
  ضحارادت خان وا  ٢٠١

  ∗ارادت خان واضح

مثل واضح آقا زمان اصفهاني در . اند ها ذکر شده  در تذکره»واضح«چند شاعر با تخلّص 
ميرزا مبارک ها  عالوه بر اين. زرکشمير علي اصغر اصفهاني , ١بعهد شاه طهماس

  .باشد مي, ٣شاگرد مير محمد زمان راسخ سرهندي, ٢»واضح«ارادت خان متخلّص به
آزاد بلگرامي دربارة وي . کي از امراي عهد خود بوده استي, ارادت خان واضح

  :نويسد يم
جدش مير محمد باقر از … ارادت خان مخاطب به, اهللا ميرزا مبارک, واضح”
در عهِد . وه بودميرزا جعفر آصف خان عال ه و دامادي وي بهو بلدة سايانجب

س شاهجهان در زمان جلو. زد  دم مباهات مييمنصب ميربخشيگر جهانگيري به
فرصت قليل ايالت دکن و خطاب خان اعظم  واالپاية وزارت مترقّي گشت و به به

آباد مأمور  داري گجرات و بنگاله و کشمير و اله تفريق بر صوبه يافت و به
هجري  ۱۰۵۸جا  جونپور برگزيد و در آندارالخيوراو فوجداري … گرديد

  .“مرحلة آخرت پيمود
الدين بن شاه شجاع از بطن آن   سلطان زين.وب بودو دختر او با شاه شجاع منس

  .عفيفه متولّد شد
بعد از فتح داراشکوه , ردش مير اسٰحق ارادت خان در عصر خلدمکانپسر خُ

  .حکومت صوبة اوده مأمور گشت به
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  .م ١٥٢٤-١٥٥٦  .1
 .م ١٧١٦/ه ١١٢٨: وفات  .2

  .م ١٦٩٥-٩٦/ه ١١٠٧: وفات  .3

 



  ٢٠٢  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

 و ن موروثي ارادت خاخطاب خلدمکان بهاهللا واضح از درگاه  پسر او ميرزا مبارک
داري گلبرگه  قلعه آباد و بعد از آن به  اورنگيداري نواحفوج  به.ق ه ۱۱۰۰در سنة 

  .منصوب گشت
سير  در عصر شاه شجاع بر منصب چهارهزاري امتياز يافت و در عهِد محمد فرخ

  . وديعت حيات سپرد۱۱۲۸
.  واضح بر حواشي اين نسخه ثبت بودطِّخ هچند غزل ب. نظر درآمد ديوان واضح به

  .١ت و مثنوي متعدد داردقصايد و غزليات و رباعيا
خانة فرهنگ جمهوري , در کتابخانة مرکز ميکروفيلم نور, نسخة خطّي ديوان واضح

شود که با خطِّ نستعليق خوب کتابت شده است و  ينگهداري م, نو دهلي, اسالمي ايران
از اين پيداست که نسخة نامبرده براي کتابخانة شخصي شاعر . داراي مهر واضح است

  .يده استکتابت گرد
, بند يک ترکيب, بند يک ترجيع,  رباعي۱۰عالوه بر غزليات اين نسخة خطّي شامل 

 ۴۷۴۰ ابيات اين نسخه تقريباً در مجموع. باشد ي منامه ساقيه و يک مثنوي يديک قص
  .باشد مي

  :شود يشروع مناقص است و با اين شعر , نسخة نامبرده از اول و آخر
  کردست بهار غم تو رنـگ خـزان را        ليــل گويــايي بـه  … … …آيينـه 

  :وي غزليات اسناد خود را جواب داده است. واضح يک شاعر تقليدي است
  مهتــاب را چــو گــرد فــشاند کتــان مــا  واضح دلم ز مصرع راسخ ز دست رفت       

*  
  رنگ توتيا   آيد خاک واضح هم به    بر مي  چشم معني بين راسخ بعد مرگ     از نگاه   

*  
  کند گـرد رم آهـو ز خـود پنهـان مـرا              يم  جا رفتم که گفتواضحا از مصرع راسخ ز   

*  

                                                   
, م ١٩١٢, الهور, مطبع دخاني رفاه عام, سرو آزاد  موسوم بهاممآثرالکر: مير غالم علي آزاد بلگرامي  .1
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  ضحارادت خان وا  ٢٠٣

  هـا   شود دامن ته پا صـيد را گـرد رميـدن            دلم واضح ربود اين مصرع برجستة راسـخ  
*  

  برد اين مـصرع راسـخ کـه گفـت           واضحا دل مي  
  شيشه بدمست است اي ساغر بال خواهد گذشت       

