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محمد شریف منصور

معرفی بانو محجوبه هروی در قاموس کبیر افغانستان
قاموس کبیر افغانستان در کنار تضمین شرح مجمع اللغات ،تاریخ،
جغرافیه ،اقتصاد و بسی مسائل دیگرافغانستان ،تعهد دارد تا
خدمتگزاران اصیل و طندوست را در کنار «شعراء ،نویسندگان و
هنرمندان» کشور برجسته سازد تا نسل های آینده به پیروی چنین ذوات
محترم بتوانند راه وطندوستی را در پیش کیرند.
قاموس کبیر افغانستان مسؤولیت خود می داند که بدون ارتباطات آشنایی،
تبعیضی و حب وبغض شخصی ،باید شخصیت های ملی را که خدمات
ارزندۀ به جامعهٔ انجام داده اند ،به تمام ملت خود معرفی کند.
مرحومه محجوبه هروی یکی از بزرگترین شاعران زبان دری  /فارسی در سال  ۱۲۸۴و یا ۱۲۸۵
هجری شمسی در والیت بادغیس دیده به جهان گشود ،نام اصلی او صفورا بود  .محجوبه تحصیالتش
را در بادغیس به پایان رساند و بعد با خانواده اش به هرات رفت .
پدر محجوبه روشنفکری به نام ابوالقاسم منشی بود و در تربیت محجوبه سنگ تمام گذاشت ،به او فقه،
صرف و نحو ،ادبیات و خوشنویسی آموخت و هنگامی که متوجه شد محجوبه طبع شعر دارد او را
تشویق کرد و تخلص محجوبه را برایش برگزید .
محجوبه با شاعران معاصرش مشاعره میکرد بخصوص مرحومه مخفی بدخشی که این دو با هم صمیمی
بودند و برای هم نامه میفرستادند .
گفته میشود که محجوبه تحت تاثیر اشعار مرحومه مستوره غوری شاعر مشهور غور قرار گرفته و به
تشویق او و پدرش به سرودن شعر روی آورده است .
محجوبه ابتدا به عضویت انجمن ادبی هرات درآمد و بعدها در مکاتب هرات به تدریس پرداخت و
باالخره در سال  ۱۳۴۵هجری شمسی دارفانی را وداع گفت .
به منظور ارج گذار به مقام واالی محجوبه ،مکاتبی در والیات مختلف افغانستان به نام محجوبه هروی
نامگذاری شده اند .
دیوان محجوبه هروی بار اول در سال  ۱۳۴۷چاپ و منتشر شد و در سال  ۲۰۱۵دیوان او مجددا به
چاپ رسید .
به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد ،داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد الزم مدد رساند

نمونه شعر
شکایت از زمانه
گلی بودم به طرف جویباران
شگفته همچوالله دربهاران
فراغت داشتم ازخلق عالم
اگرچه عندلیبم شد هزاران
گهي مشغول درس و علم خواندن
گهي درصحبت آموزگاران
گهي بادختران سرو قامت
نشسته شاد دل از روزگاران
ازآن غافل كه ایام ستمگر
مرا مهجور گرداند ز یاران
نبیند هیچ كافر در جهنم
كه من دیدم زدست دیوساران
كنون محجوبه از جور زمانه
زدیده اشك مي بارد چو باران
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