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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 ۲۶/۰۸/۲۰۲۰ محمد شریف منصور

 
 در قاموس کبیر افغانستان بانو محجوبه هروی معرفی

 

تضم  ر یکب قاموس   کنار  در  تار  ن ی افغانستان  اللغات،  مجمع    خ،ی شرح 
بس  ه،یجغراف و  د   ی اقتصاد  تا     گرافغانستان،یمسائل  دارد  تعهد 

و    سندگان یو طندوست  را در کنار  »شعراء، نو    ل یخدمتگزاران اص
ذوات    نی چن   ی روی به پ  ندهی آ  ی هنرمندان« کشور برجسته سازد تا نسل ها

 .  رند یک  شیرا در پ  یوطندوست محترم بتوانند راه  

،  ییداند که بدون ارتباطات آشنا   یخود م   ت یافغانستان مسؤول  ر یقاموس کب
را که خدمات    یمل  ی ها  ت یشخص   د یبا  ،یو حب وبغض  شخص  ی ضیتبع 

معرف  ۀارزند  خود  ملت  تمام   به  اند،  داده   انجام  جامعهٔ   کند.     یبه 
      

  ۱۲۸۵و یا    ۱۲۸۴در سال  فارسی  دری /  یکی از بزرگترین شاعران زبان  مرحومه محجوبه هروی  

ان گشود، نام اصلی او صفورا بود . محجوبه تحصیالتش  هوالیت بادغیس دیده به جهجری شمسی در  

 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،  

وخت و هنگامی که متوجه شد محجوبه طبع شعر دارد او را  صرف و نحو، ادبیات و خوشنویسی آم 

 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 . 

توره غوری شاعر مشهور غور قرار گرفته و به  گفته میشود که محجوبه تحت تاثیر اشعار مرحومه مس 

 . تشویق او و پدرش به سرودن شعر روی آورده است  

ادبی هرات درآمد و بعدها در مکاتب هرات به تدریس پرداخت   ابتدا به عضویت انجمن  و  محجوبه 

 . هجری شمسی دارفانی را وداع گفت   ۱۳۴۵در سال   باالخره

جوبه، مکاتبی در والیات مختلف افغانستان به نام محجوبه هروی  به منظور ارج گذار به مقام واالی مح 

 نامگذاری شده اند . 

دیوان او مجددا به    ۲۰۱۵در سال    و چاپ و منتشر شد    ۱۳۴۷دیوان محجوبه هروی بار اول در سال  

 چاپ رسید . 

 

http://www.afghan-german.com/
https://facebook.com/share?url=http://www.afghan-dic.com/Afg_especial/kabir_q_marefi_khalilulah_khalilil_qka.pdf
mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 ۲تر ۲ له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 نمونه شعر 

 شکایت از زمانه 

 گلی بودم به طرف جویباران 

 شگفته همچوالله دربهاران 

 فراغت داشتم ازخلق عالم 

 هزاران  اگرچه عندلیبم شد 

 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 

 جهنم  در نبیند هیچ كافر

 كه من دیدم زدست دیوساران 

 زمانه جور كنون محجوبه از

 زدیده اشك مي بارد چو باران
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