*  
  خيـزد  خون از باد دامان تـو مـي   صداي موج     تسلّي بخش دل شد واضحا اين مصرع راسخ

*  
  رسـد   صيد گاه فکـر را معنـي شـکاري مـي            گاه سخن واضح سراغ راسخ اسـت        در کمين 

*  
  ام از مي خويشست چون ياقوت رنگين شيشه  برد اين مصرع راسـخ ز کـف        واضحا دل مي  

*  
  نگـــاه بازپـــسين وداع خـــود بـــودم  دلم ز مصرع راسخ ز دست شد واضح      

*  
  د ايـن مـصرع برجـستة راسـخ     دلم واضـح ربـو    

  بهاي خويشتن گشتم    کشودم چشم حيرت خون   
*  

  درد آمد دل من واضح از ايـن مـصرع راسـخ           به
  يخبـر رحمـ     کند اي بي    يهجوم گريه طوفان م   

اين جواب آن . واضح شعراي بزرگ ديگر را هم جواب گفته است, عالوه بر راسخ
  :غزل واضح که حافظ گفته است

  چيست ياران طريقت بعد از ايـن تـدبيرها         ي ميخانه آمد پيـر مـا   دوش از مسجد سو   
ــا و ناول  اال  جواب آن غزل گفتم که گويد حافظ خوشگو       ــساقي ادرکاس ــا ال ــا ايه ــاي   ه

*  
  شاد است که بر من و تو در اختيار نگ         گفتة حـافظ تمـام کـن واضـح          بيا به 

*  
   ما هم ز ما شـنيد آن کس که گفت قصّة    واضح ز حافظ اين سخن آمد بگوش من       

*  
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  با وصـل قـراري بکنـد      ] و[يار باز آيد      من گفت سـحر  واضحا خواجة شيراز به 
*  

  اين جواب غزل حافظ خوشگوسـت کـه گفـت         
ــد    ــد ش ــان خواه ــر مغ ــاک ره پي ــن خ ــر م   س

*  
  گويـد   دل واضح ربود اين مصرع حافظ که مـي        

  خــوبي ارغــوان دارد بهــار عارضــش خطّــي بــه
*  

   گفته است  ١که حافظ   جواب آن واضحا هست اين    
ــتيم   ــزل داش ــه من ــه در ميخان ــاد آن روزي ک   ي

*  
   واضحم اين مصرع رنگـين ٢خوش آمد از فغاني 

  آمـد  که باز از طرف دشـت آواز طبلـي بـاز مـي      
*  

  ٣براندازست واضح اين غـزل از وحـشي يـزدي         
  نگاهي گر کني سوي گرفتاري چه خواهد شـد         

*  
  گويـد  واضح کـه مـي  ام   گفته٤جواب شعر طالب  

  آيـد  استقبال هم مويم صـد آتـش خانـه مـي            به
*  

  که طالبـا گفتـه اسـت        جواب آن غزل است اين    
ــمه   ــه را کرشـ ــب نگـ ــار و جيـ ــد کنـ   دار کنـ

*  
                                                   

  .م ١٣٨٩/ه ٧٩١: وفات  .1
  .م ١٥١٩/ه ٩٢٥: وفات  .2
  .م ١٥٨٣/ه ٩٩١: وفات  .3
  .م ١٦٢٦-٢٧/ه ١٠٣٦: وفات  .4
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ــم   ١طرز واضح خوش گوست مصرع فياض       به ــرة هوسـ ــست چهـ ــه روشـ   ز آب آينـ
*  

   که گفـت ٢واضحا هست اين جواب ميرزا محسن    
   بايـدت ميخانـه هـست      گر بـراي عـيش جـامي      

*  
   گفته اسـت ٣که ملهم واضحا هست اين جواب آن 

ــوش  ــرغ خ ــس  م ــاد در دام قف ــان از آن افت   الح
*  

  گردد  ست که از داغ جدا مي      ا يي مو دهمژ  اين جواب غزل قاسم ديوانه کـه گفـت        
*  

  اين جواب آن غزل واضح که قاسم گفته اسـت         
ــده   ــا دي ــشا ت ــر گ ــرده از رخ ب ــود پ ــا ش   ام بين

*  
  رنگ آخر شد و نيرنگ تو تـصوير نـشد            که گفـت   ٤اين جواب غزل قاسم ديوانه    

*  
   خوشـگو ٥جواب آن غزل واضح که گفته صائب    

ــوان   ــاج عن ــودي ت ــسم اهللا ب ــد ب ــه م ــا اگرن   ه
*  

ــان اســت   سـت  با گفته ئکه صا   جواب آن غزل است اين     ــن چراغ ــستان م ــشم شيرين   ز چ
*  

