیانشان گفتند شعر اصًال نباید معنى داشته باشد. وقتى شعر را از دو قید صورت 

تعداد  به  این مى شود که تعداد شاعران یک کشور  و معنى رها کردیم، دیگر چه چیزى مانع 

نفوسشان باشد و چه معنى دارد که آن وقت یکى از این نفوس مطمئنه پول بدهد و برود کتاب 

شعر آن دیگرى را بخرد و بخواند و چیزى هم درنیابد.

     بریدن از ضوابط قدیم و نرسیدن به قوانین جدید، گذشته از نوعى هرج و مرج طلبى در شعر 

امروز فارسى، یک نوع جزمیت و عصبیت مدرن را نیز رایج ساخت و آن راسخ شدن این باور 

در ذهن جوانان بود که زمان قالب هاى کالسیک شعر به کلّى سر آمده و اصوًال بعد از این هر 

چه در آن قالب ها سروده شود، شعر به حساب نیست. هر چه در قالب نو باشد خوب است و به 

حق است و هر چه که در قالب غزل و مثنوى و دوبیتى است، بد است و از رواج افتاده و کنار 

گذاشتنى؛ حال آن که حقیقت و واقعیت چیزى غیر از این بود و گذشت زمانه کم کم ثابت کرد 

که هنوز در ممالکى که ما زندگى مى کنیم و از جمله در حیطۀ فرمانروایى شعر فارسى، زمان 

شعر کالسیک از قبیل غزل و قصیده و مثنوى به پایان نرسیده است و دلیل خیلى جّدى اش 

هم این است که اگر سر مى رسید، نمى توانست خواننده داشته باشد و از نو سر بلند کند و گروه 

کثیرى یعنى اکثریت مطلق با آن مشغول باشند.

     این که سر بلند کردن دوبارة غزل و مثنوى و دیگر قالب ها در بعد از انقالب را معلول یک 

حرکت ارتجاعى بدانیم، مشکلى را حل نمى کند. ادبیات یک مملکت که از ذهن ها و عواطف 

هزاران جوان سر بلند مى کند، این قدر راحت اسیر تئورى توطئه نمى شود و باید علت قوى ترى 

در کار باشد. در امور اعتبارى مانند زبان و قالب هاى شعرى، یکى از بهترین دالیل وجود یک 

چیز، همین استمرار حیاتش است. این در ظاهر نوعى توتولوژى است، یعنى دلیل عین مدعا جلوه 

مى کند؛ اما درست است، چون جامعه امورى اعتبارى را که کاربردى نداشته باشند و نیازى به 

داشتنشان احساس نکند، به راحتى دور مى افکند. این که قالب هاى کهن با وجود آن همه تبلیغات 

و لشکرکشى ها هنوز به حیات خودش به نحو استمرار ادامه مى دهد، نشانۀ این است که در این 

حوالى هنوز مردمى زندگى مى کنند که با این شکل از زیبایى شناسى و خوى و خصلت مأنوس اند.

     درك این سخن چندان سخت نیست که ادبیات و هنر، از قبیل دین و فلسفه نیستند که 

حقیقت و واقعیتى در باال داشته باشند و خلقى بى خبر از آن واقعیت، توسط رسولى به آنها واقف 
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مى شوند و بعد از وقوف به صالح دنیوى و اخروى شان از آن آموزه ها تبعیت کنند، واّال خسرالدنیا 

و اآلخره خواهند بود و اگر نکنند باید به اجبار و اکراه آنها را به راه راست آورند. راه راست ادبیات 

همان چیزى است که مردِم آن زبان، آن را زیبا پندارند و نیازهاى احساسشان را مرتفع سازند. 

ما براى این که ادبیات یک کشور را عوض کنیم باید در قدم اول زیبایى شناسى مردم را عوض 

کنیم.

     این مقدمه را آوردم که بگویم بخش چشم گیرى از مردم ساکن در بالد فارسى زبان به نوع 

خاص از ادبیات، یعنى آثار بزرگانى چون ادیب برومند نیازمندند.

2

سیماى شخصى و شخصیتى ادیب در یک نگاه، انسان عاطفى و حساسى را نشان مى دهد که 

زبانش آیینۀ دلش است و دلش آیینه اى گشوده بر روى تمامى سطح زندگى. در این زندگى نیز 

همه چیز در یک سطح یکسان حضور دارند، از نیازهاى انسانى و شخصى بگیر تا موضوعات 

بزرگ ملى و مملکتى. او هیچ کدام از این امور را دوِن شأن یا منافى شخصیت اجتماعى اش 

و حّساسى است که  انسان سلیم الفطره  او  فروگذارد.  را  برآورد و بعضى  را  بعضى  نمى داند که 

رفتارهاى طبیعى دارد. خیلى ساده جذِب خوبى مى شود و از بدى اجتناب دارد. هر جا اندکى از 

مردى و مردمى ببیند، بى درنگ گرویده مى شود و هر جا قدرى نامردمى و کژى احساس کند، 

سبک از آن وادى مى رمد. او در این مسیر از توجیهات و تأویالت ایدئولوژیک نیز اجتناب مى کند 

و چنان نیست که بتواند بدى و نامردمى را در پردة تأویل هاى عقیدتى و ملى و امورى از این 

قبیل توجیه کند. یک انسان طبیعى و بدون پیش داورى هاى حزبى و ایدئولوژیک، معموًال امور 

زندگى را همان طور که هست مى پذیرد و هر کدام را در جایش قبول مى کند.

