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  شعر فارسي حضرت فرد پهلواروي
  ∗محمد محسن

شعر و ادب . سهم صوفياِن عالي مرتبت در پيشرفِت ادبياِت فارسي بسيار چشمگير است
نظير صوفيانه بيهار است كه  فرد، از خانوادة بي. فارسي بيهار هم مرهون آنهاست

  .تابندگي و درخشندگيش هنوز در نقاط عالم هويدا و پيداست
وي شب پنجشنبه، دهم . بود» فرد«، كنّيتش ابوالحسن و تخلّص وي اسمش محمد

پدر . متولّد شد) ايالت بيهار(پتنا شهر  در پهلواري شريف در ،هجري ١١٩١رجب 
 العارفين هلواروي و جد امجدش، تاجپاهللا  العالمين حضرت شاه نعمت بزرگوارش، شيخ

. وفيان و شاعراِن شهير عالم بودنداهللا قادري پهلواروي، از ص حضرت شاه محمد مجيب
 بنت )س(حضرت زينب. رسد سيدنا حضرت جعفر طيار مي به» فرد«سلسلة نسِب 

ازدواج فرزند شيخ . ١زوجيت داشت ،اهللا وجهه شرف اميرالمؤمنين، حضرت علي كرم
امير . عفر بودي و جبهم با يكي از همين خانوادة زين(  ه ٦٩٥(نورالدين پران دهلوي 

اءاهللا زينبي جعفري پسِر شيخ سعداهللا شهيد پهلواري، صوفي نخستين اين خانواده عط
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. شاه سوري و همايون، پادشاه مغول هند، بوده است مشهور است كه وي وزير شير
مؤلّفة موالنا شاه نورالحق طپان پهلواروي  ،»طريقت انواِر«شهادت وي اين بيان در 

، شعر و ثقافت و فقر و عرفاِن پهلواري، اشخاص بر آسماِن علم و دانش. ١موجود است
شان سراسر جهان  اند كه از نورافشاني و ضياپاشي متعدد مثل آفتاب و ماهتاب درخشيده

اهللا پهلواري و پسِر وي  العارفين حضرت مجيب وي در منتهاي كمال با تاج. شد منور
العارفين داراي مقامي  اجخانوادة حضرت ت. اهللا پهلواري بستگي دارد حضرت شاه نعمت

در كتابخانة مجيبيه پهلواري . ارجمند در پيشرفت و اشاعة ادبياِت فارسي و اردو بود
هاي خطّي دواويِن طلعت، جنون، نعمتي، نصر، وصي و كشش موجود  شريف، نسخه

ولي فرد فريد اين خانواده، حضرت ابوالحسن فرد، در ادبيات فارسي شهرت . است
 پسِر وي حضرت علي نصر هم شاعِر شهير فارسي بود كه ديوانش از .جهاني دارد

خانمهاي عاليمقام اين خانواده نيز بهره خوبي از شعر . پيراية طباعت آراسته شده است
  .و سخن داشتند

وي . حضرت فرد داراي خُلِق عظيم، جامع علوم و فنون ظاهر و كماالت باطن بود
صديق حسن خان، مؤلّف تذكرة نگارستان سخن، . رود شمار مي فرِد فريد عهِد خود به

  :نويسد مي
  .٢“فرد شاه ابوالحسن از مشايخ پهلواري است و فرِد فريد از برگزيدگان الهي”

فرد عالوه بر علوم درسيه، در علوم جفر، رمل و تكسير هم مهارت تمام و كامل 
. ن احراز كرده بودشمار مصلحات فنو داشت و اين مزيت را بعد از بررسي كتابهاي بي

 مايل گشت و مطالعة طرف شعر و سخن بعد از تحصيالت مقدماتي طبع فرد به
از . ها، سرودن غزلهاي فارسي آغازيد هاي علم عروض نمود و در جلسة مشاعره رساله

