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غنیمستعبدالعلی     

 

ری سرای د« پشتون نژاد»شاعر نی غعبدالعلی مستو منابع مختلف دیگر انترنتی به قرار معلومات )دانشنامۀ آریانا( 

هجری  1352کابل به دنیا آمد و در سال باال حصار میالدی در 1914هجری شمسی مطابق  1293افغانستان در سال 

 میالدی دیده از جهان بست. "علی مستغنی 1973شمسی مطابق 

از  تن و یکیکی از نویسندگان و شعرای نامدار افغانستان بوده 

  .بوده استدری  پشتو وتاثیرگذارترین شاعران در ادبیات مدرن 

در کودکی، نخست نزد پدرش درس خواند و پس عبدالعلی مستغنی 

از آن به فراگیری گوناگون ادبی، فلسفه، منطق، اصول تصوف، 

ی از جوانی به سرودن شعر روی فقه و ادبیات عربی پرداخت. و

 باراالخ بلند یافت. با انتشار سراج ۀت که آوازآورد و دیری نگذش

ول بخش ادبی ؤمس، در عهد اعلیحضرت امیر حبیب هللا خان سراج

و مدتی هم مصحصح آن بود. وی عضو انجمن ادبی کابل بود و 

ار مستغنی شعرهای بسی حبیبیه تدریس کرد.  مکتبچندی نیز در 

. دانست سرود و زبان عربی را هم نیک می انگیز به پشتو می لد

پرداز و از نخستین شاعرانی بود که به سرودن  کهن ندیشاو نوا

به را مردم  توجههایی با مضامین اجتماعی نو روی آورد.  شعر

،. وی که در جلب نمودهای اجتماعی  پیشرفت ازسوادی و آگاهی  پیکار با اهریمن بیو خواهانه،  های آزادی آرمان

ای ه برده است، از این اقبال برخوردار بود که به انتشار شعر سر می متن پیدایش موج نوخواهی ادبی افغانستان به

های مستغنی که در روزگار  های گوناگون بپردازد. از بد حادثه، مجموعٔه شعر اجتماعی و اخالقی خود، در نشریه

 ده بود، پس از مرگ وی به سرقت رفت. شاعر، گردآوری ش

سالگی، پس از یک هفته بیماری درگذشت  ۵9به عمر  میالدی  1973هجری شمسی مطابق به  13۵2وی در سال 

 خاک سپرده شده است.و در شهدای صالحین به

  

 نمونۀ شعر او
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های  ه داده است. گرچه سرودهتاز و کنایات ظریف به شعرهایش حالوت تشبیهات، استعارات استفاده ازمستغنی، با 

 خاصتا  را، س تأثیر شاعران بزرگ قصیدهبرخوردار است، ای  های شاعرانه های گوناگون، از ظرافت وی در قالب

 ش کرده، او در شعر تقلید را سخت نکوههمه های مستغنی آشکار است. با این شاعران پیرو سبک هندی، در شعر

 سخن گوید.  ید همگام با روزگارشو بر آن است که شاعر با است

زند  ستیزی و شور آزادگی در آن موج می با این حال، یکی از مشهورترین شعرهای مستغنی، شعری است که بیگانه

، و آنرا استاد قاسم افغان با آواز نقل مجالس بوده استامانی،  ۀطلبی دور و زمانی در گرماگرم مبارزات استقالل

 ملکوتی اش خوانده است که تا امروز بعد یک قرن هنوز هم گوش افغان ها را نوازش می دهد.

 

ـر و ســــامـــانیـــمســ ـیاز دارد بـنـــ  

ـیمــــــر قطــــرٔه تـــوفـــانـــــر در ببح  

یمــردانـآسـمـــان ســـیر اســــت، سـرگ  

مــیــــانمشــــكل هــــر كـار شــــد آســ  

میـــــی غـــــیــرت افغــــانگـــر نــــدان  

دانیـــم یـچــون بــه میـــدان آمــدی م  

 

 افغانی ملت افغانستان سروده است و تا آنجا پیش می رود یتافغان و هو اماز مق  ارجگزاریو این شعر را برای 
 ا برایت کفتم دیگر چه می توانم؟؟که می گوید نگفتنی ها و راز های دل و پنهانی ر

 
 

زاران داستان گفتمـی بیداری ملت هـپ  

 به افغان ما جرای درد با شور و افغان گفتم

بر زبان گفتم بگذرانیحدیثی را که دردل   

زمان گفتم هر دل نمودم ترجمانیزحال   

می گویمآید زدست من جز این گفتارچه می   

 می گویم چارکس بشنود یا نشنود تا اگر

 

 

 آثار:
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عبدالعلی  ۀزارت معارف وقت، شعرهای پراکند، معاون ریاست دارالتألیف ومحمد زهیر ، ولیشمسی 133٨در سال 

، 13۵۴منتشر کرد. در  های گوناگون گردآوری و در کتابی با نام جلد یکم دیوان اشعار مستغنی مستغنی را از نشریه

 غزلیات مستغنی در کابل منتشر شد.  ۀمجموعنیز چاپ دوم این دیوان با نام 

جلد دوم شعرهای مستغنی با نام قصاید استاد سخن مرحوم عبدالعلی مستغنی، با مقدمه و شرحی  ،شمسی13۴2در سال 

 از فرزندش عبدالکریم مستغنی، به چاپ رسید. 

ل و جز آن( نیز در سابند، قصیده، رباعیات و فردیات  بند، مخمسات، ترجیع گلزار اشعار مستغنی )شامل ترکیب

 گردآوری و منتشر شده است.  محمد عاطفی ، به همت فیض13۵3

 ، به چاپ رسیده است. هجری شمسی 13۵۴دالحی حبیبی، در سال ای از عب مستغنی نیز با مقدمه ۀنام ساقی

 

 پایان

 

 

 
 
 
 
 
 


