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  دكتر رحيم كوشـش

  ت علمي دانشگاه اروميـهئعضو هي

  

  

گاهمــكه مـن از شـهيـ    مــگ آرامگاهـشــود نقـش بر سن   دان تيـر ـن

  مـد بـر روزگار سيــاهــنشـانـدنـ    د بستندــسر زلف و چشم سيه عه

مـ شاه،قــكت عشمن امروز از شو    يـاهــ م،سـنتو امروز از دولت ح  

  مــببين يك جهان عشق در برق آه    ام را هـة سينــــانـمبين ظلـمت خـ

  اهـمــپن  مـرغـكي بي،پنـاهم بـــده    رمــ دردمنـدي اسـي،رســبه دادم ب

  ون خاك راهمـگرفتم كه پيش تو چ    رديــمن گذاري نك گذشـتي و بر

م خــچرا خواه   جز تو چيزي نخواهمكه من از خدا     دا راــي آزار جاـن

  مـگنـاه  كه من بي،مـگناه كه من بي     نگفتم،يــبه تلخ» دانش«مرا كشت 

هاي مردي است بزرگ اما ناشناخته؛ دريادلي كه نگارنده، نخستين بار، نام  اين صداي آشنا، غم ناله

بيش از اكنون . »دانش خويي«متخلص به » محمد آقاسي«استاد : سخن شنيد» شهريار«او را از زبان 

» شهريار«قصد دعوت استاد   روزي به اتفاق يك دوست و به: گذرد بيست سال از آن روزگار مي

البته هرچه التماس كرديم، استاد خود به بهانة بيماري . به محفل شعر، به خدمت ايشان رسيدم

و  ... را دعوت كنيد» دانش «حاضر به شركت در آن مجلس نشد ولي اصرار داشت كه حتماً
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 اين. جا بود كه من با اين نام عزيز آشنا شدم و در همان مجلس شعر بود كه ايشان را ديدم نهما

دانستم  هزاران افسوس كه آن لحظه هرگز نمي. پايان  بيي بود و ارادتيخود سرآغاز دوستي بزرگ

؛  كه گويي از مادر، شاعرزاده بودمردي ... اين مرد بزرگ باشم» دريغاگوي«ناچار   كه روزي به

توانست  شمرد كه مي داشت؛ گويي آن را پناهگاه مقدسي مي وار دوست مي مردي كه شعر را ديوانه

بند نان نبود، بلكه پرواي نام نيز  او نه تنها در. از پستيها و بيهودگيهاي اين دنيا بدان پناه ببرد

 :نداشت

  ن نماند در جهان ناميچه غم دارم اگر از م      »دانش«داران را ز نامي در جهان مچه سودي نا

  :شمرد خبري مي حاصلي و بي دانست و باقي همه را بي عشق را تنها حاصل حيات مي

  حاصلي و رنج و عذاب است باقي همه بي  قـجز عش هنبود حاصلي از عمر ب» دانش«

كرانگي  نهايت به بي شناسد و در عشق براي او يك حقيقت است؛ حقيقتي بزرگ كه حدي نمي

  :رسد مي

  چيست در گوش من اين زمزمة عشق جواني؟  مه ضعف و فروماندگي و وحشت پيريبا ه

  :ناليد ديد و بندبند وجودش عاشقانه مي هستي را غرق در خوبي و زيبايي مي

  مو به مو عجز و نيازيم و تمناييم ما  ريـپاي تا سر جلوة نازي و حسن و دلب

شنيد كه ديگران  وش او صداهايي ميبينند و گ ديد كه ديگران نمي گويي چشم او چيزهايي مي

  :خواند گويد و او را به دوستي مي  ذره ذرة جهان با او از عشق مي.شنوند نمي

  گويد سخن با عاشقان بام و در و ديوار مي       تو خاموشي و اجزاي جهان هم با تو خاموشند

ويد و شعر او خود به گ سپارد و دردمندانه از آن سخن مي خوبي و زيبايي دل مي وار به ديوانه  

حكايتي كه اغلب رنگ و بويي از شكايت  ... حقيقت، حكايتگر اين دلدادگيها و دردمنديهاست

  .دارد

همه عشق ورزيدن و رنج  وجود اين داند و با ناپذير مي پايان و توصيف او زيباييهاي عالم را بي

  :بيند برابر آن شرمسار مي كشيدن، خود را در

  سار از چهرة گلهاي زيباييم مامشر    م در باغ وجوددانشـا خار مغيالني

  :بيند شنود و زيبايي تنها چيزي است كه چشم او مي عشق تنها صدايي است كه گوش او مي
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  نواي ديگري در گوش ما را    نيامد جز نداي عشـق و مستي

ه در حال آنچه را ك  عين  اما در،جست كرانگيها را مي چشم به افقهاي دور دوخته بود و بي  

ورزيد و اين خود  همانند سعدي به جهان و جهانيان عشق مي: گرفت نزديكي است، ناديده نمي

