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ادیب برومند، شاعر ماندگار 
و چهرة فراموش ناشدنى جبهۀ ملى ایران

دکتر حسین موسویان

پزشک و عضو جبهۀ ملى ایران

آنچه من دربارة شاعر ملى ایران استاد ادیب برومند مى دانم به دو بخش تقسیم مى شود: بخش 

اول دانستنى هایى است که در شرح زندگى ایشان از آغاز تاکنون در کتاب ها و رسانه هاى عمومى 

منتشر شده و در اختیار همگان قرار گرفته است و بخش دوم در ارتباط مستقیم و آشنایى من 

با ایشان از سال 1339 به بعد و به ویژه همکارى نزدیک با آقاى ادیب برومند از مقطع انقالب 

1357 به بعد و در فعالیت هاى سیاسى و اجتماعى به دست آمده است. در مورد قسمت نخست 

یعنى زندگى نامۀ آقاى ادیب برومند آنچه در رسانه ها انعکاس یافته و بیشتر زندگى ادبى و هنرى 

ایشان را مدنظر قرار داده به طور خالصه، بدین شرح است: 

     آقاى عبدالعلى برومند مشهور به ادیب برومند در تاریخ 21 خرداد سال 1303 در قصبۀ 

گز که در فاصله اى کمتر در بیست کیلومترى شمال اصفهان قرار دارد متولد شد؛ و تا دو سال 

ابتدایى را نیز در همین شهر سکونت داشته است. او در هشت سالگى به اصفهان  اول و دوم 



رفته و دورة دبستان و دبیرستان را در اصفهان طى مى کند و در سال 1321 با گرفتن دیپلم 

ادبى دورة دبیرستان را به پایان مى برد. در شهریور همان سال به ادامه ى تحصیل مى پردازد. 

ورود او به دانشگاه مقارن با زمانى است که دیکتاتورى بیست سالۀ رضاخانى فروریخته و فضاى 

سیاسى نسبتًا بازى در کشور پیدا شده است. انتشار مطبوعات با دیدگاه هاى مختلف و کتاب هاى 

فراوان و پیدایش احزاب و اجتماعات جوانان میهن دوست و آرمان گرا را به سوى کسب فکر و 

اندیشه و شکل گرفتن معتقدات رهنمون مى سازد و ادیب برومند یکى از جوانانى است که به 

ذهنیت آزادى خواهى و استقالل طلبى و وطن دوستى جذب مى شود. در دانشکدة حقوق از تدریس 

استادانى چون دکتر سیدعلى شایگان، دکتر کریم سنجابى، جالل الدین همایى، محمود شهابى 

و دکتر عبداهللا معظمى بهره مند مى شود؛ و با افکار آزادى خواهانه و استقالل طلبانه بیش از پیش 

آشنا مى شود. ادیب برومند در شهریور 1324 به گرفتن لیسانس قضایى نائل مى شود و مدتى 

پس از آن به کار وکالت دادگسترى مى پردازد. او در طول زندگى هیچ گونه شغل و پست دولتى 

نداشته است. از لحاظ خانوادگى آقاى عبدالعلى ادیب برومند فرزند مصطفى قلى خان برومند و 

بانو رباب غفاردخت برومند است. 

     خانواده اى که اجدادشان از چند صد سال پیش در همین قصبۀ گز به کشاورزى اشتغال داشته 

و از خانواده هاى سرشناس و معروف اصفهان بوده و همواره از جرگۀ سرجنبانان و آزادى خواهان 

منطقه بوده اند به طورى که جد ایشان به نام «حاج احمد» در مخالفت با قاجاریه و طرفدارى از 

سلسلۀ زندیه به دستور آقامحمدخان قاجار مانند بسیارى دیگر از طرفداران زندیه نابینا شده است. 

