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 2016/ 03/ 20 داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

 بهار جاودان

یعت طب متجلی بوده، ملهم از عنوان بهار که در فرهنگ افغانستان از باستان روزگار هزاران سال پیش تا امروز مفهوم و

نسیم فرح بخش آن دشتهای  بهار و خداوند متعال به دیار افغان زمین ارزانی فرموده است. ابر غنی ایست که زیبا و

ای فلک کوه هه ب پرثمر، جنگلهای سر معطر و کنر را های بغالن، لغمان و الله گون، شالیزار هلمند را شادیان، بکوا و

 های بهم پیچیدۀ بادغیس، هرات، درخشان، نخل را سپینغر سرسبز، قله های شامخ سالنگ، بابا و کنر را خدران، جاجی و

دامنه های کوه های آسمایی،  شمالی و های وسیع کوهدامن و بارور، باغستانهای استالف، نخلستان آهنگران را بامیان و

سیرآب، و شهر  ارغنداب را های خروشان پنجشیر، کابل و ارغوان، رود پر را شگوفان و اجه صفاخو ودروازه  شیر

باغستانهای قندهار،  جالل آباد را نوازش کنان روح تازه می بخشد؛ شگوفۀ انار در باصفای بلخ، قندهار، کابل وهای 

 کوهدامن زمین، مردم را به چمنزار ها و باغستانها میکشاند و کابل  و شگوفۀ بادام در جالل آباد و شگوفۀ نارنج در

 به وجد می آورد که یکی گفته است: شاعران را

 خنده در دهان دارد ه باغ  برو مشرب از انار آموز  +++  که موج خون به دل ودال ب

 ی شگوفۀ بادام را نامحرم معشوق دانسته؛ گوید:و دیگر

 ها دارد دال به باغ مرو، من ز رشک می میرم +++  چرا شگوفۀ بادام چشم

 وجه تسمیۀ نوروز

چنین تعریف میکند: "روزنو، روز تازه،  نوروز رامعین،  ی فارسی چاپ ایران، منجمله قرهنگ محمدافرهنگ ه

ب ش نخستین ماه سال شمسی )فرورین یا حمل(، آنگاه که روز و نخستین روز از بزرگترین جشن ملی آریائیان که در

برج حمل، یعنی اول بهار، به هنگام تدوین بخش کهن اوستا ه قدیم، یعنی ب عهد گردد، آغاز شود." این جشن در برابر

عهد  داشتند. در ثابت نگاه می اول برج مزبور معلوم نیست، آنرا در نحوی که اکنون برماه ب شاید شده و می برپا

سال یازدهم  هجرت  اول فصل بهار نبود. در نخستین روز فروریدن ماه،  در ساسانیان نوروز، یعنی روز اول سال و

دهم حزیران زشان دشاه ساسانی است، نوروز درمصادف با جلوس یزدگرد پسر آخرین پا که مبداء تاریخ یزدگردی و

 چهار سال یکروز تدریج هره آن تاریخ به اینطرف ب از )ماه جون فرنگی( یعنی نزدیک به اول تابستان، بود و رومی

 23هجری قمری نوروز در 467سال  در -هجری قمری، نوروز به اول حمل رسید 392حدود سال  در عقب ترماند، تا

 485 -465این هنگام جالل الدین ملک شاه سلجوقی ) روز به پایان زمستان مانده ، واقع بود. در 7برج حوت، یعنی 

نوروز را در روز اول بهار، که موقع نجومی تحویل آفتاب  به برج حمل  هق( ترتیب تقویم جدید جاللی را بنا نهاد و

ساعت و  5روز و  395سال شمسی حقیقی که ه ا بداده ثابت نگاه داشت. تقویم جاللی نزدیکترین سالهای دنی است، قرار

 باشد. ثانیه است، می 14دقیقه و  48

بنابرآن جشن نوروز درزمان جالل الدین ملک شاه طبق تقویم جاللی در آغاز برج حمل تثبیت شده، چناکه حافظ 

 شیرازی گوید:

ان را ساز نوروزیمی انـدر مـجـلـس نـورزوز جاللی نـوش +++ که بخشد جرعۀ جامت جه  
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شد،  پایان سال گرفته می فروردگان که در .آن ده روز طول میکشید )فروردگان( و بنام آریائیان باستان جشنی داشته اند

نزد  های اخیر سال در همین روزه بماتم بوده نه جشن شادی، چنانکه البیرونی راجع  های عزا و واقع روز در ظاهرا  

خود  چهره های نوحه سرایی کنند و آخر ماه دوازدهم "خشوم"، اهل سغد برای اموات قدیم خود گریه و سغدیان گوید: در

آن می  همین جهت جشن نوروز که پس ازه ب شامیدنی ها گذارند، و ظاهرا  آبرای مردگان خوردنی ها و  بخراشند، و را

 نراآ زآنکه جشن آغاز سال محسوب میشده است. از همین داستان که البیرونی نی زرگ بوده، عالوه برروز شادی ب آید،

تازه"، یعنی روزی که سال نو بدان آغاز گردد، شناخته اند.  معنی " روز نو وه نقل کرده، نیک برمی آید که نوروز را ب

؟ نخستین روز است از فرورودین ماه، وزین جهت روز ابوریحان در التفهیم گوید: "از رسم های پارسایان نوروز چیست

 نو نام کردند، زیرا که پیشنانی ماه نو است."

