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  موالنا محمد صالح خموش
  سراي برجستة هند پرداز و غزل قصيده

  ∗زبير احمد قمر

 و ديوان وي معرفي شد در اين مقاله  خاندان موالنا محمد صالح خموش١در مقالة قبلي
  .دهيم مي رد توجه قرارقصيده و غزلهاي او را مو
ترين  در اين صنف شعر مهم. ترين اصناف شعر فارسي است قصيده، يكي از مهم

تقريباً كلية موضوعات ادبي مانند مدح، تقاضا، . ذخاير فكر و ادب فارسي محفوظ است
  .گيرد برمي شكوه، اعتذار، حكمت، اخالق، وصف، معاشقه، مرثيه و تاريخ را در

اند  سرايي اساساً پيرو شعراي عرب بوده سرايي و مديحه فن قصيدهشعراي ايراني در 
آوردند و از  دنبال شعراي دورة جاهليت نسيب يا تشبيب را در آغاز قصيده مي و به

تر ساختند  توصيف مظاهر زيبايي طبيعت و نغزالت و تشبيهات اين صنف را جالب
 اين معني  و فرخي و انوري و منوچهريچنانكه از قصايد شعراي متقدمين مانند رودكي

  .گردد روشن مي
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تدريج مستمر گشت و شعرا براي  نگاري به گويي و وصف اما بعداً روش ساده
دادند و اين  كاري را مورد توجه قرار جلب منفعت و حصول كامراني، خيال بافي و ريزه

اي را آفتاب و زمين را آسمان  آرايي ذره سرايي در مبالغه عرصة مديحهيكه تازان 
  .نمودند مي

  : در مدح ممدوح خويش قزل ارسالن چنين نوشتهظهير فاريابي
 تا بوسه بر ركاب قزل ارسالن دمد نه كرسي فلك نهد انديشه زير پايي

ها و  عالي مرتبت فارسي است از استعمال واژه كه يك شاعر بزرگ و خاقاني
  :مصطلحات علوم و فنون شعر را مبهم ساخته كه معني در مصطلحات گم گشته، مانند

 مرا دارد مسلسل راهب آسا فلك كجرو تر است از خط ترسا
. كاستي نمود سرايي تا مدت طوالني برقرار نماند تدريجاً رو به اين شيوة قصيده

 كه كامالً يك مرد مصلح بود و در شعبة الدين سعدي شيرازي  مصلحپيش از همه شيخ
. پردازي نيز تغييراتي داد نموده در قصيده وسيلة آن مرد بزرگ تحوالتي روي زندگاني به

  :گويد  مي زنگي كه يك فرمانروا بودهمثالً در توصيف ممدوح اتابك ابوبكر بن سعد
 نهي زير پاي قزل ارسالن چه حاجت كه نه كرسي آسمان

سازد تا ملك آباد و شاد ماند و  و از آداب و ضوابط حكمراني ممدوح را مطلع مي
  :رعايا خوشحال و حكمران كامران و كامياب باشند چنانكه گويد

 درخت اي پسر باشد از بيخ سخت رعيت چو بيخ است و سلطان درخت
 ميهن و گهوارة دوم شعر و ادب فارسي گرديد م و دهم هجري هنددر قرن نه

پادشاهان و امراي هند در سرپرستي و نوازش شعرا و نويسندگان فارسي از يكديگر 
  نيز از شيرازعرفي. هند آمدند  بهاي شعرا و نويسندگان از ايران گرفتند و عده مي سبقت

سرايي كه در  پردازي و روش مديحه شيوة قصيده. اوج مقبوليت رسيد  آمد و بهدهلي به
  :آن زمان رواج بود با طبع و ميالن وي مطابقت نداشت چنانكه اظهار نموده

 ات غزلست تو از قبيلة عشقي وظيفه قصيده كار هوس پيشگان بود عرفي
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 همين صنف شعر يعني قصيده را بارگاه سالطين و امراي هند قرب بهاما براي ت
 كه مرد صاحب علم و هنر بود وسيله گردانيد و در وصف مرزا ابوالفتح گيالني

  :اين مطلع گفته بود اي به قصيده
 شب شود نيم رخ و روز شود مستقبل شد چون بحملچهره پرداز جهان رخت ك

  : قصيده نوشت كه رنگ و بوي ديگري داردهمچنين در شأن شهزاده سليم
 گدا كاله نمد كج نهاد و شه ديهيم گاه ناز و نعيم صباح عيد كه در تكيه