آقاى ادیب برومند از دوران دبستان و دبیرستان شیفتۀ شعر و ادبیات فارسى شده و اشعار زیادى 

ادیب الممالک  آثار شاعرانى چون  و مجذوب  فرامى گیرد،  و  مطالعه  را  ایران  بزرگ  شاعران  از 

فراهانى، ملک الشعراى بهار، ایرج میرزا و فرخى یزدى با زمینه هاى میهنى و اجتماعى مى گردد؛ 

و خود نیز کم کم به سرودن شعر مى پردازد ولى در سال هاى نوجوانى اشعار خود را چیز جالبى 

نمى داند و از خواندن آنها براى دیگران و یا انتشار آنها خوددارى مى کند. در سال پنجم دبیرستان 

که مقارن با سال 20 است شعرى را که تحت عنوان «کار و کوشش» سروده بوده براى اولین 

رئیس  توسط  و  مى گیرد  قرار  معلمان  و  توجه همکالسى ها  مورد  مى خواند که  سر کالس  بار 

دبیرستان به روزنامه اى به نام «عرفان» فرستاده مى شود و در آن روزنامه چاپ مى شود. چاپ 

شدن این اثر در روزنامه و استقبال مردم از آن مشوق و محرك شاعر مى شود که به سرودن 

شعر و انتشار آن ادامه دهد. بخشى از اشعار و مقاالت آقاى ادیب برومند که از سال 1321 تا 
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1323 در موضوع هاى مختلف سیاسى و اجتماعى سروده شده و در روزنامه ها به چاپ رسیده 

بود، جمع آورى مى شود و در اردیبهشت 1323 به صورت کتابى به نام «ناله هاى وطن» به چاپ 

مى رسد. پس از آن کتاب هاى متعددى از آثار نظم و نثر آقاى ادیب برومند به چاپ رسیده که 

آخرین آنها تحت عنوان «یادمانده ها» در سال 1391 منتشر گردیده است. فهرست کتاب هایى 

که از آقاى ادیب برومند منتشر شده به این شرح است: تصحیح دیوان خواجه حافظ با مقابلۀ دو 

نسخۀ چاپى و یک نسخۀ معتبر خطى، تصحیح خردنامه ابوالفضل على مستوفى چاپ انجمن 

آثار ملى، تصحیح داستان رستم و اسفندیار، تصحیح داستان سودابه و سیاوش، تصحیح کتاب 

شاعران اصفهان از تذکره تقى الدین کاشانى، تصحیح کتاب شاعران کاشان از تذکره تقى الدین 

اهمیت  دربارة  پیشگاه فردوسى  به  کاشانى، تصحیح کتاب شاعران خراسان (زیر چاپ)، کتاب 

سخن  طراز  کتاب  فن،  این  استادان  و  قلمدان سازى  هنر  دربارة  قلمدان  هنر  کتاب  شاهنامه، 

مقاالتى دربارة ادبیات، هنر، سیاست، کتاب ترجمۀ کلمات قصار حضرت على علیه السالم به خط 

استاد عبدالرسولى، کتاب یادمانده ها، کتاب ناله هاى وطن (نظم و نثر)، کتاب روزگار دژم (شعر)، 

حاصل  دیوان  اصفهان،  مثنوى  کتاب  رهایى،  سرود  دیوان  آزادى،  پیام  دیوان  غزلیات،  دیوان 

هستى، دیوان راز پرواز، دیوان آذین سخن (زیر چاپ)، کتاب پژواك ادب و نگارستان ادیب.

     آقاى ادیب برومند در سال 1326 با دخترخالۀ خود خانم فرنگیس امینى ازدواج کرده حاصل 

این ازدواج سه فرزند است. فرزندان ایشان آقاى دکتر جهانشاه برومند، دندان پزشک و جراح لثه، 

شهریار برومند لیسانس مدیریت بازرگانى و خانم پوراندخت برومند وکیل دادگسترى و پژوهشگر 

زبان و ادبیات فارسى هستند. همسر آقاى ادیب برومند زنده یاد خانم فرنگیس امینى که در حدود 

چهار سال قبل به رحمت ایزدى پیوست بانویى فرهیخته و نیکوکار بود که با آقاى ادیب در تمام 

فراز و نشیب هاى زندگى در مطالبات سیاسى و اجتماعى ایشان همفکر و همراه و یاور بود و من 

بارها حضور ایشان را در اجتماعات مربوط به جبهۀ ملى و در روزهاى 14 اسفند بر سر مزار دکتر 

محمد مصدق رهبر نهضت ملى ایران شاهد و ناظر بودم. 