اسالم به تفصیل گزارش داده اند که شمه ای از ز بین آریائیان ساکن در خراسان قبل ا در فرهنگ ها رسوم نورزو را

شاهان هخامنشی واشکانی اطالعات دقیقی در دست  دربار مراسم نورزو در کلی از خوانیم: بطور آنرا برای شما می

                   باشد: ذیل می ۀ آنها قرارصنیست، و برعکس ازعسر ساسانی اطالعات گرانبها موجود است. که خال

تا به روزگار یردجرد که آخر ملوک عجم بود، چنان بوده است که روز نوروز نخست  گاه کیخسرو آئین ملوک عجم از

دیناری خسروانی، و  انگشتری ، و درمی و ردمان بیگانه موبد موبدان پیش ملک آمدی، باجام زر پر می وکسی از م

 وستایش نمودی  غالمی خوبروی، و اسپی و قلم، و کمان، و دوات و تیر و رسته، و شمشیری  و یک دسته خوید سبز

 د درخوی جام به ملک دادی، و چاشنی کردی و زبان پارسی به عبارت ایشان... چون این بگفتی،ه ب را نیایش کردی او

هرچه بزرگان اول  سال نو بدین آن خواستی که روز نو و پیش تخت او بنهادی، و درم در دینار و دست دیگر نهادی و

کامرانی بمانند، و آن برایشان مبارک گردد، که  در خرم با آن چیزها سال دیگر شادمان و دیدار چشم برآن افگنند، تا

ادامه یافت ... ز و این رسم در عصر خلفای اسالم نیو آبادانی جهان درین چیز هاست که پیش ملک آوردندی." خرمی 

دیکر  نوروز مردم بیک بامداد شد که مختص همان ایام بود، در خدمت پادشاه نواخته می درایام نوروز نواهای خاص در

به  ،های نخستین خلفای اسالمی دربار ج بوده است... درپاشیدند واین رسم در قرن های نخستین اسالم نیز رای آب می

اشتند... نو معمول د را از ها خلفای اموی برای افزودن درآمد خود، هدایای نورزو نوروز اعتنایی نداشتند، ولی بعد

سلم م نتیجۀ ظهور ابو مهرگان  را رواج داد، حجاج بن یوسف بود... در نخستین کسی که در اسالم هدایای نوروز و

 دیگر وزرای خراسانی و تشکیل سلسله های طاهریان و نفوذ برمکیان  و رویکار آمدن خالفت عباسی  و خراسانی  و

گان در بارۀ آنها قصاید پرداخته و نویسندگانی مانند رونق یافتند، گویند خراسان از نو صفاریان، جشنهای نوروز در

 حمزۀ بن حسن  اصفهانی آنها را مدون ساختند.

 /)) خوید = گیاهای های تازه، سبزیجات /  سبزُرسته = تازه نموکرده/  به عبارت ایشان = مطابق رسم ورواج ایشان

درقدیم رواج بود که جامی که بپادشاه میدادند، قبل از او شخص دیگری آنرا می  -چاشنی کردی = چشیدن کردی

 چشید/بدین آن خواستی = مقصد ازین کاراین بود/  (( 

مراسم آن با  شده است و می که پس از اسالم نیز همواره جشن نوروز برپا دست است میرساند قراینی که در ار وآث

ارمیشده است، چنانکه منوچهری ذبرگ موسیقی ها و تغییراتی از عهدی به عهد دیگر منتقل میگردید، ولی همیشه با نوا

 گوید:

 د نوبت نوروز به نوروزنوروز بزرگم، بزن ای مطرب امروز +++ زیرا که بو
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آغاز برج حمل تثبیت شده، چنانکه حافظ شیرازی  در الدین ملک شاه  طبق تقویم جاللی زمان جالل جشن نوروز در

 گوید:

 می اندر مجلس آصف به نوروز جاللی نوش +++  که بخشد جرعۀ جامت جهان را ساز نوروزی

شوید که این رسمیست قدیم و  مستشعر خواندیم تا محترم بازمختصری از وجه تسمیۀ نوروز را برای شما هموطنان 

ستان، های افغان کشور قرن اخیر بسویۀ یک جشن ملی در چند نیاکان ما که در نیکو از آریایی و میراثی است خجسته و

ه شدیگر کشورهای منطقه تجلیل شده و جزء هویت ملی آنها محسوب میشده است. ملت افغان همی تاجکستان و، ایران

تجلیل کرده که  پادشاهان افغانستان نوروز را جا آورده است. مردم وه حرمت آنرا ب نوروز را محترم و مغتنم شمرده و

 دارد. دیوانها وجود کتابها و آثار آن در

 نظری برعنعنۀ نو روز در ادب دری

زبان دری در آسیای میانه به  ادب دری ازقرن چهارم هجری ببعد بسوی استقالل و شگوفانی گرائیده، نخستین شعرای

دربار آل سامان رشد کردند، ولی ادب دری دورۀ غزنوی زیرنظرادب پرور شخص سلطان غزنه به اوج پختگی رسید. 