  :بافي خالي نبوده در يك قصيده نوشته  نيز از مضامين باريك و خيالالبتّه قصيدة عرفي
 از ازل سوي ابد و از ابد آيد به ازل آن سبك سير كه چون گرم عنانش گيري

غور  تر از غزل گفته كه فهم آن چندان محتاج به ها را ساده ولي در كل اكثر قصيده
  :و تأملّ نيست چنانكه گويد
   هيچ شهر و ديارجهان بگشتم و دردا به

 كفن بيار و تابوت و جامه نيلي كن
  نيافتم كه فروشند بخت در بازار
 كه روزگار طبيب است و عافيت بيمار

خانوادة صوفيان و   چنانكه قبالً نوشته شد اساساً بهموالنا محمد صالح خموش
، در صف اقطاب و صوفياي كرام پدرش موالنا نور محمد.  تعلّق داشتبزرگان هند

ترين عرفا و   يكي از برجستهداشت؛ و خود موالنا صالح خموش ايگاه شاياني ميج
طيب خاطر گفته است و براي جلب  شعر را به. شد صلحاي دورة خودش محسوب مي

منفعت، شهرت، حصول خورش، پوشش از هوس دنيا و دنياداران دل پاكيزة وي 
  :نازد اين عنوان مي مستي خود به  بر خودداري و فاقهخموش. ورزيد هميشه اجتناب مي

 جامة توحيد بس تنگست بر باالي من كثرت ندارد خاطر واالي من  كار با
* 

  زند عشق را نازم كه كجكول گدايي مي
 سر و سامانيم را هيچ مي داني سبب بي

  استغناي من پشت پا بر افسرشاهي ز
 باد افسر برنتابد فرق استغناي من

مثل است بيشتر قصايد را در  نظير و بي پردازي مهارتي دارد كه بي  در قصيدهخموش
 السالم نوشته و در اين زمينه عرفي عليهم كرام حمد و نعت و منقبت خلفا و ائمة
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شيرازي را سرمشق خود قرار داده و در پيروي ايشان تعدادي قصايد سروده و از اين 
  :در حمد عرفي سرود. ده خوب بيرون آمدهعه

 نگريستم بساخت افالك صبحدم كز دريچة ادراك
* 

 گوهر هر سود در جيب زيان انداخته اي متاع درد در بازار جان انداخته
  :گويد  ميخموش

 علم و عقل ما پاك وصف تو ز اي برتر از آنكه گويد ادراك
* 

 ن انداختهوانگه از طاق دل من اين و آ عشق او چو اشك از چشم جهان انداخته
* 

نداخته بختم از طاق دل نامهربان انداخته  ذرة را از فراز آسمان ا

  نعت
  :اين مطلع  يك قصيدة غرا در نعت سروده بهعرفي

 همت نخورد نيشتر ال و نعم را گزد ارباب همم را اقبال كرم مي
  :اي در نعت مشتمل بر پنجاه و شش بيت گفته زمينه قصيده در اين خموش

  ام شادي و غم را مستم بهم آميخته
  ماييم كه پيش از همه داريم علم را
 بر هر كه كشد چرخ ستمگاه نخستين

  در ساغر جمشيد كنم تلخي سم را
  جايي كه جگر آب شود شير اجم را
 از خون دلم آب دهد تيغ ستم را

* 
  سراي چه توانم من هيچمدان مدح

  بسم اهللا ديوان شريعت كه نياموخت
  سلطان رسالت كه بمدحش قدم از سر
  شاداب گل باغ ارم كز مژه گردون
  شاهي كه كمين بندة درگاه رفيعش

  شآن گلبن احسان كه زند نكهت فيض

   را و عجم راپيغمبر حق شاه عرب
  جز نعت وي استاد ازل مرغ حرم را
  كرده است ادب خامة اعجاز رقم را
  در چشم حسودش شكند خار الم را
  بر طارم گردون زند او تا دخيم را
  انگشت بلب بلبل گلزار ارم را



٩١

   موالنا محمد صالح خموش

  

  دور است مقام تو كه افالك سبك سير
  آگه نيم از گوهر ذاتت كه نه دانست

  امكان و وجوب تو نگويم زين پيش ز
  چون سنگ بدستت شده گويا عجبي نيست
  پاكرده سر از صدق بدرگاه تو آيد
  حاشا كه كند غيرت تقدير الهي
  از بس كه بود درد تو سرماية صحت

