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خوش نوا بلبِل غزل خواِن میهن

آسمان کران ناپیداى شعر، ادب، هنر و فرهنِگ ایران زمین در درازناى تاریخ همواره آکنده از 

ستاره هاى رخشان و درخشانى بوده است که نه تنها بر این سرزمین بلکه بر دیگر سرزمین ها 

نیز روشنى افکنده اند. استاد ادیب برومند نیز یکى از ستاره هاى درخشاِن ایران زمین است که 

در آسمان ادب و فرهنگ و هنر این آشیاِن کهنۀ سیمرغ، خوش مى درخشد. آثار ادیِب برومنِد 

ادِب پارسى همچون آثار دیگر ستارگان درخشان ایران زمین به الجورِد شاهواِر بدخشان مى ماند 

که مایۀ نازش و سرافرازِى ایرانیان، ایرانى تبارها، ایران دوستان و مردمان جهاِن ایرانى است. 

     دوست فرهیخته و فرهنگ دوست آقاى روح اهللا عابدى جزى در دورة مدیریتشان بر «بنیاد 

پاس  به  تا  آن شدند  بر  گزبرخواِر اصفهان  برومند» شهرستاِن  ادیب  فرهنگسراى  فرهنگى و 

فعالیت هاى میهنى، ادبى و فرهنگِى استاد ادیب برومند بزرگداشتى براى ایشان برگزار کنند که 

با مخالفت استاد برومند روبه رو شدند، بنابراین آقاى عابدى گردآورى ارج نامه یا جشن نامه اى 

براى استاد برومند را در دستور کار خود جاى دادند و از نگارنده خواستند تا این مهم را انجام 

دهد. نگارنده نیز همۀ توش و توان خود را به کار بست تا جشن نامه اى پربار و برگ به پاس 

هفت دهه فعالیت هاى میهنى، ادبى و فرهنگِى هنرمند و قصیده سراِى بى هماِل ایران زمین استاد 

ادیب برومند گردآورى کند. واپسین قصیده سراى پرآوازه که باید به قول پیِر تاریخ نگارى ایران 



زنده یاد استاد محمدابراهیم باستانى پاریزى: «برخیزیم و به این آخرین مجموعه قصیده سالم 

باشد.  استاد برومند فراهم آمده  ارزنده اى براى  ارج نامۀ  بگوییم.» امید است که چنین شده و 

گفتنى است شمارى از کسانى که از آنان خواسته شده بود تا مقاله اى براى چاپ در این ارج نامه 

بنویسند، با شوق و ذوق از این پیشنهاد استقبال کردند اما شاید به دلیل گرفتارى نتوانستند اثر 

خود را در زمان تعیین شده به دست نگارنده برسانند و نگارنده نیز چون بیش از این نمى توانست 

چشم به راه بماند، ارج نامه را به دست ناشر سپرد.

     پژوهشگران اشعار استاد ادیب برومند را از جنبه هاى گونه گونى بررسى کرده اند؛ اما از دید 

نگارنده که باستان شناس است و در گوشه گوشۀ این سرزمین بى غروب به بررسى و کاوش 

جلوه  مهم  بسیار  استاد،  میهنِى  اشعار  مى ورزد،  عشق  آن  به  و  است  پرداخته  باستان شناختى 

مى کند. برخى کوته فکران بر این باورند در این روزگار، دیگر دم زدن از میهن و میهن دوستى 

علقه هاى میهنى و  درانداخت و از  نو  باید طرحى  به هم میهنان به سر آمده است و  و عشق 

آیا به راستى میهن دوستى و از میهن  ارتباط است چشم پوشید؛ اما  هر آنچه که با میهن در 

سخن گفتن به پایان راه خود رسیده است؟ دو دسته هستند که سخت پیرو این اندیشه هستند. 

