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 جستارگشائی

ر انگیزی است. صدها مبارزه در صدها جبهه دسرزمین شگفتکشور من 

مبارزه برای بیان احساسات به ویژه  ها،جریان است. یکی از این جبهه

می خواهد طلب غمو  احساس شادی و نشاط است. یک جریان عبوس

و نوحه و  اندوهترانه، شعر، شادی و نشاط را از لب ها و دل ها بزداید و 

دنیا و تارک عبوس ادر آشکار ها کند. یک جریان  را جایگزین آن صیبتم

می خواهد مهرگان، سده، یلدا، نوروز  ولی در پنهان دنیادوست و زرکیش،

زینبیه،  ایام عزاداری محرم، صفر، موسویه، ها پاک کند ورا از سالنامه

 کند.  آنها نیه و فاطمیه را جایگزینحس

َعَراء  »در آیه شاعران که محمد اما،  ه م   َوالشُّ ِبع  ونَ  َيتَّ را  ]و شاعران« اْلَغاو 

 يمتلئ ألن»و روایت [ ۲۲۴، آیه الشعراء كنند.سورهروى مىیگمراهان پ
]اگر درون انسان پر از  .«شعرا يمتلئ أن من له خير قيحا أحدكم جوف

ناپذیر خود دشمنی آشتی باشد.[ پر از آن است که از شعر چرک باشد بهتر
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زمستان سرد و  شکست به پیشواز بهار رفتند و هموارهها نشان داد، را با آن

بخش را جشن گرفتند و به مردم بهارانه و سیاه و آمدن بهار روشن و شادی

 .پیشکش کردندیا بهاریه 

نمادینی  معنی و شاعران ما، به معنی نوزایی است هادر بهارانه بهار

در بر می  یات و نوسازی فردی تا اجتماعی راکه از تجدید ح ژرف دارد

 گیرد.

، زیبا، رنگینبهار های خوبروییاز سرایندگان با ستایش  ها،بهارانهدر 

 یو چشم انتظار ، اشتیاقبخشو زندگی دگرگونساز، سازنوشکفته، نو

 اربهتر شدن انسان و جامعه  یار و همدم و به رسیدن خویش را برای

شوق زایش و  ، رکود و سکون راهآرمان نابودی کهن. زمزمه می کنند

 می کنند. آواز را جنبش و حرکت یدوباره

 ها برجسته است.عرصه زایش، دگرگونی و نوسازی در بهارانهسه 

 دگرگونی طبیعت •

 دگرگونی فردی •

 دگرگونی اجتماعی •

 

 دگرگونی طبیعت

از  انگیزیهای زیبا و دلچنان نقاشی شاعرانها، در برخی ار بهارانه

ها و آواز پرندگان تصویر و چنان شکفتن گل اند،ترسیم کردهطبیعت 

 چشم و دل از دیدن آنها سیر نمی شود. اند کهکرده
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 دگرگونی فردی

و توصیف و جشن فروردین  نوروزوصف  ها عالوه بربهارانهبرخی 

تشویق  و خودسازی انیشادم به نشاط، های طبیعت، انسان رازیبائی

 :به خوشدلی تشویق می کند ما رابهارانه زیر، حافظ در  .کندمی

 نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

 که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

 من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

 که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

 دهدت پند ولیچنگ در پرده همین می

 وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی

 در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است

 حیف باشد که ز کار همه غافل باشی

 نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف

 گر شب و روز در این قصه مشکل باشی

 گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست

 رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی

 دت باشدحافظا گر مدد از بخت بلن

 صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی

 صدای با ماهور در ،۱۳ شماره تازه گلهای برنامه در ،غزل این

 عود ،صارمی منصور سنتور بدیعی، هللا حبیب ویلن شجریان، محمدرضا

 است. شده اجرا ملک جهانگیر تنبک و نریمان منصور
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تحول درونی و  ما نیز ،بهارهمگام با دگرگونی  خواهداز ما می  مولوی

 .و مهربان شویم ارپیدا کنیم و رواد روحی

 در بهاران کی شود سرسبز سنگ؟

 خاک شو تا گل برآیی رنگ رنگ

 سال ها توسنگ بودی دلخراش 

 آزمون را یک زمانی خاک باش

 

 دگرگونی اجتماعی

بیان احساسات و شادی و نشاط  ها تنها آثار هنری زیبا وبرخی از بهارانه

، بلکه بیان زندگی مردم، دردها، رنجها، آرزو و آرمان های آنها نیز نیستند

 .هستند

 درم و شتگذاقدم به این گلستان پر طراوت بیکران من در این نوشته، 

گلزار سراسر سرزمین نوروز، ایران، افغانستان و تاجیکستان گشت و 

 رهاورد و عیدی این گشت و گذار من برای شما.این ی کردم و گذار

 احد قربانی دهناری

 گوتنبرگ

 ۱۳۹۴ اسفند
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 شعرهای بهاری

 سمرقندی رودکی

و ما را در آستانه بهار به شادزیستن  ،(هجری قمری ۳۲۹ - ۲۴۴) رودکی

ژده جوان م رنگ و بوی بهار به پیران با دعوت می کند وباده نوشیدن 

 دهد:شدن می

 
 رودکیتندیس 

 بیط یآمد بهار خرم با رنگ و بو

 بیش عجیو آرا نزهتبا صد هزار 

 ن گه شود جوانیر بدید كه مرد پیشا

 بیمش یافت شباب از پیل یبد یتیگ

 بكرد یلشگر یكیچرخ بزرگوار 

 بیره و باد صبا نقیتلشگرش ابر 

 ط برق روشن و تندرش طبل زننفا

 بین مهیدم چنیل و ندیدم هزار خید
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 د چون مرد سوگوارین كه گریبآن ابر 

 بین كه نالد چون عاشق كثیبو آن رعد 

 گاه گاه یره دهد روید ز ابر تیشخور

 بیكه گذر دارد از رق ییچونان حصار

 ك چند روزگار جهان دردمند بودی

 بیط یسمن را دوا یافت بویبه شد كه 

 د نو بنویببار یباران مشك بو

 بیحله قص یكید یکشوز برف بر

 داشت گل گرفت یش همیكه برف پ یگنج

 بیبود شد رط یكه خشك هم یكیهر جو 

 ز دور یان كشت درخشد همیمالله 

 بیخضس به حنا شده چون پنجه عرو

 دیبخواند در شاخسار ب یهمبلبل 

 بیمجسار از درخت سرو مر او را شده 

 صلصل بسر و بن بر با نغمه كهن

 بیل به شاخ گل بر بالحنك غربلب

 د شادیید باده و اكنون زیاكنون خور

 بیب از بر حبیب حبینصكه اكنون برد 

 

 یمروز یقیدق

سلیقه را به کمال رساند و پس از  (.خهـ.  ۳۵۹ - ۳۲۰) مروزی دقیقی

لب سرخ چون یاقوت و شراب صاف را  توصیف دلکش بهار، موسیقی،

 گزیند.برمی

  برافكند ای صنم ابر بهشتی

 زمین را خلعت اردیبهشتی
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 بهشت عدن را گلزارماند 

 بهشتیدرخت آراسته حور 

 یدار جهان طاوس گونه گشت د

 یی نرمی و جایی درشتیبه جا

 ین برسان خون آلوده دیبا مز

 یل اندوده مشتینهوا برسان 

 كه گویی از می و مشك  بدان ماند

 ینبشتدوست بر صحرا مثال 

 ی گالب آید ازآن سان زگل بو

 ی گل اندر گل سرشتیكه پندار

 به طعم نوش گشته چشمه آب 

  دشتییده آهوی به رنگ د

 چنان گردد جهان هزمان كه گویی

  د جز به كشتینگیرآهو  پلنگ

 بتی باید كنون خورشید چهره 

  كو دارد از خورشید پشتی مهی

 بتی رخسار او همرنگ یاقوت 

  برگونه جامه كنشتی یئم

 دقیقی چارخصلت برگزیدست 

  ها و زشتیخوبی یتی در زگبه 

 لب بیجاده رنگ و ناله چنگ 

 هشتیش زردو كی ی چون زنگم

 

 خیبل رابعه
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یا ارژنگ مانی می بیند  نگارنامه را همانند)قرن چهارم( بهار  رابعه بلخی

مند شویم، که از این فضای بیکران پر نقش و نگار بهره و از ما می خواهد

 باده بنوشیم و خوش باشیم.

 ز بس گل که در باغ ماوی گرفت

 چمن رنگ ارژنگ مانی گرفت

 تبت نداشتصبا نافٔه مشک 

 جهان بوی مشک از چه معنی گرفت

 مگر چشم مجنون به ابر اندر است

 که گل رنگ رخسار لیلی گرفت

 ماند اندر عقیقین قدحبه می

 سرشکی که در الله مأوی گرفت

 مگیر قدح گیر چندی و دنیا

 گرفت که بدبخت شد آنکه دنیا

 سر نرگس تازه از زّر و سیم

 نشان سر تاج کسری گرفت

 هبان شد اندر لباس کبودار نچو

 بنفشه مگر دین ترسی گرفت
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 آرامگاه رابعه در بلخ

 توسی فردوسی

 بهار، آغاز جشن .خ.( ازه ۳۹۷ - ۳۱۹حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی )

، فصل طراوت و سبزی فصل ،سرما سخت فصل پایان و طبیعت شادی

 :اینگونه یاد می کند زمین و انسان دگرگون شدن

 بیاید مه فرودین بمان تا

 که بفروزد اندر جهان هوردین

 بدانگه که برگل نشاندت باد

 چو برسر همی گل فشاندت باد

 بگویم ترا هر کجا بیژنست

 بجام اندرون این مرا روشنست

 روز ننام نخستیبرپائی نوروز در روز هرمزد ) به نظر فردوسی، هنگام

ماه از هر سال  نخستیننام ) فروردین ( از ماهخورشیدیهر ماه 
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چه زیبا با روایت دگرگونی  .پادشاهی جمشید است ( در دورانخورشیدی

جمشید از پادشاهی روادار به خودکامه، نشان می دهد، وقتی خودکامگی 

 آمد سازندگی و آفرینش رفت و فقر و فالکت فراگیر شد.

