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 صفحه 6 از 1  ه  شمار
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 17/08/2017          ولی احمد نوری
 

 اشعاری در وصف زبان دری
 

 
 

 1391این اشعار زیبا و گویا پیرامون زبان زیبا و گویای دری افغانستان عزیز، در سال 

میالدی( به همت افغان میهن پرستی که با تأسف اسم او را به یاد ندارم  2012هجری شمسی )

نشر  در انترنت به  )اگر زنده است غرق افتخارش می خواهم و اگر مرده است روانش را شاد و آزاد آرزو دارم(

رسیده بود که این بندۀ افغانستان آنرا نوت کرده و در تهترین جای دل خود نگه داشته بود. 

چون سن بسیار پیش رفته و به سوی نود سالگی به سرعت روانم پیش از آنکه  طومار زندگی ام چیده و بر مزارم 

این زبان، که زبان "  ل می دهم که بهعزیز وطن انتقانوشته شود، آنرا به شما هموطنان عزیزم خاصتاً به جوانان 

"نظامی" ، "فرخی" و "سنایی" ، زبان "سعدی" "خلیلی" ، اقبال" و "انوری" ، "بیدل" و " باقی" ، زبان خاقانی" و 

عزیز دارند و در برابر هجوم فرهنگی احترام گذاشته و آنرا و "حافظ" و به صد ها شاعر افتخار آفرین دیگر است، 

 ایران از آن حمایت و دفاع کنند.  ایران و فارسی 

 
 

 خلیلیاستاد خلیل هللا 

 آسمان شعر و ادب دری قرن بیستم افغانستان
 

 م، دری آن من استــویـدری گ

 این زبان، ارث نیاکان من است

 

 : نظامی

 دری نظم کردن ســــزاوار اوست  اوستنظامی" که نظم دری کار "

 کـرد کسوت گری زبـان به یونان  هــــا را  ز لـفـظ دری خرد نامــه

 ز یـــونـــانـی و پـهـلــوی و دری  سـخن را نـشان جـست بر رهبری
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 6از 2

 آغـاز کرده غــــزل هـــای  دری  معنی  در خــــروش آورده  پـرده

 و طـبـری در ســواد بـخـاری  زان سخن ها که تازیست  و دری

 دری نظم کردن سزاوار اوست  "نظامی" که نظم دری کار اوست

 به وقت آنکه در هـای دری سفت  بـدو رهـبان فـرهـنگی چنین گفت

 غــزل هــای دری آغـاز کرده  مغـنی در خــروش آورده پرده

 

 نظامی:

 یونان زبان کرد کسوت گری هب     خرد نامـه ها را ز لفظ دری

 چنین داد نظم گزارش گری    گـزارنــدۀ داســـتان دری
 

 : واصل

 وز نــی شـنـو درس مـقـامات معنوی  شرح بیان معرفت از ارغـوان بپرس

 سر کرد عـاشقانــه غزل های پهلوی  دراج  در نـظـم دری سـفــت و فاخته

 

 : اقبال

 رین ترستطرز گفتار دری شی  ر استدی در عذوبت شکگرچه هن

 هند، هرگز فراموش رۀاندیشمند، شاعر و نویسنده ای ست که در آسمان روشن ادبیات شبه قا - عالمه اقبال الهوری

ی هند را می شناخت و از تأریخ نۀ آگاهی که دیریاندیشۀ عر دری، شعر اردو و  نمی شود. اقبال الهوری در مقام ش

عشدد  »در  تفکری مبدل کنند تا دۀ لیقات او را به شددالوخلوص نیت، به باور هایی می رسددد که در صددفای اعتقاد، تخ

 13/08/2017)از مقالۀ مصطفی عمرزی منتشرۀ آریانا افغانستان آنالین  من بماند. ، مؤ«محوری

 
 

 :خاقانی

 و دری از سر زخمه ترجمان کرده به تازی   بر بط اعجمی صفت هشت زبانش در دهـان

 بیضا ریخته درهای خاقانی اینک جوهری   دری دالل و دل ها مشتری یاراوی ز درهای

 واال ریخته پس باز بگشاده زهــم بر شاه   جان کرده ام قلـم در رشته در دری را از

 ریختهی با من بقایم عـنصری آب مـجارا   منم در شاعـری بر رقـعـه نظم دری قایم

 ـطـ  مـن آب تـازیان برده به نکته درین   تب ه لـب آتـش پارسی زد مـرا گرفـتـدیـ



  
 