شعرای این دوره زیاداند، درینجا چند بیت از چند قصیده وغزل از شعرای نامدار این دوره بقسم نمونه تقدیم میشود تانسل 

 د. نیار غنی زبان و فرهنگ خود دوباره آشنا شونو افغان باعنعنۀ بس

مسعود، ابوالنجم احمد منوچهری دامغانی است که چند بیت از یک  برازنده ترین سخن سرایان دربار  محمود و یکی از

که با وفات او  شکایت دارد و طنطنۀ نوروز در دربار محمود یاد میکند منوچهری از -خوانید اینک میرا  قصیدۀ او

 ز ازین وطن سفر کرد.""نورو

 زار لشکر زمستان نوروز نامدار  +++  کرده است عزم تاختن و رای کار بر

 ویـنـک بـیـامـدست به پنجاه روز پیش +++ جـشن شده طـالیـۀ  نوروز نامدار

 آری ،هرآنگهی که سپاهی شود به رزم +++ ز اول به چند روز بیاید طالیه دار

 ود +++ این کوه و کوهپایه واین دشت وجویباراین باغ وراغ، ملکت نوروزما ب

 جویش پرازصنوبروکوهش پرازسمن +++ راغش پراز بنفشه و باغش پرازبهار

 نوروز ازین وطن  سفری کرد  چون ملک +++ آری، سفر کنند مــلوک بزرگوار

اب د جهان شعر و قصیده سرای بلند مرتبت دیگر دربارغزنه، ابولقاسم حسن بن احمد متخلص به عنصری است که در
 تقدیم میشود: وصف بهار آن دوران درخشیده و ملک الشعرای دربار محمود بوده، چند بیت از یک قصیدۀ او در

 باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود +++ تا زصنعش هر درختی  لعبت دیگر شود

 رعـنـبر شودـپون کلبۀ عطار ــبـاغ هـمچـون کـلـبـۀ پُـر از پَـر دیـبـا بود +++ بـاد همچ

 رشودــسوسن، سیم سپید ازباغ بردارد همی +++ باز همچون عارض خوبان زمین اخت

 ودــروی بـنـد هر زمینی حـلۀ چـینی شود +++ گـوشـوار هردرخـتـی  رشتۀ گـوهـر ش

قام م فرهنگ دری، دربارۀ عید باستانی نوروز و ابوالفضل بیهقی، صاحب تاریخ بیهقی و سخسرای برجستۀ زبان و

ارجمند وتجلیل آن درنزد سالطین غزنوی نکات جالبی یادداشت نموده، ازسخا وعطای محمود درین روز خجسته سخن 
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 طاق جامه بدهد بیرون، هدیۀ نوروز و زارهریوه و ده ه هرسال دویست هزار دینار"میگوید که سلطان  میسراید و

وصف  قرن چهارم دربار غزنه بود؛ یک قصیدۀ زیبا درعسجدی مروزی از شعرای اواخر زنظرعبدالعزی ابو مهرگان."

 از آن چندی بیتی بشما میخوانم: صنایع لفظی است و از دارد که مملو بهار

 بـاران قطره قطره همی بـبـارد ابـر وار +++  هـرروز خیره خیره ازین چشم سیل بار

 زهجر یار زان قطره قطره، قطرۀ باران شده خجل +++ زان خیره خیره ، خیره دل من

 دی تــازه تــازه بــرالـفـاظ  شـعـر مـن +++ زانـگـونـه گـونـه نـیـز بـمـن کـرد بـرنـثـار

 زان تـازه تـازه، تـازه بهـر شهر ازو شکر +++ زانگونه گونه، گونۀ من چون گل بهار

فوق  ابیات فرق کرده و در ارم هجری تا امروز)فاصلۀ یکهزار سال( بسیارهقرن چ ملتفت باید بود که معنی کلمات از))

"خیره دل" یک اصطالح مقبول است که  -کار رفته ه حیران، سرکش( ب کلمۀ "خیره" به سه معنی )بیهوده، سرگشته و

 ،طراوت با شاداب و بکر،کار رفته )نو،ه چند معنی به ج میباشد. کلمۀ "تازه" نیز بئهم راز( هنومانند آن )خیره چشم

انم، خو من( می الفاظ شعر بری شادابی و طراوت بخشید من" را من )و "تازه تازه برالفاظ شعرمصراع پنجم  ( درتجدید

 ((اشد.ب چند معنی استعمال شده که یکی آن رخسار میه کلمۀ "گونه" نیز ب توانند میدیگر معنی  طور  ءادبا و ءشعرا اما

این قصیدۀ معروف "داغگاه"  خدمت آل سامان درآمد و در ابوالحسن علی فرخی سیستانی، در اول دهقانی میکرد، بعدا  

 یادگارمانده است:ه وصف طبیعت از قرن چهارم هجری ب را به امیر چغانیان سروده که منحیث یک شاهکار ادبی در

 چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار +++ پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار

 گ روید بیشمارخاک را چون ناف آهو مشک زاید بیقیاس +++ بید را چون پر طوطی بر

 دوش وقـت نـیـم شـب، بـوی بـهـار آورد بـاد +++ حـبـذا، بـاد شمال و خـرمـا بــوی بهار

 وی مـکـنون دارد انـدر گوشوارـولـارغـوان لـعـل بـدخـشی دارد انـدر مرسله +++ نسترن ل

 ارـشهریای رنگین یافتند +++ بـاغهای پـرنـگار از"داغگاه" ــراسـت پـنـداری که خلقـت ه

 ترجیع بند معروف خود، وصف جشن نوروز در دربار غزنه را چنین جاودانی ساخته است: فرخی سیستانی در

 ار آیدــزباغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید +++ کلید با غ ما را ده که فردا ما ن بک

 دیـدار بهار آیدتولختی صبر کـن چندانکه قمری برچنار آید +++ چو انـدر باغ تو بلبل به 

 یدآزار تـرا مهمان ناخـوانـده به روزی صد هـ

مناسبت جشن نوروز داد ه مسعود ب محمود و جملۀ اعزۀ دربار سال در هر فرخی سیستانی عمر درازی سپری کرد و