  چه غم دارد ز حسن آنکس که آتش زير پا دارد     خوشـگو ب  ئجواب آن غزل گفتم که گويد صا      
*  

                                                   
سربرده و  به, )م ۱۶۴۲- ۱۶۶۷/ه ۱۰۵۲-۱۰۷۷(عبدالرزّاق الهيجاني در عهد شاه عباس ثاني , فياض  .1

 .ملّا محسن کاشي بوده است» سنگ هم« ملّا صدرا شيرازي و شاگرد

 .برد سرمي با آقا محمد زمان به, در عصر جهانگير در بنگاله, محسن شيرازي  .2

  .م ١٦١٦/ه ١٠٢٦: وفات, ميرزا ملهم تبريزي  .3
  .هند رسيده است در عهِد شاهجهان به, م ١٦٥١/ه ١٠٦٠وفات , شاگرد صائب, قاسم ديوانه  .4
  .م ١٦٦٩-٧٠/ه ١٠٨٠: فاتو  .5
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  ب گفته اسـت   ئواضحا هست اين جواب آنکه صا     
  شـود  سنگ بـا آتـش چـو نرمـي کـرد مينـا مـي        

*  
  واضحا اين غزل صائب خوشگوست کـه گفـت        

ــد    ــانم دادنـ ــد و زبـ ــرف گرفتنـ ــدرت حـ   قـ
*  

  واضحا اين غزل صائب خوشگوست کـه گفـت        
ــاموش   ــب خ ــان را ل ــد ج ــد نق ــان دادن    نگهب

*  
  اين جواب غزل صائب خوشگوسـت کـه گفـت       

  چــشم را هرکــه فــرو خــورد توانــا گــردد     
*  

ــانم      با گفته اسـت ئجواب آن غزل است اينکه صا   ــاي نيک ــاک پ ــيم خ ــک ن ــه ني   اگرچ
*  

  کند مست خموشي داد خـون خـويش را          مي  گويد اسـير  اين جواب آن غزل واضح که مي     
*  

ــينه     اينکه گفت اسير  واضح جواب آن غزل است       ــو س ــال ت ــار خي ــشن از به ــا اي گل   ه
*  

ـ که چه در دسـت بـا دوا         از اسير است واضح اين مـصرع         هـا   يي
* 

  داند طريق دشمني بيبـاک مـا        خوب مي   برد اين مصرع شوخ اسير      يواضحا دل م  
*  

ــت   که گفته است اسير     جواب آن غزل است اين     ــدگاني ماسـ ــمارة اوراق زنـ   نفـــس شـ
*  

  گويـد اسـير   اب آن غزل واضح کـه مـي     اين جو 
  ياد خود کرده است پنداري شکاري کرده است

*  
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  واضح جواب آن غزل است اينکـه گفـت اسـير          
  فرصت غنيمـت اسـت عزيـزان غنيمـت اسـت      

*  
  گويـد اسـير   اين جواب آن غزل واضح کـه مـي      

ــه را شــور دگــر غــم را رواج ديگــر اســت    گري
*  

  شاه بيت آفرينش حرفي از ديوان ماسـت           اسيرگويد در کمال عشق واضح خوب مي     
*  

  گويـد اسـير   اين جواب آن غزل واضح کـه مـي      
ــأثير فريــاد مــن اســت  هــاي بــي خــواب ــر ت   اث
*  

  يک نگـاه آشـنا تکليـف صـد پيمانـه بـود         گويد اسير   که مي   اين همه واضح جواب آن    
*  

  ام واضـح    خوش آمد از اسير اين مصرع برجسته      
  و نـسخة گلـزار پيـدا شـد    دلي در خـون طپيـد    

*  
  گويـد اسـير     واضحا هست اين جواب آنکه مـي      

ــه  ــه خاموشــي ب ــا کــشيدم نال ــادم رســيد ت   فري
*  

  گويـد اسـير   اين جواب آن غزل واضح کـه مـي      
  انـــد زخـــم دل را مـــرهم کـــافور نـــشتر داده

*  
   کـردم کـه گفـت   ١اين غزل واضح نثار موسوي 

ــشد    ــون دل ن ــاقوت خ ــده و ي ــوهر آب دي   گ
*  

                                                   
 .م ١٦٤٠-١٦٨٩/ه ١٠٥٠-١١٠١, »فطرت« و »موسوي«المتخلّص به, معزّالدين محمد, موسوي مشهدي  .1
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  اين کالم موسوي واضـح بجـز اعجـاز نيـست          
  هي بـوي گـل فريـاد هـي         شگفتن ناله هي    مي