زعم  به  یا  میهن دوستى  و  هستند  باخترزمین  پژوهشگران  اندك  پیرو  که  دسته اى  نخست، 

نطفۀ جنگ ها و پیکارهاى میان ملل قلمداد مى کنند و آن را گونه اى از  آنان ناسیونالیسم را 

نژادپرستى مى انگارند. دومین دسته کسانى هستند که در برابر تندروى هاى رژیم پیشین که از 

نمد تاریخ و میراث فرهنگى ایران براى خود کالهى مى دوختند تا پایه هاى تخت پادشاهى را 

استوار بدارند، واکنش نشان مى دهند و با هر آنچه که با میهن و میهن دوستى در ارتباط است به 

پیکار پرداخته و مى پردازند؛ اما آیا ما مجاز هستیم تا نسخه هاى برخى از پژوهشگران کشورهاى 

تاریخ  از  دلیل سوءاستفاده هاى کوته اندیشان  به  بپیچیم و همچنین  ایران  براى  را  باخترزمین 

میهن، چوِب حراجى بر بساط میهن و میهن دوستى بزنیم؟ پاسخ این پرسش بى هیچ گمان خیر 

است. در هنگامه اى که نظریۀ مدعیاِن جهانى سازى در حال فروبردن فرهنگ و آداب و رسوم 

و زبان کشورهاى گرِم گسترش و واپس افتاده در کام خویش اند، اتفاقاً نیازمند آن هستیم تا 

براى در امان ماندن فرهنگ و زبان و آداب و رسوم و میراث بشکوِه خویش از چنین توفان هاى 

سهمگین، بذر میهن دوستى را در دل ایرانیان بپرورانیم. 

در عین  مى توان  نیست.  نژادپرستى  مترادف  به هم میهنان مطلقًا       میهن دوستى و عشق 

با  و  ورزید  عشق  نیز  دیگر  سرزمین هاى  مردمان  به  هم میهنان،  به  عشق  و  میهن دوستى 
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این  نماد درخشانى از  برومند  ادیب  آنان گریست. استاد  آنان خندید و با گریه هاى  خنده هاى 

طرز اندیشه است؛ کسى که در عین میهن دوستى و عشق به هم میهنان و تیره هاى ایرانى، از 

حقوق مردم سرزمین هاى دیگر نیز دفاع کرده و به استعمارگراِن مسلط بر کشورهاى ضعیف، 

تاخته و از خیزش هاى حق طلبانۀ ملت هاى رنج دیده حمایت کرده است. استاد در عین اینکه 

ایران،  نفت  صنعت  شدن  ملى  فارسى،  خط  و  زبان  ایران،  رودهاى  و  کوه ها  شاعران،  دربارة 

شهیدان و جانبازان و آزادگاِن راه میهن و ... شعر سروده است؛ دربارة آزادى هند،  آزادى نلسون 

ماندال، فاجعۀ هیروشیما، ملت هاى زیر بار ستِم استعمارگران و حکومت هایى که پایگاهى در 

میان مردمانشان ندارند، شعر سروده است که این چیزى جز هم نوع دوستى و تعهدات وجدانى 

و عشق به دیگر مردمان جهان نیست. استاد دربارة انگیزه شان از سرودن مجموعۀ پیام آزادى 

چنین مى گویند: «عواطف بشردوستانه و عالقه به خوشبختى ملت ها و تاثر از دردهاى مشترك 

آفریقایى  و  آسیایى  ملل  گریبان گیر  زورمند،  کشورهاى  تعدیات  اثر  بر  که  است  همانندى  و 

و  میهن دوستى  که  مى دهد  نشان  استاد  آثار  دیگر  سویى  از  است.»  بوده  التین  آمریکاى  و 

بر طبل  برخالف برخى که همواره  ندارد.  ایران دوستى هیچ گونه تعارضى با دین و دین دارى 

پیش از اسالم مى کوبند و گروهى دیگر بر طبل پس از اسالم؛ استاد هم دوستدار ایران پیش 

از اسالم است و هم هواخواه ایران پس از اسالم و مصداق آن اشعارى است که دربارة دین و 

دین دارى سروده است. 