دارد و  گمان همه را دوست مي دارد، بي  آنكه يكي را دوست مي.اقتضاي حقيقت عشق است

بيند و  حقيقت همه را خوب مي شمارد و در خوب و بد و زشت و زيبا را از يكديگر جدا نمي

  :در نگاه او، عشق يك موهبت ازلي است. شمارد ا ميهمه را زيب

  در و رسوا بود عاشق از روز ازل دربه  درم ون دربهــق تو كنـمن رسوا نه ز عش

شد و با خوبيها و  او برخوردار از احساسات پرشور و لطيفي بود كه به آساني برانگيخته مي  

در كلمات او تصاوير آشنا و دلپذير . خورد كران جهان طبيعت پيوند مي پاكيها و زيباييهاي بي

توان ديد و اين خود يكي از  پايان طبيعت مي شگفتيهاي بي بسياري از رنجهاي انساني در ميان

يافت، و چون  او به نيكي درمي. ترين ويژگيهاي شعر اوست ترين و اساسي ترين، اصيل بزرگ

. شود حيات انساني پيوسته تكرار مي اين داستاني است كه در تاريخ و ... كشيد يافت، درد مي درمي

پيرايگيهاي سادة عاشقانة  هاي بسياري از سادگي و بي ، نشانه»دانش«در شعر شيرين و دلنشين 

كرانة موالنا و بيتابيها و  سعدي، دردمنديهاي عميق، بزرگ و باشكوه حافظ، شور و حرارت بي

دردي كه نيارامد و «او از عشق است، تمام دردمنديهاي . توان يافت قراريهاي صائب را باز مي بي

  :»درمان نپذيرد

  ان توايمــر زلف پريشـما پريشان از س  هركسي هست از غم كاري پريشان روزگار

  :شود گيرد و آسماني مي خود مي  نهايت، رنگ و بوي عرفاني به اين عشق و اندوه بزرگ، در

  و راــوي تـه تــار مــوسم تا بزند بـــنسي  وي تو راــد خاك كـزار مرتبه بوسيـــه

  و را؟ـچه نسبت است به مه آفتــاب روي ت  دــاب دمـيـان آفتــــه ز گريبـــشب سي

  گرفتم آنكه به خود بست رنگ و بوي تو را  اني از كجـــا آرد؟ــت روحـگل آن لطاف

  ا به لب آورد گفت و گوي تو را؟ــمگر صب  چه ها شنيد سحرگه كه غنچه جامه دريد؟

 و هخوبي بشناسيم، بيشتر بايد به تجزي ي را بها  است كه اگر بخواهيم شاعر يا نويسندهبديهي  

هاي شعر  پي آن باشيم كه از ميان تمام واژه  اگر ما در.تحليل عناصر پربسامد در آثار او بپردازيم
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مان گ خوبي نمايندة شخصيت، احساس و انديشة وي باشد، بي  كه به،تنها يكي را برگزينيم» دانش«

شك واژة دوم  تر برويم، بي گونه پيش و اگر بخواهيم همين. نخواهد بود» عشق«آن واژه جز 

جز خوبي و . چشم دل وي به نور عشق روشن بود. بود خواهد» غم«و سومين واژه، » زيبايي«

ورزيد و  به همه چيز و همه كس عشق مي. دانديشي ديد و جز به خوبي و زيبايي نمي زيبايي نمي

اندوهي عجيب بر تمامي آثار او . پايان اوست لبستگيها، خود سبب دلتنگيها و دردمنديهاي بياين د

بخشد؛ اندوهي  حال، لذت مي  عين رنجاند و در است؛ اندوهي شيرين، اندوهي كه مي  سايه افكنده

ه دارد، بدان سبب كه هموار ستايد و دوست مي او غم را مي. كه به اندازة خود عشق ارزشمند است

  :است  با او بوده و يك دم تنهايش ننهاده

  تر است تر است، غم ز همه مهربان غم خوش  ارــادار روزگـــز دوســـتان وف» دانش«

دانيم و با   كه قدر يكديگر را نمي، انسانها،ي است تلخ و دردآلود از ماا و اين خود گاليه  

در » گوستاو فلوبر«. هي و دانايي اوستحال، نشان آگا  عين اين غم در. كنيم همديگر مهرباني نمي

خندم و اغلب اندوهگينم و اين  من بسيار نمي«: نويسد ي خطاب به يكي از دوستان خود ميا نامه

توان در جاي جاي   تلخي اين درد را مي.»ام تر شده ام و پخته نشانة آن است كه قدري فراتر رفته

 ديگري به كالم وي بخشيده و بر صفا و اشعار او احساس كرد؛ اما همين تلخي، خود شيريني

حس   تر شود و هم شود كه خواننده بدو نزديك جهت، سبب مي  اين است؛ از  صميميت آن افزوده

تواند به نيكي نشان دهد كه در عالم عشق، غم چگونه  اين خود مي. بيشتري در او پديد آيد