 

 6از 3

 نـام خویش افسر دیـوان به خراسان یابــم   چون به تـازی و دری یـاد افاضل گــذرد

 جانم صفات بــزم تو ز اوج سما کند   دیــوان مـن به سمع تو در دری دهد

 بیضا ریخته اینک جوهـری درهای خاقانی   دری دالل و دلها مشتری راوی ز درهای

 

 :فردوسی

 به خط درشتبه نظم دری و    یکی تازه کن قصۀ زرتشت

 بنوشتند و کوتاه شد داوری   بفرمود تا فارسی دری

 

 : سـعـدی

 هــزار بلـبـل دستان ســـرای عـاشــــ  را

 بـبـایــد از تو سخن گفـتـن دری آمـــوخت

 یا

 قـلـم است این به دست سعدی در

 درییــا هـــــزار آسـتـیــــن در 
 

 : یــرخــف

 که نیکو دانی خوانددل بدان یافتی از من 

 ـــــا لـفــــظ دریب هآزاد ۀمـدحـت خـواجـ

 یا

 ودبـنـده که ماننده مـن بنده ب خاصه آن

 اظ دریـنـده و دانـنـده الـفمــــدح گـوی

 یا

 انـدر عرب  در عربی گویــی او گشاد

 او بــــاز کــرد پارسیان را در دری

 یا

 به فعل تـو نیکو شـده معانی خیر آیا

 و یا به لفظ تو شیرین شده زبان دری



  
 

 

 6از 4

 

 : ظــافـح

 ز شعــر دلکـش "حافـظ" کسی بــود آگاه

 که لـطـف طـبع  و سخن گفتن دری دانـد

 یا

 "چـو عندلیب فصاحت فـروشد ای "حافظ

 تـو قـدر او به سخـن گـفـتـن دری بشکن

 یا

 پیغامزمن به حضرت آصف کی می برد 

 که یاد گیرد دو مصرع زمن به نظم دری

 

 : سنایی

 جلوه کرد تاج اصفهانت گشتی چو باشرف

 پیش تخت تاج داران لفظ تازی و دری

  کـــه تو را یافتم ای بحر سخاشکر ِلل 

 از تو صلت زمن اشعار با الفاظ دری
 

 : نجیب الدین جربادقانی

 ستبعش از شعر دری گرچه تحاشی کرده ط

 نباشد شرف بـنـده بـــه تـــازی و دریکـی 

   

 : قطران تبریزی

 گر چو دیگر بندگان بر درگهـی تو بــودمی

 هـمچـو دیگـر بندگان انـــدر دل تـو پــادمی

 گر مرا بر شعـر گویان جهان رشک آمـدی

 مـن در شعـر دری بر شاعـــران نگشادمی
 



  
 

 

 6از 5

 : ناصر خسرو

 ریزمخوکان ن مــن آنـــم کــه در پـــای

 ظ دری راُدر لـف  مــــر ایــــن قـیـمـتـی

 

 : عنصری

 آیا به فـعـل تــو نیکو شـده معانی خیر

 و یا به لـفظ تو شیرین شده زبان دری

 

 : شمس طبسی

 نیست عجب گر شود عیسی تازی زبان

 از پـی گفـتـار او عـاشــ  شعــــر دری

 

 : سوزنی

 گفتن صفات روی تــو آسان بود مـــرا

 گهی با لفظ دری و گهی به شعر دری

 

 : یـلـبـج

 پـیـوسته به الفاظ دری وصف تو گویم

 چـون مــدح خـداونـد به الفاظ حجازی

 

 : انوری

 طمع بگشاید زشرح و بسط او جذر اصم

 چـون زبـان نـطـ  بگشایـد به الفاظ دری

 

 : معزی

 دست رادش در دهانم در دریا بی نهاد

 زبانم پیش او ُدر دریچون بـبارید از 
 



  
 

 

 6از 6

 : الادری

 گـر حــمــد تو بر قبله ابدال نگارند

 خواند به نماز اندر شعر دری ابدال

 

 (بهرام پژود)

 ادیب و هـیـر بد بود منجم

 و عالم دری و پهلوی خوان

 

 
 

 

 
 


