
  يوان ثاقبد  ١٩٥

  ثاقب ديوان

 سندةينو نش،يب يمرتض سيد .داشت تخلص ثاقب و بود يعل يمهد مير اعرش اسم
 متولّد مدراس در .م ۱۸۰۸/ ه ۱۲۲۳ سال در يو .بود يو کوچک برادر نش،يب اشارات

 .آموخت صادق به متخلّص يمدراس ينيالحس يالرضو صادق مير پدرش از را يفارس .شد
 ابراهيم شاه .کردند توطّن گلبرگه در و آمدند هند به الفشسا .بود يمشهد پدرش
 شاه نيا بر عالوه .بود پدربزرگش ،سودرازيگ ديس يدائ ،ينيالحس يمصطف اي يمصطفو
 کرناتک  به )م  ۱۷۳۳ :م( خان اهللا سعادت زمان در ،بود ميابراه شاه اوالد از که ينيحس نوراهللا
  .بود موسوم محمدپور نام  به ارکات در که گرفت سکونت يا محلّه در و ديرس

 محمد غالم و کرناتک نواب بهادر الدوله ميعظ نواب خدمت در رصادقيم پدرش
 ثاقب استادان .داشت دوست اريبس را او نواب .بود پنجم واالجاه نواب اعظم خان غوث
 و واقف نيالد يمح يرانيم يمولو ،يکرمان محمد نيد ديس رصادق،يم پدرش بر عالوه
 .کرد يم اصالح را شعرش خان اهللا مبارک ريم آغاز در .بودند يبنگال ديلحمعبدا يمولو
 مجالس در و کرد يم تتبع را …يعل ناصر و يزيترش يظهور .داشت يقو يشعر ذوق

 چون .خواند مي خويش غزل عالي بندگان مشاعره در روزي .کرد يم شرکت مشاعره
  :رسيد بيت اين  به

  افشـاني  عنبـر  زلـف  برباد کند خاکم اگر  ددار سرکشـي  آتـش  ماننـد  آبـرو  فرط ز
 ولي باشد مي بيشتر لفظي رعايت شما اشعار در که گفت بود، مشاعره حکم که واقف

 است، شرط رفح اگر که گفت تأمل اندکي بعد ثاقب .ايد نکرده رعايت را آن بيت اين در
 جناب .است کافي رعايت قدر اين و دارد مي مناسبت از بويي دماغان نازک مشام در



  ١٩٦  قند پارسي

 خطّ در وي .١شد مي تحسين مورد بارها و پسنديدند را او رجستهب جواب عالي بندگان
  .بود کامل نيز موسيقي علم در و داشت مهارت شفيعا و نستعليق
 شهرت از خود معاصرين بين ولي است ديوان صاحب و گو خوش شاعري يو
 شناسيناقدر بربنا ولي کرد مي زندگي مدراس در ابتدا در ثاقب .است برخوردار يکمتر
  .شد حيدرآباد به هجرت و مدراس ترک به مجبور ان،ياطراف

  ٢دارد مـي  دکـن  بـه  ثاقـب  عزم  مـدراس  سوي ز حيف صد حيف
∗  

  ٣کـرديم  دکـن  در خويش وطن جهت آن از  ثاقــب قــدردان مــدراس بــه نمانــد کســي
  :شود مي ديده اصفهان  به نسبت اصّيخ توجه وي ديوان در
  ٤گـوهر  اصـفهان  بـه  تـا  ام ريختـه  هند ز  ثاقـب  بـر  و بحـر  شهنشـاه  مدح نيم به

 را معنايي ويژگي “بدخشان لعل” واژه که است گفته نيز بدخشان، لعل را خود جايي
  :ردبردا در

ــرو  خـويش  خـوردة  پـان  لب رنگ ز پريزاد اي ــتن آب ــل ريخ ــان لع ــا بدخش ــد ت   ٥چن
 گاهي و تعلّي شکل به گاهي زمينه اين در و دارد ظن حسن خود شعر دربارة شاعر