  :داند سبب آبادي خود ميدانش اين ويراني را . د شوهمه به لذت نزديك تواند اين مي

  زنهار مخور غصة ويراني ما را    ودـردة آبادي ما بــويراني ما پ

  :بيند داند و براي آن پاياني نمي كرانه مي او اين غم را همانند خود عشق، بي

  مرا دردي است اندر دل كه پيدا نيست پايانش  ي ناصح عاقل، ز دردم غافلي، غافلابرو 

  :كشاند هايي مين كه او را به تو همين عشق و اندوه است

  يارب اندر كنـــج غم تنــهاي تنهاييم ما        كف به لب، آتش به جان، زنجير در پاييم ما

  ـاـمــوج سرگـردان و ناآرام درياييــم م        ي پــديـــدــاي ما را نيست پايانـقراريه بي

  اـناييم و ســـرتاپا غـم افزاييـــم مـنالة         زم طرب بيـرون بريدــدوستان ما را از اين ب
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 تنهاست و اين احساس، كرد كه كامالً ديد و گاهي گمان مي دانش خود را گرفتار غربت غريبي مي

  :او را دچار نوعي افسردگي و يأس فلسفي ساخته بود

  ام جز غم نكرد هيچ كسي غمگساري    شادم به غم كه در همه دوران زندگي

  :گريزد رو از همه مي اين بيند، از نشان آشنايي نميدر بيگانگان آشناروي، 

  جهـــان تنگ بر من جز قفس نيست  وس نيستــل و هـــمـرا در زندگي مي

  در اينجا هيچ كس در فكر كس نيست  بــايــاك، ظلمــات عجـــم خــطلس

  تـــزدم فريادهــا، فــــريادرس نيس  اين صحرا در اين دشت در اين وادي، در

فريادي كه پيوسته و در تمامي اعصار از گلوي . ياد انساني است آزارده و آزردهاين، فر  

 حقيقت اين است كه .است  افكن بوده فرزانگان و فرهيختگان برخاسته و همواره در آسمانها طنين

اين دنيا با تمامي بزرگيها و زيباييهايي كه دارد، همواره در نگاه انسانهاي بزرگ، تنگ و كوچك و 

  .دانند گردند و آن را بسنده مي  بدان خرسند ميك است و تنها انسانهاي كوچناچيز

 طبيعت، به تمامي، يك شعر ،در نگاه او. داشت اندازه دوست مي دانش طبيعت را نيز بي  

به اعتقاد وي هر شيء . نگرد جهت، بادقت و به دانايي در آن مي  اين ناخوانده و ناسروده است، از

شود كه   اخالقي، روحي و معنوي دارد و اين سبب مي- حيات عقالنيطبيعي كم و بيش يك

سرشار از سخن باشد، وجود اشتراك بسياري با انسان داشته باشد، شايستگي مصاحبت انسان را 

  :بيابد و با ظرافت بسيار با وي سخن بگويد

  ار است و چمن راست چراغانيهاــنوبه  اــانيهـدر چــمن باد صــبا كرد گل افش

  اــخوش به حال گل و احوال گلستانيه  است  ه به تنگ آمدهـل من در قفس سيند

  اــت زندانيهـــروان دم زدن از حســنت  كش پاي گل و سرو و سمن انهـبا تو پيم

  اـد به پيشـانيهـــا داغ تو دارنـــهـ الله  ها نقش تو دارند در آييــنة روي هـــغنچ

  اـــد پريشانيهـــد يك نفس از بنــنره  ــتادـان افــكه را كار بدان زلف پريش هر

  اــتا چه پيش آيد از اين سر به گريبانيه  به گريبان غميم چون بنفشه همه شب سر

  اـــاد تو به آسانيهــان توان داد به يــج  يـر تو از ياد ولـــمشكل از جان برود مه
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هر گوشه . شمارد بخشي از آن مي بلكه انسان را ،بيند او نه تنها طبيعت را جدا از انسان نمي  

  :خواند ي ميا و در گوش وي افسانه گويد از طبيعت با وي رازي مي

  در خاك خفته عاشق از ياد رفته را  ه راــرفـت باد خوش نسبتي است اللة بر

  ة نگفتـــه و راز نهفـــته راــافسان  اند هــن و ورق گل نوشتــبر برگ سوس

حد چشم و گوش و انديشة او بود و نشان  اسيت بيش از نتيجة حسعالقة او به طبيعت  

تواند اشياء بيروني را زنده، گويا و  تنها كسي مي. سنج بود و نكته دهد كه او چه اندازه دقيق مي

العاده و  ، خارقظريفدار ببيند و بخش بزرگي از حيات را متعلق بدان بداند كه احساساتي  معني

تأثير  شدت تحت  او به. ، اين احساس، خود نوعي تفكر است»شلي«قول   به. استثنايي داشته باشد

انديشد و  پيوسته به روح جاري در تمامي اشياء و امور عالم بيرون مي. عوامل بيروني است