*  
  گويـد علـي   اين جواب آن غزل واضح کـه مـي       

  ام در جيب رنـگ چـاک بـود          شمع در غم خانه   
*  

   واضـح ١گويد علـي  جواب آن غزل گفتم که مي 
  قـدر چـشمم کـه خـون آيـد          بيفشارد نگه را آن   

*  
   خوشـگو  ٢که گفته واثـق   جواب آن غزل واضح     

ــا را     ــزادان مين ــشا پري ــر بگ ــال و پ ــره از ب   گ
*  

   اين مـصرع ٣گوشم واضح از اعجاز  چه خوش آمد به   
ــن    ــراب م ــوج ش ــد م ــو زن ــر رم آه ــيلي ب ــه س   ک

*  
  ٤گويـد وحيـد     واضحا هست اين جواب آنکه مي     

  خـواب مـرگ هـم آرام نيـست     مرغ بسمل را به 
*  

  ويـد وحيـد  گ واضحا هست اين جواب آنکه مـي      
  کنـد   تنگي ايـن خانـه کـار چـوب دربـان مـي            

*  
  رود  شودة بـسمل نمـي    گخون از رگ       وحيد نيز در اين راه رفته است       ،واضح

*  
                                                   

 .م ١٦٩٦-٩٧/ه ١١٠٨: وفات, »علي«متخلّص به, ناصر علي سرهندي  .1

  .زيب بوده است در عهِد اورنگ, »واثق«متخلّص به, آبادي ميرزا حسن بيگ شاهجهان  .2
 .م ١٧٠٥-٦/ه ١١١٧وفات , »اعجاز«متخلّص به, محمد سعيدملّا   .3

  .م ١٧٠٨/ه ١١٢٠: وفات  .4
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  گويـد وحيـد   واضحا هست اين جواب آنکه مـي      
  ام تــا شــدم بيــدار صــد خــواب پريــشان ديــده 

*  
  ن غزل است اينکـه گفتـه اسـت وحيـد       آ جواب

ــه ــه بـ ــار   نگـ ــو زنّـ ــشم چـ ــليمانيچـ   در سـ
*  

   خوشـگو ١جواب آن غزل واضح که گفته بيـدل       
ــدگاني را    نفــس باشــد رگ خــواب پريــشان زن

*  
  ٢دل واضح ربود اين مـصرع برجـستة تحـسين         

ــود را     ــة خ ــستم غبارخان ــدح ش ــيالب ق   ز س
*  

  واضحا هست اين جواب آنکه تحسين گفته است       
ــد قــرارم کــرده بعــد مــردن هــم غــزاالن بــي    ان

*  
  ح ربود ايـن مـصرع برجـستة تحـسين        دل واض 

ــه   ــشمي ب ــصرم و چ ــار م ــاروان دارم غب   راه ک
*  

   گفته اسـت ٣اين جواب آن غزل واضح که فايض     
  همچو برق از خويش دامن چيـدني در کـار بـود           

                                                   
 .م ۱۶۴۴-۱۷۲۰/ه ١٠٥٤-١١٣٣  .1

  .شاگرد فقيراهللا آفرين, عبدالعظيم الهوري, تحسين  .2
  :اند مانده» فايض«چند شاعر با تخلّص   .3

  .استصدرالدين محمد خان از اوالد علي مردان خان در عهد شاهجهان بوده 
  .هند رسيده است  بهم ١٦١١/ه ١٠٢٠در سال , فايض گيالني

  .م ١٧٢١/ه ١١٣٤: وفات, ملّا محمد نصير, فايض
  معلوم نيست مقصود شاعر کيست؟. م ١٦٨٨/ه ١١٠٠: وفات, سيد محمد, فايض



  ٢١٠  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

هم داده را هاي همت خان و زخمي  واضح جواب غزل, عالوه بر شعراي نامبرده
  :ده استها نيام ها در تذکره که ذکر آن, است

  ؟گونه صـفا مطلـع ديـوان کـه دارد           اين  رنگين دل واضح شده از مصرع زخمي      
*  

  گوش من رسيد   واضح اين مصرع ز همت خان به      
   تو چشمم خـون گريـست      ياد لعل ميگون    شب به 

*  
  گوشم واضح اين مصرع ز همت خان چه خوش آمـد           به

ــي    ــد نم ــا ش ــوه فرم ــوالن جل ــرق ج ــدامين ب ــم ک   دان
سنجر است خيلي تجليل که بنام را غزليات خود يکي از امراي عهِد خود  در ضحوا