  :است گفته سخن استعجاب حالت  به
ــغ اگــر  ثاقـب  نـازيم  خـويش  سرداري به ــر او تي ــا ســر ب   ٦نشــيند م

∗  
  منتظرانـد  عجـم  اربـاب  تو اشعار به که  بفرسـت  ايران به هند از غزل اين ثاقب

∗  
  ٧نبـود  گمـان  ايـن  ضـعيف  گياه اين از را ما  غـزل  اين شد ثاقب ز چو شاعري گفت خوش
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  يوان ثاقبد  ١٩٧

  :است دانسته هم کمتر را شعرش يقين عدم حالت در شاعر
ــي  ثاقـب  شـد  متـين  نـه  گـر  تو شعر ــتا پختگ ــام دل س   ١مــرا خ

∗  
  ٢بسـتند  ترشـيز  صـاحب  چون عبث  کالمـي  شـيرين  تتهمـ  ثاقب به

  :عابدي حسن ريام پروفسور گفتة  به
 هندي شعراي درميان را او متواني نمي ما اما .بوده متوسط درجة شاعر يک ثاقب”

  .٣“کنيم فراموش کليتاً
 خورد يم چشم به کم بسيار يو حال شرح ها تذکره در که است ناشناسي حق

 خوب شاعر اقتصادي وضع .بشناسيم وي اشعار از را شاعر که مجبوريم ما ليدل نيهم  به
 و نظر ليعا را خود نفس غيرت بناي بر ولي نداشت هم اسب سواري براي حتّي نبود،
  :خواند يم دماغ عالي

  ٤سـود  چـه  چمـن  از ترا نظارگان يعني  سـود  چـه  ياسمن و گل ز را دماغ عالي
  :بالد مي خود حوصلة و همتي عالي بر و ندارد دوست را اديفر و ناله يو

  ٥گشـاد  و کشيد صدا گل خود خاطر ز گره  کـرد  نتـوان  نالـه  بـه  جز دل تنگي عالج
 بود کرده اسير را او پيچ در پيچ مصايب و الم هاي موج .کرد مي لتحم را دردها ثاقب

 شب دل در شاعر .خورد ينم چشم  به وي هاي سروده در بيچارگي و پستي احساس ولي
  :نازد مي آبرومندانه شکستگي، جاي  به کشد مي آه چون

ــارب  گفت ملک سوخت فلک چو آهم شعلة شب ــه ي ــهابي چ ــب دل ش ــدر ثاق   ٦آرد ب
∗ 

                                                   
  .۱۵برگ ديوان ثاقب،   .١
  .۶۰برگ   .٢
من  خواندن اين ديوان توصيه کرد همين جمله را به يبيست سال پيش چون برا يپروفسور عابد  .٣

  .ينقل قول از استاد ممتاز سيد امير حسن عابد. گفت
  .۴۴برگ ديوان ثاقب،   .٤
  .۴۲برگ   .٥
  .همان  .٦



  ١٩٨  قند پارسي

  ١آيـد  شـرار  بشـها  دل کـز  پناهي خداوندا  گويـد  ملـک  بارم شرر آه رود گردون بر چو
 خود خيال توسن چون عنياميرالمومن و صخدا رسول عاشق و هنردوست شاعر اين

 رد،وآ مي فرود يبلند آستانة چنين بر را سر و رساند مي صمحمد آل و محمد درگاه به را
  :شود مي ديده يسربلند و غرور نوعي نيز نفسي شکست آن در

  خواهـــد مـــي بـــوتراب در از  مــن يخاکســار فخــر رشــتة
  :اند صورت اين به ديوان در وي ممدوحين و است قصيده شاعر ثاقب