. روان پاك شاعرِ  نمونه و معلّم روحاني خود، خواجه حافظ شيرازي استمداد جسته بود
                                                   

  .سوانح حضرت سيد شاه موالنا امان اهللا قادري پهلواري:  مجيبي قادري، موالنا هالل احمد-1
  .٧٤، كتابخانة صولت، رامپور، ص تذكرة نگارستان سخن:  خان بهوپالي نورالحسن-2



١١١

 شعر فارسي حضرت فرد پهلواروي  

  

پيروي از حافظ سروده است، در اينجا خالي  ِل نخستين فرد كه بهذكر چند بيت از غز
  :از لطف نيست

  روزي كه عاصياِن امم را ندا كنند
  از بهر پاِس خاطِر اوالد فاطمه

 تترحمي به عاصيان كه از شكر شفاع

  آنها نگاه سوي رسوِل خدا كنند
  آنانكه خاك را به نظر كيميا كنند

 هرمو ادا كنند هر مو شود زبان وز
  :غزل دوم فرد هم در نعت است كه مطلعش اين است

 ام چارة كارم فرما مستغيث آمده يا رسوِل عربي قبلة حاجات روا
در هر دو ديوان چاپي، فرد غزلهاي متعددي در تتبع غزل نخستين و مشهور حافظ 

طلع زير از يك م. پرستي اوست گفته كه دليل بر حافظ» االيا ايها الساقي ادركاساً و ناولها«
  :كنم عنوان مثال ذكر مي غزل در پيروي از حافظ به

  ز جاِم بيخوي سرشاِر همت كن مغان ما را
  كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها

هاي گوناگون گفته كه  استقبال از حافظ در رديفها و قافيه فرد غزلهاي متعددي به
شاه ابوالحيات . تبحر فني وي هويداستپرداز است و از آنها  در هر دو ديوانش جلوه

  :نويسد پهلواروي در مؤخّرة ديوان چاپي جلد دوم فرد مي
در سرزمين هند باالخص در شرق، براي تتبع از شعر قشنگ و شيرين حافظ ”

  .١“ذات واالصفات فرد منفرد بوده
غزلهاي دواوين فرد شاهداند كه شاعر از فيوض باطنِي حافظ سرشار است و اين 

در حصوِل . هم محقّق است كه وي در فن شعر پيِش هيچ معلّم شعري زانوي تلمذ نزد
فرد خود . اين هنر، قريحة فطري مطالعة كالم حافظ بيش از همه او را مساعدت نمود

  :نمايد بند، استفاضة روحاني حافظ را اعتراف مي در مقطع يك غزِل قطعه
  ام آن خاِك راِه تو از من بگو كه گشته  اي فرد گر به حضرت حافظ گذر كني
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ي گر سنِگ تفرقه به جهان چرخ افگند ي ا وم ت ِه  ا ن پ ولت  د ة  ن ا ست آ و   م 
فرد عالوه بر حافظ، اساليِب شاعران متقدمين ديگر را استقبال نموده و ابياِت قشنگ 

  :شود سروده است كه مثالهاي چند از آن ذكر مي
  فخرالدين عراقي

  قبله روي صوفيان پا پله را صفاي او
 سرمة چشِم قدسيان خاِك دِر سراي او

  فرد پهلواروي
  يانپيش آدم سجده بر خاك است فخر قدس

 نيست يعني در ملَك بخِت رسا تا پاي او
*  

  جامي خراساني
  خارهااز خار خاِر عشِق تو در سينه دارم 

 هر دم شگفته بر رخم زان خارها گلزارها

  فرد پهلواروي
  نوجوانان را چو گل شد طرة دستارها
 غمكده شد بلبالن را گوشة گلزارها

*  
  جامي خراساني

  برِگ گل در غنچه نازك باشد اما در قبا
  اي گُِل خندان تو بسياري از آن نازكتري

  فرد پهلواروي
  گري پيش از حسن تو گر كردي بتان جلوه

  كردند بر پايِت بتان آذري سجده مي
*  

  خسرو دهلوي
  اي چهرة زيباي تو رشك بتاِن آذري

 كنم در حسن ز آن باالتري هر چند وصفت مي

  فرد پهلواروي
  دانم كه بود؟  من نميدل كسي بربود فرد از

 حور بوده يا فرشته يا كه انسان يا پري

  مختصاِت كالم فرد
حضرت فرد با وصف تتبع از اساليب شاعران متقدمين و متأخّرين، نقش انفرادي 