 :فرخی این هم چند بیت از یک غزل دیگر سخن میداد، و

 می روشن و دلها بی غمروز خوش گشت و هوا صافی وگیتی خرم +++  آبها تیره و 

 خاک هر روزی پـی عـطر همی گیرد بـوی +++ آسمـان هرشـب بی ابـر همی باشد نم

 بـرهـرانـگـشـت زمین، گویی هر روز مـدام +++ دست نـقـاش همی نقش نگـارد به قلم

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 هـرکجـا در نگری سبزه بود پیش دوچـشـم +++ هرکجا درگـذری ، گل سپری زیـر قدم

درین ابیات ملتفت میشوید که کلمات ٙعربی ، غزنوی ۀابوالمجد مجدود سنایی شاعرنامدار دور ۀچند بیت از یک قصید

 داشت :بیشتر بکار رفتهُ زیرا درآنزمان زبان دری بیشتر تحت نفوذ زبان عربی قرار 

 ل آمدـمـاز جهان در عـب د ز سرـنـویـو إز حوت به برج حمل آمد +++ ګـد چـیـورشـخ

 ل آمدــلَـ لی و ح  ــاز حُ ــدل بــون به بـنـی +++ اکـلـان خـبــلـو ګ ه ـتـافـُحـلَـل ی اغ ــدر ب

 رچشم همه گیتی، چو رسوم وَطـلَـل آمددیش +++ پفردوس شد امروز جهانی که ازین 

ل لسوم = روشها وعادات مردم/ طَ ل = مجلس واجتماع مردم / رلی = زیورات ، زینتها / ح  لل = لباسهای نو /  حُ لحَ ))

 = میدان هموار، ویرانه/ ((

که شاهکاریست از نظم دری، متضمن  کند می میان آید، شاهنامۀ او جلب نظره ابوالقاسم فردوسی طوسی سخن بوقتی از 

اند افغانستان. نسل افغان باید بد های باستان سرزمین خراسان و بیانگر رویداد اجتماعی و های حماسی، فلسفی و تابلو

ه حشم گرفت خدم و باغ و خانه و درین مدت از یل گردیده وکه این شاهنامه به تشویق سلطان غزنه در ظرف ده سال تکم

گردیده بود؛ عالوتا محیط ادبی غزنه برای ایجاد  جانب سلطان به فردوسی اعطا ها از م با بخششاتا تنخواه ماهوار تو

اهنامه ش . لهذاتوانست  آثار ادبی مساعدبود، که اگر چنین محیط و چنان سلطانی نمیبود، شاهنامه اصال به وجود آمده نمی

 حالیکه فردوسی از میدانیم، در ما شاهنامه را ملکیت خود خود آنهاست، و دربار خاک و افغانها مولود در نزد

آنوقت جزء قلمرو افغانستان بود، اما افغانها به ایرانی  اگر چه طوس نیز در ایرانی نژاد بوده است، و طوس)مشهد( و

 می مانند ایرانیها که همه شعرای نامدار ملت افغان را ایرانی قلمداد نموده اند وبودن شاعر شاهنامه همیشه اعتراف 

 افغان نخوانده ایم. زکنند، ما فردوسی را هرگ

 نامش در شاهنامه سنت برگزاری نورزو به )جمشید( نسبت داده شده، که یکی از باستان پادشاهان آریایی بود و در

 مه این رویداد را از اساطیر باستان چنین بیان میدارد:)اوستا( و)ویدا( یاد شده است. شاهنا

 همه کردنی ها چـو آمـد به جـای +++ ز جای مهی بـرتـر آورد پـای

 بـه فـر کیانی یکی تخـت ساخت +++ چه مایه بـدو گوهر انـدر تاخت

 که چون خواستی دیو برداشتی +++ ز هامون به گردون بر افراشتی

 اه فـرمـان رواــهـوا +++  نشسته بـر او ش د تـابـان میانــچو خورشی

 ده از بخت ویـــجهان انجمن شد برآن تـخت وی +++ شگفتی فرومان

 دندــبه جمشید بـر، گوهر افشانـدنـد +++ مـر آن روز را روزنو خوان

 وده از رنج تـن، دل زکینــسر  سال نـو، هـرمـز فـروردین +++ برآس

 گران خواستندـبـیـاراسـتـنـد +++ می وجام ورامشبـزرگـان به شـادی 

 ه یادگارـچـنیـن جـشن فـرخ از روز گـار +++ بـمـانـده ازآن خسروان ب
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الدین ازرقی هروی، صاحب )سند  پایۀ افغان زین شاعر بلند فرهنگ بودند، از از دربار سلجوقیان که مشوق ادب و

 وصف بهار می آوریم: بادنامه( چند بیتی در

 فـال همایون و فـرخـنـده اخـتـر +++  به بخت ُمــَوفـی وسـعـد ومـوقـره ب

 بوقتی که هست اندروفال خوبی +++ به روزی که هست اندرو سعداکبر

 بـه بـزم تــو انـدر سـرای نــو آمـد +++ خـداونــد فــرزانـه شـاه مـظـفـر

 سخی شمس دولت،گزین کهف ملت ++ ملک بوالفوارس طغانشاه صفدر

 بـبـاغی خآرامـیـد خسرو که او را +++ بهار وبهشت است مولی و چاگر

 چمـن های او را ز نزهـت ریاحین +++ روشهای او را ز خوبی صنوبر

 توگویی مگر جام کـیخـسروستی +++ مـنقـش درو شکل هرهـفت کشور

 آنچه درین دبستان روئیده اکثر وهندوستان که آنرا نیاکان ماپرورده  سراغ گلستان ادب دری دره اکنون میرویم ب و