 گرانمایه جمشید فرزند او

 کمر بست یکدل پر از پند او

 فرخ پدر برآمد برآن تخت

 به رسم کیان بر سرش تاج زر

 کمر بست با فر شاهنشهی

 جهان گشت سرتاسر او را رهی

 زمانه بر آسود از داوری

 به فرمان او دیو و مرغ و پری

 جهان را فزوده بدو آبروی

 فروزان شده تخت شاهی بدوی

 منم گفت با فرٔه ایزدی

 همم شهریاری همم موبدی

 بدان را ز بد دست کوته کنم

 ن را سوی روشنی ره کنمروا

 نخست آلت جنگ را دست برد

 در نام جستن به گردان سپرد

 به فر کیی نرم کرد آهنا

 شناچو خود و زره کرد و چون جو

 چو خفتان و تیغ و چو برگستوان

 همه کرد پیدا به روشن روان
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 بدین اندرون سال پنجاه رنج

 ببرد و ازین چند بنهاد گنج

 دگر پنجه اندیشٔه جامه کرد

 وشند هنگام ننگ و نبردنکه 

 ز کتان و ابریشم و موی قز

 قصب کرد پرمایه دیبا و خز

 بیاموختشان رشتن و تافتن

 به تار اندرون پود را بافتن

 چو شد بافته شستن و دوختن

 گرفتند ازو یکسر آموختن

 چو این کرده شد ساز دیگر نهاد

 زمانه بدو شاد و او نیز شاد

 کردور گرد ز هر انجمن پیشه

 بدین اندرون نیز پنجاه خورد

 اشگروهی که کاتوزیان خوانی

 اشبه رسم پرستندگان دانی

 جدا کردشان از میان گروه

 پرستنده را جایگه کرد کوه

 بدان تا پرستش بود کارشان

 نوان پیش روشن جهاندارشان

 صفی بر دگر دست بنشاندند

 همی نام نیساریان خواندند

 کجا شیر مردان جنگ آورند
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 روزندٔه لشکر و کشورندف

 کزیشان بود تخت شاهی به جای

 وزیشان بود نام مردی به پای

 بسودی سه دیگر گره را شناس

 کجا نیست از کس بریشان سپاس

 بکارند و ورزند و خود بدروند

 به گاه خورش سرزنش نشنوند

 پوشآزاده و ژندهز فرمان تن

 ز آواز پیغاره آسوده گوش

 برویتن آزاد و آباد گیتی 

 بر آسوده از داور و گفتگوی

 گوی آزاده مردچه گفت آن سخن

 که آزاده را کاهلی بنده کرد

 چهارم که خوانند اهتو خوشی

 ورزان اباسرکشیهمان دست

 کجا کارشان همگنان پیشه بود

 روانشان همیشه پراندیشه بود

 بدین اندرون سال پنجاه نیز

 بخورد و بورزید و بخشید چیز

 ا یکی پایگاهازین هر یکی ر

 سزاوار بگزید و بنمود راه

 که تا هر کس اندازٔه خویش را

 ببیند بداند کم و بیش را
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 بفرمود پس دیو ناپاک را

 به آب اندر آمیختن خاک را

 هرانچ از گل آمد چو بشناختند

 سبک خشک را کالبد ساختند

 به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد

 نخست از برش هندسی کار کرد

 کاخهای بلند چو گرمابه و

 چو ایوان که باشد پناه از گزند

 ز خارا گهر جست یک روزگار

 همی کرد ازو روشنی خواستار

 به چنگ آمدش چندگونه گهر

 چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر

 ز خارا به افسون برون آورید

 شد آراسته بندها را کلید

 دگر بویهای خوش آورد باز

 که دارند مردم به بویش نیاز

 و چو کافور و چون مشک نابچو بان 

 چو عود و چو عنبر چو روشن گالب

 پزشکی و درمان هر دردمند

 در تندرستی و راه گزند

 همان رازها کرد نیز آشکار

 جهان را نیامد چنو خواستار

 گذر کرد ازان پس به کشتی برآب
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 ز کشور به کشور گرفتی شتاب

 چنین سال پنجه برنجید نیز

 چیزندید از هنر بر خرد بسته 

 همه کردنیها چو آمد به جای

 ز جای مهی برتر آورد پای

 به فر کیانی یکی تخت ساخت

 چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت

 که چون خواستی دیو برداشتی

 ز هامون به گردون برافراشتی

 چو خورشید تابان میان هوا

 نشسته برو شاه فرمانروا

 جهان انجمن شد بر آن تخت او

 او شگفتی فرومانده از بخت

 به جمشید بر گوهر افشاندند

 مران روز را روز نو خواندند

 سر سال نو هرمز فرودین

 برآسوده از رنج روی زمین

 بزرگان به شادی بیاراستند

 می و جام و رامشگران خواستند

 ن روزگارآ چنین جشن فرخ از

 ن خسروان یادگارآ به ما ماند از

 چنین سال سیصد همی رفت کار

 روزگار ندیدند مرگ اندران
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 ز رنج و ز بدشان نبد آگهی

 میان بسته دیوان بسان رهی

 به فرمان مردم نهاده دو گوش

 ز رامش جهان پر ز آوای نوش

 چنین تا بر آمد برین روزگار

 ندیدند جز خوبی از کردگار

 سر گشت او را رهیجهان سربه

 نشسته جهاندار با فرهی

 یکایک به تخت مهی بنگرید

 را ندید به گیتی جز از خویشتن

 منی کرد آن شاه یزدان شناس

 ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس

 گرانمایگان را ز لشگر بخواند

 چه مایه سخن پیش ایشان براند

 چنین گفت با سالخورده مهان

 که جز خویشتن را ندانم جهان

 هنر در جهان از من آمد پدید

 چو من نامور تخت شاهی ندید

 جهان را به خوبی من آراستم

 گیتی کجا خواستم چنانست

 خور و خواب و آرامتان از منست

 همان کوشش و کامتان از منست

 بزرگی و دیهیم شاهی مراست
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 که گوید که جز من کسی پادشاست

 همه موبدان سرفگنده نگون

 چرا کس نیارست گفتن نه چون

 چو این گفته شد فر یزدان از وی

 وگویبگشت و جهان شد پر از گفت

 ردگارمنی چون بپیوست با ک

 شکست اندر آورد و برگشت کار

 گوی با فر و هوشچه گفت آن سخن

 چو خسرو شوی بندگی را بکوش

 به یزدان هر آنکس که شد ناسپاس

 به دلش اندر آید ز هر سو هراس

 گون گشت روزبه جمشید بر تیره

 فروزهمی کاست آن فر گیتی

 

 برفتند یکسر به آتشکده

 به ایوان نوروز جشن سده

 بر آتش افشاندندهمی مشک 

 به بهرام بر آفرین خواندند

 چو شد ساخته کار آتشکده

 همان جای نوروز و جشن سده

https://www.facebook.com/259814777446084/photos/pcb.608077142619844/608076795953212/?type=3
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 آرامگاه فردوسی

 فرخی سیستانی

های تصویرپردازیهایش در بهارانه (ق ۴۲۹جوانمرگ )فرخی سیستانی 

به را بیند. طبیعت بار میرنگارنگ و ابر را مروارید. باغ را دارد نوازدل

تر انگیزکه دل خبر می دهداز بهار تازه روئی لمس می کند. لطافت پرنیان 

 است: آشکار شدهپیشین  بهاراز 

 امسال تازه رویتر آمد همی بهار

 پار ،بودهنگام آمدن نه بدینگونه 

https://www.facebook.com/259814777446084/photos/pcb.608077142619844/608076795953212/?type=3
https://www.facebook.com/259814777446084/photos/pcb.608077142619844/608076795953212/?type=3
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 پار از ره اندر آمد چون مفلسی غریب

 نگاررنگ و بیتجمل و بیفرش و بیبی

 و امسال پیش از آنکه به ده منزلی رسید

 اندر کشید حله به دشت و به کوهسار

 بر دست بید بست ز پیروزه دستبند

 در گوش گل فکند ز بیجاده گوشوار

 ست و شنبلیداز کوه تا به کوه بنفشه

 زارسمنزار و اللهبیشه  از بیشه تا

 های عقیقست و الژوردگویی که رشته

 از الله و بنفشه همه روی مرغزار

 از گل هزار گونه بت اندر پس بتست

 وز الله صد هزار سوار از پس سوار

 برکشد به سرگلبن پرند لعل همی

 گسترد بهاردامان گل به دشت همی

 این سازها که ساخت بهار از پی که ساخت

 چون ز پار فزون ساخته نگارامسال 

 رازیست این میان بهار و میان من

 خیزم به پیش خواجه کنم رازش آشکار

 آمدی اندر راه ز بهار چون ساله هر

 قرار یافتی درو که نیافتی جایی

......... 
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اینگونه وصف می نوروز بهار و مشهوری  یبندترجیعدر فرخی سیستانی 

 :کند

 بوی بهار آید زباغ ای باغبان ما را همی

 کلیدباغ ما را ده که فردامان به کار آید

 کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید

 تو لختی صبر کن چندانکه قمری بر چنار آید

 چواندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آید

 ترا مهمان ناخوانده بروزی صد هزار آید

 کنون گر گلبنی را پنج شش گل در شمار آید

 هر کس را همی رو بوی بارآیدچنان دانی که 

 بهار امسال پنداری همی خوشتر ز پار آید

 ازین خوشتر شود فردا که خسرو از شکار آید

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

 کنون در زیر هر گلبن قنینه در نماز آید

 نبیند کس که از خنده دهان گل فراز آید

 زهر بادی که برخیزد گلی با می به راز آید

 به می عمری دراز آید به چشم عاشق از می تا

 به گوش آواز هر مرغی لطیف و طبعساز آید

 به دست می زشادی هر زمان ما را جواز آید

 هوا خوش گردد و بر کوه برف اندر گداز آید

 علمهای بهاری از نشیبی بر فراز آید

 مین بر نیاز آیدکنون ما را بدان معشوق سی
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 به شادی عمر بگذاریم اگر معشوق باز آید

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 ملک را در جهان هر روز جشنی بادو نوروزی

 زمین از خرمی گویی گشاده آسمانستی

 گشاده آسمان گویی شکفته بوستانستی

 به صحرا الله پنداری ز بیجاده دهانستی

 آوا زبانستیدرخت سبز را گویی هزار 

 به شب در باغ گویی گل چراغ باغبانستی

 ستاک نسترن گویی بت الغر میانستی

 درخت سیب ار گویی زدیبا طیلسانستی

 جهان گویی همه پروشی وپر پر نیانستی

 مرا دل گر نه اندر دست آن نامهربانستی

 به دو دستم بشادی بر، می چون ارغوانستی

 زیبدین شایستگی جشنی بدین بایستگی رو

 ملک را در جهان هر روز جشنی بادو نوروزی

 دال باز آی تا با تو غم دیرینه بگسارم

 حدیثی از تو بنیوشم نصیبی از تو بردارم

 دال گرمن به آسانی ترا روزی به چنگ آرم

 چو جان دارم ترا زیرا که بی تو خوارم وزارم

 دال تا تو زمن دوری نه درخوابم نه بیدارم

 از گفتار و کردارمنشان بیدلی پیداست 

 دال تا تو زمن دوری ندانم بر چه کردارم
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 مرا بینی چنان بینی که من یکساله بیمارم

 دال با تو وفا کردم کزین بیشت نیازارم

 بیا تا این بهاران را به شادی باتو بگذارم

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 ملک را در جهان هر روز جشنی بادو نوروزی