  :و توصيف کرده است
  سـت   ر بـاقي  بـ بر جبينش اثر نور پيم      ست ر باقينجس مي درليعلم ع نشاء  

*  
  در يکتـــاي ســـخن از جـــود ســـنجر يـــافتم

  ورنه واضح طبع مـا را فـيض نيـساني کـه داد            
شه و کنار هند ه کرده است که در آن زمان در گوشارافرنگيان  عالوه بر اين شاعر به

  :شدند يديده م
  هـا  بيداد فرنگ از نگهت بر همه دين   هـا   اي از تو پريخانة چين خانة زيـن       

*  
ــوه  ــة دل جل ــگ اســت    آيين ــسن فرن   گــه ح

  اين باديه از شوق کـه حيـرت زده رنـگ اسـت      
  :روده استدر منقبت او سو  عقيده داشته است )ع(حضرت امام رضا واضح به

  رسـد   نميبا خاک راه شاه خراسان     ضيايي چشم تو توتيـا  ست بي   باقي
  :شود يطور شروع م نامه اين مثنوي ساقي
  بهر برگش افسون نشاء دميـد       هشيار مستي که تاک آفريد     هب
  :گردد طور آغاز مي و قصيده اين

   صنم شعله چين پيشاني    نياد آ   به  نمود طبع من امروز برق جوالني      



  ضحارادت خان وا  ٢١١

  :گردد جا نقل مي طور نمونه در اين از رباعيات واضح هم بهيکي 
  بر حال گذشتگان فگنـدم نظـري        سوي قبور کـردم گـذِري       روزي به 

  يربمطلب نشد و نشد ز مطلب خ        آهکــه ز دل خــاک افريــاد برآمــد 
  :کند يواضح بر هنر خود فخر م

   مـا  طـرز خـويش اسـتاديم       خوش به   نيست چون واضح کسي نازک خيال     
*  

  طرزت کالم کيست    جز بانگ عندليب به     شد بوي گل لبـاس خيـال تـو واضـحا          
*  

  هرکه چون واضح فلک جوالن طـرز تـازه شـد      
  هفت اقلـيم سـخن در قبـضة تـسخير اوسـت           

*  
   نگويم تا جهان اسـت     سبنام ک   ز شعرم فخر معني هست واضح    

*  
  پـر شـده ديـواني چنـد       که ز ديـوانگيم       ام  ديوان غزل صدرنشين زان شده      من به 

  :شود اکنون بعضي از ابيات منتخب از غزليات اين شاعر نقل مي
  سوختم شرمنده از روي وفا کردي مرا        باز با بيگانه خـويي آشـنا کـردي مـرا          
  شام خاموشي ز ترک مدعا کردي مـرا         صبح شور گفتگو در مطلـع اميـد بـود         

*  
  گر اما اياز نيـست       جلوه محمود هست   شاده و زلف دراز نيست   دست جنون گ  

*  
  نفــس صــبح صــفا آينــة حيــرت کيــست  حسن خورشيد مگر سوختة غيرت کيست     

*  
  آيــد بــزمم شــايد آن شــمع ســراپا نــاز مــي بــه

  آيـد  که چشمم چـون پـر پروانـه در پـرواز مـي          
*  

  رشک جنون دگـران خواهـد بـود        داغ ما   ز دل سوختگان نام و نشان خواهد بود        ات
*  
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  انـد  دامـان کـرده    داغ حسرت گل بـه دالن از  بي
ــوا پروانــه بــي   انــد هــا امــشب چراغــان کــرده ن

*  
ــد  ــشانم دادن ــة عــشق ن ــردي از قافل   چـشم نگـرانم دادنـد    سرمه از شـعله بـه      گ

ــد   سوختگان تا بکنم فاش چو شمع      راز دل  ــانم دادن ــد پــس آنگــاه زب   ســر بريدن
*  

   عوض ديدة گريان باشـد     اين کرم در    نه متاعيست که ارزان باشد     داغ سودا 
*  

  مدعا خجلت کش منزل نشد      رهرو بي   سيل هرگز تخته بند منّت ساحل نشد    
*  

  ايم  هاي خود خنديده    زباني  بر بي برق سان     ايـم   تا زيـان چـشم آن بيـدادگر فهميـده         
*  

  اي خورشيد شد شمع مزار کيـستي  هر ذره   هـا جـوش بهـار کيـستي         پرواز دارد رنگ  
نمايم که اين نسخة نادر را  پيري تشکّر مي ي دکتر مهدي خواجهدر آخر از آقا

  .اند اختياِر بنده گذاشته در
  