     چنین انسانى براى ملت و کشور و زبان مادرى اش احترام قائل است، ولى اگر آموزه و دین 

بهترى را هم شناخت که خاستگاهش آب و خاك دیگرى است، بى درنگ به آن نزدیک مى شود 

و آن را به کلى بیگانه تلقى نمى کند. مردمان سرزمین خودش را دوست دارد، ولى اگر در جاى 

دیگرى نیز خلقى اسیر ستم باشند، نمى تواند نسبت به سرنوشت آنها بى تفاوت بماند. صرفاً با این 

توجیه که آنها در خون و خاك و آیین با او یکى نیستند. براى دوستان و دوستى هایش احترام 

قائل است و از درگذشت آنها دلخون و دلشکسته مى شود، چنان که در مقابل مشکالت شخصى 

و خانوادگى اش نیز همین واکنش را دارد. به طور مثال حجم چشم گیرى از شعرهاى این کتاب 
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را کارهایى تشکیل مى دهد که شاعر، آنها را به یاد مصیبتى اتفاق افتاده در اقلیم دور، دربارة 

مردمانى که با او نه هم تبارند و نه هم زبان، سروده است:

است    بى زنگار  آیینۀ  که  فیلم  آن  بنگر 

بنگر آن فیلم که خود کرده به حق ضبط نوار

این نه افسانه، که از باب حقیقت شرحى است                                                

عکس گیرنده ز هر منظره در دیدار اســت

آنچــه از صرب دغل، کردة ناهنجار اســت

زان جنایــات کز او نوع بشــر بیزار اســت

     از دید او مهربانى را نمى توان ذخیره کرد و به هنگام، مورِد مصرِف عاقالنه قرار داد. مهربانى 

و محبت به موجودات، چون طبیعت آفتاب و باران در نهاد آدم هاى نیک سرشت نهاده شده است 

و ناخودآگاه در جایگاه و موقعیت خودش مى تابد و مى بارد و بر خشک و تر یکسان مى بارد و 

مى تابد. در دید ایشان زندگى خانوادگى و دوستانه از کارهاى اجتماعى منفک نیست.

هر  از  و  مى گیرد  درسى  اتفاق،  هر  از  او  دارد.  عبرت بین  کامًال  نگاهى  زندگى  به  ادیب       

پیش آمدى حکمتى مى اندوزد. این شیوه همان نگاه سنتى و حکمت اندوز است که حکیمان تمام 

جهان را داراى راز و پیام و معنى و اشارت مى دیدند، نه کور و کر. بهتر است براى رسیدن به 

این سیما از دو شعر از خود ایشان مدد بگیرم. ایشان مثنوى اى دارد که در خردادماه سال 1327 

در اصفهان سروده است، زمانى که هنوز جوانى بیش نبوده است.

فــراق  شــب هــاى  جملۀ  از  شــب  وثــاقیــک  بــه  خــزیــدم  آزرده  دل  کــه 

     داستان مربوط به سال ها پیش است که شاعر به زادگاهش شهر «گزبرخوار» برگشته و با 

تفنگ و تیراندازى دمخور مى شود.

بگذشت تمرین  ز  کــه  روزى  چند 

ــر هــدفــى  ــم بـ ــ ــر زن ــی ــى ت ــک ــا ی تـ

ــت                                   ــر شـــاخ درخ ــه س ــى ب ــرغ بـــود م

دشت ــب  جــان شــدم  ــه  خــان از  روزى 

شعفى و  ســــرور  ــاس  ــسـ احـ ــم  ــن ک

ــا بخت ــى ب ــوی ــو گ ــر شـــاخ ت شـــده س

     شاعر مرغ را هدف تیر ساخته و آن بینوا از شاخه به زمین افتاده و مى میرد. اما خودش بعد 

از حادثه:

زار  مرغک  آن  کشتن  از  پــس  مــن 

شــدم  دلــگــیــر  و  آزرده  خـــود  ــز  ک

قــرِب ســــالــى پــس از آنـم نـاچــار  

ــه دچـــار ــونـ بـــه نـــدامـــت شـــدم آن گـ

ــدم ــر ش ــی ــص ــق ــت شـــرمـــنـــدة ت ســخ

خشـــک شـــد چشــمۀ طــبـع ســـرشــار
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     این حکایت نشانگر باطن شخصیتى است که با طبیعت حس یگانگى دارد و به قول سهراب 

سپهرى قانون درونى شان به آنها هشدار مى دهد که آب را گل نکنند. ما از این گونه آدم ها داریم 

عمل  بازتاب  چون  دارند،  آسوده اى  روان  آدم ها  تیپ  این  باشند.  شاعر  که  نیست  نیاز  حتماً  و 

بیرونى شان را به راحتى در آیینۀ درونشان مشاهده مى کنند. اینان به وضوح مى بینند که «اگر 

سبزه اى را بکنند خواهد مرد.» مى توان آنها را آدم هاى معنوى گفت. از ویژگى هاى انسان هاى 

آرامش رسیده دارند.  به  آنها درونى  از زندگى شان دارند.  معنوى، بهجت و شادى اى است که 

این آرامش است که بعد از سال ها و آن هم در حوالى هفتاد و چندسالگى موجب سرودن چنین 

قصیده اى مى شود:

بــرى مــالل  از  هفتــادم،  آســتانۀ  در 

هنوز شــور شــبابم به ســر بود هر چند

هنــوز نوگل عشــقم به دل بَود شــاداب

هنــوز نغمۀ شــورآفرین ســازى خوش 

هنوز عشــوه گرى خوش نگاه و سیمین بر                         

هنوز مانده نشــاطم به دل چو یاس طرى

خیره ســرى غیــر  بــه  ندیــدم  روزگار  ز 

شــکفته چون به بهــاران بنفشــۀ طبرى

بــه تارهاى دلم سرکشــد بــه زخمه گرى

ربایــد از بــر من دل چــو دلبــران پرى

     حال شما مقایسه کنید این حال و احوال را با جوانان امروز که هنوز از دهانشان بوى شیر 

جدا نشده، گرفتار یأس فلسفى و پوچى زندگى مى شوند و به هزار گونه مخدر و قرص و الکل 

گرفتار مى شوند و طبعاً آثارشان نیز انعکاس دهندة همین گونه رویاهاى مخوف است.

3

ساختار فکرى جناب ادیب برومند نیز قابل توجه است. او از یک طرف آدمى است روشنفکر و 

زندگى را سراسر در راه مبارزه با استبداد سپرى کرده است. از فعاالن جبهۀ ملى بوده و اینک نیز 

مسئول آن جبهه است. اما کلمۀ «روشنفکر» به تنهایى نمى تواند ساختار فکرى و رفتارى ایشان 

روشنفکران  اول  شده اند.  طبقه بندى  دسته  سه  در  عموماً  ایرانى  روشنفکران  بدهد.  نمایش  را 

الییک و بى اعتقاد به مبانى دین و ملیت؛ دوم روشنفکران الئیک اما ملى گرا و سوم روشنفکران 

دینى. ادیب در هیچ کدام از این ساختارها نمى گنجد. او هم روشنفکر است، هم معتقد به دین 

و مذهب و هم به ملیت و فرهنگ ایرانى به عنوان یک عنصر کارآمد توجه دارد. شاید صرف 

داشتن این سه شاخصۀ فکرى هم نتواند چندان مهم تلقى شود، اما آنچه مهم است این است 

که ایشان بسیارى از کلیشه هاى فکرى طیف هاى گوناگون را شکسته و در عمل و تفکرش بر 
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مدار خاص خودش در حرکت است. «گفتمش: چونى؟ جوابم داد: بر قانون خویش.»