     آقاى ادیب برومند عالوه بر اینکه شاعرى آزادى خواه و وطن دوست است و قوى ترین آثار 

و اشعار میهنى و حماسى را در دوران معاصر خلق کرده است، خطاطى هنرمند است و دستخط 

بسیار زیبا و استثنایى دارد و در ضمن متخصص کم نظیر در شناخت آثار هنرى و کتب خطى 

و نقاشى هاى تاریخى است و خود مجموعه اى از آثار ارزشمند فرهنگى ایران را براى حفظ و 

این  دارد که  بنا  آنها از کشور گردآورى کرده است و  نگهدارى این آثار و جلوگیرى از خروج 
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مجموعۀ گران بها را در موزه اى از خود به یادگار بگذارد. آقاى ادیب برومند از سال هاى دهۀ 

خود  اشغال  به  را  ما  میهن  کشور  جنوب  و  شمال  از  متفقین  نیروهاى  که  زمانى  از  و  بیست 

درآورده بودند و فرقۀ جدایى طلب پیشه ورى زیر سلطه و تحت حمایت ارتش شوروى به خیال 

جداکردن آذربایجان از ایران بود با سرودن چکامه هایى مهیّج و آتشین به دفاع از یکپارچگى 

ایران و وحدت ملى پرداخت و با انتشار آنها در روزنامه ها مبارزه براى حفظ استقالل و تمامیت 

ارضى ایران را آغاز کرد. در سال 1328 با تشکیل جبهۀ ملى ایران تحت رهبرى دکتر مصدق 

و  نفت  پیروان مصدق و جبهۀ ملى درآمد و اشعارى حماسى در دفاع از ملى شدن  به جرگۀ 

حمایت از رهبر نهضت ملى سرود که برخى از آنها در زمان دولت ملى مصدق با صداى شاعر 

از رادیو، پخش شد. پس از کودتاى ننگین 28 مرداد 32 ادیب برومند که عضو حزب ایران بود 

با تشکیل شوراى مرکزى جبهۀ  پرداخت. در سال 39 و  مقاومت ملى  با نهضت  به همکارى 

ملى، ادیب برومند از اعضاى مؤسس شوراى مرکزى بود و در سال 1340 به عضویت در هیئت 

او در دى ماه سال 1341 در کنگرة جبهۀ  انتخاب شد.  شوراى مرکزى و سمت منشى شورا 

ملى ایران نیز حضور داشت. ادیب برومند در بهمن ماه 1339 و تیرماه 1340 و بهمن ماه 1341 

و مدت ها در زندان هاى قزل قلعه، قصر و  همراه سایر شخصیت هاى جبهۀ ملى بازداشت شد 

موقت شهربانى به سر برد. در سال 1343 زمانى که توطئۀ کج اندیشاِن داخِل تشکیالت همراه 

با تفتین برخى که در حاشیه و در پشت در جبهه  باقى  مانده بودند سرانجام سبب شد که شوراى 

مرکزى با نوشتن نامه اى به دکتر مصّدق اعالم توقف کرده و از رهبر نهضت درخواست کند که 

شوراى مرکزى را به هر نحوى که مقتضى مى داند تشکیل دهد. در این میان تنها ادیب برومند 

و مهندس کاظم حبیبى بودند که از دادن استعفاى دست جمعى خوددارى و با توقف شوراى 

منتخب کنگره مخالفت کردند و کیست که نداند، آن توقف و نقصان وجود منسجم و تشکیالتى 

جبهۀ ملى از سال 1343 تا سال 1356 چه اثرات سویى بر آیندة کشور و سرنوشت مردم ایران 

برجاى گذاشت. ادیب برومند در آستانۀ انقالب و در تیرماه 1357 در نخستین جلسۀ شروع کار 

شوراى مرکزى جبهۀ ملى ایران به شورا دعوت شد و بعد از پیروزى انقالب از سال 1358 از 

طرف شوراى مرکزى به عضویت هیئت رهبرى جبهۀ ملى برگزیده شد و در بیست سال اخیر 

رئیس شوراى مرکزى و هیئت رهبرى جبهۀ ملى ایران بوده است. 