 مختارالملک نواب وزيرالممالک اهللا، اولياء خلفا، ،ععلي حضرت ،صرسول حضرت
 گردهاري راجه راؤ، مهنت من راجه بهادر، الدوله شرف بهادر، جنگ ناظم الدوله صمصام
 نواب بهادر، اندرجيت راجه رسا، خان اهللا رحمت محمد رشيدالدوله، نواب پرشاد،
  .عزيزالملک نواب بهادر، خان علي قادر بهادر، الدولهةعمد
 يفکر مکاتب و مذاهب يتمام روانيپ  به خود اشعار در و است منش آزاد مردي يو
 بهترين که جوگي پسر دلدادة هم و است رام و صوفي و پير هم يو .گذارد يم احترام
  .است همزيستي نمونة

  جوگي
  شــد جامــه حريـري  خاکســتر مشـت   اي داده دل پسـر  جوگي الفت بر ثاقبا

∗  
  مـرا  ديـن  و عقـل  بار يک برد  ثاقــب هنــدويي طفــل الفــت

∗  
  کـردم  بـرتن  باديـه  هـر  ز دست يک خاک  نبـود  جـا  دلـم  بـه  تـا  پسـرم  جوگي عشق
 خود نتيجه در شد، دچار يقبل بتيمص و رنج انهم  به دکن به مهاجرت از پس ثاقب

  :بود بردبار و صبور بسيار چه اگر کند مي هشنکو را
ــد ــرا نجنبان ــار م ــوادث ب   آفريدنـد  تحمل خاکم از که  ح

∗  
ــب ــودي ثاق ــر ب ــل اگ   شـد  نمـي  گـذر  دکنت اندر  توکّ

                                                   
  .۴۵برگ ديوان ثاقب،   .١



  يوان ثاقبد  ١٩٩

 آخر در و بود يو يپا زنجير هميشه افالس و عسرت که است آشکار ثاقب ديوان از
  .گرديد مبتال لقوه مرض  به

  ديوان يها ويژگي
  .جدول بدون ۹ سطر ۷X۵ :سائز ۱۴۶۰۵۲ شماره خطّي نسخة
 با آميخته نستعليق خط   به و است رباعي و غزل ،قصيده داراي ثاقب ديوان نسخة نيا

 گوشة و الولا ناقص نسخه .است شده کتابت فرزندانش براي شاعر خود توسط شکسته
 مدح با ديوان موجود صفحة و است سرخ جوهر  به ها عنوان .است شده کنده ورق

 بين از عشلمط و هشد پاره اول صفحة .دارد بيت ۴۱ و شود مي شروع )ع(علي حضرت
  :شود يم آغاز تيب نيا با مزبور وانيد .است رفته

  شـبنم  فـزا  غم او ديده از خون اشک چکاند  گلشـن  در صبح هر زمين بر ريزد آب گل از نه
  :دارد بيت ۵۵ و است مختارالملک نواب دکن وزيرالممالک مدح در دوم قصيده

  خدا فضل به زمان اين حمل به خور رسيد
  .است پاره ديوان ورق گوشة سر قصيده اين آغاز در

 و فطر سعيد عيد تهنيت در بهادر جنگ ناظم الدوله صمصام مدح در قصيده سومين
  :مطلع .است بيت ۲۸ يدارا

ــم ــان را دل ــتان آن رخ ج   اسـت  جـان  جان بل دل جان تنها نه  اســت دلس
  :مطلع .دارد بيت ۴۸ بهادر الدوله صمصام کدخدايي نشين تزک در اي قصيده
  رسيد آن نواسنج مرغ آنچه خواست مي  رسـيد  شـادمان  چمـن  به گل بهار آمد
  :مطلع .است بيت ۳۷ يدارا بانقر عيد تهنيت در بهادر الدوله شرف مدح در قصيده

  عطا کان و کرم ذي حبذا
 بيت ۷۵ بهادر جنگ ساالر مختارالملک نواب دکن وزيرالممالک مدح در قصيده

  :مطلع اول عامصر .دارد
  خورشيد آن از چرخ به پا سبک ماه چو نشد

  :عمطل .فطر عيد تهنيت بر مبني بهادر مختارالملک نواب وزيرالممالک مدح در قصيده
ــاد دوران تـــو تـــابع داورا ــه  بـ ــة ات رتب ــاد ســليمان رتب   ب