     خوب است مسئله را کمى عینى تر دنبال کنیم. وقتى جنگ ایران و عراق شروع شد، ما 

دیدیم که بسیارى از روشنفکران، حتى شاعران و داستان نویسان به این بهانه که روشنفکرند و 

روشنفکر البد نباید طرفدار جنگ باشد و آنها صلح کل اند، یکباره سکوت کردند و وقتى به آثار 

خلق شدة آنها در این سال ها نظر مى کنیم، مى بینیم چه مقدار هنرمندانه توانسته اند این اتفاق 

عظیم کشور و جامعه شان را نادیده بگیرند و به بهانه هاى گوناگون از کنارش بى تفاوت بگذرند. 

ما به این بهانه ها کار نداریم. هر کدام ممکن است براى خودش دلیل و حجتى داشته باشد، اما 

مهم این است که سرانجام آن بهانه ها توانست آنها را راضى کند. اما ادیب از آن جمله آدم هایى 

بود که نمى توانست صرف به این دلیل که مثًال سیاست هاى نظام را نمى پسندد به مصائب جنگ 

نیز بى توجه بماند. این بود که شعرهاى بسیارى در کارنامۀ ایشان است که به موضوع جنگ 

پرداخته است.

اى دلیــران وطــن! روى به پیــکار کنید  

حمله ور گشــت به ما لشــکر صــدام پلید

روز جنگ اســت، شــما نادره مردان رشید               

خاك ایران تهى از دشمن خونخوار کنید

بهر دفعش ز دل و جان همه پیکار کنید

ســزد ار همــت مردانــه پدیــدار کنید

     از طرف دیگر، روشنفکرى و ملى گرایى ایشان باعث نمى شود که به فرهنگ دینى خودش 

بى تفاوت یا بدبین باشد. این کلیشۀ دومى است که در ساختار تفکر ایشان دگرگون شده است. 

ما در آغاز این مقال به قصیدة زیباى ایشان دربارة شخصیت امام جعفر صادق (ع) اشاره کردیم 

و البته کارهاى ایشان به همین یکى دو مورد خالصه نمى شود. روح دین دارى و نگاه معنوى را 

مى توان در سراسر کارهاى ایشان مشاهده کرد و از آن جمله شعر زیبایى که به مناسبت شب 

عاشورا سروده است که در نوع خود یک کار تازه است:

ــاك  ــه ن ــول ول دل شـــکـــن  شـــب  آن 

ــۀ دردانــگــیــز ــع ــاج ــک ف ــب یـ شـ

ــف قــرون  ــاری ــص شــب یــکــتــا بــه ت

ــدر افــالك ــ ــکــن ان شــب وحــشــت ف

رســتــاخــیــز گـــه  بـــه  تـــا  دل  داغ 

ــون خ حــشــمــت  ــدآورى  ــ ــدی ــ پ در 

     شاعر، بعد از این که در ابیاتى این شب اسطوره ساز را شرح و بسط مى دهد، به شخصیت 

اول ماجرا یعنى امام حسین (ع) نزدیک مى شود و ذهنیت ایشان را در چنین شبى براى ما تفسیر 

مى کند:
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ــیــک انــدیــش ن ــس  ــف ن مـــبـــارك  آن 

ــى ــ ازل ذات  شـــنـــاســـنـــدة  آن 

روز  انــدیــشــۀ  در  غــرقــه  ــب  ش همه 

ــش ــی ــى ک واالی مظهر  ِمــهــیــن  آن 

على ــد  ــرزنـ فـ ــه  ــتـ آراسـ و  ــاك  ــ پ

سوز و  ماتم  آن  از  آیــد  پیش  چه  که 

 بعد از این، روایت کم کم درونى مى شود تا مى رسد به عینیت بخشیدن و تجسم حوادث فردا:

فاجعه ها  آن  همه  چشمش  پیش 

ــرداســت  ف ــوردى  ــ خ و  زد  ــر  ــراب ــاب ن

را    فـــردا  درون  ــِم  ــش چ از  دیـــدى 

ــردا فـ ــح  ــب ص ــه  بـ ــت  ــى رفـ مـ رژه 

صدهاست شیاطین  و  چند  َمــلَــکــى 

را ــا  ــره س تــن  و  ــردن  ــ گ از  دور، 

که داستان نویسان امروزى به آن فن آیینۀ ذهنى و نیز فالش 
-
     استفاده از فن به نسبت نوین 

با توجه به شخصیت امام حسین و چشم غیب بین او که به حقیقت اتفاقات 
 -
فوروارد مى گویند

فردا را به عینه مشاهده مى کرد و این گونه نبود که مانند بقیۀ خلق خیال و تجسمى بکند، جالب 

توجه است. تاکنون کمتر کسى از سرایندگان عاشورا به این شیوه و روش به این قضیه پرداخته 

است:

مى دیــد  ســواران  جملــه  ســرنگون 

ســاله هیجــده  گلگــون رخ  پــور 

خــون  دریاچــۀ  بــه  عبــاس  دیــد 

پریــش و  مســئول  و  آشــفته  خواهــر 

همــگان  آن  پــس  ز  را  خویشــتن 

گــرد بــر گــرد خــود از دشــمن دون                                            

مى دید ــاران  یـ زده  ــون  خ در  غــوطــه 

ــه ــگ الل ــ ــه رن ــرق بـ ــ ــا ف ـــاى تـ پـ

چــون ــد  ــال ن و  ــد  ــى زن م ــا  پ و  دســـت 

ریــش دل  ــا  ب او  ــر  ب در  کـــودکـــان 

ــدان ــی م در  ــرد  نـــگـ ــا  ــه ــن ــک وت ت

ــرون ب انــــدازه  از  بیند  دد  و  دیـــو 

نزاع و  به یک  آن گاه  نمایش مى دهد و  امام  از دریچۀ ذهن  ابتدا واقعیت هاى فردا را  او       

