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 (یشناسباستانپژوهشکدۀ )

 

 چون نور، كه از مهر جدا هست و جدا نيست

 عالم همه آياتِ خدا هست و خدا نيست

 

 ما پرتوِ حقيم و نه اوييم و هموييم

 چون نور كه از مهر جدا هست و جدا نيست

 

 در آينه بينيد اگر صورتِ خود را

 آيينه شما هست و شما نيستآن صورتِ 

 

 هر جا نگرى جلوه گهِ شاهد غيبى است

 او را نتوان گفت كجا هست و كجا نيست

 

 اين نيستىِ هستنما را به حقيقت

 در ديدۀ ما و تو بقا هست و بقا نيست

 

 جانِ فلكى را، چو رهيد از تن خاكى



 گويند گروهى كه فنا هست و فنا نيست

 

 ه سرِ ماهر حكم كه او خواست براند ب

 ما را گر از آن حكم رضا هست و رضا نيست

 

 از جانبِ ما شكوه و جور از قبلِ دوست

 چون نيك ببينيم روا هست و روا نيست

 

 كو جرأت گفتن كه عطا و كرم او

 بر دشمن و بر دوست چرا هست و چرا نيست

 

 درويش كه در كشور فقرست شهنشاه

 پيش نظر خلق گدا هست و گدا نيست

 

 و لطف از قبلِ يار به عبرتبی مهرى 

 از چيست ندانم كه روا هست و روا نيست

 

با ما بود،  9731، او تا سال ، عزيزمرا دختری بود، معصومۀ مصاحبی نائينی، مادرِ مادرم ،سرايندۀ اين ابيات، عبرت

خوش سليقه و خوش يكی دو روزی پيش از به دنيا آمدن دخترم، از ميان ما رفت، داغی بر دلمان نشاند. خوش ذوق و 

داشت و به مناسبت )و كرور بيت و غزل و رباعی از بر میكرورگنجينۀ امثال و حكم و تعابير ناب و نغز، دلش قريحه بود، 

گفت: حكيم ابوالقاسم میاز كيست؟  شپرسيدمخواند، مین او بزرگ شدم؛ شعری میاخواند؛ در دامبر میاز گاه بی مناسبت( 

الدين گفت: شيخ مصلحالدين محمد حافظ شيرازی، می پرسيدم، میگفت: خواجه شمسمیسيدم، پرفردوسیِ توسی، می



اسم  ذكر نام و كنيت و لقب الدين محمد بلخی رومی، همه را كامل باگفت: موالنا جاللپرسيدم، میسعدی شيرازی، می

 خواند، پدر را نيز،مآب میر در قالب القاب قجریبرد؛ پرسيدم، گفت: ميرزا عبدالعلی خان اديب برومند؛ معاصران را بيشتمی

 !خانِ ميرزاا محمدعلی خان عبرت نائينی، هرچند كه پدرش درويش بود و نه هرگز زرمي

آموخت مرا، با باباطاهر شوريدگی، با مولوی دلدادگی، مادربزرگ، عزيز، با بازخواندن اشعار فردوسی و خيام، حكمت می

كاشت؛ دوستی در نهادم میتخم ايران برومند اديب خان عبدالعلی ميرزاآزادگی، با بازخواندن اشعار با سعدی آوارگی، با حافظ 

شناسی كه پاشيد، شكی كه هنوز و هميشه چونان باستاننم میوهمانگونه با اشعار پدرش بذر شك عرفانی و فلسفی در

 «؟آياتِ خدا هست و خدا نيستعالم همه »سروكارش با فرهنگ مادی است، خارخار وجودم شده و هست: 

خواند تو گويی از لون ديگری بود؛ چيزی ديگر درش بر می برومند اديب خان عبدالعلی ميرزااشعاری كه از همان ، ریآ

زد، نوعی عشق آسمانی و آرمانی، نه به معبود، نه به محبوب، نه به معشوق، نه درباب ساقی و شاهد و شهد و شراب موج می

 گرفت به ايران.و شمع، عشقی ش

نسل من كه يك دهه پيش از بروز انقالب زاده شد، در محيط فرهنگی پر تالطمی باليدن گرفت؛ نارضايتی سياسی و 

های مبارز و معارض و مخالف، هريك با ديدمانهای آرامانگرايانۀ خويش و هر يك مدعی تنها كشتیِ نجات اجتماعی، گروه