جا و همه چيز هست و انسان و نيروي تخيل وي تنها  روحي كه در همه. شود مجذوب آن مي

  . آگاه و هشيار باشد كامالًتواند آن را دريابد؛ لحظاتي كه لحظاتي مي

  رقصد از نسيم سحر شاخ سوسني مي  يــدر فصل گل به دامن ســرسبــز گلشن

  من باشم و تو باشي و مهتاب روشني  اــايه روشني از ســرو و كاجهـدر زير س

  انه پر كشيم به هر كوي و برزنيــمست  من با صبا به بوي تو سرمست و هر صباح

  يـجا با دل من اما چه ســود در همــه  د روي ز دلـــ شايرفتــم مـن از ديـار تو

اظهار عشق و ارادت بسيار به پيامبر و ائمة اطهار نيز يكي ديگر از مضامين عمدة شعر   

است كه   زمينه، ابيات بسياري در قالبهاي غزل، قصيده، چهارپاره و مثنوي سروده  اين اوست و در

  .اصي برخوردارنددر ميان مجموعه اشعار وي از ارزش خ

  وشم اكنون به يادبود محمـدـدل خ    ساز كن اي دل كنون سرود محمـد

  از كند هر زمان ســرود محمـدـس    اــويا به شاخ گلبـن زيـبـبلبــل گ

  گوش حق آرا و حق شنـود محمد    ستا  جز حق و پيغــام حق نشنيده

  دــود محمـور تـار و پــبافتـه از ن    خيره شود ديده از خيـال جمـالش

  دـخيل مالئك كنـد سجـود محمـ    سجده بدان آستان نه من كنم و بس
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دارد و آنها را  دردمندانه ايران و ايراني را دوست مي. عشق به وطن نيز از مضامين مهم شعر اوست

  :ستايد اند، مي افشاني كرده كه در راه وطن جان

   خـاكجاي دارند كنون در دل    آن عزيزان كه چو گل با تن چاك

  اند هيچ غم نيست، شهيد وطن    اند نـگرچه چون اللة خونـين كف

  دة جـــاويدانيـيـادشــان زنـ    يــرانـر ايــاطــر هــد در خمانـْ

  آور ـامـور الهـــنامـــور كشــ    آور ن نـــامــي وطــــاي گــرام

  ه رنگـي سـاجلوة پرچم زيبـ    گــچيست اين جلوة زيبـا و قشن

  ي استــي ايرانـــروح آزادگ    ي استـــاويدانـــــدة جآنكه پاين

  :اند كند؛ آنها كه نام ايران و ايراني را جاودانه ساخته از مفاخر ملي به بزرگي ياد مي

ـاي   ...ت  دريايي اس،ي هست اگرا قطره    ي استـهركجــا پاك دل داـن

  شـــــراد بــي استــــوده ايرانــب    رود اين سخـن از ياد بشـــرـــن

  يك جهان از عظمت رفته به خواب    اين قصر خراب زير هر خشتي از

  ا دلشـــاديمـــن هــنرمنــديهــزي    مــبه جهــان درس تمــدن دادي

  مـــسهـــروردي و غــــزالي داري    مــي داريــما فـــروزنــــده آلل

  ...ي حافظ و فخر جـــهان، فردوس    يــمولوي، خواجه نصــير طوس

شناخت  خوبي مي كلمات را به. خوبي با روح زبان پارسي و فرهنگ ايراني آشنا بود دانش به  

ها و تركيبات در شعر خود عمق و  ترتيب به مفهوم واژه و از لطايف آنها آگاهي داشت و بدين

كرد كه  عبارت ديگر، درست است كه او اغلب از كلماتي استفاده مي به. بخشيد وسعت ديگري مي

زبان شعر او ساده . كرد معني سادة آن بسنده نمي  بهبردند ولي هرگز صرفاً كار مي  نيز بهديگران

. كرد هاي خود بسنده نمي  به بيان سادة احساسات، عواطف و انديشهحال، صرفاً  عين است اما در

ز تواند يكي ديگر ا لطافت، رواني و رسايي، و زيبايي كالم نيز براي او مهم است و آثار او مي

او زيبايي را در سادگي . هاي بزرگ و برجستة سخن سهل و ممتنع در عصر حاضر باشد نمونه

كنيم كه او شعر  ي است كه گاهي احساس ميا اندازه  اين سادگي و رواني گاهي به. جست مي

  :گويد ريا با ما سخن مي  بلكه همانند دوستي صميمي و بي،خواند نمي
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  جا هست ولي اينجا نيست مهه    ديگر اينجا خبر از غمها نيست

وي . عين سادگي و رواني، از كيفيتهاي هنري الزم نيز برخوردار است سخن دانش در  

خوبي آگاه بود و در كاربرد آنها به   از پيوندهاي شگفت آنها به وشناخت خوبي مي ها را به واژه

امي غمها و ورزيد و از تم او به شعر و ادب فارسي عشق مي. تمامي تناسبها توجه داشت

همين عشق و اشتياق، او را به تالش و تكاپو واداشته . گفت شادمانيهاي خود با اين زبان سخن مي