 ن سنگدل باتو به سختی صبر چون کردیچه کرد آ

 و زبون کردی چرا یکبارگی خود را چنین خوار

 چنین خو داشتی همواره یا این خو کنون کردی

 دوبهر از خویشتن بگداختی یک بهره خون کردی

 نمودی خوار خود را و مرا چون خود زبون کردی

 ترا هر چند گفتم کم کن این سودا فزون کردی

 و لختی آزمون کردینخستم برگراییدی 

 چو گفتم هر چه خواهی کن فسار از سر برون کردی

 برفتی جنگجویی را سوی من رهنمون کردی

 چو گل خندنده گشت ای بت مرا گرینده چون کردی

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

 ترا گرهمچنین شاید بگوی آن سرو سیمین را

 بگوی آن سرو سیمین رابگوی آن ماه و پروین را

 بگو آن توده گل را بگو آن شاخ نسرین را

 بگو آن فخر خوبان را نگار چین و ماچین را

 که دل بردی و دعوی کرده ای مرجان شیرین را
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 کم از رویی که بنمایی من مهجور مسکین را

 بیا تاشاد بگذاریم ما بستان غزنین را

 جشن نوروز خوش آیین رامکن بر من تباه این 

 همی بر تو شفیع آرم ثنای گوهر آگین را

 ثنای میر عالم یوسف بن ناصرالدین را

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 ملک را در جهان هر روز جشنی بادو نوروزی

 نبینی باغ را کز گل چگونه خوب و دلبر شد

 نبینی راغ را کز الله چون زیبا و در خور شد

 از نقش گوناگون چون دیبای ششتر شدزمین 

 هزار آوای مست اینک به شغل خویشتن در شد

 تذرو جفت گم کرده کنون با جفت همبر شد

 جهان چون خانه پر بت شد و نوروز بتگرشد

 درخت روداز دیبا و از گوهر توانگر شد

 گوزن از الله اندر دشت بابالین و بستر شد

 شدزهر بیغوله و باغی نوای مطربی بر 

 دگر باید شدن ما را کنون کآفاق دیگر شد

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 ملک را در جهان هر روز جشنی با دو نوروزی

 می اندر خم همی گوید که یاقوت روان گشتم

 درخت ارغوان بشکفت و من چون ارغوان گشتم

 اگر زین پیش تن بودم کنون پاکیزه جان گشتم
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 که شادی را روان گشتم به من شادی کند شادی،

 مرا زین پیش دیدستی نگه کن تا چسان گشتم

 نیم زان سان که من بودم دگر گشتم جوان گشتم

 زخوشرنگی چوگل گشتم ز خوشبویی چو نان گشتم

 ز بیم بادو برف دی به خم اندر نهان گشتم

 بهار آید برون آیم که از وی با امان گشتم

 شتمروانهارا طرب گشتم طربها را روان گ

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 ملک را در جهان هر روز جشنی بادو نوروزی

 می اندرگفتگو آمد پس از گفتار جنگ آمد

 خم و خمخانه اندر چشم من تاریک و تنگ آمد

 به گوش من همی از باغ بانگ نای و چنگ آمد

 کس ار می خورد بی آواز نی بر سرش سنگ آمد

 می بیجاده رنگ آمدمرا باری همه مهر از 

 زمرد را روان خواهم چواز روی پرنگ آمد

 به خاصه کزهوا شبگیر آواز کلنگ آمد

 زکاخ میر بانگ رود بو نصر پلنگ آمد

 کنون هر عاشقی کو را می روشن به چنگ آمد

 به طرف باغ همدم با نگاری شوخ و شنگ آمد

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 وز جشنی باد و نوروزیملک را در جهان هر ر

 ملک یوسف کنون در کاخ خود چون رودزن خواند
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 ندیمان را و خوبان را به نزد خویشتن خواند

 من بیجاده گون خواهد بت سیمین ذقن خواند

 بتی خواند که اورا شاخ باغ نسترن خواند

 گروهی ماهرویان را به خدمت بر چمن خواند

 نگاری از چگل خواند نگاری از ختن خواند

 ز خوب آیت الکرسی سه ره بر تن به تن خواند

 مرا گر آرزوش آید میان انجمن خواند

 گهی اشعار من خواند گهی ابیات من خواند

 وگر شیرین سخن گویم مرا شیرین سخن خواند

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

 دلها نگه داردامیر این گویدم زیرا که او 

 به نزد خویشتن هرکهتری را پایگه دارد

 چه باشد گرچو من مداح در هر شهرو ده دارد

 ز مدح اندر نماندهر که از رادی سپه دارد

 به نزد میر ابو یعقوب نیک ایمن نگه دارد

 زبهر زایر آوردن به ره برمرد ره دارد

 عدو را بند و چه دارد ولی را تاج و گه دارد

 بدخواهان دولت را سیه داردهمیشه روز 

 نه چاهی را به گه دارد نه گاهی را به چه دارد

 زعفوش بهره ورتر هر که افزون ترگنه دارد

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی
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 ملک را در جهان هر روز جشنی بادو نوروزی

 امیرا! باهنر میرا خداوندت معین بادا

 از ایزد بر تن و جانت هزاران آفرین باد

 به دست تو همیشه جام و شمشیرو نگین بادا

 کمینه چاکری زان تو بیش از مستعین بادا

 کسی کو بر زمین عیب تو جوید در زمین بادا

 همه شغل تو با نیکان و ساالران دین بادا

 ره آموز تو اندر کارها روح االمین بادا

 همه ساله چنین بادی همه روزه چنین بادا

 اندر کمین بادا زمانه دشمنت را وقت کین

 زعدل توجهان همواره چون خلد برین بادا

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 ملک را در جهان هر روز جشنی بادونوروزی

 گرازده فضل تو شاها یکی در آفتابستی

 همانادر پرستیدنش هر کس را شتابستی

 ور آن رادی که اندر دست تست اندر سحابستی

 ر و پر زرنابستیز بارانش زمین پر گوه

 وراین پاکی که اندرمذهب تست اندرآبستی

 به آب اندر نگه کردن همه مزد و ثوابستی

 ور این آرام کاندر حلم تست اندر ترابستی

 حدیث زلزله کردن به چشم خلق خوابستی

 ور این خوشی که اندر خلق تست اندر شرابستی
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 عالج دردها را چون دعای مستجابستی

 بدین بایستگی روزی بدین شایستگی جشنی

 ملک را در جهان هر روز جشنی باد ونوروزی

 ! گرجوانمردی به کار آید، جوانمردیامیرا

 وگر مردی همی باید، به مردی در جهان فردی

 همی پاید ز تو رادی همی پوید ز تو مردی

 خزانه درخروش آمد چو آگه شد که می خوردی

 ز غم بفزاید اندر گونه دینارها زردی

 هفته جهانی را بپیمایی وبنوردیبه هر 

 چو گفتی صید خواهم کرد ،کردی و عجب کردی

 به صحرا شیر افکندی ز بیشه کرگ آوردی

 بلی شاگرد سلطانی و لیکن نیک شاگردی

 نباید روزگاری دیر کاستاد جهان گردی

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 ملک را در جهان هر روز جشنی بادو نوروزی

 تابه زین کردی به غزنین اسب تازی را !امیرا

 دو پای اندر تکاپو یست گرگانی و رازی را

 اگر زان سو فروتازی تماشا را و بازی را

 نه شامی رادل اندرتن بماندنه حجازی را

 به تک بردی نشیبی را برآوردی فرازی را

 بر آوردی حقیقی را فروبردی مجازی را

 را! کارسازی تو و زینی کارسازی امیرا
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 نیندیشی بلندی را نیندیشی فرازی را

 به مردی شادمان کردی روان میر غازی را

 بدنی خوشنود کردستی نظام دین تازی را

 بدان شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

 طراز جامه شاهان همی بینم به نام تو

 وبر اسبان برفکنده خلعتی زین و ستام ت

 همی ترسند جباران عالم از حسام تو

 ستاره از فلک رشوت فرستد زی سهام تو

 مه و خورشید را رشک آید ای خسرو ز جام تو

 خطایی کس نیابد هیچگه اندر کالم تو

 نظام عالمی بنهاد یزدان در نظام تو

 به شکر اندر جهان مانده ست هر کس زیر وام تو

 سزد بر مهتران فخر آورد کهتر غالم تو

 منظم کشور و لشکر بوداز انتظام تو

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

 کجا اندر جهان میری و ساالری همی بینم

 ز شکر منتت بر گردنش باری همی بینم

 نه اندرمردمی کردن ترا یاری همی بینم

 نه جز آزادگی کردن ترا کاری همی بینم

 خوبی به جای خلق بسیاری همی بینم زتو
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 کریمی را بر تو تیز بازاری همی بینم

 ز کردار تو هر کس را به گفتاری همی بینم

 ز نیکویی به هر دم از تو کرداری همی بینم

 بر دیگر کسان با هر گلی خاری همی بینم

 ترابر جایگه بیخار گلزاری همی بینم

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 ک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزیمل

 امیرا! بر نتابد پیل خفتان گرانت را

 زگردان کس به زه کردن نداند مرکمانت را

 نگه کن تا کمر بینی که چون زیبد میانت را

 یقین بخردان بنگر که چون ماند گمانت را

 همی رشوت پذیردجان جباران سنانت را

 همی دعوی کند پایندگی بخت جوانت را

 چنان خوداده ای بر چیز بخشیدن بیانت را

 که در بخشیدن گنجی نرنجاند زبانت را

 زمانه آشکارا کرد نتواندنهانت را

 جانت را همه آسایش و شادی تنت را باد و

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 ملک را در جهان هر روز جشنی بادو نوروزی

 ترا عار آیدار جز گرد مردی پر جگر گردی

 کنون معروفی و فردا ازین معروفتر گردی

 تو آن شاهی که اندر صید گرد شیر نر گردی



 احد قربانی دهناری     ها     بهارانه

39 
 

 به میدان گر ساالران بازور و هنر گردی

 به نام نیکو ودولت فریدون دگرگردی

 به مردی چون پدر گشتی به شاهی چون پدر گردی

 شه فرخنده پی هستی شه پیروز گر گردی

 دیبزرگی را و شاهی را درخت بارور گر

 چو اسکندر به پیروزی جهان را گرد بر گردی

 به داد و عدل در گیتی چو نوشیروان سمر گردی

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

 امیرا باش تا سلطان ترا طبل و علم سازد

 ز بهر جنگ بدخواهان ترا خیل و حشم سازد

 سپاهی از عجم سازدسپاهی از عرب خواهد 

 ترا اندر سپهداری مکان روستم سازد

 در آن کشور که تو خواهی ترا باغ ارم سازد

 چوایوان مداین مر ترا ایوان جم سازد

 ز بهر خدمتت مردان مرد محتشم سازد

 زمال خویشتن یک یک ز بهر تو نعم سازد

 به مدح تو عطا بخشد بنام تو درم سازد

 یک خوب کم زدنه آن خسرو ز فرزندان همی 

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 ملک را در جهان هر روز جشنی باد ونوروزی

 بسازد کار تو زیرا که شاه کارسازست او
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 امیر حق شناسست او، شه کهتر نوازست او