  نور توبه موسي تابيده يكي لمعه ز
  تكلّم گه لب اعجاز تو آيد به ره

  نگيري از مهيتم دست كرم باز
  خواهم كه زنم سجده بر آن درگه فيضت

  گدايان تو باشم من هم چه شود گر ز
 اي شاهجهان بخش كه بخشد بگدايي

  در راه تو از سرمة شناسند قدم را
  حدوث تو قدم را  آن جوهر اول ز

  راهي نبود سوي وجود تو عدم را
  عجاز تو منطق كند ار حذر اصم راا

  خواهد چو فلك راست كند قامت خم را
  كجكول گدايان نو ناچ كي وجم را
  حاجت بتفاقير شفا نيست سقم را

  لبت معجزه دم را  زآموخته عيسي
  گنجينة اسرار كنم گوش اصم را

  گل و خار نظر ابر كرم را باشد به
  اين بخت دژم را كنم اقبال سكندر

  اي سجده بدرگاه تو اصناف امم را
 دست كرمت ملك عرب را و عجم را

   چه كند عرض تمنّا كه نباشدخموش
  بيان سايل ارباب كرم را  حاجت به  
  : نوشتهمطلع زير در مدح شهزاده سليم  به يك قصيدهعرفي  

 گدا كاله نمد كج نهاد و شه ديهيم گاه ناز و نعيم صباح عيد كه در تكيه
  : در اين زمينه فكر آسمان پيما را چنين اظهاركردهu خاموش در منقبت حضرت علي

 گران بود و جهان بود عديم سرم از باده ن رند كهن سال درين دير قديممنم آ
  :شود مطلع زير آغاز مي  بهقصيدة عرفي

 همه شوق آمده بودم همه حرمان رفتم از در دوست چه گويم بچه عنوان رفتم
  :كند سرايي مي  اين طور نغمهu  در پيروي اين قصيده در مدح حضرت عليخموش

  بس كه از كوي تو با ديدة گريان رفتم
  

  گريبان رفتم تا بههمه تن غرق بخون 
  رفتم و شمع صفت واي كه از بزم كسي  

 
  آه سوزان بلب و اشك بمژگان رفتم

 * 
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  سرمه ديده كند خاك رهم مهر سپهر
   اي شاه كه بر خاك درتتهم بخاك در
  نازم مديحت نه ازان مي فخر دارم به

  داد را من كجا و اين همه گفتار كجا
  حاجت بنده برآور كه تو خود ميداني
 عجبي نيست شها گر سروسامان دهم

  تا بدرگاه تو اي قبله پاكان رفتم
  بوسه دادم و بر گنبد گردان رفتم
  كه قدم بر قدم ناظم شروان رفتم

  فيض تو من راه بدينسان رفتم هم ز
  جناب تو بحرمان رفتم كس نگويد ز

 كه همين در ره عشقت سروسامان رفتم
 مسطور است كه بر قدرت بيان ر اين تعدادي قصايد در ديوان خموشعالوه ب

  .ايشان شهادت دهند

  سرايي خموش غزال
ترين انواع شعر غنايي است و در جهان ادبيات شعري غزل فارسي  غزل، يكي از مهم

 بنام تشبيب وجود نظير است در آغاز غزل از حيث جزء نخستين قصيده همتا و بي بي
پرداز عواطف و احساسات دروني را در اشعار غنايي و  شعراي قصيده. پذير شد
نمودند تا قرن ششم از غزل منظور تغزل و تشبيب  هاي آهنگين عاشقانه ابراز مي سروده

 و رودكي. شد گويي قدرت و هنر نماييهاي شاعرانه محسوب مي بوده استقبال و نظيره
اند غيره نمايندگان آن روش  و و عنصريخيفر.  

  : گويدعنصري
  وار نيكو بود غزل رودكي

 باريك وهم  اگرچه بگويم به
  وار نيست غزلهاي من رودكي

 درين پرده اندر مرا بار نيست
سادگي،  غزل؛ عشق، زيبايي و وصف معشوق بوده كه شعرا آنها را به موضوعات

  .سرودند پيرايه و يكرنگي مي بي
سپس در موضوعات تحوالتي فراوان روي نمود معاني عرفاني، فلسفي اجتماعي، 

طلبي در غزل وارد شد و جاي عشق و زيبايي را  اخالقي، عبرت، ايثار، خداجويي و حق
  .گرفت
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و .  و مخصوص گردانيديك نوع ممتاز  اين صنف گرانمايه را بهسعدي شيرازي
فصاحت و زيبايي غزل سروده و از افكار و معاني گوناگون اين  صورتي دلپذير و به به