کشمکِش به ظاهر درونى اشاره مى کند که در آن امام با خودش گالویز است که چه کند. آیا 

بیعت یزید را قبول کند یا نه و سرانجام:

ــام   ام فـــرورفـــت  ــشــه  ــدی ان در  ــس  پ

جنگ یـــا  بــیــعــت  ــۀ  ــش ــدی ان ـــدر  انـ

گذشت                        لحظه  آن  در  که  نبردى  در 

کــدام گــزیــنــیــم  دو  ــن  زیـ ــزد  سـ کــه 

ننگ و  ــرازى  ــرافـ سـ بــیــن  ــد  ش جــنــگ 

گذشت؟ چــه  امــامــم  بــه  گویم  چــه  مــن 

     در حوزة سیاست نیز شاعر ما از آن دست آدم هایى است که تابوى قدرت را شکسته است و 

براى رسیدن به آن حاضر نیست خودش را به آب و آتش بزند. از این لحاظ نیز یک سیاستمدار 
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باثبات است. سیاستمدار باثبات شاید یک تضاد باشد، زیرا سیاستمدارى در این گوشه از جهان 

از  راحت  این حوزه خیلى  داده است که در  نشان  ایشان  ثبات مستمر. ولى زندگى  یعنى عدم 

جذب شدن در ساختار قدرت مصون مانده است.

 4

وقتى از عالم معنى و شخصیتى گام را فراتر بگذاریم و اندکى بحث را به حوزة ادبیات و کارهاى 

عملى ایشان بکشانیم، باید گفت که ما جناب ادیب برومند  را شاعرى کالسیک مى یابیم و بنا 

به قول خودش نئوکالسیک. البته خود من نیازى به این حس نمى کنم. اگر مضامین و برخى 

تفاوت هاى صورى و زبانى را مالك این نئوکالسیک شدن بشماریم، در آن صورت از رودکى 

تا ادیب برومند کدام شاعر زبان فارسى را مى یابیم که به تناسب استعداد و زمان و شخصیت و 

جغرافیا و حوادث روزگارش نسبت به شاعر قبلى اش مقدارى نوآورى و تفاوت نداشته باشد؟ حتى 

ضعیف ترینشان. به گمان من این تفاوت ها در حدى نیست که آنها را نئوکالسیک بخوانیم. اگر 

چنین بود باید در قدم اول سرهنگان شعر فارسى از قبیل موالنا و فردوسى و بیدل خودشان را 

از دایرة شعر رایج روزگار خود جدا مى کردند و براى سروده هاى خویش، نامى دیگر برمى گزیدند، 

که این کار را نکردند، زیرا به گمان و باور آنها این تفاوت ها و تغییر سبک ها و خیال ها در ظرف 

بزرگ شعر کالسیک مى گنجیده و آنها البد تفاوت بنیادینى را احساس نمى کرده اند تا نیاز به 

تسمیۀ تازه اى بوده باشد. هر چند باید تصدیق کرد که تفاوت هاى مهمى از مطالب زمانى گرفته 

تا نحوة تعبیر و مضامین ظاهر شده است. این است که من بهتر مى دانم که کار غزل سرایان و 

که تا حدود بسیار زیادى متأثر از فضاى نیما و شعر بعد از ایشان اند 
 –
مثنوى سرایان جوان امروز 

– نیز همان شعر کالسیک خوانده شود، چون قبول این همه تغییر در نام گذارى را نیز از نتایج 

مى دانم.  سنت گرایان  تدریجى  کوتاه آمدن هاى  و  نوگرایان  قشون کشى هاى  و  تبلیغات  همان 

به هرحال، داشتم مى گفتم که شعر جناب ادیب به تمام معنى یک شعر کالسیک است، با همان 

چم وخم ها و شیوه و شگردها:

ــدوه ــ ــم کــتــیــبــۀ ان ــن ــن م ــ ــا، ای ــ ه

ــن مــنــم شــمــایــل افــســوس  ــا، ایـ هـ

تشویش ــچــۀ  دری مــنــم  ــن  ایـ ــا،  هـ

هستى ــش  ــاک ــش ک در  درمـــانـــده 

رنج و  غــم  ز  ــم  دل ــر  ب ــت  اس کــوهــى 

ویــــران ـــارت  عـــم در  ســـر  بـــر 

ــدان زنـ بـــه  ــصــه  غ ــوب  ــارچـ چـ در 

ــران  ــح ــۀ ب ــراچـ ــر سـ ــوده بـ ــش ــگ ب

ــان ــ درم ــه  ــت ــاف ــی ن دل  درد  ــر  بـ

ــان ــم آسـ ــدن ــی ــش ــس ک ــف نَـــبـــَود ن
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     زبانى فخیم و محکم با اندوه و حسرتى نهفته در تار و پود که یادگار قصیده سرایانى چون 

ناصرخسرو و مسعود سعد سلمان است. این که خوانندة آگاه به شعر کالسیک، بدون این که 

عناصر آشکارى از تأثیرپذیرى آن بزرگان را در این شعر ببیند، ناخودآگاه حس کند که پا در 

قلمرویى گذاشته است که آشنا مى نماید. همان چیزى که باید از آن به عنوان قلمرو مشترك 

یا هم مشرب بودن یاد کرد؛ چیزى که اغلب اوقات با نام تقلید و تبعیت کوبیده مى شود. شاید 

نشانه اى از صور خیال و زبان و تفکر خاص ناصرخسرو و مسعود سعد در این چند بیت نباشد، 

ولى چیزى که هست این است که شاعر از همان راه هایى رفته است که آن پیشینیان رفته بودند 

و چیزهایى را مشاهده کرده است که آنها دیده بودند. همین ناگزیرى در مقصد و منظر مشابه 

سر راه است که آنها را ناچار به حال و قالى مشابه کرده است با تفاوت هایى در طرز تفکر زماِن 

شاعر و مقاصد او.