 جهان او را ست و ز شاهان گیتی بی نیازست او

 خداوند نشیبست اوخداوند فراز ست او

 گهی دشمن گدازست گهی کهتر نوازست او

 به رادی چون سحابست اوبه پاکی چون نماز ست او

 حجاز او گر ترا بخشد خداوند حجازست او

 وگر گویی طرازم ده خداوند طراز ست او

 به طاعت خلق را ز ایزد سوی جنت جو از ست او

 ترا از آشکارا یکدل و پاکیزه رازست او

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 در جهان هر روز جشنی باد و نوروزیملک را 

 دگر نوروز را خیل از در مشکوی بگذاری

 به هنجاری که کاری تو گل خودروی بگذاری

 وز آن سوخان وزین سورای را یکسوی بگذاری

 نه آنجا رنگ بگذاری نه اینجا بوی بگذاری

 قضای تیغها را بر سر بدگوی بگذاری

 به نیرو زورمندان را بر و بازوی بگذاری

 نه تاب اندر تن شیر نر از نیروی بگذاری

 نه طاقت در روان دشمن بدخوی بگذاری

 کجا چوگان به کف گیری ز کیوان گوی بگذاری

 به نیزه موی بشکافی به ناوک روی بگذاری

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی
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 ملک رادر جهان هر روز جشنی بادو نوروزی

 را همی تا بر جهان فضلست فرزندان آدم

 چو بر هر چشمه ای، حیوان وبر هر چاه، زمزم را

 همی تابرخزان باشد بهی نوروز خرم را

 چو بر خلدی وبر کرباس دیبار او ملحم را

 همیشه تابه گیتی شادیی از پی بود غم را

 چنان چون کز پی هر سور دارد دهر ماتم را

 همی تا بر هنرهر جای بستایند رستم را

 اندر مرتبت جم راچنان کاندر جهانداری و 

 مقدم بادی اندر پادشاهی هر مقدم را

 مطیع خویش گردانیده جباران عالم را

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 ملک را در جهان هر روزجشنی بادو نوروزی

 سپه را پشتبان بادی جهان را پادشا بادی

 جهان را پادشا بادی طرب را آشنا بادی

 انروا بادیامیر کاردان بادی شه فرم

 عجم را روستم بادی عرب را مرتضا بادی

 مخالف را شقا بادی موافق را بقا بادی

 معین مؤمنان بادی امید اولیا بادی

 خداوند سخن بادی خداوند سخا بادی

 خداوند نعم بادی خداوند عطا بادی

 شفای هر غمی بادی و دفع هر بال بادی
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 بزرگی را بقا بادی بقا را منتها بادی

 شایستگی جشنی بدین بایستگی روزیبدین 

 ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

 

داغگاه امیر  وصف مشهور یی بهارانهدر قصیدهفرخی سیستانی 

و با رنگارنگ و سرشار از زندگی  را بسیار طبیعتابوالمظفر، بهار و 

 توصیف می کند. واگیردارنشاط شادی و یک 

 پوشد مرغزارچون پرند نیلگون بر روی 

 پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار

 خاک را چون ناف آهو مشک زاید بیقیاس

 بیدا را چون پر طوطی برگ روید بیشمار

 دوش وقت نیمشب بوی بهار آورد باد

 حبذا باد شمال و خرما بوی بهار

 باد گویی مشک سوده دارد اندر آستین

 باغ گویی لعبتان ساده دارد در کنار

 لعل بدخشی دارد اندر مرسلهارغوان 
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 نسترن لؤلؤی الال دارد اندر گوشوار

 تابر آمد جامهای سرخ مل بر شاخ گل

 پنجه های دست مردم سر فرو کرد از چنار

 باغ بوقلمون لباس و راغ بوقلمون نمای

 آب مروارید رنگ و ابر مروارید بار

 راست پنداری که خلعت های رنگین یافتند

 غگاه شهریارباغهای پر نگار از دا

 داغگاه شهریار اکنون چنان خرم بود

 کاندرو از نیکویی حیران بماند روزگار

 سبزه اندر سبزه بینی چون سپهر اندر سپهر

 خیمه اندر خیمه بینی چون حصار اندر حصار

 سبزه ها با بانگ رود مطربان چرب دست

 خیمه ها با بانگ نوش ساقیان می گسار

 با دوست مستهر کجا خیمه ست خفته عاشقی 

 هر کجا سبزه ست شادان یاری از دیدار یار

 عاشقان بوس و کنار و نیکوان نازو عتاب

 مطربان رود و سرود و می کشان خواب و خمار

 روی هامون سبز چون گردون ناپیدا کران

 روی صحرا ساده چو دریای ناپیدا کنار

 اندر آن دریا سماری وان سماری جانور

 وان ستاره بیمداروندر آن گردون ستاره 

 هر کجا کهسار باشد آن سماری کوه بر

 هر کجا خورشید باشد آن ستاره سایه دار
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 معجزه باشد ستاره ساکن و خورشید پوش

 نادره باشد سماری که بر و صحرا گذار

 بر در پرده سرای خسرو پیروز بخت

 از پی داغ آتشی افروخته خورشیدوار

 بر کشیده آتشی چون مطرد دیبای زرد

 رم چون طبع جوان و زرد چون زرعیارگ

 داغها چون شاخهای بسد یاقوت رنگ

 هر یکی چون نار دانه گشته اندر زیر نار

 ریدکان خواب نادیده مصاف اندر مصاف

 مرکبان داغ ناکرده قطار اندر قطار

 خسرو فرخ سیر بر باره دریا گذر

 با کمند شصت خم در درشت چون اسفندیار

 کف رادش کمنداژدها کردار پیچان در 

 چون عصای موسی اندر دست موسی گشته مار

 همچو زلف نیکوان خرد ساله تا بخورد

 همچو عهد دوستان سالخورده استوار

 کوه کوبان را یگان اندر کشیده زیر داغ

 بادپایان را دوگان اندر کمند افکنده خوار

 گردن هر مرکبی چون گردن قمری بطوق

 از کمند شهریار شهر گیر شهردار

 هرکه را اندر کمندشصت بازی در فکند

 گشت داغش بر سرین و شانه و رویش نگار

 هر چه زینسو داغ کرد از سوی دیگر هدیه داد
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 شاعران را با لگام و زایران را با فسار

 فخر دولت بوالمظفر شاه با پیوستگان

 شادمان و شادخوار و کامران و کامکار

 روز یک نیمه ،کمند و مرکبان تیز تک

 دیگر مطربان و باده نوشین گوارنیم 

 زیرها چون بیدالن مبتلی نالنده سخت

 رودها چون عاشقان تنگدل گرینده زار

 خسرو اندر خیمه و بر گرد او گرد آمده

 یوز را صید غزال و باز را مرغ شکار

 این چنین بزم از همه شاهان کرا اندر خورست

 نامه شاهان بخوان و کتب پیشینان بیار

 ی شاهی کز تو خواهد روز رزمای جهان آرا

 پیل آشفته امان و شیر شرزه زینهار

 کار زاری کاندر او شمشیر تو جنبنده گشت

 سر بسرکاریز خون گشت آن مصاف کارزار

 مرغزاری کاندر و یک ره گذر باشد ترا

 چشمه حیوان شودهر چشمه یی زان مرغزار

 کو کنار از بس فزع داروی بیخوابی شود

 شمشیر تو بر کو کنارگر بر افتد سایه 

 گر نسیم جود تو بر روی دریا بر وزد

 آفتاب از روی دریا زر برانگیزد بخار

 ور سموم خشم تو برابر و باران در فتد

 از تف آن ابر آتش گردد و باران شرار
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 ور خیال تیغ تو اندر بیابان بگذرد

 از بیابان تابه حشر الماس برخیزد غبار

 نی بگذریچون تو از بهر تماشا بر زمی

 هر بنایی زان زمین گردد بنای افتخار

 تیغ و جام و باز و تخت از تو بزرگی یافتند

 روز رزم و روز بزم و روز صید و روز بار

 روز میدان گر ترا نقاش چین بیند به رزم

 خیره گردد شیر بنگارد همی جای سوار

 گرد کردن زر و سیم اندر خزینه نزد تو

 ه است و قمارنا پسندیده تر از خون قنین

 دوستان و دشمنان را از تو روز رزم وبزم

 شانزده چیزست بهره، وقت کام و وقت کار

 نام وننگ و فخر و عار و عز وذل و نوش وزهر

 شادی و غم، سعد و نحس و تاج و بند و تخت و دار

 افسر زرین فرستد آفتاب از بهر تو

 همچنان کز آسمان آمد علی را ذوالفقار

 گیتی بی نیازست ای ملک کرد گار از ملک

 ملک تو بود اندرین گیتی مراد کردگار

 گر نه از بهر عدوی تو ببایستی همی

 فخر تو از روی گیتی برگرفتی نام عار

 ور بخواهی بر کنی ازبن سزا باشد عدو

 اختیار از تست چونان کن که خواهی اختیار

 شاعران را تو زجدان یادگاری، زین قبل
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 نزد تو یابد قرارهر که بیتی شعر گوید 

 تا طرازنده مدیح تو دقیقی درگذشت

 ز آفرین تو دل آکنده چنان کز دانه نار

 تا بوقت این زمانه مرو را مدت نماند

 زین سبب چون بنگری امروزتا روز شمار

 هر نباتی کز سر گور دقیقی بر دمد

 گر بپرسی ز آفرین تو سخن گوید هزار

 شب تا نگردد باد خاک و ماه مهر و روز و

 تا نگردد سنگ موم و سیم زر و الله خار

 تا کواکب را همی فارغ نبیند کس زسیر

 تا طبایع را همی افزون نیابنداز چهار

 بر همه شادی تو بادی شاد خوارو شادمان

 بر همه کامی تو بادی کامران و کامکار

 بزم تو از ساقیان سرو قد چون بوستان

 قصر تو از لعبتان قند لب چون قندهار



 احد قربانی دهناری     ها     بهارانه

48 
 

گل بخندید و باغ شد 

 پدرام

 ای خوشا این جهان بدین هنگام

 چون بنا گوش نیکوان شد باغ

 از گل سیب و از گل بادام

 همچو لوح زمردین گشته ست

 ای ز رخامدشت همچون صحیفه

 های دیبا گشتباغ پر خیمه

 زندوافان درون شده به خیام

 گل سوری به دست باد بهار

 دهد پیغامسوی باده همی

 را با من ار مناظره ایستکه ت

 من به باغ آمدم به باغ خرام

 تا کی از راه مطربان شنوم

 دهد دشنامکه ترا می همی

 گاه گوید که رنگ تو نه درست

 گاه گوید که بوی تو نه تمام



 احد قربانی دهناری     ها     بهارانه

49 
 

 خام گفتی سخن، ولیکن تو

 نیستی پخته، چون بگویی خام

 تو مرا رنگ و بوی وام مده

 گر ز تو رنگ و بوی خواهم وام

 خوشی و رنگ و بوی هیچ مگیر

 نه من ای می حاللم و تو حرام

 تو چه گویی، کنون چه گوید می

 گوید: ای سرخ گل! فرو آرام

 با کسی خویشتن قیاس مکن

 که ترا سوی او بود فرجام

 خویشتن را مده به باد که باد

 ندهد مر ترا ز دور مقام

 من بمانم مدام و آنکه نهاد

 نام من زین قبل نهاد مدام

 دست رامش به من شده ست قوی

 کار شادی به من گرفته قوام

 من به بیجاده مانم اندر خم

 من به یاقوت مانم اندر جام

 این شرف بس بود مرا که مرا

 بار باشد بر امیر مدام

 میر یوسف که با دل و کف او

 تنگ و زفتست نام بحر و غمام

 از نکویی که عرف و عادت اوست
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 نرسد در صفات او اوهام