اصطالحات خاص خود که مولود امتزاج فرهنگ افغانی با فرهنگ  است. مکتب ادبی هند با اسلوب و خود ما از

خراسان درغنای ادب  های ادبی عراق و امتداد مکتب گذاشته و در سخنوران افغان اثر شاعران و هندی میباشد، بر

خن س نوروز بسیار مقدم میمون بهار و اعران دری زبان  هندوستان به استقبال ازدری سهم قابل قدر داشته است. ش

 که ما نمونه های آنرا درینجا گزارش میدهیم: گفته اند

مجبور به  هنگام غایلۀ مغله سیف الدین محمود از امرای محلی بلخ که ب امیر ابوالحسن امیر خسرو دهلوی پسر

دری  نخبگان ادب برقریحۀ سرشارش پسانتر از شد که بنا ترک وطن شده و به هند رفت، اولین پسرش همانجا متولد

 و صاحب چنین دیوان است. این چند بیت از یک قصیدۀ او انتخاب شده است:  شمار آمده هندوستان ب در

 زه در دیـبـا وگـل درپـرنـیـان گیردصـبـا را گـاه آن آمـد که راۀ بوستان گیرد +++ زمین را سب

 به مـهـد ازچشمه مـوج آب و لـزران درزمین افتد +++ زند پرالله باید تند وآتش درزبان گیرد

 زبـان از گـفـتن آتـش بـسوزد لیکن ازسوسن +++ حـدیـث الله گـویـد ترسم آتش درجهان گیرد

 یغ بیموجب کشد، خونش چنان گیردتماشا کن که چون بگرفت الله کوه را دامن +++ کسی کو ت

 ز یاد غنچه مرغان را نوا بسته شود تا گل +++ بسـازد پـردۀ نـوروز وبـلـبـل خـود هـمـان گیرد

 هندوستان رفته، ولیه دیار بلخ ب معروف مکتب هند میرزا عبدالقادر بیدل است که نیاکان او نیز از سخن پرور

الم ک و زبان دری پدیده آفریده است. شعر را فراموش نکرده، بلکه از خودبایی آ فرزند این خانواده نه تنها زبان

وصف بهار غزلهای ناب  را "بیدل همه دل" خوانند. بیدل در است و او افغانها نهایت گوارا وعزیز میرزا بیدل نزد

شما تقدیم ه را که توسط ملک الشعرای سابق مرحوم استاد محمدطاهر هاتف تخمیس شده، ب ما یک غزل او دارد و

 کنیم:  می

 بـاغ از مـتـاع عشرت گسترده خـوان بیائید +++ ساقیست ابـر نیسان، مـی رایـگـان بیائید

 بـردسـت اللـه دادنـد جــام جـهـان بـیـائـیـد +++ امـروز نـو بـهـار است ساغر کشان بیائید
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 گـل جـوش بـاده دارد تـا گـلسـتان بیائید

 صل بیخبر نیست +++ ذوق طـرب نـدارد، تقسیم سیـم و زر نیستهرچند زاهـد مـا زایـن ف

 درهای عیش بازاست، یکدیده بان بدرنیست +++ جز شوق راهبرنیست، اندیشۀ خطرنیست

 خاری درین گذر نیست؛ دامنکشان بیائید

 این زندگی سرابست، نقشی بروی آب است +++ تا غنچه بـاز گردد، یک نـم عرق گالبست

 ۀ شتابستــم،سرمنزلش سُحاب است +++ فرصت شـرر نـقـابـست، هنگامنکشوده چشم شبن

 گل پای در رکاب است، مطلق عنان بیائید

 ویـن بـزم از وجـاهـت گردیده رشـک جـنـت +++ بنشسته مـانـد هـرسـو خوبان  حور طلعت

 اکـنـون که سـعـی فـطـرت بـرباغ داده زینت +++ ای طالبان عشرت، دیگر کجاسـت فرصت

 مـفـت است فیض صحبت گراین زمان بیائید

 آب وهـوای گـلـشـن رو دربـهـیـست اینجا +++ گل ُخسرو وعـلـمـدار، سرو سهیست اینجا

 مـی درپـیـالۀ گــل، بـس مشـتهـیست ایـنـجـا +++ آغــوش آرزوها ازخـود تـهـیســت اینجا

 درقـالـب تــمــنــا خـوشـتـر زجــان بیائید

 نـقـدر هـا دراخـتـیـار دارد +++ آهــنـگ  عـرضــه بّـر تـو دار و نـدار داردفـرصـت هـمـیـ

 نــوش و نـشـاط  دوران کـی اعـتـبار دارد +++ امــروز آمــدنـهـا  چـنـدیــن بــهــار دارد

ــراست امـیـد، تا خـود چسان بیائید  فـردا ک 

 ــد و بـعـاشـق پـیــغـام الحیالتستاکـنـون که شـورهـسـتی درجمله کایـناتست +++ بـر زاه

 )هاتف( صـالی شـادی ازغـم رۀ نجـاتست +++ )بیدل( به هر تـب وتـاب ممنون التفاتست

 ـا مـهـربـان بـیـائـیـدتنـامـهـربان بـیـائـیـد، 

 بهاریۀ معروف از واقف الهوری ، یکتن از شاعران زبان دری در هندوستان : 

 دــبیگانه خواهم شد +++ که گل بـوی تو خواهد داد ومن دیوانه خواهم شبهـار آمـد زخویش وآشنا 