كه  آنجا  تا،است كه در تحصيل دقايق و ظرايف فني اين هنر شگرف و شگفت  و سبب شده

. توان يافت در شعر او نشاني از خامي، نسنجيدگي و ناآزمودگي نمي.  بكوشد،است  توانسته مي

  :گيرد، زباني است زنده، پويا و پرورده كار مي زباني كه در آثار خود به

  ارـم به كنـــكه رود سيل سرشك    ارـــمگــر افـــتاده به دل يـاد دي

  زة زيباي ظريفــآن گل، آن سب    بخش و لطيف اي فرحــآن چمنه

  درودــرد بايـد همــگان را بــك    آن گل، آن جنگل، آن سبزه و رود

  ...ز ـــاغ نچينــم هـرگـگل آن ب     خــاك نبيـنم هــرگز آنرـــديگ

  ده چــون ابر بهــاران دارمــــدي    ا از غــم يـــاران دارمـــداغـــه

  حال آن جمع پريشان چون است؟    راستي حــالت ايشان چون است؟

لحاظ  ديشه و ازجهت ان يث زبان، چه ازحشعر وي از تمامي جهات، طبيعي است؛ چه از   

است   تكلفي، سبب شده اين سادگي، رواني و بي. توان ديد اندك نشاني از تكلف در آن نمي. فني

البته اين صفا و سادگي، ذاتي وي بوده . تر باشد و بيشتر در دل خواننده بنشيند كه شعر او صميمي

  ديده و به دل دريافته چشمه كه از سالها پيش با خود وي آشنايي داشته، اين نكته را ب،و نگارنده

 و شعرش را از عناصر طبيعي تر تكلفيهاست كه او را به طبيعت نزديك همين سادگيها و بي. است 

  .است ماالمال كرده 

توان آن را از خود شعر جدا  ها در شعر او حالت ساختاري دارند و نمي ها و پيرايه آرايه  

شور و احساسي كه سرشار است از . جست مياو شور و احساس و هيجان را در سادگي . دانست

كه بايد از احساسات دروني  توان آنچنان آن نمي صفا، صداقت و پاكدلي؛ صفا و صداقتي كه بي
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ذات و ذهن . نمايد آوردن هر شعر عميق و مؤثري ناممكن مي خود سخن گفت و بدون آن، پديد

  . است  او شاعرانه است و شاعري را به تكلف بر خود نبسته

كشد، همواره با  برد، يا تخيلي كه آن را به تصوير مي كار مي كلماتي كه در شعر خود به  

ماده و شكل شعر، در شعلة خيال او . ها، هيجانها و شور و شوق شاعرانة وي متناسب است انگيزه

 .نمايد است كه جدا ساختن آنها از يكديگر ناممكن مي  ي به يكديگر درآميختها گونه آب شده و به

 به فصيح و او صرفاً. توان ديد ترين نوع بيان شاعرانه مي و اين حالتي است كه تنها در عالي

گيرد كه گذشته از داشتن اين  هايي بهره مي بلكه از واژه، كند آهنگ بودن كلمات بسنده نمي خوش

  مستقيماًزباني زنده و خالق كه حقيقت معني را. خوبي بيانگر انديشه و احساس او باشند مزايا، به

خاطر   بهگرفت، كار مي پيرايه را به اگر وي كلمات ساده و بي. به ذهن هوشيار خواننده انتقال دهد

يافت، بلكه بدان سبب بود كه آنها را سرشار از صداقت و  تر مي اين نبود كه كاربرد آنها را آسان

ا از آشوبها و تشويشها و خواست خود ر آاليشي مي او با پناه بردن به سادگي و بي. ديد احساس مي

تالطمهاي دنياي بيرون در امان دارد و صحنه را براي نمايش بزرگ احساسات و عواطف خويش 

نهد، بيان ساده و روشن احساسات است نه  آنچه براي او مهم است و او بدان ارج مي. دمهيا ساز

 ،دانند د را ارزشمند ميكه بيان احساسات شدي تواند براي كساني هرحال، دانش مي  به. چيز ديگر

كنند و شعر  ميزان حساسيت آنها ارزيابي مي ه توجه ب كه انسانها را با كساني. بسيار قابل توجه باشد

  .دانند و هنر را عبارت از توانايي اظهار آن مي

گيرد و اين خود به سادگي و  كار مي دانش حتي گاهي نيز تعبيرات عاميانه را در شعر خود به  

  :افزايد ان شعر او ميصميميت زب

  ...ها  كــاله نـرفته كاله بر سر زري  كاله مانـد  در اين جهان سر همگان بي-

  عمري در انتظار تو چشمم به راهها  ه استاندـي مرگ كيستي و كجايي كه ما

  دـرسـ يـاما به خندة لب خوبان نم  ريبـنواز است و دلف  لبخند صبح روح-

ست، همان تصاويري كه در آثار شاعران پيش از او نيز بارها تصاوير شعر او اغلب تكراري ا  