آزمايي كرده، حتّي در  تقريباً در همة انواع سخن طبع.  استاسلوِب خويش را نيز داشته
هاي  اي است كه در آن جلوه شعر فرد، نگارخانه. شكلهاي نو هم پيشقدمي نموده است

مختصات . بخشيم كنيم و از آنها قلب و نظر را طراوت مي گوناگون را مشاهده مي
  :نمايان شعرش از قرار زير است
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ممتازترين ويژگي شعرش جوِش بيان است كه خاصة  نمايانترين و :بيان  جوِش -١
كالم حافظ شيرازي است و بعد از حافظ نصيب عرفي شيرازي و فيضي دكّني 

در شعر فرد هم اين وصف بر منتهاي كمال است، بدين سبب كه سينة وي . گرديد
نموده  گنجينة عشِق الهي بود؛ چرا كه وي خود هفتخوان عشق و عاشقي را طي

همين است كه . اطهار ماالمال بود ي از عشِق رسول و عشق ائمةسينة و. بود
جوش و ادايي  فكرهاي گوناگوني را با. كالمش مجموعة اعجاز شده است

 :توان يافت ندرت مي نموده است كه نظيرش را غير از غزلياِت حافظ به تقديم

  عشِق تو ما حاجِت استاد نداريمدر 
 هنگامة محشر به سر افتاد و بخوانيم

  اين سلسله از قيس به ارشاد نداريم
نداريم اد  نة آب  عشق آمد و ما خا

 فرد هم همچون حافظ شيرازي آن همه اصطالحات و تركيبات :سرمستي و رندي -٢
برد كه براي ابراز عشق حقيقي و تصويرگري محتويات و مضامين آن  كارمي را به

 و باوجود اين در جوشد بادة معرفت و حقيقت از ابياتش بيرون مي. الزامي است
روي جذبة  از كالمش ظاهر است كه به. ننمايد دلنشيني و شيريني تفاوتي رخ

مضامين عشق را بيان  ،سرمست رندي و سرمستي مستولي است و او مانند يك رند
 :آورم هاي چند از اين گونه اشعار در ذيل مي نمونه. نمايد مي

  ما از لِب ميگون تو تا بيخود و مستيم
 تا از نگه مسِت تو ما باده پرستيم

  يك توبه نكرديم كه بازش نشكستيم
 گوي اين ميكده هستيماز جان به دعا

*  
  در نماز ار كنم رو سوي ميخانه چه باك

يمان دارم ِر مغان دولِت ا   كز دِر پي
*  

  در مشرِب عشّاق كه فتوي همه تقوي است
است ادة عشِق تو مي ناب حرام    جز ب

*  
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  تقديرم به ميخواريبه حكم شرع نتوان كرد 
  اگر از بادة چشِم كسي مدهوش و سرشارم

*  
  توبة ازلي كرده بودم ليك پيمانم شكست

  ها چون به ميخانه به ديدم شوري مستانه
 حضرت فرد مثِل حافظ شيرازي در اين :و زاهداِن رياييواعظان   بهعيتشنّ  و طنز -٣

يهار بازار فتنه و فساد چون در آن زمان در ايالت ب. زمينه ابيات كثيري سروده است
 كار )ص(شان تنقيص مقام رسالِت محمد عقايد داغ بود، بر بناي عقايد خود ساخته

صاحبان ايمان و ايقان  كوشيدند كه به ايشان از دل و جان مي. پسنديدة بدعتيان بود
گفتار و نوشتار خود در فروكش كردن اين  حضرت فرد با. هاي شديد بزنند لطمه
. اي بس سودمند عايد شد  و از اين تالشهاي وي نتيجه١ شاياني كردها خدمت فتنه