 (1)گر چوب گردم، شانه خواهم شدنخواهم از سرم سـودای گیسوی بـتـان رفتن +++ خـدا نـاخـواسـته 

 دـشـراب صاف گـر پـیـرمغان دارد دریـغ از من +++ قـناعت پیشه ام، ُدردی َکـش  میخانه خواهم ش

 دــند خاطـر او، یا نخواهم شـــهـا بخـود آسـان پسندیدم، نـمـیـدانـم +++ که خـواهـم شـد پسچه مشـکـلـ

ل ش  ود، پیمانه خواهم شدــبه امـیـدی که بـوسم لـعـل یـارمیگـساری را +++ شوم چون خاک وخاکم گ 
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 دــخواهم ش زلیخا دیـد چون درخواب یوسف را نهان میگفت +++ کزین خوابی که دیدم عاقبت افسانه

 نه ای دیـوانـه چون من، ای نـصیحتگو مگوپندم +++ گمان داری که از پند تو من فرزانه خواهم شد ؟

 ز یک لطفی که فـرمـودی بخود همسایه ام کردی +++ امـیـدم است کـز لطف دگـر هـمخانه خواهم شد

 یم اگرچه درین بیت "شانه" با "گیسوی بتان" وفق میکند، اما کسانی این "شانه" را استخوان بازوی گوسفند تعبیر (1)))

 ((سازند. همان استخوان "شانۀ استخوانی" هم می شود و از کنند که در آن فال دیده می

 قصیده گرفته تا از او وان اشعارمسموع زبان دری را تکلم نمیتوانست، اما دی غزلی از عالمه اقبال الهوری که قرار

زبان دری به نظم کشیده که  مغلق را در چه مطالب عجیب فلسفی و نغز است، و غزل مملو از اشعار ناب و مخمس و

 : کرده است هندوستان مضمون فلسفه را تدریس می آلمان، انگلستان و دری زبان را متعجب میگرداند: عالمه اقبال در

 م بـاده هـا بـا چنگ و نی +++ جـام مـی در دست من، مینای مـی دردست وییـاد ایـامی که خـورد

 در کـنـار آیـی، خــزان ما زنــد زنـگ بـهــار +++ ورنـیـایـی، فــروردیـن افــسـرده تـر گــردد ز دی

 بی تو جان من چو آن سازی که تارش درگسست +++ درحضور، از سینۀ من نغمه خیزد پی به پی

 (1)ربزم شوق آورده ام دانی که چیست؟+++ یک چمن گل،یک نیستان ناله، یک خمخانه میآنچه من د

 زنـده کــن بـاز آن مـحـبـت را کـه از نـیـروی او +++  بــوریــای ره نـشــیــنـی درفـتـد با تـخــت کـی

 دانش کـرده طیدوسـتـان خـرم کـه بـرمـنـزل رسـیـد آواره ای +++ مـن پـریـشـان جـاده های علم و 

داکتراقبال در"بزم شوق "خود درین بیت ادعا میکند که دار ومدار سه مکتب ادبی زبان دری را باخود آورده است ( 1)))

"یک نیستان ناله" مکتب ادبی عراق که موالنای بلخی مولود  –هند که خودش مولود آنست "یک چمن گل" مکتب ادبی :

  ((.ان که خیام نیشاپوری مولود آنست" یک خمخانه می" مکتب ادبی خراس –آنست 

 غزلی ناب از ملک الشعرای افغان درمهاجرت، جناب استاد محمد نسیم اسیر:

 غر حالل تان باد، با پیک جان بیائیدامروز روزعیشست، عشرت کنان بیائید +++ سا

 ان نـوروز +++ با شـاهـد بـهـاران، در بـوسـتـان بیائیدــجـانها تهیست از غـم، در آست

 نوروز الله گونست، هامون پراز فسونست +++ کار زمین نگونست، بر آسمان بیائید

 تـا پـرفـشـان بیائید پـرواز آسـمـانـهـا، دور از وطـن نـزیـبـد +++ یـاد از وطـن نمائید،

 بـلـخ وهـرات وکـابـل، یا قـندهـار وزابـل +++ با عـطـر وسنبل وگـل، تا بـامـیـان بیائید

 دــسرمست وپای کوبان، چون نافۀ مشک بیزان +++ دردامـن گـلسـتـان،ازآشـیـان بیائی

 دــبیائیاغر کشان ــما سالها درین باغ، ساغر کشان نشستیم +++ امروز هم چو بیدل، س

 دــکشتی بسط عـشـرت، بـاری رهــا نمائید +++ دشـمـن فـگـنـده لـنـگر، بی بادبان بیائی

 دـنـوزور بـاستـانی، بررغـم طالبان چیست +++ ایـن روز را بـجـوئـیـد، بی طالبان بیائی
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 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 د"ــبـیـدل نـیـم ولیکن، گـویم سخن ز بـیـدل +++ "گـل جـوش باده دارد، تاگـلـستـان بیائی

 دــدرد)اسیر( حـیـران، در دفـتـری نـگـنجـد +++ تـا بـا شما بـگـویـد، ایـن داستان، بیائی

 بهاریه ای از طبع مرحوم صوفی عشقری :

 بهار آمـد مـزار حـیـدر کـرار خواهم رفت +++ گل سرخش رسد، همراه ساز وتارخواهم رفت

 ال پـار خواهم رفتـــامسال هم بـمانند ومثخـداونـد جهان دایـم سبب ساز غریبان است +++ که 

