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 د آواز آشنا راــشناس کس نمی رـه  أه فنا رـا مخوانید افسانـز پیش مـج

 گیرید معراج پشت پا رااست پستحیف  خشت چینی کز خاک و از طاق و قصر دنیا

 را وان داشت سگ نان دهد گدایتباورنم  برکیسٔه خسیسان طمع مدوزیدچشم 

 جا را گرفت مقدار تنگی ها چه زین خانه  گنجایش مروت ستنمانده کس در چشم

 ازعرق حیا را آخرهجوم مطلب شست  نداریم جبیناز دستبرد حاجت نم در 

 گماشت ما را مروت برما گردون بی  خویش مردن ایم باید در فکر تا زنده

  ار ن بیشتر حناـکرد زیمیتوان ن نـرنگی  مرا به خون بست آخرکار دستبیکاری 

  مده اعصا رادستی اگر نداری زحمت   کن اش تالفیاز هرکه خواهی امداد اول 

 خویی کفر است شعله هنگام شیب بیدل

 د دوتا راـ، کردن قکبر نتوان محراب
 

گوی است که از ترکان هـ.ق به دنیا آمد. او شاعر پارسی1۰۵۴ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل فرزند میرزا عبدالخالق در سال 

د بهار هندوستان متولد شد و تربیت یافت و بیشتر عمر خوجغتایی برالس یا ارالس بدخشان افغانستان بود؛ وی در پتنه در ایالت 

 آباد دهلی زندگی کرد و آثار منظوم و منثور خود را ایجاد نمود.را در شاه جهان
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که خودش اش، در جایی.ق در دهلی زندگی را بدرود گفت و در صحن خانهه 1133شنبه چهارم صفر سال روز پنجبیدل به

های استاد سید محمد داود الحسینی پیرامون زندگی میرزا عبدالقادر بیدل، بر این پایه [ پژوهش2د.]وصیت کرده بود، دفن گردی

اش، به وسیلهٔ مریدان و بازماندگان خاندانش، به افغانستان انتقال های بیدل بعد از دفن موقت در صحن خانهاست که استخوان

ن شناسی در پوهنتوهای پوهاند سید سلطان شاه همام، استاد انسانکه پژوهشداده شده، و مزار وی در هند نیست. قابل یادها نیست 

دهد که مادر بیدل است، به صورت واضح نشان میانجام داده و در مطبوعات افغانستان منتشر شده« هاُمغُل»کابل که در مورد 

های میرزا عبدالقادر بیدل حلی که استخواناست، مخواجه رواش کابل بوده« یکه ظریف»های ساکن در دهکدٔه از شاخهٔ جغتایی

به خاک سپرده شد به این ترتیب مزاری که در دهلی به نام بیدل شهرت « میرزا ظریف»بعد از انتقال از دهلی، در جناح تربت 

 نویسد:طور مینقد بیدل خویش این ۸۷باشد ، عالمه صالح الدین سلجوقي در صفحهٔ دارد جعلی می
 

به صفت جنرال قنسل بودم، از بیدل خیلی جستجو نمودم، در پایان کوشش خود به این فکر آمدم که بقایای او  حینی که به هند»

باره با استاد سید محمد داود الحسینی همنوا هستم. اسناد استاد موصوف ب قوت است، و عالوه اند، و من درینرا به کابل آورده

 شد، هیچترین شاعر و صوفی و ادیب محسوب میزمانی که در آن محیط بزرگ بر آن، گم شدن و ناپدید شدن ناگهانی قبر در

اش )که طبعاً قبر در خانه معنی دیگری ندارد بجز این که موقت باشد( رسماً به وطنش که جثهٔ او را از خانهجز اینمعنی ندارد به

است و تاکنون مرکز اقوام بیدل، معمور و معروف بودهها، یعنی و باز به جایی که در قریهٔ )خواجه رواش( به نام محلهٔ چغتایی

 «.اندهای پای منار است، آوردههای وحدت الوجودی یعنی انصاریصوفی

نفر از شخصیتهاي عظام را سند مي آورد كه پیكر حضرت بیدل از مدفن او واقع شهر  ۸۷استاد سلجوقي به تائیدالحسیني قول 

به جوار قبر مامایش مرزا ظریف دفن شده است ، امیر عبدالرحمن خان كه میخواست به اعمار دهلي ،به پایمنار ده سبز انتقال و 

قبر بیدل اقدام كند ولي سلطان شاه،احمد شاه و تیمور شاه كه مالك باغ و زمیني بودند كه قبر بیدل و ماما هایش میرزا ظریف در 

یت شان را دولت تصاحب نكند و ملكیت شان به اصطالح سر آن قرار داشت ، قبر ها را به این منظور تخریب كردند كه ملك

 .كاري نشود

، نوشته ها و تحقیقات وسیع و كافي پیرامون موضوع مي شود اکتفامختصر  ۀمورد محل دفن میزاعبدالقادر بیدل با همین نوشت در

 .وجود دارد از تفصیل آن اینجا صرف نظر میشود 
 

یك قطعه غزل حضرت بیدل را در  چهل سال در افغانستان تا كنون بي نتیجه بلند استآنجائیكه غایله و غوغاي صلح درین  از

 دوستان مي رسانم  ۀمورد به مالحظ

 

 در میان شمشیر صلح تا نیارد نیست ممکن  که دارد جهل خلق زین تفنگ و تیر پرخاشی

 صلح ثیرأت  آه بی مشکل است از با خموشی  کرد مطلب نایاب ما را دشمنی آرام

 تأخیر صلح تعجیل جنگ و جنگ از صلح از  ر نفاوـگردد دپن دی که میتحمل زن  بر

 ر صلحـیـا تـاج را بـاختیاری نیست این آم  گریز داد کو پای نخواهیبا قضا گر سر 

 زویر صلحـخجلت ت هنگام دعا بینیست   استهر امر یکرو بودن  مرد را چون تیغ در

 صلح زنجیرهم داد این  خلق را چون حلقه با  است کر آزادیعام شد رسم تعلق شرم 

 صلحنماید دیر  گردم ز خجلت گرآب می  ست خوردنی برهمکه  اضدادیجمع  در طلسم
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 صلح یک تعبیر صد خواب پریشان شد به جنگ  است و بسگفتم اوهام آنچه دیدم اعتبارات 

 ای غافل به هر تقدیر با تقدیر صلحگفت   ق عافیتـم طریـرد جستـر خـیـدوش از پ

 دـم بشکنــوم درهـم موهـالـکاش رنگ ع

 تنگ شد بیدل به جنگ لشکر تصویر صلح
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 به مناسبت سال وفات حضرت عبدالقادر بیدل
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