 مدح او نوش زاید اندر گوش

 طعن او زهر پاشد اندر کام

 خدمت او به روح باید کرد

 زین سبب روح برتر از اجسام

 هر که ده پی رود به خدمت او

 بخت رو سوی او رود ده گام

 بخت احرار زیر خدمت اوست

 همچو زیر رضای او انعام

 هر که با او مخالفت ورزد

 خستٔه غم بود غریق غرام

 همی که من نکنمدهر گوید 

 جز به کار موافقانش قیام

 وقت آن کو گهر پدید کند

 تا به میدان جنگ جوید نام

 نفت افروخته شود ز نهیب

 مغز بدخواه او میان عظام

 آفتاب اندرون شود به حجاب

 هر گه او تیغ برکشد ز نیام

 پادشه زادگی و خصم کشی

 کاین دو را خود مقدمست و امام

 ملککیست اندر همه سپاه 

 با دل و دست او ز خاص و ز عام
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 او اگر دست بر نهد به هزبر

 بشکند بر هزبر هفت اندام

 ای سوار تمام و گرد دلیر

 نظیر و راد هماممهتر بی

 روز میدان ترا به رنج کشد

 اسب و بر اسب نیست جای مالم

 مرکبی کو چو بیستون نبود

 چون تواند کشید کوه سیام

 گر بدیدی تن چو کوه ترا

 نبرد اندرون نبیرٔه سام به

 در زمان سوی تو فرستادی

 رخش با زین خسروی و ستام

 گر ترا بامداد گوید شاه

 که توانی گشاد کشور شام

 شام و شامات و مصر بگشایی

 روز را وقت نارسیده به شام

 پادشاه جهان برادر تو

 آنکه شاهی بدو گرفت نظام

 بیهده برکشیده نیست ترا

 اکرام تا به ماه از جاللت و

 از بزرگی و از نواخت چه ماند

 که نکرد آن ملک در این ایام

 وقت رفتن دو پیل داد ترا
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 وقت باز آمدن دویست غالم

 ست، ز آنچه خواهد کردآنچه کرده

 سختم اندک نماید و سو تام

 روز آن را که شام خواهد کرد

 برآید بامآنکه اکنون همی

 آن دهد مر ترا ملک در ملک

 پادشه به منامکه نداد ایچ 

 نهمت و کام تو به خدمت اوست

 برسی الجرم به نهمت و کام

 تا چنان چون میان شادی و غم

 فرق باشد میان نور و ظالم

 تا چو اندر میان مذهبها

 اختالفست در میان کالم

 شادمان باش و کامران و عزیز

 پادشا باش و خسرو و قمقام

 رسم تو رهنمای رسم ملوک

 کرامخوی تو دلگشای خوی 

 روز نوروز و روزگار بهار

 فرخت باد و خرم و پدرام

 بوی بهار آمد

 جاییباغی و نــــو ار آمد من و هر روز نــــو به

 به گشتن هر زمان عزمی، به بودن هر زمان رایی

 ی رنگین بــــــه دست باده پیماییقدح پـــــــر باده
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 دیگر تماشایی  چــو مرغ از گل به گل هر ساعتی

 نگـــاری با من و رویی نـــــه رویی بلکــــــه دیبایی

 ازین خوشی، ازین کشی ازین در کـــــار زیبایی

 خــــردمندی که از رایــــم خبــــــر دارد بـــه ایمایی

 غــــــزلگویی که مـــرغان را به بانگ آرد بـــه آوایی

 من و چنگی و آن دلبـــر که او را نیست همتایی

 سان باشدا بوستان اکنـــون ندانی کز چـــهنگـــار

 گشاده آسمان دیدستی اندر شب؟ چنــان باشد

 ازین سو نسترن باشد، از آن ســو ارغــوان باشد

 بهشتی در میــان باشد، بهـــاری بر کـــران باشد

 درختــــان را همه پوشش، پرنـــد و پرنیــان باشد

 ـان باشدهـــوای بوستان همچون هـــوای دوستـ

 که رسم باستـــان باشدبیــا در بـوستان چـــونان

 تو ســـروی و گلی و ســرو و گل در بوستان باشد

 ز باغ ای باغبــــان، ما را همی بـــوی بهــار آید

 کلیــد باغ، ما را ده، کــه فــــردامان به کـــار آید

 آیدکلیــد باغ را فــــــردا هــــزاران خـــواستـــــار 

 تـو لختی صبر کن، چندانکه قمری بر چنـــار آید

 چـــو انــــدر باغ تو، بلبل بــــه دیــــدار بهـــار آید

 تـــو را مهمان ناخوانـــــده به روزی صدهــزار آید

 کنون گر گلبنی را پنج و شش گل در شمار آید 

 چنان دانی که هـر کس را همی زو بوی یار آید

 ـز گل چگونه خوب و دلبـــر شدنبینی باغ را کــ

 نبینی داغ را کـــز الله چون زیبا و درخــــور شد

 ای پر بت شد و نوروز بتگر شدجهان چـون خانه

 گــوزن از اللـه انـــدر دشت با بالین و بستر شد
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 و باغی، نـــوای مطــــربی بــرشد زهــر بیغولــه

 دیگر شددگـــر باید شدن مـــا را، کنون کـــافاق 

 همی گفتـــم که کی باشد که خرم روزگار آید

 جهان از ســر جوان گردد، بهــــار غمگسار آید

 بهـــار غمگسار آیـــدکه هـــر کس را به کار آید

 بهـــاری کانــدر او هـــر روز می را خواستار آید

 ز هـــر بادی که برخیـــزد کنون بوی بهـــــار آید

 د بامـــــدادی بــــوی یــــار آیدکنون مــــا را ز با

 چــــو روی کودکـــان ما، درخت گل به بــــار آید

 رخ با ما بـــــه خــــرم روزگـــــار آیدنگـــار اللــــه

 درنگری، سبزه بود پیش دو چشمهر کجا 

 هر کجا درگذری، گل سپری زیر دو پا

 

 عنصری بلخی

هایش به طبیعت شخصیتی در بهارانه ق.( ۴۳۱ - ۳۵۰) بلخی عنصری

گری دلبر موازی های طبیعت را با عشوهدهد، و دگرگونیگونه میمعشوق

 می بیند.

 باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود

 تا ز صنعش هر درختی لعبتی دیگر شود

 باغ همچون کلبه بزاز پر دیبا شود

 همچون طبله عطار پر عنبر شود راغ

 باغ بردارد همی سوسنش سیم سپید از

 باز همچون عارض خوبان زمین اخضر شود
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 روی بند هر زمینی حله چینی شود

 گوشواره هر درختی رسته گوهر شود

 چون حجابی لعبتان خورشید را بینی ز ناز

 گه برون آید ز میغ و گه به میغ اندر شود

 افسر سیمین فرو گیرد ز سر کوه بلند

 ر شودباز مینا چشم و دیبا روی و مشکین پ

 روز هر روزی بیفزاید چو قدر شهریار

 بوستان چون بخت او هر روز برناتر شود

 

 منوچهری دامغانی

مبتکر  نظاهر که خود .(ق ـ.پنجم ه سدهنیمٔه اول )دامغانی منوچهری 

ها و زایش طبیعت را در چهره گل مسمط بهارانه، در یک مسمط است

 .آواز پرندگان تصویر می کند

 فرخ و فرخنـده باد آمدنــش          هـــم از بامـــدادآمـد نوروز 

 بــزاد زمستـان و بهاران درم       باز جهان خرم و خوب ایستاد

 ز ابر سیه روی سمن بوی داد

 دارالقـرار گیتـی گـردید چـو

 زلفک شمشاد بپیراستند             روی گل سرخ بیاراستند

 بلبلکان زیر و ستا خواستند     کبکان بر کوه به تک خاستند

 فاختگان همبر بنشاستند

 زنان بر سر شاخ چنارنای

 ژاله به گلنار درآویختند            الله به شمشاد برآمیختند

 وز بر این در فرو ریختند     بر سر آن مشک فرو بیختند

 نقش و تماثیل برانگیختند

 از دل خاک و دو رخ کوهسار
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 صلصلکان مشک تبت سوختند       قمریکان نای بیاموختند

 سرخ گالن یاقوت اندوختند    زرد گالن شمع برافروختند

 ٔه نو دوختندسروبنان جام

 زین سو و زان سو به لب جویبار

 آهوکان گوش برافراختند      کان بر گلکان تاختندطوطی

 زاغان گلزار بپرداختند        ها ساختندگورخران میمنه

 ختندبیدلکان جان و روان با

 با ترکان چگل و قندهار

 زی سمن و سوسن بشتافتیم    باز جهان خرم و خوش یافتیم

 دل ز غم هجران بشکافتیمزلف پریرویان بر تافتیم      

 خوبتر از بوقلمون یافتیم

 بوقلمونیها درنوبهار

 الله بر الله فرو کاشتیم     پیکر در پیکر بنگاشتیم

 تر انباشتیمبه یاقوتدشت    گیتی را چون ارم انگاشتیم

 باز به هر گوشه برافراشتیم

 شاخ گل و نسترن آبدار

 خوید دمید از دو بناگوش مشت      باز جهان گشت چو خرم بهشت

 گل به مل و مل به گل اندر سرشت   ابر به آب مژه در روی کشت

 باد سحرگاهی اردیبهشت

 کرد گل و گوهر بر ما نثار

 ستبستان همرنگ ستبرق شده     ستصحرا گویی که خورنق شده

 ستسوسن چون دیبه ازرق شده          ستبلبل همطبع فرزدق شده

 ستبادٔه خوشبوی مروق شده

 پاکتر از آب و قویتر ز نار

 میغ نبینی که چه راند همی    مرغ نبینی که چه خواند همی

 دوست نبینی چه ستاند همی     به چه ماند همی نبینی دشت

 را بنشاند همیباغ بتان 

 زاربر سمن و نسترن و الله
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 منوچهریبهارانه  در این مسمطما بهاری کردن را فراموش کردیم. اما، 

 می رود که بهاری کند.