 طـواف روضۀ پـر نـورآن یک عالمی دارد +++ حیات مـن اگر باشد، هـزاران بـارخواهم رفت

 بعالم مثال شان مشکل کشا دیگرکجا باشد +++ برای حـل هر مشکل در آن دربار خواهم رفت

 خطاها سرزده، بسیار خواهم رفتسخی جان با گنهگاران نظر بسیارتر د ارد +++ چوازدستم 

 خراب وخستگان  روی عـالـم را خریدار است +++ اگربختم کـند یـاری، درین بازارخواهم رفت

 یقین دارم دگـر جـا چـارۀ دردم نمیگردد +++  خـدارا یـاد کرده نـزد آن غـمخـوار خواهم رفت

 یـاده، سـوی آن دلـدارخواهم رفتاگر فرضا  کـرای مـوتـرم پیدا نشد، یاران +++ بـپـای خود پـ

 اگرچه )عشقری( دانـم کـمال دیگرم نـبـود +++ بـجمع مـطـربـان با ساز موسیقار خواهم رفت

  کانادا : -بهاریه ای از طبع مرحوم محمد یونس عینی ، مدفون در واون کوور

 خوش زی که بهار آمد وهنگام شعف شد +++ دردا اگر از کف بهدر رفت وتلف شد

 تان همه سرسبزشـد از فیض بـهـاران +++ قـمری به چنار آمـد و در باغ هزارانبس

 خوش غالیه فامست هـوای بــر وبستان +++ تا نخل شده پر گل و خندان شده ریحان

 از سرو صنوبر شده تا بید شگوفان +++ هم مرسل  و هم سوسن و زنبق به گلستان

 موسم سردی و جمودی و ماللیستاین موسم گلگشت وتماشا و خوشالیست +++ نی 

 سـبـزی چـلـو مـرغ رواجست به نـوروز +++ هـم مـیـوۀ تـرکـرده مـهـیـا شـود امروز

 جـوشـد سمنک تا به سحر برسر دگـدان +++ با جامۀ نو پیر و جوان خوشدل وخندان

 این فصل ربـیـعـسـت و سرسال جالللیست +++ یعنی که نجــومی وطبیعی و حسابیست

 جـمـشـیـد بـشـد دادگـر خلـق  به نـوروز +++ بسیار قـدیـمـست رگ و ریشـۀ این روز

 ازعـصـر کـهـن تا به کـنـون فصل بهاران +++ درکابل و غزنین و بهر شهر خراسان

 هرهفته بـود جشن وشود مـیـله فـراوان +++ از الله بود دشـت و دمن جمله فروزان

 :د عبدالفغور شرر مدفون در فرانسهمرحوم استا " ازعنوان "نوروز دهقانه بهاریه ای ب
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 10تر 10 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 کـابـل آن رشک گلستان یـاد بـاد +++ یـاد بـاد انـدر بـهـاران یـاد بـاد

 بـاده می نوشـم بـمـرگ زاهــدان +++ عشرت شبهای پغـمان یاد بـاد

 بهمن و اسفند وسرما رفته گـیـر +++ احـتـفـال روز دهـقـان یـاد بـاد

 اسـد، مـاه ســرور +++ جـشــن استـفـالل افـغـان یـاد بـاد حـبـذا مـاه

 ماه و انجم را کجا بودی فروغ +++ جشن با آن شوکت وشان یاد باد

 کـاخ اسـتـعـمـار را درهـم شکست +++ غیرت آن راد مـردان یـاد بـاد

 صحبت بیگانه بس رنـج آوراست +++ مجلس انس عـزیـران یـاد بـاد

 ت نمیگیرد به غـیـر +++ شاهد،آن شمع شبستان یاد بـادایـن دلـم الـفـ

 درخـزان عـمـر پـژمـردم )شرر( +++ آن جـوانـی شـگـوفـان یـاد بـاد

 کلفورنیا :  کریم شیون مدفون در "بهار آرامی وطن"، غزلی از مرحوم محمد

 بیائید آمـد بـهـار زیـبـا، ای گـلرخـان بیائید +++ از الله شد چراغـان، کـاکـل فشـان

 زین آمـد آمدنها، خوش فرصتیست در راه +++ فـردا اگـر بیائید، ترسم چسان بیائید

 گــلخـانۀ دل مـن افـتـاده در ســر  راه +++ ای خـیـل گـل پرسـتـان ایـنـجـا دوان بیائید

 یک شاخ گـل نـبـیـنـی درنـوبـهـار کـابـل +++ خـون جای گـل گرفته، ماتـم کـنان بیائید

 رت، بـاده کشان بیائیدــبـرگ الله و گـل ، شـبنم غـبـار شسته +++ ای طـالبـان عشاز 

 درکف گرفته نرگس، جام زرش به نوروز+++ صد قافله گل همراست، باکاروان بیائید

 ای سخیجان،جز یاد خوش نمانده +++ نوروز تیرخورده، شد نیمه جان بیائیدــازمیله ه

 الله شد دل+++ای پیروان  مـجـنـون  لیـال مـکـان بیائیدامون، همگام ــدرکـوه ودشت وه

 وستان بیائیدــقـمـری درسرشاخ، خوانـد تـرانـۀ نـو +++ گویـد شگوفه پرفشان است،تاب

 )شیون( ز رب بـخـواهـد، آرامـی وطــن را +++ ویــران شـود آبــاد، در کـار آن بیائید

 نیویارک: مرحوم دکتور غالم مصطفی مهجور غزنوی مدفون درطبع  عنوان "خاک وطن" ازه بهاریه ای ب