     خوب است این بحث را همین جا پیش بکشم که تمام پیروى ها و استقبال هایى که در سنت 

هزارسالۀ شعر فارسى از کالم پیشگامان و بزرگان ادب فارسى صورت گرفته است، در قاموس 

نوگرایان این روزها با نام تقلید و تبعیت کوبیده مى شود و همۀ آنها پیروى هایى از سر ضعف 

و خوى و خصلت ارتجاعى و نداشتن جسارت انقالبى تلقى مى شود. این به گمان من قضاوتى 

ظالمانه است. شاید بوده باشند و هستند خیلى از شاعرانى که چنین کارهایى کرده باشند و بکنند، 

اما چیزى دیگرى نیز در کار بوده که از نظرها پنهان مانده است، این که در تفکر سنتى ما غم 

از این دست، یک نکته بیش نبوده است که همان یک نکته در زبان ها و  عشق و مفاهیمى 

بیان هاى گوناگون جلوه گر مى شده و رنگ کهنگى به خود نمى گرفته است.

از هر زبـان کـه مـى شنـوم نـامـکرر اسـتیک نکته بیش نیست غم عشق و اى عجب     

     این سنت هاى جاودانى معموًال بهترین بیانشان را در زبان یکى از شاعران مى یافته است 

و شاعران بعدى وظیفه نداشته اند که سنتى تازه کشف کنند، بلکه رسالت آنها این بوده که این 

سنت کشف شده و بیان شده را در بیان ها و صورت هاى گوناگون به گوش مردم برسانند. اگر با 

زبان ادیان سامى سخن بگوییم، در جهان یک صد و بیست و چهار هزار پیامبر آمده است و از 

این مجموع فقط یک صد و ده تاى آنها رسول است و تنها پنج تایشان اولوالعزم و صاحب شریعت. 

باقى همه آنهایى بوده اند که مردم را به سمت شرایع پیامبران صاحب کتاب و رسالت قبل از 

خود فرامى خوانده اند. در شعر فارسى نیز با این باوِر به گفت نیامده، که صورت داستانى کامل 

عشق در زبان و بیان نظامى و حماسه در کار فردوسى و پند و حکمت در کار سنایى و عطار و 
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قصیده در بیان فرخى و خاقانى و انورى متجلى شده است، از باقى بزرگان هر که مى آمده، سعى 

مى کرده است که کارهاى خودش را بر اساس این الگوها سامان بخشد.

     آنان مى کوشیده اند که بدین ترتیب، خودشان را هم محک بزنند و هم بپرورانند و هم از 

دنیاى حکمت و معرفت آن بزرگواران اگر چیزى فراگرفته اند با زبان ساده تر و تازه تر به مردم 

روزگارشان هدیه بدهند، زیرا آن الگوها باید همانند کتاب هاى مقدس و اسطوره هاى باقى که 

از باد و باران گزندى نمى یابند، استمرار بیابند و در هر قرنى به شکلى اظهار وجود کنند. این 

نگرش از نوعى سنت فکرى و اجتماعى و اسطوره اى برمى خاسته و چندان ربطى به سرقت ادبى 

و دزدى و تقلید کورکورانه و صرف نداشته است. به عنوان مثال وقتى نظامى بزرگ شاهکارهاى 

خودش را در منظومه سرایى خلق کرد، به گمان شاعران یک الگوى ازلى از توصیف عاشقانه 

خلق شده بود و مى بایست استمرار مى یافت.

     این بود که شاعران بزرگى مانند امیر خسرو دهلوى و عبدالرحمان جامى نیز که شاید از 

نظر علم و حکمت از خود نظامى چیزى کم نداشتند، خودشان را ملزم به پیروى مى دانستند. 

این که آنها بر همان شکل و شمایل ایشان خمسه سروده و دقیقاً همان داستان  هاى چند بار 

سروده شده را از نو به نظم مى کشیده اند، ریشه در این حالت ها داشته است. خمسۀ امیر خسرو 

دهلوى و بهارستان جامى و بسیار نظایر دیگر از این دست، خود گواه این است که قضیه از چه 

قرار بوده و زاویۀ نگرش این بزرگان به موضوع چگونه بوده است؛ و اال این بزرگان به گمان من 

آن قدر درك و استعداد داشتند که با اندکى تغییرات، از بار این تشابه بکاهند و فضاهاى تازه ترى 

را تجربه کنند. در سنت، تکرار یک اصل است؛ «و لن تجد لسنت اهللا تبدیال.»

     این که ما در ادب کهن فارسى مى بینیم که شعر بعضى از بزرگان استقبال و تضمین مى شود 

و گاه به صورت هاى ترجیع و مخمس و مسدس درمى آید و گاه قصایدى تبعیت و نظیره سازى 

نوعى  بزرگان،  آثار  با  برخورد  در  آنها  حاِل  است.  نبوده  ضعف  و  نادانى  سر  از  همه  مى شود، 

رونویسى از حرز و دعا بوده است. این که آتش مقدسى افروخته شده و بقیه باید مقدارى از همان 

آتش اقتباس کنند و به عنوان تبرك و شفا با خودشان داشته باشند خود حقیقت قابل قبولى 

است، گذشته از اینها، نوعى مراعات ادب نیز بوده است. 

بوده  نه تنها در حوزة شعر که در عرفان و حکمت و فقه و کالم نیز مرسوم  این سنت       

است. این که اغلب بزرگان فقه و کالم و فلسفۀ ما از خود اثر مستقلى به جا نگذاشته و فقط به 

حاشیه نویسى و شرح نویسى و مقدمه نویسى روى آورده اند نیز ریشه در همین باورها دارد. اما در 
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روزگار ما چون به آن مبانى شک شده است، بنابراین به تمام توابع آن نیز به دیدة شک و تردید 

نگریسته مى شود و مردِم امروز، مدام بر طبل نوگرایى مى کوبند، به این گمان که حقایق جهان 

نیز چیزى از قبیل صنعت است که هر روز بتوان چیزى را کشف کرد و به نام خود به ثبت رساند 

و هم جریان هاى جدید و مانیفست هاى پشت سر هم منتشر کرد.

     این است که اگر فى المثل امروزه ما در کار شخصى چون ادیب برومند به پرداختن مطلب به 

شکل تمثیل و حکایت هاى کوتاه و بلند برخوردیم، فوراً شمشیر انتقاد را از رو نبندیم و نگوییم 

وقت این گونه کارها سر آمده «که این شیوه ختم است بر دیگران.» روزگار ما نیز نیاز به این گونه 

تمثیل ها و حکایت ها دارد و افرادى در مقام و موقعیت جناب ادیب با وقوف به سابقه دار بودن 

چنین کارهایى، دست به آفرینش مجدد مى زنند.