 بر رخش از مدح نگاری کنم      من بروم نیز بهاری کنم

 بر تنش از شعر شعاری کنم   بر سرش از در خماری کنم

 وینهمه را زود نثاری کنم

 امیراالمرا بختیارپیش 

 بر ملک شرق عزیزست سخت    بار خدایی که به توفیق بخت

 و آخر کارش بدهد تاج و تخت   برکشدش لخت لختمیر همی

 اندک اندک سر شاخ درخت

 عالی گردد به میان مرغزار

 قطب همه شرق و همه غرب کرد    ایزد تیغش سبب ضرب کرد

 با ملکان حرب کردبسکه شد و     تا پدرش کنیت ابو حرب کرد

 از لطف و آن سخن چرب کرد

 خلق جهان طالبش و دوستدار

 ست ز لب الی اوکس نشنیده    از کرم و نعمت واالی او

 هست بر آن قالب و باالی او    فر خدایی همه آالی او

 صورت او و رخ زیبای او

 هست چنان ماه دو پنج و چهار

 جان تنشکز خردش جانست از    مهتر آزادٔه مهتر منش
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 بسته وفا دامن در دامنش      کرده ظفرمسکن در مسکنش

 خلق ندانم به سخن گفتنش

 در همه گیتی ز صغار و کبار

 سیرتهای ملکی بینمش   همتهای ملکی بینمش

 مدت برج فلکی بینمش   دولتهای فلکی بینمش

 بویا چون مشک زکی بینمش

 گاه جوانمردی و گاه وقار

 بنگردرایش در غیب همی   بگذردهمتش از چرخ همی

 دولت او سعد ابد پرورد   هیبت او چنگل شیران درد

 آوردبختش هر روز همی

 قافلٔه نعمت را بر قطار

 تا شکن زلف بود مشکبوی   تا گل خودروی بود خوبروی

 تا زن بدمهر بود جنگجوی   تا بت کشمیر بود جعد موی

 تا زبر سرو کند گفتگوی

 اربلبل خوشگوی به آواز ز

 بختش هر روز فزاینده باد    عمر خداوندم پاینده باد

 زنگ زداینده باد ازرایش       دستش هرگاه گشاینده باد

 درد رونده طرب آینده باد

 ملکت او را به حق کردگار
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از نوازندگان می خواهد که نغمه نوروز  منوچهری بهارانه مسمط در این 

 :بزرگ را همنوا با پرندگان بنوازند

 نوروز بزرگم بزن ای مطرب، امروز

 زیرا که بود نوبت نوروز به نوروز

 افروزانگیز و دلبرزن غزلی نغز و دل

 ور نیست ترا بشنو و از مرغ بیاموز

 وزکاین فاخته زین کوز و دگر فاخته زان ک

 خواند اشعاری خوب همیبر قافیه

 کبکان دری غالیه در چشم کشیدند

 ندسروان سهی عبقری سبز خرید

 بادام بنان مقنعه بر سر بدریدند

 شاه اسپرمان چینی در زلف کشیدند

 طوطی بچگان را سلب سبز بریدند

 وارهای طبریشلوارک با پایچه

 آزار که بر کوه بلندندکبکان بی

 قهقهه یک بار ندیدم که بخندندبی

 جز خاربنان جایگه خود نپسندند

 بر پهلو از این نیمه ، بدان نیمه بگردند

 ساعتکی سینه به منقار برندند هر

 چون جزع پر سینه و چون بسد منقار

 شبگیر ز گل فاختگان بانگ برآرند

 گوییکه سحرگاه همی خواب گزارند

 ماه سه شبه از بر گردن بنگارند

 آنکه همی غالیه دارنداز غالیه، بی

 صدبار به روزی در، پرها بشمارند

 چون نیم دبیری که غلط کرده به اشمار

 آهوکان سم بنهند و بگرازندچون 
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 ی نرد شبه بازندگویی که همه مهره

 آن گردن مخروط هر آنگه که بیازند

 ی شیزین کمانی بطرازنددو گوشه

 چون گردن سیمین طرازی بفرازند

 بر فرق سر و تیر بر از شیز به دیدار

 هر ساعتکی بط سخنی چند بگوید

 در آب جهد جامه دگر بار بشوید

 و در آب بروید در آب کند گردن

 گوییکه همی چیزی در آب بجوید

 چون سینه بجنباند و یک لخت بپوید

 از هر سر پرش بجهد لل شهوار

 دراج کند گرد گیازار تکاپوی

 از غالیه عجمی بزده بر سر هر موی

 هزمان بکند بانگ نمازی به لب جوی

 ی خودرویدر سجده رود خیری با الله

 ویتا سرخ کند گردن، تا سبز کند ر

 سرخی نه به شنگرفش و سبزی نه به زنگار

 باد از سمنستان به تک آمد به طالیه

 تا حرب کند با سپه ابر نفایه

 ابر از طرف کوه برآمد دو سه پایه

 ازشرم به رخساره فروهشته وقایه

 آورد لی به جوال و به عبایه

 از ساحل دریا چو حماالن به کتفسار

 چون باد بدو درنگرد دلش بسوزد

 ی دیرینه ازو کینه نتوزدکینهبا 

 گاهی بکشد مشعله گاهی بفروزد

 گاهی بدرد پیرهن و گاه بدوزد

 گاهیش بیاموزد و گاهی بناموزد
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 گاهی به بیابانش برد گاه به کهسار

 ابر از فزع باد چو از کوه بخیزد

 با باد درآویزد و لختی بستیزد

 تیغی بکشد منکر و میغی بنگیزد

 هزیمت بگریزدآخر نه بس آید به 

 چون مهتر ما مال همه پاک بریزد

 اندازه و هم لل شهوارهم در بی

 
و طبیعت و رویش وصف بهار در  دیگر بهارانهدر دامغانی منوچهری 

بهار ، گر دلبر در کنارت باشداتنها پافشاری می کند که  ،مجدد باغ و بستان

 :استخوش 

 آمد بهار خرم و آورد خرمی

 آراسته زمیوز فر نوبهار شد 

 خرم بود همیشه بدین فصل آدمی

 با بانگ زیر و بم بود و قحف در غمی

 زیرا که نیست از گل و از یاسمن کمی
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 ست آفت سرما ز گلستانتا کم شده

 از ابر نوبهار چو باران فروچکید

 چندین هزار الله ز خارا برون دمید

 تنیدمر او را همی ای که ابرآن حله

 حله بردریدباد صبا بیامد و آن 

 آن حله پاره پاره شد و گشت ناپدید

 و آمد پدید باز همه دشت پرنیان

 از الله و بنفشه همه کوهسار و دشت

 سرخ و سپید گشت چو دیبای پایرشت

 د بنفشه دامن و از خاک برنوشتیبرچ

 چون باد نوبهار برو دوش برگذشت

 شاخ بنفشه چون سر زلفین دوست گشت

 ر کتانافکند نیلگون به سرش معج

 آمد به باغ نرگس چون عاشق دژم

 وز عشق پیلگوش در آورده سر به خم

 زو دسته بست هر کس مانند صد قلم

 بر هر قلم نشانده بر او پنج شش درم

 اندر میان هر قلمی زو یکی شکم

 آگنده آن شکمش به کافور و زعفران

 آن سوسن سپید شکفته به باغ در

 یک شاخ او ز سیم و دگر شاخ او ز زر

 پیراهنیست گویی دیبا ز شوشتر

 کز نیل ابره استش و از عاج آستر

 از بهر بوی خوش چو یکی پاره عودتر

 دارد همیشه دوخته از پیش بادبان

 برگ گل سپیدبه مانند عبقری

 برگ گل دو رنگ بکردار جعفری

 برگ گل مورد بشکفتٔه طری
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 چون روی دلربای من، آن ماه سعتری

 تو بنگریزی هرگلی که ژرف بدو در 

 گویی که زر دارد یک پاره در میان

 هاچون ابر دید در کف صحرا قباله

 هابارانها چکید و ببارید ژاله

 هاتا گرد دشتها همه بشکفت الله

 هاچون در زده به آب معصفر غالله

 هاها چو عقیقین پیالهبشکفت الله

 ها، همه آگنده مشک و بانوانگه پیاله

 آفتاب رویبنمود چون ز برج بره 

 گلها شکفت بر تن گلبن به جای موی

 چون دید دوش گل را اندر کنار جوی

 آمد به بانگ فاخته و گشت جفتجوی

 بلبل چو سبزه دید همه گشته مشکبوی

 گاهی سرود گوی شد و گاه شعرخوان

 اند به سر بر کبودهاگلها کشیده

 نه تارها پدید برآنها نه پودها

 رودهازنند همه روز مرغان همی

 گویند زار زار همه شب سرودها

 تا بامداد گردد، از شط و رودها

 مرغان آب بانگ برآرند وز آبدان

 تا بوستان بسان بهشت ارم شود

 الحرم شودصحرا ز عکس الله چو بیت

 بانگ هزاردستان چون زیر و بم شود

 مردم چو حال بیند ازینسان خرم شود

 افزون شود نشاط و ازو رنج کم شود

 ود و می نباشد، یک روز و یک زمانبی ر

 بلبل به شاخ سرو برآرد همی صفیر
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 ماغان به ابر نعره برآرند از آبگیر

 سراید اشعار چون جریرقمری همی

 نوازد یکجای بم و زیرصلصل همی

 چون مطربان زنند نوا تخت اردشیر

 گه مهرگان خردک و گاهی سپهبدان

 تا بادها وزان شد بر روی آبها

 رفت شکنها و تابهاآن آبها گ

 تا برگرفت ابر ز صحرا حجابها

 بستند باغها ز گل و می خضابها

 برداشتند بر گل و سوسن شرابها

 از عشق نیکوان پریچهره، عاشقان

 خوردعاشق ز مهر یار بدین وقت می

 گرفت عاشق، بر باغ بگذردچون می

 اطراف گلستان را چون نیک بنگرد

 پیراهن صبوری چون غنچه بردرد

 از نرگس طری و بنفشه حسد برد

 کان هست از دو چشم و دو زلف بتش نشان

 خوشا بهار تازه و بوس و کنار یار

 گر در کنار یار بود، خوش بود بهار

 ای یار دلبرای هال خیز و و می بیار

 می ده مرا و گیر یکی تنگ در کنار

 زیستی تو پاربا من چنان بزی که همی

 از میاناین ناز بیکرانت تو برگیر 

 گاه خوش زییمتا زین سپس همی گه و بی

 دانی به هیچ حال زبون کسی نییم

 تا روز با سماع بتانیم و با مییم

 داند هر آنکه داند ما را، که ما کییم

 آن مهتری که ما به جهان کهتر وییم
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 میر بزرگوارست و اقبال او همان