 پـرده ز رخ برگرفت شاهـد فصل بهار +++ ابـر به مشاطگی بست کـمـر بـنـده وار

 لشکر سرما گریخت، سوی دیـار عـدم +++ طنطنۀ فصـل دی گشت همه تـار ومار

 ز هرکناراسمن، سنبل و هم نسترن +++ سوسن وسرو چمن جلوه گر اــالله وگل، ی

 فـرش زمـرد کشید خـاک وطـن سربسر+++ سـبزه و ریـحـان دمـیـد از اثـر نـوبهار

 جـدول آب روان، چـشـم مـرا آب  داد +++ زینت  ورونـق گرفت  زوچـمـن وجویبار

 دایـۀ ابـر بـهـار داده بـه مـهـد زمـیـن +++ طـفــل نـبـاتــات را پــرورش انــدر کـنار
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 11تر 11 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 این دعا از صدق دل +++ یا رب از احسان خود کن وطنم گل نثار میکند مهجور ما

 زاده )فریار( مقیم شهر بن در جرمنی : طبع جناب استاد عبدالصمد وهاب "غنچۀ نیم خند" از

 نیم خـنـد غنچه دیـدم، مست بـودم تاخـزان +++ خـدمـت گـل میکنم هرجا که باشد درجهان

 لـم +++ آنکه زانفاس خوش شان پـیرمیگردد جوانمن مـریـد بـاغـبـان پـیـر وآن صاحب د

 ای دریـغـا! عـمـر ما مثل بهاران بـگـذرد +++ لذت آسوده گیهاست، زود گذرچون عمرمان

 درد شـام هـجــر را در طـالـع صـبـح ازل +++ نـافـرامـوش کـرده می آیـد شب دیگـر عیان

 د به لبخندش  چو گل خلق جهانطالع فرخنده دارد هرکه چون صبح بهار +++ زنده میساز

 خزانهمچو )فریار( مست باش از بادۀ عشق جوان +++ تاهمیشه باشی پـربـار وبهـار بی 

 غزلی از محترم استاد سیدعبدالقادر )جاهد( مقیم کلفورنیا:

 چون بلبل قفس که به ذوق چمن فـتـد +++ عمریست دل بیاد بهار وطـن فـتـد

 درگلستان غیر +++ گرچشم من بسوی گل ونسترن فـتـدخـارم به دیـده میخلد 

 با بـوی نـو بهار تو ای مـیهـن عزیز +++ نگهت زعطر نافۀ مشک ختن فـتـد

 گروصـف کـهـسـار تـرا بشنود ز مـن +++ هـنگامـۀ دگـر بــدل کـوهـکـن فـتـد

 دهرگه خیال الله شود موج زن به دل +++ بس داغ تـازه ام که بـداغ کهن فـتـ

 گر سرکنم حکایت انـدوه غـربـتـم +++ شـور و فغان ونـاله به هـر انجمن فـتـد

 از ساختن به غربت این شام بیکسی +++ عمریست آتشم بـدل از سوختن فـتـد

 نابـود بـاد پـیکرم ای سر زمـیـن من +++ دور ازتـو گربـدل هـوس زیستن فـتـد

 ترانه ای به ریاض سخن فـتـد )جاهد( چنین که یاد بهار وطن کنی +++ رنگین

کشور متفاوت بوده است.  مردم افغانستان  هر خجسته، حلول بهار و نوروز،  در تشریفات مربوط به این روز رسوم و

اشق ایران ق در کپچه زنی و افغانستان سمنک و کرده( و در ایران با هفت سین، در هفت میوه )میوۀ تر با مقدم نوروز را

 .کنند شمول جلبی، استقبال میه شیرینی ها، ب ها و انواع شربت با کلچۀ نوروزی و روت و کشور دو هر در زنی، و

 ها سرازیر افغانستان برای "سبزه لغت" به چمن ها، وادی ها  و  کشتزار ایران برای "سیزده به در" و در خانواده ها در

کومت دورۀ ح چشیدن مزۀ بهار. متاسفانه یکبار در درین ایام چیدن "شفتل" برای افغانها شگومی است برای شوند، و می

جا با عکس العمل مردم مواجه  هر دادند، ولی در منسوخ قرار زدایی خصلت آن بود، جشن نوروز را گفرهنطالبان که 

مقابل تعصب جاهالنۀ طالبان، یک پروگرام رادیویی ه یک عکس العمل شدید ب کلفورنیا، در شدند. همان سال افغانها در

با موسیقی انجام دادند که چند قطعه شعر از آن فاجعه نیز درین گلچین شامل  قرائت اشعار ه ساعته، با ایراد خطابه ها ود

 است.

داخل  عیسوی به هموطنان عزیزم در 2016مارچ  21هجری شمسی معادل 1395این بهاریه را به تقریب نوروز سال  

کرده، رکابل به تقریب نوروز میوۀ ت باشم که در بیاد روز هایی می کنم و یحیث تحفۀ نوروز تقدیم مه خارج افغانستان ب و

 هرحال، دعاه آن نعمات محرومند. ب مهاجرت از ها در افغان بود که اکثر می میسر کلچۀ های نوروزی و کشمش پنیر
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 12تر 12 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ل سال جنگ چه از افغان بعد ملت ستمدیدۀ سرتاسر افغانستان بـپـیـچـد تا واریم درین سال نوندای صلح درامید کنیم و می

 افغانستان.  با عرض احترام .    صلح  و بهار های جاودان در یک سال آرام داشته باشد. به امید قطع جنگ و

   

 پایان
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