روم ز  ــد  آم مــردى  ــران زمــیــن  ای بــه 

درى  ــظ  ــف ل ــت  ــرف ــگ ب فـــرایـــاد 

بوم ــاك  پ ــن  ای در  چندى  ــرد  ب ســر  بــه 

خوش محضرى بــه  درآمـــد  جــا  هــر  بــه 

     حکایت گوى روزگار ما، سوژة داستانش را از روزگار ما برگزیده است. سوژه اى آشنا و ملموس 

و یکى از عیوب اجتماعى رایج در جوامع ما، ایشان در ضمن براى این که داستان واقع بینانه بیان 

شود، دیدگاه آن را تغییر داده و از زاویۀ نگرش یک فرد خارجى روایت کرده است.

خویشتن کــشــور  زى  برگشت  ــو  چ

بگوى ــدى؟  دی چه  ــان  آن خــوى  از  که 

ــان  ــردگ م از  ــس  ک ــدم  ــدی ن بگفتا 

کسى ــدم  ــدی ن هــم  ــان  ــدگ زن از  هــم 

است زنــده  ار  کــس  قــدرش  ــد  ــدارن ن

انجمن در  کـــرد  پــرســشــى  کــســش 

ــوى ــاك خ ــا پ نــکــوهــیــده رســم انــد ی

ــان ــی ــران ــد ای ــن ــاش ــه بـــدگـــوى ب کـ

بسى ــاشــد  ب ــوى  ــدگ ب ز  ــن  ــم ای ــه  ک

ــده است ارزنـ و  ــدر  ــران ق مــیــرد، گ چــو 

     پایان بندى حکایت نیز کوتاه و نتیجه گیرى آن در حد یک بیت موجز و تأثیرگذار است. بلى، 

داشتم مى گفتم که شعر ادیب در ادامه سنت شعرى ادبیات فارسى آمده است. این است که در 

بسیارى از شیوه هاى بیانى و ساختارى، از آن قوانین متابعت مى کند. البته مدخل هاى این تتابع 

و هم آوایى بسیار است و ما در اینجا قصد ورود به آن دنیا را نداریم. چیزهایى مانند شیوه هاى 

ورود و خروج از مطلب، پروراندن مطلب، مبانى زیبایى شناسى و در مجموع نوع نگاه به جهان 

و سوژه ها، همگى همان چیزهایى است که ما الگو و خاطره اى از آن را در بایگانى ذهن خود از 

شاعران دیگر نیز داریم و دیده ایم و ادیب آنها را متناسب با نیاز زمانۀ خود و همسو با موضوعات 

روزگارش بنا کرده است. کوتاه سخن، ادیب هم در عمل و هم در نظر شاعرى است با پسندهاى 
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کالسیک. از این رو است که گاه در البه الى برخى از اشعارش ما انتقادهایى نسبت به پدیدة 

شعر نو یا برخى از شاعران شعر نو مى بینیم. ایشان در قصیده اى، حکایت گونه اى را در این مورد 

نقل مى کنند:

پیراستآمــد از درم یارى، صدر محفلم آراســت غم  ز  خاطرم  بارى  خود  ورود  با 

     این دوسِت تازه آمده برایش از اتفاقات بیرونى مى گوید و از این که دیروز به کتابخانه اى رفته 

بودم و مى دیدم جمعى از خریداران، کتاب شعرى را مى خرند که آیتى ز استهزاست:

آن کتاب اشــعارى اســت از تبار شعر نو 

قســمتى از آن مهمل، پاره اى دگر مبهم            

جّد بدتر از هزلى کز مزخرفى غوغاســت

در کمال بى وزنى، سست و عارى از معناست

     اینها در واقع همان انتقادات اصلى است که در روزگار گذشته و تاکنون نیز بسیارى دیگر، 

از جمله شاعر این کتاب، متوجه شعر نو بوده و مى دیده اند و سرایندگان و خواهندگان این گونه 

این  شعرها را بى ذوقانى مى دانستند که افسنتین در مذاقشان مزة حلوا را دارد. شاعر در ادامۀ 

قصیده با اشاره به نام و نشان سرایندة این کتاب، نمونه اى از تخیالت افسارگسیختۀ این دست 

شاعران را یادآور مى شود:

گفتارى عامیانــه  زحمــت،  بى تحمــل 

ترجمانــى از خــارج بایــد آورنــد اینجا 

گوید این که موشى را دیشب آسمان زایید    

زیر هم نگاریده کاین سروده اى شیواست

تا کند به ما تفهیم معنى اش که ناپیداست

فیلى از ته فنجان زد دهن به ظرف ماست

است، شعرى پرکاربرد  فارسى  ادامۀ شعر کالسیک  در  نیز  لحاظ کاربردى  از  ادیب       شعر 

شاعر  از طرف  شاعر مطرح مى شود،  دربارة  از سمت جهان  تقاضایى که  هر  کثیراالضالع.  و 

پدید  را  بسیارى  و سوژه هاى  موضوعات  این عرضه و تقاضاست که  و  است  همراه  اجابتى  با 

مى آورد. به عبارت دیگر هر کنشى که در جهان آفاقى و انفسى شاعر اتفاق بیفتد، از طرف شاعر 

واکنشى متناسب را به دنبال دارد. این است که ما دنیاى شعر ادیب را متنوع مى یابیم. مثًال وقتى 

کشورش با خطر اختالف داخلى مواجه است، شعر ادیب چون مصلحتى اجتماعى سر مى رسد و 

هشدار مى دهد:

ــاودانــى ج ــان  ــ ـــادگ آذرآبـ اى  ــو  امــانــىت در  ستم پیشگان  کــیــد  ز 

 این حساسیت همان است که در جاى دیگر در مقابل یک حادثۀ طبیعى خودش را نشان 

مى دهد، حال چه این حادثۀ طبیعى زلزلۀ غرب باشد یا رخدادى دیگر.
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کز قهــر طبیعت همه بى تــاب و توان انددر غــرب تو را دســته اى از هم وطنان اند

یا سیل برخوار:

بــر ســر گرفــتچــو از کــوه خورشــید ســر بــر گرفت چتــر  ابــر ســیه  ز 

وقتى نفاق خارجى این کشور را تهدید کند، باز این شعر شمشیرى است آخته:

گمــار  همــت  و  خیــز  ســحر  گــذارنســیم  کــن  آنــکارا  منــزل  ســر  بــه 

از حقیقتى مظلوم دفاع کند، باز ادیب   و اگر در گوشه اى از جهان، مردى – مثًال گونترگراس – 

نمى تواند بى تفاوت بماند:

نامــور هنرى مــرد  اى  گونترگــراس! 