 پور سپاهدار خراسان، محمدست

 مویدستفرخنده بخت و فرخ روی و 

 آزاد طبع و پاک نهاد و ممجدست

 نیکو خصال و نیکخویست و موحدست

 آنکس که او به حق سزاوار سوددست

 جز وی کسی ندانم امروز در جهان

 نصرست باب میر که فخر انامه بود

 بخشیدنش همه زر، سیم و جامه بود

 از میر مؤمنینش منشور و نامه بود

 خورشید خاص بود و سزاوار عامه بود

 بهر آنکه مال ده و شادکامه بود از

 بودند خلق زو به همه وقت شادمان

 اندر عجم نبود به مردی کسی چون نصر

 بگذشتش از سهیل سر برج و کاخ و قصر

 فرمانبرش بدند همه سیدان عصر

 افزون بدی جاللت و قدرش ز حد و حصر

 اعداش را نبد مدد اال عذاب و حصر

 نخوش باشد آن پسر که پدر باشدش چنا

 اصل بزرگ از بنه هرگز خطا نکرد

 کس را گزافه چرخ فلک پادشا نکرد

 او بد سزای صدر، جهان ناسزا نکرد

 این کار کو بکرد جز از بهر ما نکرد

 ما را به چنگ هیچکسی مبتال نکرد

 شکر آن خدای را که چنین باشدش توان

 امروز خلق را همه فخر از تبار اوست

 روزگار اوستوین روزگار خوش، همه از 

 از بهر آنکه شاه جهان دوستدار اوست
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 دولت مطیع اوست، خداوند یار اوست

 چون دید شاه، خلق جهان خواستار اوست

 بر ملک خویش کرد مر او را نگاهبان

 ای میر! فخر ملکت شاه اجل تویی

 زین زمان تویی و چراغ دول تویی

 چون آفتاب چرخ به برج حمل تویی

 را امل توییهنگام ضعف، مر ضعفا 

 پرهیزگارتر ز معاذ جبل تویی

 چه آنکه آشکاره و چه آنکه در نهان

 از جود در جهان بپراکند نام تو

 گردد همی سپهر سعادت به کام تو

 خورشید زد عالمت دولت به بام تو

 تا گشت دولت از بن دندان غالم تو

 چون دید بر کمان تو حاسد سهام تو

 کماناز سهم آن سهام دوتا گشت چون 

 از نام و کنیت تو جهان را محامدست

 وز فضل وجود تو همه کس را فوایدست

 خصم تو هست ناقص و مال تو زایدست

 کت بخت تابعست و جهانت مساعدست

 تو آسمانی و هنر تو عطاردست

 وان بیقرین لقای تو چون ماه آسمان

 با این نکو نیت که تو داری بدین صفت

 یتدارد به کارهای تو سلطان تو ن

 زیر نگین خاتم تو کرد مملکت

 بفزود هر زمانت یکی جاه و منزلت

 این کار را ز اصل نکو بود عاقبت

 آخر هزار بار نکوتر شود از آن

 تا آفتاب چرخ چو زرین سپر بود
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 تا خاک زیر باشد و گردون زبر بود

 تا ابر نوبهار مهی را مطر بود

 تا در زمین و روی زمین بر، نفر بود

 ان همه گیتی چو زر بودتا وقت مهرگ

 از آب تیر ماهی و از باد مهرگان

 عمرت چو عمر نوح پیمبر دراز باد

 همچون جمت به ملک همه عز و ناز باد

 پیشت به پای صد صنم چنگساز باد

 دشمنت سال و ماه به گرم و گداز باد

 بر تو در سعادت همواره باز باد

 عیش تو باد دایم با یار مهربان

 

 ابوالخیرابوسعید 

بهار طبیعت را با بهار جامعه ( .قهـ.  ۴۴۰-۳۵۷)ابوسعید ابوالخیر 

 همگام نمی بیند.

 نوروز شد و جهان برآورد نفس

 حاصل زبهار عمر ما را غم و بس

 از قافلٔه بهار نامد آواز

 تا الله به باغ سر نگون ساخت جرس

 

 شروانی خاقانی

از زهدی که ندارد، کناره در بهار  (.قهـ. ۵۹۵ - ۵۲۰)خاقانی شروانی 

 خواهد.ای کوچک پهن می کند و پیاله شراب )چمانه( میمی گیرد و سفره
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 خور که جهان حریف جوی استمی

 آفاق ز سبزه تازه روی است

 عالم دو بر عیش زدند ناف

 اکنون که بهار نافه بوی است

 از زهد کنار جوی کاین وقت

 وقت طرب و کنار جوی است

 چمانه در خواهشو خوانچه کن و 

 زان یوسف ما که گرگ خوی است

 گرگ آشتی است روز و شب را

 جوی استو آن بت شب و روز جنگ

 خاقانی گفت خاک اویم

 جان و سر او که راست گوی است

 گفتی ز سگان کیست افضل

 گر هست هم از سگان اوی است

 

 آمد بهار و بخت كه عشرت فزا شود 

 از هر طرف هزار گل فتح وا شود

 گلشن شود نشیمن سلطان نوبهار 
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 چون بهر شاه تخت مرصع بنا شود

 كان زر و جواهر بحر در و گهر 

 شد جمع تا نشیمن بحر سخا شود

 برگش زمرد است و گلش لعل آبدار 

 گلزار تخت شه كه بر آب بقا شود

 توران سزد به پادشهی كز سر پری

 لعلی به صد هزار بدخشان بها شود

 بهار ملك  شد وقت كز نسیم قدوم

 یاقوت وا شود در باغ تخت غنچه

 عید قدم مبارك نوروز مژده داد 

 ها شودكامسال تازه از پی هم فتح

 عید مبارك است كزان پای بخت شاه 

 چون شاهدان ز خون عدو پرحنا شود

 خاقانی عید آمد و خاقان به یمن خود 

 هر كار كز خدای بخواهد روا شود

 

 گشای آمده استدست قبا در جهان نافه 

 سای آمده استبر سر هر سنگ باد غالیه

 ابر مشعبد نهاد پیش طلسم بهار

 هر سحر از هر شجر سحر نمای آمده است
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 الله ز خون جگر در تپش آفتاب

 سوخته دامن شده است لعل قبای آمده است

 بلبل خوش نغمه زن هست بهار سخن

 بین که عروش چمن جلوه نمای آمده است

 باغ گوئی خاقانی است فاخته در بزم

 در سر هر شاخسار شعر سرای آمده است

 

 بوالفرج رونی

یک دوره غزنویان( در هم، قرن پنجم و ششم هجری)بوالفرج رونی ا

 :گویدبهارانه می 

 جشن فرخندۀ فروردیــن است

 روز بازار گــل و نسریــن است

 افروزست آب چون آتش عود

 باد چون خاک عبیر آگیـن است

 پیراستــــه گلــزار بهشـتباغ 

 آراسـته حورالــعین است گلبن

 نیشابوری خیام

َمر َخیّام نیشابوری )  اشهای بهارانهرباعی در خورشیدی( ۵۱۰ - ۴۲۷ع 

قشریون و  پروا از، بیرویان زیبانشستن و قدح گرفتن با آمدن بهار را با 

 .بهشت توصیه می کند به چشمداشتآز و بدون 
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 طرف جویبار و لب کشتفصل گل و 

 با یک دو سه تازه دلبری حور سرشت

 آر قدح که تازه نوشان صبوحپیش

 آسوده ز مسجدند و فارغ ز بهشت

 

 چون ابر به نوروز رخ الله بشست

 یز و بجام باده کن عزم درست خبر

 ستن سبزه که امروز تماشاگه تویکا

 فردا همه از خاک تو برخواهد رست 

 

 چون بلبل مست راه در بستان یافت 

 ی گل و جام باده را خندان یافت رو

 آمد به زبان حال در گوشم گفت

 یاب که عمر رفته را نتوان یافتدر

 

 نسیم نوروز خوش است  ،بر چهره گل

 ی دلفروز خوش است رو ،در صحن چمن

 ی که گذشت هر چه گویی خوش نیست از د
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 است ی مگو که امروز خوشخوش باش و ز د

 

 بنگر ز صبا دامن گل چاک شده

 بلبل ز جمال گل طربناک شده

 در سایه گل نشین که بسیار این گل

 از خاک برآمده است و در خاک شده

 

 نه گرم است و نه سرد ست خوش و هواروزی

 شوید گردابر از رخ گلزار همی

 بلبل به زبان پهلوی با گل زرد

 وردبایــد خفریاد همی زند که: می

 

 به نوروز قدح گیر به دست الله ونچ

 با الله رخی اگر ترا فرصت هست

 می نوش به خرمی، که این چرخ کبـود

 د پستناگاه ترا چو خاک گردان
 

 بخارایی عمعق

 ( بهارانه پر احساس دارد.هجری ششم قرن ) بخارايی عمعق

 ای نوبهار عاشق، آمد بهار نو

 خیز ای بت بهشتی آن جام می بیار

 کرد جهان را بهشت وار که اردیبهشت

 نقش خورنق است همه باغ و بوستان

 فرش ستبرق است همه دشت و کوهسار
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 این چون بهارخانه چین پر ز نقش و چین

 وآن چون نگارخانه مانی پر از نگار

 آن افسر مرصع شاخ سمن نگر

 وان پرده موشح گلهای کامگار

 گلبن عروس وار بیاراست خویشتن

 شوید از غبارابرش مشاطه وار همی 

 آن الله بین نهفته درو آب چشم ابر

 گویی که جامهای عقیق است پر عقار

 یا شعله های آتش تیز است اندر آب

 یا موج های لعل بدخشی است در بهار

 یک باغ لعبتان بهشتی شدند باز

 آراسته به در و گهر گوش و گوشوار

 یک کوهسار نعره نخجیر جفت جوی

 مرغ زارک مرغزار ناله و الحان ی

 هامون ستاره رخ شد و گردون ستاره بخش

 صحرا ستاره بر شد و گلبن ستاره بار

 ای نوبهار عاشق آمد بهار نو

 من بنده دور مانده از آن روی چون بهار

 گرد وداعگاه تو ای دوست روز و شب

 داوود وار مانده خروشان و سوگوار

 پیرامنت به آب دو دیده چو آبگیر

 مچو الله زارپیراهنت ز خون دلم ه
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 نی در وصال روی تو ای دوست دسترس

 نی بر دریغ و حسرت هجران تو قرار

 هر قطره ای کز آب دو چشمم فرو چکد

 گردد ز آتش دلم اندر زمان شرار

 روزی هزار بار به پیش خیال تو

 دیده کنم به جای سرشک ای صنم نثار

 از تو به یاد روی تو خرسند گشته ام

 در دل استوار زان پس که می بداشتمت

 گر یک نفس فراق تو اندیشه کردمی

 گشتی ز بیم هجر تن و جان من فگار

 اکنون تو دوری از من و من زنده مانده ام

 سختا که آدمی است بر احداث روزگار

 ما را چو روزگار فراموش کرده ای

 جانا شکایت از تو کنم یا ز روزگار

 شرطی است مر مرا که نگیرم به جز تو دوست

 است مر مرا که نخواهم بجز تو یار عهدی

 گر کالبد به خاک رساند مرا فراق

 در زیر خاک باشمت ای دوست دوستدار

 

 شاه بورجا غزنوی

 :(هجری ششم سدهشاه بورجا غزنوی )اواسط 
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 حلقه مشک دارد بر کران ارغوان حلقه

 توده توده الله دارد در میان ضیمران

 

 

 طاهر همدانی بابا

ان( از ما معاصر سلجوقی .ق )قرن پنجم هـ. عریانهمدانی، طاهر  بابا

 خواهد، دوران کوتاه بهار را غنیمت شماریم.می

 عزیزان موسم جوش بهاره

 چمن پر سبزه صحرا الله زاره

 دمی فرصت غنیمت دان درین فصل

 که دنیای دنی بی اعتباره

 