  :چنانكه گويد. صنف را امتياز بخشيد
  دران نفس كه بميرم در آرزوي تو باشم

 خاك برآرم كه سر زوقت صبح قيامت  به
  بدان اميد دهم جان كه خاك كوي تو باشم

 جستجوي تو باشم گفتگوي تو خيزم به به
* 

 جمال مهر نجويم دوان بسوي تو باشم حديث روضه نگويم گل بهشت نبويم
* 

 كه نه مهر از تو بريدم نه بكس پيوستم ميان من و توست حق مهر و وفاي كه در به
* 

 تو جفا كردي و من عهد وفا نشكستم تو ملولي و مرا طاقت تنهاي نيست
. حد كمال برسانيدند  اين صنف را به شيرازيفظبعد از او خواجوي كرماني و حا

وجود نيامده كه در برابر  چنانكه نگارنده عقيده دارد در شعر غنايي تا امروز شاعري به
زد كه كمتر كسي پيدا خواهد  سرايي حافظ دعوي همسري كند و شايد بتوان حدس غزل

  :بان و استعارات و معاني و رموز عارفانه تسلّط داشته باشداندازة حافظ بر ز شد كه به
 تا نه بخشد خداي بخشنده اين سعادت بزور بازو نيست

  : گفتهچنانكه حافظ
  دارادستم صاحبدالل خ  رود ز دل مي

  آسايش دوگيتي تفسير اين دو حرفست
 آلود  بخود نپوشيد اين خرقه ميحافظ

  دردا كه راز پنهان خواهد آشكارا
  دشمنان مدارا با دوستان تلطف با

 اي شيخ پاكدامن معذور دار ما را
عالوه .  يك شاعر هنرمند صوفي منش و داراي فكر توانا بودهموالنا صالح خموش
سرايان فارسي ايراني و  سرايي نيز مهارتي داشته، استادان غزل بر قصيده و مثنوي در غزل

 هندي را سرمشق خود قرارداده و از ايشان بهره و تمتع گرفته از آن جمله حافظ
 را بسيار تتبع كرده و در تقليد از حافظ غزلها سروده چند بيت مطلع از ايشان شيرازي

  :شود عنوان مثال آورده مي به
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 خموش حافظ  

  جز آستان توام در جهان پناهي نيست ١
  سر مرا بجز اين در حواله گاهي نيست

  

  ام مرا بر در تو راهي نيست دهچه كر
  ام كه دمي رخصتي نگاهي نيست چه گفته

  
  روشن از پرتو رويت نظري نيست كه نيست ٢

  بر بصري نيست كه نيستمنّت خاك درت 
  

  واله روي تو صاحب نظري نيست كه نيست
  جلوة حسن تو در چشم تري نيست كه نيست

  
  حسب حالي ننوشتيم و شد ايامي چند ٣

  تو پيغامي چند قاصدي كو كه فرستم به
  

  در خم طرة ياراند پريشاني چند
  زنجير مسلماني چند كافري كرد به

  
 در غزل معاني گوناگون از عرفان و مسايل سلوك بيان كرده و رموز و خموش

اعتنايي و نامهربانيهاي محبوب دلش محزون  از بي. ابراز نمودهنكات عشق و محبت را 
و غمگين بود ياراي ضبط غم و اندوه هجر نداشت آرزومند بود كه روزي محبوب 

  :سوي او گذر بكند تا مداواي غمها باشد دآلرام به
 كامشب دم نزع است ز هجر تو فالن را يارب كه رساند خبر آن تازه جوان را

* 
 ن كوچه فالن ابن فالن راره نيست دري نايد برهش چون من مسكين غريبي

  : بود اين معني را اين طور گفته كه شاعر برجستة هند دهلويخسرو امير
 اميد آنكه روزي بشكار خواهي آمد به همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر كف

  : اين مطلب را اين طور سروده شيرازيحافظ
 فروشان دوهزار جم بجامي كه بكوي مي من گدا پيامي كه برد به نزد شاهان ز

داند كه درمان  او مي. طبيبان و حكيمان نيازي ندارد  در عالم نزع هم بهخموش
  :ست كسي است كه در دلش جاني داردعالجش در د. بيماريهاي او از ايشان ممكن نيست

 بر سر بالين من آريد جانان مرا دانيد درمان مرا اي رفيقان هيچ مي
  :گويد داشت مي  نيز كه دِل درد آشنا ميخسرو امير