     در مورد بخش دوم از دانسته هاى من در مورد آقاى ادیب برومند که مربوط به ارتباط مستقیم 

و آشنایى با ایشان در فعالیت هاى سیاسى و اجتماعى است باید بگویم که این آشنایى به سال 
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1349 یعنى بیش از نیم قرن پیش بازمى گردد. در آن زمان من دانشجو و از طرف جبهۀ ملى 

مسئول تشکیالت سال اول دانشکده پزشکى دانشگاه تهران بودم. در آن هنگام و در فضایى 

که شدت سرکوب و اختناق کمى کاهش یافته بود جبهۀ ملى از تشکیالت گسترده و وسیعى در 

تهران و سایر شهرهاى کشور برخوردار بود. واحدهاى تشکیالتى جبهۀ ملى از حدود ده نفر از 

اعضاء تشکیل مى یابد که حوزه نام داشته و دارد. در حوزه هاى جبهۀ ملى باید یک نفر به عنوان 

گوینده حضور یافته و مسائل سیاسى داخلى و بین المللى روز را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد 

و نظرات جبهۀ ملى را در مورد این مسائل به اطالع افراد حوزه برساند. این گویندگان خود باید 

هر هفته با شرکت در کالس هاى گویندگى تحلیل هاى سیاسى جبهۀ ملى را از زبان یکى از 

اعضاى کمیسیون تعلیمات بشوند و آنها را به حوزة 6 منتقل کنند. من هم در آن زمان عالوه 

بر فعالیت و مسئولیت تشکیالتى به عنوان یکى از اعضاى یکى از کالس هاى گویندگى انجام 

وظیفه مى کردم. کالس گویندگى ما هر هفته روزهاى دوشنبه عصر در خانه اى واقع در خیابان 

اشتباه نکنم «زمرد»  اگر  امروز در خیابانى که  پایین تر از میدان ولیعصر  آن روز کمى  پهلوى 

نامیده مى شد تشکیل مى گردید. این خانه منزل آقاى ادیب برومند عضو جوان شوراى مرکزى 

بود که آن را براى برگزارى کالس گویندگى در اختیار کمیسیون تعلیمات قرار داده بود. کالس 

گویندگى حدود 20 تا 25 نفر شرکت کننده داشت و آقاى ادیب برومند گاهى در برخى جلسات 

به عنوان میزبان و عضو شوراى مرکزى در آن کالس حضور مى یافت شرکت من در آن کالس 

آقایانى  به یاد دارم  بود تا آنجا که  نام و شخصیت و منش آقاى ادیب برومند  آغاز آشنایى با 

مانند دکتر غالمحسین صدیقى، دکتر محمدعلى خنجى، داریوش فروهر، دکتر فریدون مهدوى 

و دکتر هدایت متین دفترى به عنوان عضو کمیسیون تعلیمات به صورت چرخشى در کالس 

مى دادند.  توضیح  و  نموده  تفسیر  گویندگان  براى  را  هفته  سیاسى  مسائل  و  مى یافتند  حضور 

سال ها بعد در سال 1358 و در نخستین ماه هاى پس از پیروزى انقالب من هم به عضویت 

شوراى مرکزى جبهۀ ملى درآمدم. از طرف این شورا در اواسط سال 58 آقاى ادیب برومند به 

عضویت هیئت رهبرى انتخاب شدند اعضاى پنج نفرى این هیئت عبارت بودند از آقایان دکتر 

کریم سنجانى، ادیب برومند، اصغر پارسا، على اردالن و دکتر یوسف جاللى موسوى. در ضمن 

شورا هفت نفر را نیز به عنوان هیئت اجراییه انتخاب کرد اعضاى این هیئت عبارت بودند از 