ابياتي كه در آن، شاعر فقيهاِن ريايي و زاهداِن خشك را هدف تيرهاي طنز و تشنيع 
  :نمايم عنوان شواهد در اينجا نقل مي قرارداده است، به

  شود زنار هر تاِر نفس از خود پرستيها 
   هستيهابرآ ز خويشتن زاهد، شكن اين بند

*  
  زاهدا كي با شدت دل از غباِر كينه صاف  پردة چشِم تو باشد ديدِن عيب ديگر

*  
اين معاملهبر ز  طاعت فروشي از پي جنّت نه كاِر ماست گذاشتيم اهد  ا    ها ر

*  
  تو به باطل ديدي و باهللا حق مسعود بود  كُفر نبود سجده پيشِ آن بت ناصحا

*  
   و هوكنيتا بر دِر مغان نه چون من هاي  شوي به نماز ار چه خوكني صوفي نمي

*  
   بِه…زانكه از صد بندگي يك طاعت   جرعه از دسِت رند اي زاهد صد ساله گير
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بودن جهان، موضوع مهم شاعراِن  بودن و فاني ثبات  بي:ثباتي جهان فناپذيري و بي -٤
 هم  فرد.كثرت موجود است حافظ اينگونه ابيات به در ديوان. فارسي بوده است

هاي جهان  ها و نيرنگ ثباتي بدين جهت در كالم وي بي. صوفي بود هم شاعر
ربودگي  سبب جذّابيت و قشنگي و دل. نو براي پيراية بيان آمده است به  نوهانداز به

استفاده از  ثباتي و ناپاييداري جهان با كردن نقشهاي بي ابيات اين است كه در مجسم
ابيات زير . دي و مهارت خود را نشان داده استتمثيالت و تشبيهات عمده هنرمن

 :را مشاهده كنيد

  عكس ديگر نيست عكسِ بزم در آيينه
  فرد در چشمم نمايد هستي من چون سراب

*  
  زين سراي گذران زود چو مهمان برخيز  صبح از موي سفيد تو نمايان گرديد

*  
  يعني كه زندگاني دنياست بر هوا  دمزان شد مداِد زندگيم بر شماِر 

*  
  چون حبابم در محيط موج خيز نيستي

  يك چشمك زدن بينم به خانه را برباد مي
*  

  ام فرد چشِم اميد ز عمِر روان بر بسته
  چون حباب از بهر آني غوطه در دريا زدم

*  
  عكسي ز بناييم كه بنياد نداريم  دانا نكند ناز بر اين هستي موهوم

مايگي و فقر هم صبر و  حال بيدر .  اخالق كليِد تصوف است:اخالق فلسفه -٥
شكيب، مردم دوستي، مروت و مدارا و احتراز از بغض و حسد و كبر و نخوت از 

آوردن گهِر مطلوب  دست براي به. هاي اخالق است مهمترين مختصات و شالوده
مانند بيان  ي بييزيبا اين مضامين را با فرد . در عزم بايديسخت جاني و استوار

 :بب در پختگي و اثرانگيزي ابيات آمده استبدين س. كرده است
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  دارم سر آزار كسي گو به دم اما نمي
  رويد سر ديوارها همچو آن خاري كه مي

*  
مي شكر  ز  ا ا  سي به آ ند  گويد  ل ب ز  ا و   آ

  رسان دهد روزي در دهان سنگ روزي مي
*  

  نظر بر عيب همسايه ندارد مردم بينا
  بيند كه ديده كج نهاديهاي مژگان را نمي

*  
  شود خم زير خاك را برگي نمايان ميت  خاكساري كن تا نشو و نما پيدا كني

*  
  دانيم ما بار منّت از كسي معيوب مي  برگي ما راست ساماني ديگر عالم بي

همين وسيلة  به.  غزل، داستاِن عشق و بناي تصوف است:واردات حسن و عشق -٦
ل شيراز اين وصف بلب. آورند دست مي صوفي و سالك قرب محبوب حقيقي را به