  ٢٠٠  قند پارسي

 بيت ۳۵ مختارالملک جنگ ساالر نواب جناب دکن وزيرالممالک مدح در قصيده
  :مطلع .دارد

  ننگ و نام با صاحب وزارت ديوان صدر  فرنـگ  اهـل  نازش و نظام ملک ناظم
  :مطلع .دارد بيت ۲۲ صاحب راؤ مهنت من راجه مدح در قصيده

  مـن  صـاحب  مهنـت  من راجه  زمـن  بخش فيض و دهر حاتم
 ۳۳ يدارا باقي به متخلص راجه بنسي عرف پرشاد گردهاري راجه مدح در قصيده

  :مطلع .تيب
  همـم  واال او چـو  عالم در نيست  همــم واال مــا فيــاض راجــة

  :مطلع .تيب ۲۶ يدارا .رشيدالدوله نواب خلف بهادر انورالدين ازدواج تهنيت قصيده
  زار اللـه  زد باديـه  هـر  به جوش  بهــار آمــد چمــن در خــدا شــکر

 مکتب رسم تهنيت بر مشتمل رسا خان اهللا رحمت محمد زمان امير مدح در قصيده
  :مطلع .تيب ۱۵ يدارا .فرزند

  سـخا  کـان  زمـان  فيـاض  و اخالق مجمع  رسـا  خان اهللا رحمت محمد شان ذي صاحب
  :مطلع اول مصراع .بيت ۳۱ يدارا بهادر اندرجيت راجه مدح در قصيده

  انور آفتاب ز تو حسن
  :مطلع اول مصراع .بيت ۷ يدارا بهادر خان علي قادر مدح در قصيده

  در از پر خود دامن کند گر کسي
  .بيت ۹ بهادر الدولهةعمد نواب ١شادي و مدح در غزل

  سرور است جهان به اهللا شکر
  :مطلع اول مصراع .مغفور مرحوم زالملکعزي نواب نعمت ولي مرتبة در صيدهق

  افسوس زار حال به هستم تو بي
 آغاز زير مصراع با بخش اين در غزل اولين .شود مي شروع غزليات مجموعة سپس

  :گردد مي
  را جان شدن خون رنگ بخش محبت در خدايا
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 .مستعمل است يعروس يفقط برا يعام شاد



  يوان ثاقبد  ٢٠١

 ث فيرد ،غزل هفت و سي ت فيرد ،غزل چهار ب رديف ،غزل سي الف رديف
 و پنجاه د فيرد ،غزل يک خ فيرد ،غزل يک ح فيرد ،غزل دو ج فيرد ،غزل يک
 مرثيه عنوان  به يغزل آن بين و است غزل پنج ر رديف در ،غزل يک ذ فيرد ،غزل هفت
 همان در و است ز رديف در همام امام مرثيه عنوان به نيز ديگر غزل يک ، )ع(حسين امام

 ش رديف ،غزل چهار مجموع .رددا وجود نواز بنده رديف با نيز ديگر غزل ز رديف
 ظ رديف ،غزل يک ط رديف ،غزل يک ض رديف ،غزل يک ص رديف ،غزل دوازده
 ،غزل يک ق رديف ،غزل يک ف رديف ،غزل دو غ رديف ،غزل دو ع رديف ،غزل يک

 ،غزل سه و بيست م رديف ،غزل سه ل رديف ،غزل دو گ رديف ،غزل سه ک رديف
  .غزل يازده ي رديف و غزل سيزده ه رديف ،غزل پنج واو رديف ،غزل هفده ن رديف
  :ترقيمه

  ايـواني  نـامور  خوش شبستاني نور پر  ثاقب دل هب ملهم تاريخش دو فرمود
        ۱۲۸۱               ۱۲۸۱  