. انگيزد آميزد كه شوق خواننده را برمي  اما همين تصاوير را چنان با شور و احساس درمي.ايم ديده

ند، يكي از برجستگيهاي شعر اوست؛ عنصري كه وجود مي نيروا برخورداري از احساس و عاطفه
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 وي در پي آن است كه از. رسد نظر مي خصوص شعر، بايسته به هبآن براي هر اثر هنري برجسته و 

 آنچه در اصل ،آثار وي. دكننوعي ادراك، استدالل و انديشه بدل    اين احساس را به،طريق تكرار

است كه جدا ساختن آنها از يكديگر   ي درآميختها گونه  به،از خود اوست با آنچه از ديگران آموخته

  .ميسر نيست

فرد شاعران   ماند كه ويژگيهاي منحصر به  به قالبهايي ميكار برده، يي كه او بهسبكهاهريك از   

بسياري از ديوانهاي .  آشنايي داشتش با گذشتة ادبي ما كامالًندا. و نويسندگان را با خود دارد

وي . خاطر سپرده بود  دقت خوانده و حتي ابيات بسياري از آنها را نيز به  بزرگ و كوچك را به

زيبايي تمام از بر   ي بسيار نيرومند داشت و در محافل دوستانه بسياري از آنها را بها حافظه

هاي او  ناله. صداي او با گوش دل ما آشناست. واقع استمرار تفكر قدماست تفكر او در. خواند مي

  .ماي هايي است كه بارها و بارها از سعدي و حافظ و صائب و شهريار شنيده همرنگ همان شكوه

. پذيرفته بود و هم از شاعران روزگار خود تأثير شتاو هم به شاعران روزگار گذشته نظر دا  

حضور دلنشين او . خود در اين ميان گم شده باشد ي نيست كه اوا گونه حال، اين تأثير به  عين رد

 اين. حضوري گرم، صميمي و سرشار از ادراك و احساس. توان در آثارش ديد را به تمامي مي

. شوند  هردو ماندگار ميشعرشترتيب هم او و هم  بخشد و بدين حضور به شعر او زندگي مي

اگر شعر و شاعر را جدا از يكديگر . آهنگي، الزمة هر اثر هنري است دت، يگانگي و همحاين و

شعري كه از اين حضور و . پذيريم يك را نمي  و هيچميابي دو را از خود نيز جدا مي ببينيم، آن

شمس قيس رازي، و به تعبير . بود گي برخوردار نباشد، جز نتيجة تقليد و تكلف نخواهديگان

  .»چنين شعري پيش از خداوندگار خود بميرد«، المعجم في معايير اشعار عجمصاحب 

 همه ،است  اوزاني كه براي اشعار خود برگزيده. دانش روحي بسيار حساس و لطيف داشت  

حد   صفاي باطني بيش ازدهندة حال كه نشان  عين اين نكته در. نرم و ماليم و جويباري است

  .ارتباط نيست اوست، با تربيت فكري و ذوقي وي نيز بي

تر و به زبان مردم  حال، زبان شعر او تازه  عين اما در او هرگز از قالبهاي كهن پاي بيرون ننهاد  

است زيرا   تر بوده  او مناسبهاي كهن براي شعر رسد كه قالب نظر مي به. تر است امروز نزديك

. برساندجدي  ممكن بود بدان آسيب ،او ساده است و گرفتن عنصر وزن و قافيه از آن زبان شعر
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اغلب اشعار او در قالب غزل است اما مثنوي نيز بسيار سروده و حتي چند قصيده و چهارپاره نيز 

جهت، او به   اين از. يز عارفانه استغزلهاي او اغلب عاشقانه و گاهي ن. توان يافت در ديوان او مي

جهت زبان و محتوا به غزلهاي  حتي غزلهاي عرفاني او نيز از. تر است سعدي از حافظ نزديك

  :زند برخي غزلهاي او با زيباترين غزلهاي شاعران بزرگ معاصر پهلو مي. تر است سعدي ماننده

  ردــو درمان نپذيدردي كه نيارامد   ي ماند كه پايان نپــذيردــاو رفت و غم

  ذيردـاما شب هجــران تو پايان نپ  ر به پايانـر توام عمــامشب رسد از هج

  ردــبا اين دل ديوانه كه فرمان نپذي  ق نكند سـودـح مشفــي ناصافرمان تو 

  ترسم به در آيي تو و جانان نپذيرد  رباني جانان به در آييـــي جان كه به قا

  آسايشم آن صف زده مژگان نپذيرد  نخواهدرة شـــاداب ــم آن چهــآرامش

  ردـي گلستـــان نپذياتا منت گلهـ  دـن كاش گل روي تو بينـــبلبل به چم

  ان نپذيردـزين بيش مرا كاش پريش  ف پريشـــان به در آيدـــلة زلــبا سلس

  ان نپذيردـسام و آن به كه سر ما سر  سامان و سر اني كه نداردـبه جه» دانش«

شود صاحب يك اثر به انتخاب يك مجموعة معين از واژگان  ي كه سبب ميا ذوق و سليقه  

شاعر . فرد اوست  به بيني، ادراك و احساس مخصوص و منحصر دست بزند، خود محصول جهان

خواهد به شكلي شايسته  ي است كه بتواند آنچه را كه ميا ي وسيلهجستجويا نويسنده پيوسته در 