آور قيمت جهانی نفت، و نيز سالهای حكومت پهلوی، رفاه در سايۀ فزونی سرسامبودن، در كنار رونق اقتصادی واپسين 

های ، و همچون بازتاب آن در قشر ديگری از جامعه، رونق گرفتن انديشهافراطیگاه پرستانۀ دوستانه و ايرانهای ميهنآموزه

اينها همه و همه جان ما را دستخوش حال و احوالی  ؛دينی، حسينيۀ ارشاد، شريعتی، و سرانجام خيزش مردمی، مردمی

مركز تمامی شعارها بود، حتی گروههای هر چند نه مركز تمامی شعورها، كه دستكم  ،ايراناما  كرد و كرده بود.ديگرگونه می

كردند؛ می برای اغوای خلق، ايران ايران همزدند یكه از انترناسيوناليسم جهانی دم م نما و چپولگرا و چپسياسی چپ

گروههای اسالمگرا هم در كنار امت واحدۀ اسالمی معهود خود، ايران را نيز در تبليغات مبارزاتی خويش گنجانده بودند و 

و ما در عشق ايران مغروق شديم، ايرانی كه هر كسی از ظن خود شد يار او و از درون  شود جز اين؟میمگر شد و مگر می

 برومند اديب خان عبدالعلی ميرزاكی دو نسلی پيشترم و همۀ نسلهای پس از من اما وامدار نسل من، ياو نجست اسرار او. 

 كند.بودند، هستند و خواهند بود، با تصويری كه او از ايران می

شناسی افتاد؛ تخمی كه عزيز شناس شدم، با عشقی عميق به تاريخ و فرهنگ ايران، گذرم به باستانپسانتر باستان

دوستانه. و چه هنر بيش و ثمری ايران ،ميوه ،داد، برنرمك نرمك بر می ،شدتر میبزرگ و بزرگ ،هالی شده بودكاشته بود، ن

 دوستی پيشه كرده باشد.شناسی را كه ايرانشناس و باستانباستان

فزايد و می غروردواند، هم نشاند، و اشك بر رخ میهای اديب هم داغ بر چشم میباری، شنيدن نام ايران در سروده

كند، پروراند. او اديبِ ايران است، اديب زنده به ايران است، ايران او را به گفتن، به سرودن، وادار میزايد و عشق میفخر می



كنم، نبايد كه بكنم، اديبِ ايران به غلو همچون منی هرگز نيازش غلو نمی ايران كارمايۀ انديشيدن اوست، سرمايۀ سرودنش.

م، اديب نيز شاعر ملی ماست در از سدۀ چهار فردوسی روزگار ما نباشد، اما اگر فردوسی شاعر ملی ماست، نيست، او شايد

 داستان پر آب چشم ايران است. سرايندۀاستان پر آب چشم سهراب نيست، او يكی دسدۀ چهاردهم. اديب شاعر 

دارد. تر میديب رنگ و لعابی برتر و بركشيدهايم در كالم ابه عشقش زنده داريم وايران؛ ايرانی كه جملگی دوستش می

ايرانِ اديب سنگ و خاک و خار و خاشاک نيست، آب و رود و دريا و درياچه نيست، كوه و جنگل و بيشه و مرغزار نيست، 

يب دارد، ايرانِ ادباغ و باغچه و شهر و روستا نيست، هست، همۀ اينها هم هست و افزون بر آن است، ايرانِ اديب جان می

ساز است، ايرانِ اديب در تنگنای مرزهای مند است، فرهنگبالد، فرهنگنازد، میدرخشد، میبخشد، ايرانِ اديب میجان می

كنونی نيست،  اديب فقط ايرانِ اش گسترده بر نيمی از شرق. ايرانِتر، سايهتر است، بس فراخگنجد، فراخسياسی اكنونی نمی

را نوردد؛ ايرانِ اديب تورانيان را گوشمالی داده، پشت آشوريان ا را در میزمانهايرانِ اديب ، است  همزمانۀ ما، ايرانی در زمانی

نيده، روميان را منكوب كرده، از يورش تازيان جان سالم بدر برده، فتنۀ از سر گذرارا بر خاک ماليده، تندباد سكندر گجستك 

، وريها بازستانده، كردستانمان را از قاضی محمدهابايجانمان را از پيشه، ايرانِ اديب آذرز و مغول را ناكار كردهترک و غ  

 ايرانِ اديب زنده است، زنده باد ايران.خرمشهرمان را از صدامها، 