 يراقيما خط به هذا وانيد يهجر ۱۲۹۷ لاالو عيرب سوم خيتار  به شانه يتعال فضله  به
  .يافت ريتحر عمره مد يعل باقر ديس چشم نور جهت ثاقب

 آن از بعد و يعموم يرباع دو و منقبت در يرباع چهار نعت، در قطعه مهيترق سپس
 “يمعن خان نيالد وجه مدح  به مالقات شيپ” يرباع عنوان .است قطعه دو و يرباع چهار
  .است “شد تمام الحمدهللا” عبارت نيآخر .است

 مجموعه .است ۱۲۰ دوم بخش ورق نيآخر شماره و دارد برگ کي و يس اول بخش
  .است هفده و چهارصد و هزار دو حدود اتياب

  يشعر يها يژگيو
 را ها دهيقص از يبعض يو .است وقطعات اتيرباع ات،يغزل د،يقصا يدارا ثاقب وانيد

 را شعر شه،ياند و افکار متانت و يلفظ شکوه موضوع، استحکام و است سروده ماهرانه
 آسان و روان زبان به يمؤثر اشعار نعمت يول هيمرث در ثاقب .رساند يم ييواال مقام  به

  .است دردمند يشاعر عواطف انگريب که سروده



  ٢٠٢  قند پارسي

 که يا دهيقص در يو .است باک يب ممدوح يها يکوتاه انيب و مطالب اظهار در شاعر
 ،ممدوح يها  يولخرج و ييگرا تجمل انيب از بعد سروده، الدوله صمصام ازدواج ذکر در

  :است کرده عنوان زين را شاعر به نسبت شاه تغافل
  ١رسيد نان قرص يک نه و نقد نه و خلعت ني  گسـترت  مـدح  سـوي  که کن خيال دل در
  :است يثناگستر مشغول دهش، و داد از ازين يب وجود نيا با يو

ــد ــله بده ــر و ص ــد گ ــي نده ــم داع   ٢رسـيد  شـايگان  من  به که او لطف گنجيست  وي
 پند گران بار تحمل غزل قالب اگرچه .است برخوردار موضوع عتنو از ثاقب اتيغزل

 نيا ثاقب .اند پرداخته حتينص و وعظ  به نهيزم نيا در زين شروانيپ يول ندارد را اندرز و
  :است کرده نظم نيچن را نيمضام گونه

  ٣عبـث  خارا را شيشه شکست بندد کمر کي  شـد  آواره اگـر  فرزنـد  پـدر  خواهد او مرگ
 .ستين تغزل موضوع اصوالً که دهد يم نشان را يعاطف حالت يدگرگون مذکور شعر

 اغلب در را حتينص و پند مطالب ليدل نيهم  به و دارد عهده  به را ييمعنا رسالت ثاقب
  :مثال چند .است بوده مردم انتباه و افکار تيهدا به توجهش شتريب و گنجانده خود اشعار

  ٤آيد خواب  به کي مسافر دارد خطر منزل از که  نـاداني  اهر از گـه  هيچ اينجا در غفلت مکن
∗  

  ٥باشــد رفتــه صــياد دام بــه حســرتا وا  باشـد  رفتـه  شـاد  دل گلسـتان  در که بلبل
  :کند مي تاکيد قناعت بر زير بيت در شاعر

  ٦کـن  دراز پا خود چادر قدر به و ساز  ســـت ابلهـــي کوتـــه زنـــدگي
∗  

ــار  حسـن  شه اي دلت کار سر  به نيست پرسشي ــال ي ــدادي ز پام ــيان بي ــا نس ــد؟ ت   چن
  چنـد  تـا  آن دچن دو يار رخ و خورشيد شوق  بگذشـت  شابم شب و عيان است شيب صبح
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  يوان ثاقبد  ٢٠٣

  ١چنـد  تـا  افشان گهر نثارت به ثاقب چشم  حســن ديــدة مردمـک  اي کــن مهــر نگـه 
 مسائل غزل قالب در يو .است شيواتر و ترتوانا وي هاي قصيده از ثاقب غزليات