خوبي بيانگر  سازد كه بتواند به خود مجموعه واژگاني فراهم ميترتيب، براي  بدين. بيان كند

 عاطفي و رمانتيك در شعر دانش -حضور عناصر احساسي. احساسات و روحيات اصيل او باشد

است، اين   تر است، حتي در اشعاري هم كه به خاطر جبهه و جنگ سروده تر و ملموس محسوس

صر، اغلب همانهاست كه در آثار سبك عراقي و گاهي اين عنا. توان دريافت نيكي مي  نكته را به

همان عناصري كه بيش از همه در شعر سعدي و حافظ و صائب . توان ديد نيز سبك هندي مي

  :توان ديد مي

  دن؟ــ پروريذره من كجا رفت آن خورشيد   شد مدتي كه با من چشم عنايتي نيست-

  دن؟ـي دويا چند هر گوشه  تاسرابدر اين    عنايتچشمة يارب تو رهنمون شو بر -

  وشتــ خاملعـــل جــــان بــخـش لب  ـا چيــست؟ــ ترجمـــان زبــان گله-
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   نخواهم جاي دگر پريـــدنقفسمن زين    بال و پرم بريـدنصياد شايسته نيست -

   خامـــوش مــــا راصبــات ـد دســكنـ  روغـمـــ بافشمـع ميـــــان جمـــع -

  شبنمــــيي ما بـود ــ ز تشنـــه كامدريا  مــاي ـة دريا گذشته لب تشنـه ما ز سين-

  دوام تـــــوام يــــان بـعهــــد و پــيم  ري استـ سحشبنـم عمــر من عمـر -

هرحال، دانش از معاصران، بيش از همه به شهريار نزديكي داشت و سالها با او دوستي كرده   به

  :است  باب او گفته شهريار خود در. بود

  »نيمتـاج سلماسي«كه تاج سخـن  چنان  »آقاسي«غزل سراي لطيفي است در خوي 

خوبي اوج دوستي و دلبستگي او را به آن  است به  مثنوي بلند و باشكوهي كه براي شهريار سروده

  :استاد بزرگ نشان ميده

ــشتابيـــــد و باز بــشتــابيــد   دريابيــد» شهـــــريار«مــحضــر     ـب

  تـروح خيـام و مـولوي اينجــاس    ص معنـــوي اينجـاستبادة خــا

  ساقي بزم، شـــمـس تبـريـز است    باده صــافي و جــام لبـريـز است

  شهــريار است و پادشـاه سخـــن    هست اين خـــانه بارگــاه سخن

ــارد از در و ديـوار عشــــق مي    خـــانــــة يار خــالي از اغيــار   ـب

  در طوافنـــــد شــــانه در شــانه    هـه شمـع و پـروانـگرد اين خــان

  اي مالئـــك همــه پــر افشــانيد    عــود سـوزيد و شكر افشــانيـد

  جاي پايــش به سيـم و زر گيــريد    از گذرگاه او گـــذر گيــــــريد

ـرخيـ   گــل ريزيــد» شهــريار«بر ســـر     زيــــدـپريــان بهشــت ـب

آن دو از جهت انديشه و زبان شباهتهاي بسياري به . است  اين يك دوستي عادي نبوده يقيناً  

در آغاز ديوان خود غزلي . است  هاي شهريار را استقبال كرده بسياري از غزل دانش. يكديگر دارند

  :شود گونه آغاز مي كه اين) ع(در نعت علي  دارد

  است دل تنـگ من صـداي تو را  شنيـده  و راــشنـــوم بوي جانفــزاي ت ز باد مي

  :رساند گونه به پايان مي و اين غزل را بدين

  »خرم بالي تو را بيا بيا كه به جان مي«  شد الهام اين سخن كه سرود» شهريار«ز 



 

  

615   ، بزرگي ناشناخته»دانش خويي«

  

  :  دانش-

  ه راــدر خاك خفتـه عاشق از ياد رفتـ  وش نسبتي است اللة بر باد رفـته راــخ

  :  شهريار-

ـ ربيـــداد رفت اللة ب   ار شكفته راـيارب خـزان چـه بود بهـ  ه راــاد رفتــــــب

  :توان ديد برخي مضامين شعر شهريار را در ديوان او نيز مي

  :  دانش-

  زمة ساز هنــوزــسوز و ساز دلم از زم  شنوم اق كه من ميــرب عشـي مطابزن 

  :  شهريار-

  گويي؟ دي كه باز ميـاز دل چه شنيـز س  گويي از ميــوز دل من به ســبزن كه س

تواند از حافظ دور   هرگز نمي،همه به شهريار نزديك باشد  و ناگفته پيداست كه شاعري كه اين