 :را با چه زيبايي بيان نموده است

  بلبلي برِگ گلي خوش رنگ در منقار داشت
  هاي زار داشت وندران برگ و نوا خوش ناله

*  
  گفتمش در عيِن وصل اين ناله و فرياد چيست

  گفت ما را حسِن دوست در اين كار داشت
رق ديوانش همين است كه هر و. فرد شاعري ارجمند و يك صوفي صادق است

وي همچو حافظ پيرايه بيان چنان اختيار . داستان عشق مزين و نگارين است با
. آيد نظر نموده است كه تفريق ميان عشق واقعي و عشق مجازي در آن دشوار به
اسلوب . محتويات عارفانه و عاشقانه در شعرهاي حافظ رنگ شاعرانه گرفته است

چون فرد يك قلندر منش . طور بودخسرو دهلوي و جامي خراساني نيز همين 
رشتة تحرير آورده  چنان پيراية جذاب به محتويات رنگارنگ عشق را با. صوفي بود
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عناصر ويژة غزل مثل ايجاز و . است كه از اداي دين عشق سبكدوش شده است
اختصار، شيريني و سادگي، ربودگي و فتادگي، رمز و ايما و سوز و درد، در 

در غزلهايش يك شاِن معجزانه و پيغمبرانه . كمال رسيده استاي هتنم غزلياتش به
در . در ابراِز سوز و درد از خسرو دهلوي و جامي خراساني پيشرفته است. بينيم مي

غزلهاي اندكي از حافظ سوز و درد، آه و ناله، گريه و فغان و آتش هجر و وصل 
وي هم آتشكده پهلوار موجود است؛ ولي مانند ابيات خسرو دهلوي، كالم فرد

جالب اين است كه رديف يك . پرده آشكار است است كزان باالآمدِن دودش بي
  :شود طور شاهد ابياِت زير تقديم مي به. غزِل ديوانش هم سوزي است

  دست و پايم گر ز خونم سرخ شد هرگز مشو
  چون مِن عاشق شهيدم خوِن ما ناپاك نيست

*  
  بر مزاِر سوخته جانان نباشد كاِر شمع

  هِر طوِف تربتم اي ماده گرديدن چراب
*  

  ام روشن چراغ از دِل سوزان چو الله كرده
  ام وقِف تماشا همچو صحرا خانه را كرده
*  

  كن ترك صنم شيوة اين ناز و ادا را  ترسم كه شود شهِر جنون ناِم ديارت
*  

  انتظاِر سحرت از سِر شام است مرا  شنيدم كه سحرگه به عيادت آيي
*  

   سينه، بريان، آه بر لب، جان حزينچشم گريان،
  دولِت عشِق تو شد اي شوخ اين ساماِن ما

*  
  كشم صد گونه آزارش به عشق آنكه يارب مي

نگهدارش دا  خداون و آزاري    زهر آسيب 
*  
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  ام اي فرد از خواب همان روز قسم خورده
  كآمد به من آن دولت و بيدار نبودم 

از آن وقتي كه جماِل يار را ”: اند هبيشتر شاعران اين مضمون را چنين بيان كرد
 خواب از چشمهايم دور است، بلكه حاجِت خواب تنها ام، نه مشاهده نموده

ام، بدين سبب كه آن  گويد، من از خواب سوگند گرفته ماهرانه مي چه. نماند باقي
بر اثِر اين سانحه و . ثروِت بيدار نزِد من آمد، ولي بدبختانه من خوابيده بودم

حال آنكه فرد در يك بيت . ام اي ديداِر محبوب، از خواب سوگند خوردهتمنّ به
  :خواب را وسيلة ديدار محبوب گفته است

 خواب را دولِت بيدار نگويم چه كنم چون وصاِل تو به جز خواب ميسر نشود
از آيد و بيشتر شاعران  شمار مي  فخريه يكي از اصناِف شعر به):تعلّي(  فخريه