 داده تحمل دعوت بردباري و حلم با روزگار درد مقابل در و کرده نظم را روزمره گيزند
 که است اين حق .گذشت ديبا ترس و انديشه بي حوادث موج از که ديگو يم يو .است
 هاي واژه پردازي نگينر ،محاوره کاربرد .است نو شعر هايش غزل کالسيک شعر قالب در

 ردب مي ديگر جهان  به را خواننده ،عميق احساسات با ريشع صنايع از استفاده و آهنگدار
 يو .نيست ها غزل يتمام در شورانگيزي اين ولي .اندازد  مي سعدي و حافظ شعر ياد به و

 که را تکرار صنعت وي .است کرده تتبع را پيشين شاعران بلکه نيست سبک صاحب
  :گويد مي عسجدي .است برده بکار غزلي در ،بود خراساني شاعران وصف

ــروار بــارم همــي قطــره قطــره بــاران   وار سـيل  چشـم  ازين خيره خيره روز هر  اب
  :سرايد مي ثاقب

  خنديــده خنديــده فنــا راه بجــو آســا حبـاب   رنجيـده  رنجيده سرا ماتم اندرين باشي چه
  :است سروده قاآني سبک  به غزلي

  آتش به گر و آب به گر جانان عذار تاب و شرم ز
  :است گفته قتيل پيروي در غزلي
  ســاخت بهانـه  را هـوا  گــرم نکـرد  را جـا   نشســت ام خانــه در آمــد مهــر ســرد آن

  سـاخت  بهانـه  را جـا  تنگي زود برخاست  ديـد  چو مرا محفل سر خوش بود نشسته
  :سرايد مي قتيل

  ساخت بهانه را قضا و کشت غمزه به را ما
 شيرين و لطيف بيان ولي نيست صايب باريکي و بيدل پيچيدگي ثاقب هاي غزل در
  :شود مي نگاشته نمونه براي چند ابياتي .دارد نغمگي و است

  چنـد  تـا  مژگـان  خـس  و تيـز  آتش عرصة  چند تا جان اي تو سوز جهان حسن بر ديده
ــاط  اسـت  چاالک جنون دست غمش تار شب  به ــو ارتب ــاک اي رف ــان چ ــا گريب ــد ت   چن
 آتش آن در که سروده غزلي وسلم لهآ و عليه اهللا صلي مآب رسالت جناب ستايش در
  :است نموده بيان صريح را رسول به نسبت پروردگار عشق
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  ٢٠٤  قند پارسي

ــة  صمحمـد  تماشـاي  محو خدا نور شد ــمع پروان ــاي رخ ش ــد زيب   صمحم

  ديوان فرهنگي و تاريخي ارزش
 است نيا وي قصايد يژگيو اولين .است فرهنگي و تاريخي ارزش يدارا ثاقب هاي قصيده

  :مثال طور  به .است مختلف هاي شخصيت دربارة يمهم العاتاطّ املح يو ديقصا که
  سـما  بسـته  کمربنـدگيش  کهکشان ز  جـاه  صاحب ملک مختار و آصف وزير

ــارک ــاد مب ــام ب ــام او ن ــه صمص   اسـت  خانـه  را عـدلش  شمشـير  ملک  دول
 روز يک در دو هر نوروز و عيداالضحي يا عيدالفطر که کند مي ذکر اي قصيده در يو

 تاريخي وقايع بازيابي براي ولي است شاعرانه فقط ها يادآوري گونه اين اگرچه شد قعوا
  :است يخوب کمک يقمر و شمسي تقويم تطبيق و

  رسـيد  خـزان  مالل رفع و دفع بهر از  اتفـاق  وقـت  اين در کرده عيد نوروز
  :راند مي سخن ممدوح القاب و نام دربارة شاعر زير اشعار در