باید تــو را شــناخت به عنوان یــار خیر  

گردید شــر به درگــه خیر آســتانه بوس 

از مــن تــو را درود و ثنــا بــاد بى شــمر

بایــد تــو را ســتود به پیــکار دیو شــر

آمــد چو دســت نقِد تــو از آســتین بدر

     و این گونه است اگر ببیند که کشور همسایه و برادرش افغانستان بعد از آن همه قهرمانى 

دچار نفاق داخلى شده و مردمش بى محابا به جان هم افتاده اند:

کــه برد شــکوة مــن جانب افغانســتان

کاى برون کرده سر از چنبر دشمن به جهاد 

اى شــهامت صفتانى کــه نکردید درنگ

چیست این کشمکش شوم و نزاع منحوس                   

شــکوه نه، بلکه مالمت ز سر خشم دمان

کرده بیرون ز وطن خصم نکوهیده نشــان

یــک دم از بهــر برون رانــدن بیدادگران

بین احــزاب و فِــَرق مایۀ ننــگ دوران

     این خصوصیت را به عبارت دیگر مى توان این گونه بیان کرد که ادیب شاعرى است متعهد 

و این تعهد است که از همان اوان جوانى دامن او را گرفته و مدام از این حادثه به آن حادثه 

مى کشاندنش. ایشان نمى تواند اتفاقات دنیاى بیرونش را نادیده بگیرد. این تعهد البته یک تعهد 

صرف ذهنى و کلى هم نیست که بشود آن را با سرودن چند شعر و همدردى زبانى تسکین داد. 

زندگى شاعر نشان داده که ایشان از جوانى تا به امروز در کانون نزاع ها و جریان هاى سیاسى 

کشورش بوده است و تعهد ُپر خطرى را نیز پشت سر نهاده است. او چنان که گفته شد در همان 

زمان که با عینى ترین مسایل اجتماعى کشورش از قبیل انتخابات، جنگ و نفاق درگیر است، 

با شخصى ترین وقایع زندگى از قبیل تصادف شهناز خواهرزادة همسرش و بسیار دیگر امور از 

این گونه نیز، دست به گریبان و اینها در شعرش انعکاس گسترده و درخور یافته است.
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جناب ادیب در این مجموعه و مجموعه هاى دیگرش قالب هاى بسیارى را آزموده و در مجموع 

نشان داده که در تمامى این قالب ها طبعش روان است و فکرش بلند. او به قول خودش آن گاه 

که از معشوق جدا مانده و کارى از دستش برنیامده، غزل هایى را نیز شکار کرده است:

جدایــم از تو و در حیرتم چــه کار کنم 

نوشــتم این غــزل تــازه را در آن دفتر

را دل  تســلّى  ندانــم  فریــب  ره 

مگــر گهــى غزلــى در غمت شــکار کنم

کــه داده اى تو به مــن تا که یــادگار کنم

نــه مــرِد آن که بــر او حّقه اى ســوار کنم

     از حق نگذریم، گذشته از فضایل غزل کالسیک که در اکثر غزل هاى ادیب دیده مى شود، 

صمیمیت  و  بیان  سادگى  نیست.  خالى  نیز  امروزین  تازگى هاى  از  ایشان  کارهاى  از  بسیارى 

احساس همراه با مضمون یابى هاى تازه و امروزى که در بیت دوم و سوم این غزل آشکار است، 

جالب توجه است. این غزل ها چنان که دیدیم و باز نمونه خواهم آورد، نشان از وجود طبع تغّزلى 

شاعرش دارد. غزل هاى ادیب درعین حال که چم و خم غزل کالسیک را دارد، از ظرافت هاى 

غزل امروز نیز بى بهره نیست. اینک چند نمونۀ دیگر از غزل هاى ایشان که این خصوصیات را 

داراست:

اى آشــنا کــه در دل و اندیشــۀ منــى 

دل انگیز شاعران     به شــعر  مضمون صفت 

چون جوهر حیات که جوشد به شاخ و برگ

دلــدادة توام چــو تو بر خویــش داده دل                                                                      

شــیرى مگــر کــه پادشــه بیشــۀ منى

منــى اندیشــۀ  نهانگــه  در  بنشســته 

جارى همیشــه در رگ و در ریشــۀ منى

ســخت این قدر مگیر که هم پیشــۀ منى

***

چون نشــئۀ شــراب کهن در ســر منى

بــا چشــم دل نظاره گــر پیکــر تــوام

منى  بر  در  همه گه  منى  دل  در  تا 

منى پیکر  شاهرگ  به  خون  چو  جارى 

قیاس روى تو با حســن مــاه نتوان کرد   

مکــن مغالطــه در کارها که کــژ ره، را 

بــه داورى همه گه اشــتباه نتــوان کرد

به حق مقایســه با شــاهراه نتــوان کرد

     از ایشان در قالب هاى مثنوى، دوبیتى، رباعى و قطعه نیز کارهاى قابل تأملى داریم. از لحاظ 

درون مایه نیز در حوزه هاى مختلف سیرى داشته است و بنا به قول خاقانى «ز ده شیوه کان 

حلیت شاعرى است» در کار ایشان مى توان نمونه هاى خوبى را نشان داد. اما حقیقت این است 
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که قالب اصلى ایشان را باید قصیده دانست. قصاید ادیب از پاره اى جهات بر دیگر شعرهایش 

برترى دارد. او در قصیده مانند ماهى اى که در دریا شنا مى کند خیلى راحت است و از تنگناهاى 

فنى و معنوى این قالب به سادگى عبور مى کند. ایشان در بحرهاى مختلف و با قوافى گوناگون 

قصایدى دارد. این قصاید گاه بلندند، گاه کوتاه و متوسط. اما شاعر در تمامى آنها تناسبات و 

لوازم کار و موضوع را در نظر گرفته و شعر را به نسبت آن طرح و بسط مى دهد. اگر در سوگ 

است یا مدح1، اگر در طنز و طعن است و حماسه، کامًال با این گونه گونى موضوع سازگار مى کند. 