٩٥

   موالنا محمد صالح خموش

  

 دردمند عشق را دارو بجز ديدار نيست از سر بالين من برخيز اي نادان طبيب
كند و شادي و غم  نياز مي پروا و بي از همة جهان بيايست كه بشر را  عشق عارضه

  .درنظرش هيچ تفاوت ندارد
  : گويدعراقي همداني

 بهم كردند و عشقش نام كردند عالم هر كجا درد و غمي بود به
  : گفتهانوري

 غم و محنت آشنا بودن  با عاشقي چيست مبتال بودن
  : شيرازي گفتهعرفي

 باده گر خام بود پخته كند شيشه ما در دل ما غم دنيا غم معشوق شود
  :گويد  ميخموش

 آخر اين درد محبت كرد درمان مرا مردم و از هر غم عالم رهايي يافتم
  : يك غزل گفته بدين مطلع دهلويخسرو امير

 ان ز تن بردي و درماني هنوزج دردها دادي و درماني هنوز
 اين غزل چندان مقبول و مشهور گشت كه بيشتر شعرا در تتبع ميان شعراي هند در

  :اين نوع گفته  نيز اين مضمون را بهخسرو طبع آزما شدند خموش
 جان رفت از تن من و بهر از دلم نرفت آب و گلم نرفت  رگ زم  بوي وفا به

 در بيان معني گردد كه خموش بنابر مراتب فوق و مطالعه و مقايسة اشعار روشن مي
 جايگاه شاياني سرايان فارسي هند ميان غزل و رموز عاشقي و فلسفي توانا بود و در

  :شود درج ميسنجان زبان و ادب فارسي  دارد از ديوان غزل وي چند غزل براي سخن
  اكني ما ر خواهي تماشا مي هر رنگي كه مي به  ١

  دم آبي مكن از چشمة شمشير در كامم
  بهفتاد و دو ملّت كردة خونم بدر ظالم
  چه غم گر شد بهجرانت سفيد از گريه چشم من
  كجا اي عشق خواهي بردنم زينجا بگو آخر

  كني ما را پروا چه رسوا مي عبث اي عشق بي
  كني ما را  و مسيحا ميكش خضر چرا منّت

  كني ما را بگو اي عشق تا ديگر چه ايما مي
  ياد دامني دانم كه ببناي كني ما را به

  كني ما را برون از كوچه دنيا و عقبي مي
  



٩٦  

  

  

  فلك رساند ما را عشقت به  ٢
  اندوه دل و بالي جان بود
  بخت از هم دورتر نشانيد
  شور لب لعل دلفروزت
  در راه غمش طپيدني هست

  ايم خاموش از خويش گذشته

  زمين نشاند ما را هجرت به
  در عشق هر آنچه ماند ما را

  پيش خواند ما را  گر يار به
  در ديده نمك فشاند ما را

  بال و پري نماند ما راكو 
ا چه خبر رساند ما ر   قاصد 

  

  صبر كردن چون توانم كاختيار از دست رفت  ٣
  كردم قرار گفتم كه مي صبر مي در غمت با

  ان دادن رسيدي بر سرماي كه در هنگام ج
  كند منع سير اين چمن گفتم كه عشقت مي

  كنم آهي مي گفتم اندر عشق كار خود به
  فكر كار خوبش اكنون از خدا اميد دار

  صبر و هوش و طاقتم يعني كه يار از دست رفت
  دست رفترفتي از پيش من و صبر قرار از 

  لطف فرمودي ولي وقتي كه كار از دست رفت
  وه كه تا من ديده بگشايم بهار از دست رفت
  تا برآرم تير از تركشي شكار از دست رفت
  كردة كاري تو اي خامش كه كار از دست رفت

  
  توان كرد عالج در هجران مي  ٤

  پئ جمعيت آشفته مخزان
  رحم جفا تا چند اي صياد بي

  چشمم هر دو عالم افتادست  ز
  قباي بر تن عريان ضرورست

  رحم روزي بكش تيغ ستم بي
  د از گريه حاصلشو وصالش مي
   اشكياي خموش بيار از ديده

  

  توان كرد سؤالي از طبيبان مي
  توان كرد سر زلفي پريشان مي
  توان كرد نگاهي بر اسيران مي
  توان كرد نظر روي بدينسان مي

  توان كرد ان ميچاك دل گريب  ز
  توان كرد ترحم بر اسيران مي
  توان كرد سؤالي از كريمان مي
  توان كرد گلي زيب گريبان مي
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