ــدايي ز يعنــي ــواب کدخ ــيض ن   رسـيد  کـامران  خـود  مطلب به همه عالم  بخــش ف
  رسـيد  مهربـان  خـدا  هـاي  بنده به ذاتش  مبـارکش  خطـاب  هسـت  الدوله صمصام
 نسبت مثال، طور  به .است مهم اطّالع چندين يحاو الدوله شرف ستايش در اي قصيده
  .غيره و زيارت و حج به وي شدن مشرف مدراس، شهر زيبايي مدراس، شهر با ممدوح

ــاحب ــق صـ ــروت و خلـ ــل مـ   زيبـــا نـــامش ز مـــدراس شـــهر  بالکـ
∗  

ــت ــج از يافـ ــارت و حـ ــرف زيـ   خــدا مردمــان چــو اســت شــرف زيــن  شـ
 و وزير عيوس اتاختيار انگريب است، وزيرالممالک مدح در که اي قصيده طور همين
  :است خارج جهان با آنها سياسي ارتباط و خانواده اقتدار و شهرت

  ننـگ  و نـام  بـا  صاحب وزارت ديوان صدر  فرنــگ اهــل نــازش و منظــا ملــک نــاظم
  زنگ و روس و روم اقبالش کوس صوت رفته  ملک مختار ديگرش خطاب شد تا دکن در

  بنـگ  و گنـگ  تـا  دکن از عالي فرمان تابع  االميـر  ابن امير او چون کسي هستي در نيست
 در يو .دارد يخاص تياهم نگاري تذکره نظر از گردهاري راجه مدح در يو قصيده

  :کند مي معرفي شاعر عنوان به را خود ممدوح قصيده اين
ــا  او از سـت  مانـده  جهان در باقي شعر ــد ت ــاقي شــاعري در او ش ــم ب   عل



  يوان ثاقبد  ٢٠٥

 اهللا رحمت فرزند مکتب رسم و خان انورالدين عروسي تهنيت قصيدة طور همين
 بزرگ، پدر و پدر بودن زنده يعني :است فرهنگي و تاريخي اتاطالع حامل هم رسا خان
  .وغيره جشن سال ،نيلور قصبه دربارة اطالع

ــل  مـــدام  خـــرقش بـــه ابـــوين ســـاية ــا ظـــ ــود وار همـــ   پايـــــدار بـــ
ــور قصــبة ــات از نيل ــد نغم ــاغ ش ــيم ب   انتهـا  بـي  پز و پخت بهر ريخت زرها بسکه  نع

  داصـ  گوشـم  در داد ربـک  باسم اقرا خواند  عقـل  پير ثاقب چو کردم او سال جستجوي
  )۱۲۸۹(  

  :است کرده نظم را الدولهةعمد نواب عروسي سال و محل زير اشعار در نينهمچ
ــي ــادي از يعن ــواب ش ــان ن   معمـور  عشـرت  به مدراس شده  زم
  نـور  پـر  عـيش  و عمـده  شـادي   عظـيم  جشن اين سن ثاقب گفت

  )۱۲۷۸(  
 فرهنگ نمايانگر ًصةلخا و است غني بسيار فرهنگي ديدگاه از ها غزل و ها قصيده اين

  .است زمان آن اجتماعي مسايل داراي و ايران و هند
 و رقص ها، چمن و ها باغ شهر، آرايش ختنه، سور مکتب، عروسي، جشن مرقع
 خانه  به داماد شدن هروان درگاه، حضوري و بيماري پيکار، و جنگ پوشاک، و غذا سرود،
 در بخشش و صله و گوناگون ايه شيريني و غذاها شدن پخته ،احتشام و تزک عروس،
  .دارد جا ثاقب اشعار

  رسـد  زيـان  را فلک اختران تابش کز  زمـين  روشني از اينقدر سود اندوخت
∗  

  خورشـيد  خـان  نور اسم از يافته خطاب  شبسـتانش  شـمامي  خـدمت  کـرد  چو
  :گويد مي جايي و

  انتها بي پز و پخت بهر ريخت زرها که بس
  :گويد مي ,داشت رواج خواب از شپي که گويي قصه رسم دربارة