آقایان دکتر مهدى آذر، دکتر مسعود حجازى، دکتر پرویز ورجاوند، حاج قاسم لباسچى، مهدى 

غضنفرى، على اکبر محمودیان و این جانب دکتر حسین موسویان. چون این دو هیئت جلسات 
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مشترك و همکارى نزدیکى با هم داشتند من در ارتباط بیشتر و مستمر با آقاى ادیب برومند قرار 

گرفتم. جلسات مشترك هیئت رهبرى و هیئت اجراییۀ جبهۀ ملى هر هفته و معموًال در منزل 

آقاى دکتر سنجابى تشکیل مى یافت و چون ادارة آن روزنامه و جمع آورى مطالب و منظم کردن 

آنها به عهدة من بود؛ من براى گرفتن مقاله و اشعار به آقاى ادیب برومند مراجعه مى کردم و در 

هر شمارة آن روزنامه یک رباعى اثرگذار و ماندگار از آقاى ادیب برومند در جایگاه ویژه اى که 

در روزنامه براى آنها معین شده بود به چاپ مى رسید و اکنون که 33 سال از آن زمان سپرى 

شده این ارتباط و آشنایى و تالش براى آزادى و اعتالى این سرزمین کماکان ادامه یافته است. 

در این مدت طوالنى همکارى با آقاى ادیب برومند، ایشان را فردى صدیق و راست گو یافتم که 

درعین حال با صراحت و بدون هیچ گونه رودربایستى همواره مکنونات قلبى خود را بیان مى کرده 

او فردى میهمان دوست بوده و همیشه در منزلش به روى دوستان و همفکران گشوده  است. 

است. او شخصى گشاده دست است که همیشه در پرداخت براى امور خیر و کمک به نیازمندان 

و تأمین امور مالى سازمان و تشکیالت متبوع خود پیش قدم است. او فردى معتدل و میانه رو و 

خردگرا بوده که درعین حال با شجاعت و شهامت از بیان نظرات خود کوتاهى نداشته است. او 

اهل تندروى بیجا و انقالبى نمایى و از این دست خصوصیات نیست ولى روى مواضع اصولى و 

معتدل و معقول خود استوار و پابرجاست. 

     هیچ گاه از او پرگویى و اطالۀ کالم ندیدم و بلکه کم حرفى و گزیده گویى از مشخصات 

ایشان است (َخیرالکالم قلِّ و دل). او همیشه مبادى آداب بوده و همواره با لباس رسمى و نهایت 

متانت و احترام با میهمانان و مراجعان خود برخورد مى کند. او اهل خودنمایى و خودخواهى و 

خودمحورى نیست ولى بر سر معتقدات و باورهاى خود پاى مى فشرد و مى کوشد تا آنها را به 

تأیید همراهان خود برساند و درعین حال با سعۀ صدر نظر اکثریت یاران و دوستان را مى پذیرد. 

او اهل کینه توزى و خصومت ورزى با کسى نیست و حتى با کسانى که در جریان کار اجتماعى و 

سیاسى با او بى انصافانه و به ناحق و حتى مغرضانه برخورد داشته اند با گذشت و سعۀ صدر تمام 

تعامل مى کند. او به آزادى و استقالل ایران و تمامیت ارضى آن تا بن دندان معتقد است و هر 

آنچه که برخالف این اصول باشد او را برآشفته مى سازد. 

     او با این مشخصات، جامع الشرایط ترین فرد براى نمایندگى و ادارة شوراى مرکزى جبهۀ ملى 

ایران بوده و به همین جهت سال هاى متمادى حتى در این شرایط کهولت از طرف اکثریت قاطع 

اعضاى شوراى مرکزى جبهۀ ملى به عنوان ریاست این شورا برگزیده شده است. 
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