در استقبال عرفي، بيشتر شاعران سبك هندي در اين . اند سرودهاينگونه اشعار 
فرد هم بدون هيچ . اند آزموده و اوصاف و پاية اشعار خود را بيان نموده صنف طبع

شك، يكي از شاعراِن مهم سبك هندي است و خصايص بسيار اين سبك را در 
ن صنايع هاي تجسيم، تمثيل و مبالغه كه از مهمتري نمونه. يابيم كالمش مي
اين تمايز كه وي از فخر و خودستايي  با. دارد  در كالم فرد وجود،اند هندي سبِك

وي عالوه بر يك شاعر منتقد، تفسيركنند خوبي كالِم . نامناسب اختراز كرده است
هچ ترديد، كالمش داراي شيريني، سادگي فصاحت، بالغت،  بي. خود نيز است

  :پاكيزگي و دلگداختگي است
  همزبان طوطي هندوستاننيست بلبل اهِل ايران در جواب فرد كي آيند چون

*  
  آبروي اهِل ايران ريخت فرد اين نظم ما

  آب در اشعار چون آِب گهر داريم ما
*  

  من چرا شهرة آفاق به شيرين سخنم  ِورد شام و سحر نيست حديث تو اگر
*  
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  لب بچسبد ز حالوت سخن از مست چو قند
  چسبد كه دل ميفرد نظِم تو چه چيز است 

*  
  از لعِل اوست فرد همه گفتگوي من  شيرين و آبدار كالِم من است از آن

*  
  فسوِن سحر ميخواني به من اي فرد با نظمت

  خوشا اين تازه اندازي كه در گفتار ميداري
.  پراگنده استجا به  در كالِم فرد گهرهاي حقايق و معارف جا:و معارف حقايق -٧

ناِم  قرعة فال به«امانت عشق حافظ را بيان نموده است كه پيرايه بسيار جذّاب،  با
 :فرد اين مضموِن دلنشين را در ابيات خود چنين بسته است. »من ديوانه زدند

 صد بار برين عزم ببستيم ميان را يك مو ز سراِغ كمرت نيست پيدا
*  

  اي زير آن دهان هنوز نگشود نكته  هستم ار من دهان تو اندر گمان هنوز
در ضمن .  در ابيات فرد، گهرهاي گرانماية پند و اندرز پراگنده است:د و اندرزپن -٨

 :نويسم ام و دو سه بيت اينجا هم مي ثباتي جهان، ابيات زياد تقديم نموده بي

  به كار عشق محرم نيست هرگز مردم چشمت
  داري ز عالم چشم بر بند ار سِر ديدار مي

*  
بي  كن منصِب پروانه گر خواهي خموشي پيشه ِه شمع  ارگا ب ار  ث ن نديشه جان    كن ا

*  
  چون رندان قدح نوش كن پي به پي  حرام است سيري در اين مشربم

در چهارمين قصيدة .  كالِم فرد مبني بر نعت و منقبت استبيشتر :منقبت و نعت -٩
 :نعتيه، معجزة سرور كاينات را به چه زيبايي تذكّر داده است

 ملبرداشتي به ايما چون سوي مه انا از رشِك ناخن تو شد ماِه نو خميده
  :بسيار زيبا است) ع(در اين نعت بيت زير در منقبت علي

 بهِر جناب حيدر سِر دفتِر سالسل حاجاِت او رواكن! مشكلگشاي عالم
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اين مطلع  التجاييه است، با قصيدة نعتيه قصيدة پنجم در ديوانش كه معروف به
  :شود شروع مي

 دا كنندآنها نگاه سوي رسوِل خ روزي كه عاصياِن اسم را ندا كنند
در منقبت سيدنا امام موسي كاظم، بيتي چند از يك قصيده براي جالي روان و 

  :داد بدهيد با چه شيوايي و زيبايي سروده است. كنم صفاي باطن تقديم مي
ارمي ب گر  ا  نم صب طا سل ِه  ا درگ آن  ه  ب بي    يا