  :است  او بسياري از غزلهاي حافظ را نيز استقبال كرده. باشد

  :  دانش-

  خوش آمد اشك خونيـن و صفــا كرد  ردـــده واكــزاران عقــار دل هـــز كـ

  :  حافظ-

  ها كرد ق روي گل با مـا چـــهــكه عش  ردــكايت با صــبا كــل حــلبر بــسح

  :  دانش-

  يــديــوانــه نيي، حالـت ديـوانه نـدان  ي زاهد از اين كوچه گذركن به سالمتا

  :  حافظ-

امي چنـــد  د از كوچة رندان به سالمت بگـذرــزاه   تا خرابت نكند صحبت بدـن

  : دانش -

  رنه آن سلسله از زلف تـوام در پا بودــگ  ا بودــه پرغوغــم از دست من شيفتـعال

  :  حافظ-

  كه جهان ديدم و در قصـد دل دانا بــود  ه بشويـيد به ميــر دانش مــا جملــدفت



 

  

  ادبيات ايران616

  :  دانش-

  يادگاري است كز آن زلف پريشـان دارم  هجرم ـاي دراز و غــاني شبهــاين پريش

  :  حافظ-

  همــه در سـاية گيسوي نگار آخـر شـد  هجرم ــ و غاي درازــاني شبهــآن پريش

  : دانش-

ـداني  اي زاهد از اين كوچه گذر كن به سالمت   ديـوانه نيــي، حـــالت ديــوانه ـن

  : حافظ-

  تا خــرابت نكنــد صحبت بدنامي چنــد  زاهد از كوچة رنـدان به سالمت بگــذر

  :  دانش-

  ن اين دانم كه نتوان تكيه بر باد صبا كردنم  ردندانم به پيمان تو دل بايد قــوي ك نمي

  :  حافظ-

  حلقة آن زلف دوتا نتـــوان كرد دست در  وان كردـنت اــد تو و باد صبــتكيه بر عه

  :  دانش-

  ام در طلبت غرق تمنــاست هنــوز سينه  درياست هنوز غم هجــران تو ام در ديده

  :  حافظ-

  وندر اين كار دل خويش به دريــا فكنم  كنمرا فــبه صح رــصب ديده دريا كنم و

  :  دانش-

  افروز دل نرگـس شهـالست هنـوز آتش  باز آن چشم سيه مست كه چشمش مرساد

  :  حافظ-

  زيـر اين طارم فيروزه دلي خوش ننشست  جز آن نرگس مستانه كه چشمش مرساد هب

رفته و برخي از مضامين شعر او او به سعدي نيز بسيار نظر داشته و به استقبال برخي اشعار او نيز 

  :است  را تكرار كرده

  :  دانش-

  مــنه از من ديوانه كه حيـــران تو باش  وصف لب ميگون خود از باخبران پرس



 

  

617   ، بزرگي ناشناخته»دانش خويي«

  

  :  سعدي-

  اين حــديث از دگران پـرس كه من حيرانم     آن نه رويي است كه من وصف جمالش دانم

  :  دانش-

  ي بــود پــاك آمـد و پـاك رفتــگل  اك رفتـدي كه در خـــيقيـن دان شهي

  :  سعدي-

 د و پاك رفتــچــه نـالي؟ كه پاك آم  تـي كه در خــاك رفــز هجــران طفل

  :  دانش-

  با خيال تو دلم گرم تمـناست هنــوز  ي بنشستم امــاــه به كنجــمن زبان بست

  :  سعدي-

  مــد زبانش اندر حكبه از كسي كه نباش  ه صـم بكمـي نشستــزبان بريده به كنج

  :توان در اشعار او ديد حتي برخي از عناصر پركاربرد شعر صائب را نيز مي

  ق تا چه كنــد برگ كاه توــ عشبرقبا    شدكاهتن ضعيف تو چون برگ » دانش «-

  چشم سوزنياي خاك به من ــشد تنگن   او رشتة محبت خود پــاره كـرد و رفت-

گيرد كه نظاير آنها را در آثار سعدي، حافظ و صائب به  كار مي اغلب، كلمات و تعبيراتي را به  

سادگي زبان شعر، او را از گذشتگان به سعدي و از معاصران به شهريار و . توان ديد فراواني مي

پيراية او خاطرة عارف  گاهي نيز غزلهاي ساده و بي. گرداند تر مي گاهي نيز ايرج ميرزا نزديك

 :گرداند يقزويني را در ياد زنده م

  تر است رانـبار مــحبت تو ز كوهي گ  ر استـت ر ناتوانــهر روز دل ز روز دگ

  تر است ربانــوفا كه از همه نامه آن بي  اش از من ربـــود دل يــربانــاول به مه

  تر است انــآشي مرغ دل من از همه بي  آشيان بسي است باغ عشق مرغك بيدر 

  :قاله خواهد بوداين بيت دانش يقيناً حسن ختام م

  روح آزادگي ايــراني است    آنكه پاينــدة جــاويداني است