  شـود  نمـي  مجنـون  خـواهش  ليلـه  الف جز  خـويش  خواب بهر جهان داستان ز شب هر
 بر را قرآني آيات کرامت صاحبان و شوند مي توسلم اهللا اولياء و پير درگاه  به بيماران

  :کند مي مناجات نيچن علي موال با ثاقب .کنند مي دم مريض
ــد بيمــارم چــه  درمـان  پي درگاهت هب شاها ام آورده رجوع   شــبنم دارالشــفا اکنــون کن



  ٢٠٦  قند پارسي

  شـبنم  دوا حـب  ام لقـوه  دفع به دم در شود  شـاها  نفس يک نمايي مسيحايي لطف اگر
  :مراسلت محکمة

  گيـــرد کبـــوتر بــال  و پـــر درد از چــاک   من نامة رسد شوق از کفش در خود به خود

  گري سپه فن
 و توپ خنجر، ,شمشير تيغ، کمان، تير، ,سولجان ,نسنا مثل يجنگ اسلحه انواع اسامي
 ولي است خورشيد مدح در اگرچه زير شعر .است شده ذکر ثاقب اشعار در وغيره تفنگ
  :دهد مي نشان جنگ ميدان در را داربر علم منصب و مقام

  خورشـيد  ران زير به را فلک سمند کند  بـردار  علـم  شـود  تـا  او لشـکر  قلب به

  لباس
 قباي انگار که است بوته و گل از پر چنان زمين که گويد مي بهار فصل ضمن در شاعر
  :است دوره آن لباس وضع نمايانگر که بردارد در بوته

  قبـا  دار بوتـه  کـرده  بـر  تاب و آب ز  رسـته  نـو  نهـال  بهاري ابر فيض به
 و ساده بسته، نگين ،زرين کمربند مانند گوناگون هايکمربند از بلند قباهاي بر مردم
  :سرايد مي داشته نظر در را حالت همان شاعر .کردند مي استفاده رنگارنگ

  سما بسته بندگيش کمر کهکشان ز
  :سرايد مي ديگر جايي

  دارد اتــــو  ثاقبــــا  تــــنم  بــــر  حصـير  نقـش  که پرنيان اين چيست
  :گويد مي دستار دربارة

  پـيچ  سـر  يار آن شعله همچو که  پـيچ  زر دسـتار  سـر  بـه  دارد مگر

  خوردني ياياش
 از پس و خورند مي آهک و ادويه با پيچيده را آن مردم که گوارا است برگي هند در پان

 احسن نحو  به خود شعر در يو .دارد يمطبوع بوي و شود يم قرمز دهن و لب جويدن
  :است داده نشان را حالت نيا

ــرو  خـويش  خـوردة  پان لب رنگ ز زاد پري اي ــتن آب ــل ريخ ــان لع ــا بدخش ــد ت   چن



  يوان ثاقبد  ٢٠٧

 عهد آن هند مخصوص فرهنگ و نموده ذکر خود اشعار در زين را هندي غذاهاي يو
  :است داده ارائه را شهر آن و

  صـبح  خـوان  بـر  آمـده  چـرخ  تنور ز که آن  »شيرمال« بود که يا ست »اسدخاني« نان
∗  

  شـود  نمـي  ١جـامون  شـربت  به چاشني اين  اسـت  لـذتي  طرفـه  شـکرين  لب بر خال از
∗  

  لذيـذ  جـان  جـان  اي لبت مکرر قند  اي پسـته  حلـواي  ز و نبات شربت از
 مهم فرهنگي ميراث بررسي زمينه در ثاقب اشعار که گفت توان يم خالصه طور  به
 ,است محاوره با و آسان ساده ,روان ثاقب شعر .بگيريم ناديده را آن توانيم نمي ما و است
 تر غني و تر رنگين را ششعر ناصحانه رهنمودهاي و وقايع شرح ،دارد هيجان و شور
  .شود حفظ نابودي از و شود تصحيح ديبا يو وانيد .سازد مي
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