خراسانم ِن  طا سل ابوس  بكن پ   ز سوي من 
  كن شاها مال و از من عرض م خود ميشش چبه خاك

م ن ا د ر  گ م ه  ن ا د ي م ا ا ن د  و خ ِر  د ز  ا ا  ر ا د   خ
  دارم از آن خاِك درت كحل الجواهر چشم مي

م ن جا دة  دي هر  ب تحفه  اشد  ب ن ر  هت ب   كزين 
ز مصحِف رخساِر تو تابنده گشتم قسم ا   ات 

كه مي نمي بجز روي تو قرآني  نم    خوانم دا
من ي  ما ن ه ر و  م  ا م ا ن  آ لِ  ي ف ط ز  ا هي  ل   ا

  دري بگشا كه من در فتح باِب خويش حيرانم
ها، مخمسات و ترجيعات نيز محبوب و  ها و رباعي غير از قصايد، در مثنوي

در اين .  و ائمة اطهار است)ص(اكرم مطلوب، معشوق و مقصود وي ذاِت رسول
تعداد . منتهاي كمال رسيده است ابيات عشق مجنونانه، فنائيت، جدت و طُرفگي به

 را )ص(وي در همة آنها جهاِت گوناگون مدحت رسول. ت فرد پازده استمثنويا
) حضرت مجيب قادري( مجيبيه ةذات مؤسس خانقا فرد را با. گنجانيده است

  :بسيار رعنايي ابراز نموده است چقدر محبت و عقيدت بود، در قطعة زير با
  مهر رويش دليل هر گمراه  آفتاِب طريقت است مجيب

*  
  ثُم وجه اهللاشك ف گفت بي  هر كه ديده است روي تابانش

*  
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مجيب ز  و ر ف ن  جها اب  ت ف   حاسدش شبير است و خيره نگاه  آ
*  

اه  گر نبيند به روز شب پره چشم گن چه  ا  ر فتاب    چشمة آ
 شاعران هند باالخص شاعران صوفي، اشعار فراواني در :ملّي  و يكجهتي عناصر -١٠

ند؛ بدين سبب تفريق رنگ و نسب همة مردم اوالد آدم هست. اند اين باره سروده
آبادي و  عظيم شيرازي و بيدل دكّني، عرفي دهلوي، فيضي خسرو. مناسب نيست
در كالِم . اند كثرت بر اين موضوع اظهار و خيال نموده  به،غير از اينان

 ،غيره برهمن، دير، زنّار، هندو، قشقه و هايي مثل بتخانة پهلواروي از واژه فرد
اشعار . هندي است ارِز سبِكهندويت خصيصة ب.  آشكار استمحبت فرهنگ هند
  :زير را مشاهده نماييد

  خلوتي من بود دل كز جلوة تو اي صنم
  اي من برهمن گشتم و شد خلوتم بتخانه

*  
  من بري از بندهاي كفر و ايمان آمدم

  مطلب و مقصود هر گبر و مسلمان آمدم
*  
  كافر زلِف تو بودن ملّت و دين من است
   اين زنّار بستم اهل ايمان نيستمگرنه

*  
  روي تو محِو بت و بتخانه كرد  زلِف تو ما را برهمن ساخته

*  
  برهمن هم مسلمانم ندانست  چنان كردم ز زلفش مشِق زنّار

*  
ا ر م د  ن ا خو رهمن  ب فت  ل ز ر  ا نّ ز ز  ا   خلق 

  بهر قشقه هم دهي اين كاش خاِك پاي خويش
*  
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  فردشود همت بلند ار عشق شعله بركشد اي 
  سوزد نبيني چون ستي از همت مردانه مي

*  
  هندوي خود كن لقب گر مسلمان نيستم  دارم بتا سجده در محراِب ابروي تو مي

هاي بسياري در كالم فرد هنوز پنهان است كه  عالوه بر ويژگيهاي مزبور گوشه
  .گشودن از چهرة آنها از حوصلة اين مقاله بيرون است نقاب
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