به عنوان مثال در همان قصیده که بخش هایى از آن در مطلع این مقاله آمد، چون موضوع کار 

سخن از امام جعفر صادق (ع) است، بسامد کلمات و ترکیبات مربوط به این فرهنگ در آن باال 

مى رود و فضاى قصیده در کل فضایى روحانى و معنوى است:

علــم لدنّیــش بــود و مکتســبش نیز 

پیــر خرد بــر برش چــو قــارى ابجد 

قبســاتش               از  منــّور  معالــم  طــوِر 

مشــارق آفتــاب  فضلــش  گســترة 

عالــم کل بــر برش چــو طفــل ُمراهق

متطابــق او  وزن  بــه  مــکارم  کــوه 

    اما وقتى سخن از یک مفاخرة قومى است، دایرة واژگان و صور خیال و طنین کالم به کلى 

عوض مى شود:

ــیــم ــران ای و  ــرد  مـ میهنى  مــنــم 

ــت  ــ آرزوس میهنم  ــرازِى  ــ ــراف ــ س

آموختم                 حکمت  ــن  ای فــردوســى  ز 

ــم ــی ارزان اســـت  فــخــر  و  ــّر  فـ او  ــز  ک

ــامــه بــــادا ســرافــشــانــیــم ــن ک ــدی ب

ــم ــی ــان ــراس ــم خ ــی ــک فــــرى بـــر ح

 و وقتى که بخواهد دربارة فصل بهار قصیده اى ساز کند، مى بینیم که لحن کامًال تشویقى و 

تهییجى است و وزن نیز از اوزان طرب زا و متحرك:

خیــز و بنگر به چمن رحمت بى چونى را

نوبهــار آمــد و آورد بــه گلــزار وجود  

                                      

در طبیعــت همه جــا، نقــش دگرگونى را

خوبــى و نغــزى و زیبایــى و موزونــى را

     نکتۀ قابل عرض دیگر این که با وجود پروردن قصاید بلند، ادیب در قافیه بندى بسیار توانا 

عمل مى کند. قافیه را اغلب در شعرش خوش مى نشاند و دچار تکلّفات غیرمعمول نیز نمى شود.

     صور خیال در شعر ادیب اغلب بر مدار تعادل حرکت مى کند. یعنى شعرهایش درعین حال 
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1 . مقصود از مدح اوصافى است که ادیب دربارة بزرگانى که درگذشته اند سروده وگرنه ادیب مدحى براى زندگان نگفته 
است.



که عارى از عناصر خیال نیست، خیال ها طورى اند که خودشان را به رخ خواننده نمى کشند و به 

عبارتى فضل و فخر نمى فروشند. عناصر خیال خیلى ساده در خدمت محتوا قرار مى گیرند و کنار 

مى روند. صور خیال جناب ادیب اغلب از عناصر معقول و برگرفته از متن تاریخ و ادب است، مگر 

در قصاید خاص وصفى که از عناصر طبیعى و محسوس نیز بهره مى برد. ایشان از ابزار و عناصر 

خیال نیز گرایش افراطى به یکى دو تا عنصر خاص که بتوان آن را مشخصۀ سبکى شعر ایشان 

به حساب آورد، نشان نمى دهد. در کارهایش اغلب ابزارهاى کالسیک مانند تشبیه و استعاره و 

مجاز و البته گاه گاه تشخیص دیده مى شود. اما در مجموع مى توان گفت که به تشبیه و استعاره 

بیشتر گرایش دارد، اما در تمام این موارد چنان که گفته شد مدار تعادل را از یاد نمى برد؛ چه در 

استفاده از یک ابزار خاص و چه در بهره گیرى افراطى از خیال، حتى وقتى که سخن از توصیف 

طبیعت در میان است. قصاید وصفى ایشان که دربارة عناصر طبیعت مانند بهار و زمستان و پاییز 

سروده شده و طبعاً مجال بیشترى براى جوالن خیال دارد نیز چنین است.

زمین  ــه  ب هــوا  از  ــارد  ــى ب م بــرف 

اشــجــار آســمــان،  بـــاغ  از  ــى  ــوی گ

ــزد ریـ ــوا  ــ ه درزِى  ــر  ــگ م ــا  یـ

ــرود ــه ف ــو گــویــى ســتــارگــان ب ــا ت ی

سپهر    اوج  ــر  ب پــنــبــه زن  یکى  ــا  ی

تمکین و  حشمت  ــه  ب ــک  ــرم ــرم ن ن

زمین ــه  ب شــکــوفــه هــا  ــد  مــى فــشــان

طین ــه  ب ــه  ــام ج سپید  ــز  ــرده ریـ خـ

ــره پـــرویـــن ــمـ ــنــد هـ ــاب ــت ــى ش م

ــا مــى پــراکــنــد چــنــدیــن ــه ه ــب ــن پ

     زبان شعر ادیب نیز ساده و روان است و در آن از تقّیدهاى کالمى و بازى هاى زبانى خبرى 

نیست. وى در کارهایش بیشتر اخالقى و هنجارپسند است تا هنجارشکن و رند. 

     حسن ختام این نوشته را چند بیت از قصیده اى که در سوگ مرحوم غالم حسین صدیقى 

سروده شده است قرار مى دهیم که دردمندانه و زیباست.

نالم  و  ــم  ــری گ ـــت  دوس مـــرگ  در 

کهسار ــه  ب ــه  ژالـ چــنــان کــه  گــریــم 

اقلیم و  گــریــد  شهر  کــه  ــن،  م نــى 

دلـــدوز   مصیبت  ــن  ایـ ســـوگ  در 

من از  ــن  م گشته  ســیــر  و  ــزار  ــی ب

ــه بــه هــاون ــ ــان کــه دان ــن ــم چ ــال ن

ــرزن ــد و ب ــال ن ــه کـــوى  ــى مـــن، ک ن

ــم شـــده ســـوزن ــن هـــر مـــوى بـــر ت

     من که به یاد سوگنامۀ بلند فرخى در رثاى سلطان محمود افتادم و شاید شما دوستان نیز 

این حالت را حس کرده باشید.
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