     با نیم نگاهى به زندگى استاد برومند مى توان دریافت که استاد هیچ گاه رخ از ایران هنرخیز 

برنتابیده است و 70 سال از عمر پربار خود را صرف ایران کرده است، چرا که مهر میهن همواره 

مونس جان و ورِد زباِن استاد و آتش عشق میهن سوزندة جانش بوده است؛ از همین روى است 

که از همان اوان جوانى دربارة میهن و اوضاع آن شعرهاى نغز و پر مغزى سروده و آنها را در 

مجموعه اى به نام «ناله هاى وطن» گرد آورده است. گاه به هنگام اشغال ایران در سال 1320 

با اشعارشان به پیکار با دشمنان ایران برخاسته اند و گاه به هنگاِم تجزیه طلبِى برخى از مزدوران 

و دشمنان ایران، با اشعارشان از اتحاد و وحدت ملى سخن گفته و این چنین وظیفه و رسالت 

میهنى خویش را ادا کرده اند. رسالت و وظیفه اى که از دید استاد هر ایرانى در مرتبۀ نخستین 

با  را  ایشان  آزادى خواهى،  و  پاس میهن دوستى  به  نیز  ایران  است. مردم  آن  اداى  به  موظف 

عنوان «شاعر ملى» ستوده اند و چه چیزى ارزشمندتر از آن که مردم سرزمینى چنین عنوانى را 

به شخصى فرزانه بدهند. ادیب برومند همچون سخن ساالر فرهمند توس، فردوسى، همواره بر 
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سر شاخسار مهر میهن، خوش نوا بلبل غزل خوان، بوده است و بى گمان گزاف نخواهد بود او را 

«فردوسى معاصر» بنامیم. 

     استاد برومند از همان روزهاى نخسِت تشکیل جبهۀ ملى دوم، جزو پایه گذاران جبهه و 

منشى اول بود و در کنگرة سال 1341 به پیشنهاد شادروان دکتر غالم حسین صدیقى به سمت 

فرمود:  استاد چنین  دربارة  و جالب است که شادروان صدیقى  هیئت رئیسه منصوب شد  دبیر 

سال ها  این  در  ایشان  که  صورت جلسه هایى  و  برومند  هم  و  است  ادیب  هم  برومند  «ادیب 

نوشته اند تاریخى خواهد بود»؛ اما استاد با اینکه یکرنگ و یکرو و به گونۀ قلمى و قدمى در راه 

میهن گام برمى داشته است، برخالف برخى که همواره در تالش اند تا به مراتب و سمت هاى 

باالى سیاسى دست پیدا کنند هیچ گاه مشاغل و سمت هاى دولتى چون سناتورى، سفارت و 

وزارت را نپذیرفته است. آرى استاد برومند هر آنچه که در این سالیان انجام داده به عشق ایران 

و ایرانیان بوده است و بس.

     گردآورى این جشن نامه بى گمان بدون یاریگرى دوسِت گرامى و مدیر پیشین فرهنگسراِى 

کسى  ممکن نمى شد؛  جزى  عابدى   روح اهللا  آقاى  اصفهان  گزبُرخوار  شهرستان  برومند  ادیب 

فرهنگسرا  مدیریت  سمت  از  جشن نامه  این  گردآورى  آغازین  ماه هاى  همان  در  چه  اگر  که 

کناره گرفت اما همواره و در همه حال پیگیر به سرانجام رسیدن این جشن نامه بودند. نگارنده 

همچنین از آقاى اعظمیان مدیر فعلِى این فرهنگسرا، از دوست گرامى آقاى حمید یزدان پرست، 

آقایان دکتر محمود امیدساالر، دکتر محمدعلى سجادى، دکتر عباس کى منش، حجت االسالم 

سیدمحمود دعایى، بهنام مبارکه، امیر راسخى نژاد، مدیر و دست اندرکاران شرکت سهامى انتشار 

و سرکارخانم پوران دخت برومند و آقایان دکتر جهانشاه برومند و شهریار برومند سپاسگزارى 

کردند.  شایانى  و کمک هاى  راهنمایى ها  جشن نامه  این  گردآورى  در  که  آن روى  از  مى کند 

بایسته است پیش از چیدن دامن سخن از اساتید ارجمندى که پیش از چاپ این مجموعه رخت 

از جهان بربستند یعنى زنده یادان دکتر حسن احمدى گیوى، دکتر عزیزاهللا جوینى، دکتر مهدى 

آفرینى بخواند؛ اى  آنان  مؤیدزاده و دکتر محمدابراهیم باستانى پاریزى یادى کند و بر روان 

کاش که داس اجل را با آنان مداراى بیشترى مى بود.

           شاهین آریامنش            

6  فروردین ماه 1393 خورشیدى

12 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند
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