 بمو واجی چرا ته بی قراری

 چو گل پرورده باد بهاری

 بکوه و دشت و صحراچرا گردی 

 بجان او ندارم اختیاری

 

 گالن فصل بهاران هفته بی

 زمان وصل یاران هفته بی

 غنیمت دان وصال الله رویان

 که گل در الله زاران هفته بی
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 سنایی غزنوی

هایش در بهارانه .(ق. هـ ۵۴۵ - ۴۷۳) سنایی حکیم یا غزنوی سنایی

 بیند.باران میهای بادام ستارهآسمان جهان را با شکوفه

 کرد نوروز چو بتخانه چمن

 از جمال بت و باالی شمن

 شد چو روی صنمان اللٔه لعل

 شد چو پشت شمنان شاخ سمن

 آفتاب حمل آن گه بنمود

 ثور کردار به ما نجم پرن

 از گریبان شکوفه بادام

 دامنست جهان را پر ستاره

 هم کنون غنچٔه پیکان کردار

 کند از سحر ز بیجاده مجن

 باغ شد چون رخ شاهان ز کمال

 شاخ چون زلف عروسان ز شکن

 مرغ نالید به گلبن ز فنون

 باد بیزاست درختان ز فنن

 ابر چون خامٔه خواجه به سخا

 چون دل خواجه بیاراست چمن

 خواجه اسعد که عطای ملکش

 داد خلق حسن و خلق حسن

 که تا سیرت او شامل شدآن
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 خصلت سیئه بگذاشت وطن

 آنکه تا بخشش او جای گرفت

 رخت برداشت ز دل رنج و حزن

 پیش یک نکتٔه آن دریا دل

 شد چو خرمهره همه در عدن

 علمها دارد سرمایٔه جان

 کارها داند پیرایٔه تن

 نکتٔه رایش اگر شمع شود

 بودش دایرٔه شمس لگن

 ذرٔه خلقش اگر نشر شود

 نارد کسی از مشک ختنیاد 

 گر رسد مادٔه عونش به عروق

 روح محروم نشیند ز شجن

 ور وزد شمت هرمش به دماغ

 دیده معزول بماند ز وسن

 شادباش ای سخن از دو لب تو

 همچو در عدن از لعل یمن

 به سخن چونت ستایم بر آنک

 مدح تو بیشتر آمد ز سخن

 گردن عالمی از بخشش زر

 و مننکردی آراسته تو از شکر 

 خاصه از جود تو دارد پدرم

 طوقی از منت اندر گردن
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 همه مهر تو نگارد به روان

 همه مدح تو سراید به دهن

 از بسی شکر که گفتی ز تو او

 عاشق خاک درت بودم من

 لیکن از دیده بنامیزد باز

 بیش از آنست که بردم به تو ظن

 ام نزدیک پدرمن چو جانی

 جان او باز مرا همچو بدن

 تا که رضای تو خرد پدرم

 جانی آورد به نزد تو ثمن

 بنگر ای جان که اوصاف توتا

 چه درافشانده ز دریای فطن

 تا نگویی تو مها کین پسرک

 دردی آورد هم از اول دن

 اندکاین چراغی که برافروخته

 گر ز سعی تو بیابد روغن

 تو ببینی که به یک ماه چو ماه

 کند از مهر تو عالم روشن

 هم نام رهیپسری داری 

 از تو می خدمت او جویم من

 زان که نیکو کند از همنامی

 خدمت خواجه حسن بنده حسن

 تا بود کندی خنجر ز سنان
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 تا بود تیزی خنجر ز فسن

 باد بنیاد ولی تو جنان

 باد بنگاه عدوی تو دمن

 شاخ سعد از طرف بخت برآر

 بیخ نحس از چمن عمر بکن

 رایت ناصح چون تیغ بدار

 چون شمع بزن گردن دشمن

 

 با تابش زلف و رخت ای ماه دلفروز

 از شام تو قدر آید و از صبح تو نوروز

 از جنبش موی تو برآید دو گل از مشک

 وز تابش روی تو برآید دو شب از روز

 بر گرد یکی گرد دل ما و در آن دل

 گر جز غم خود یابی آتش زن و بفروز

 هر چند همه دفتر عشاق بخواندیم

 در عشق تو هستیم نو آموز با این همه
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 در مملکت عاشقی از پسته و بادام

 بوس تو جهانگیر شد و غمزه جهانسوز

 تا دیدٔه ما جز به تو آرام نگیرد

 ش بردوزش مهری کن و ز غمزهاز بوسه

 با هجر تو هر شب ز پی وصل تو گویم

 یارب تو شب عاشق و معشوق مکن روز

 

 مسعود سعد سلمان 

 جشناز  ششم هجری( سدهپنجم و آغاز  سده)نیمٔه دوم  مسعود سعد سلمان

می چنین یاد  نوروز، دیدار محبوب و شادی و سرور و موسیقی نوروزی،

 :کند

 رسید عید و من از روی حور دلبر دور

 چگونه باشـم بی روی آن بهـشتی حور

 رسید عید همایون شها به خدمت تو

 سرورنهاده پیش تو هدیه نشاط لهو و 

 شهـا باده مروق نوش برسم عید

 به لحن بربط و چنگ و چغانه و طنبور
 

 الدین عبدالرزاقجمال

شگر و باغ را یباد بهاری را آرا )سده ششم هجری( عبدالرزاقالدین جمال

 :ساز می بیندعروسک

 اینک اینک نوبهـار آورد بیرون لشکری
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 هریکی چون نوعروسی در دگرگون زیوری

 کاندر باغ هستکنی برخیز گر تماشا می

 ای و باغ چون لعبت گریچون مشاطه دبا

 دهد نوروز و ابرش عارض استعرض لشکر می

 وز گل و نرگس مراد را چون ستاره لشکری

 

 عطار نیشابوری

 یک دیدگاهبا هجری قمری(  ۶۱۸ – ۵۴۰نیشابوری ) عطار

 در طبیعت و خدا را خویش، خویشتن . اونگردمیبه بهار  وجودیوحدت

 دگرگونی بهار می جوید:

 جهان از باد نوروزی جوان شد

 زهی زیبا که این ساعت جهان شد

 نفس گشتشمال صبحدم مشکین

 رو عنبرفشان شدصبای گرم

 تو گویی آب خضر و آب کوثر

 ز هر سوی چمن جویی روان شد

 چو گل در مهد آمد بلبل مست

 زنان شدبه پیش مهد گل نعره

 کجایی ساقیا؟ درده شرابی

 که عمرم رفت و دل خون گشت و جان شد

 قفس بشکن کزین دام گلوگیر

 اگر خواهی شدن اکنون توان شد

 جویی به نقد وقت خوش باشچه می

 گویی که این یک رفت و آن شدچه می

 دان که چون وقت اندر آیدیقین می
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 بباید از میان شدتو را هم می

 چو باز افتادی از ره ره ز سر گیر

 رفت و کاروان شدکه همره دور 

 بالیی ناگهان اندر پی ماست

 دل عطار ازین غم ناگهان شد

 

 آرامگاه عطار در نیشابور

 ای بلبل خوشنوا فغان كن 

 ای بلبل خوشنوا فغان كن 

 عید است نوای عاشقان كن

 چون سبزه ز خاك سر برآورد 
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 ترك دل و برگ بوستان كن

 بالشت ز سنبل و سمن ساز 

 سایبان كنوز برگ بنفشه 

 چون الله ز سر كله بینداز 

 سرخوش شو و دست در میان كن

 غزل را  بردار سفینه

 وز هر ورقی گلی نشان كن

 صد گوهر معنی ار توانی

 دان كندر گوش حریف نكته

 وان دم كه رسی به شعر عطار

 در مجلس عاشقان روان كن

 صفاییم  ما صوفی صفه

 بی خود ز خودیم و از خداییم

 

 گنجوینظامی 

ادبیات تصویر پرداز چیره دست هـ. ق(  ۶۱۲ – ۵۳۵)نظامی گنجوی 

 انگیز از بهار دارد. دلناب و  تصویرهای هایشایران، در بهارانه

 بیا ساقی از خنب دهقان پیر

 میی در قدح ریز چون شهد و شیر

 که آمد به مذهب حرامنه آن می

 میی کاصل مذهب بدو شد تمام

 کنبیا باغبان خرمی ساز 

 گل آمد در باغ را باز کن

 نظامی به باغ آمد از شهر بند
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 بیارای بستان به چینی پرند

 ز جعد بنفشه برانگیز تاب

 سرنرگس مست برکش ز خواب

 لب غنچه را کایدش بوی شیر

 ز کام گل سرخ در دم عبیر

 سهی سرو را یال برکش فراخ

 به قمری خبر ده که سبزست شاخ

 رازیکی مژده ده سوی بلبل به 

 که مهد گل آمد به میخانه باز

 ز سیمای سبزه فروشوی گرد

 که روشن به شستن شود الجورد

 دل الله را کامد از خون به جوش

 فرو مال و خونی به خاکی بپوش

 سرنسترن را زموی سپید

 سیاهی ده از سایه مشک بید

 آلود کنلب نارون را می

 به خیری زمین را زراندود کن

 ارغوانسمن را درودی ده از 

 روان کن سوی گلبن آب روان

 به نو رستگان چمن باز بین

 مکش خط در آن خطه نازنین

 به سرسبزی از عشق چون من کسان

 رسانای میسالمی به هر سبزه
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 هوا معتدل بوستان دلکش است

 هوای دل دوستان زان خوشست

 درختان شکفتند بر طرف باغ

 برافروخته هر گلی چون چراغ

 آواز ده به مرغ زبان بسته

 که پرواز پارینه را ساز ده

 سراینده کن ناله چنگ را

 درآور به رقص این دل تنگ را

 سر زلف معشوق را طوق ساز

 درافکن بدین گردن آن طوق باز

 ریاحین سیراب را دسته بند

 برافشان به باالی سرو بلند

 از آن سیمگون سکه نوبهار

 درم ریز کن بر سر جویبار

 به پیرامن برکه آبگیر

 ز سوسن بیفکن بساط حریر

 در آن بزمه خسروانی خرام

 درافکن می خسروانی به جام

 به من ده که می خوردن آموختم

 خورم خاصه کز تشنگی سوختم

 به یاد حریفان غربت گرای

 کز ایشان نبینم یکی را به جای

 چو دوران ما هم نماند بسی
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 خورد نیز بر یاد ما هر کسی

 به فصلی چنین فرخ و سازمند

 به بستان شدم زیر سرو بلند

 ز بوی گل و سایٔه سرو بن

 به بلبل درآمد نشاط سخن

 به گل چیدن آمد عروسی به باغ

 فروزنده روئی چو روشن چراغ

 کشانسر زلف در عطف دان

 ز چهره گل از خنده شکر فشان

 رخی چون گل و بر گل آورده خوی

 به من داد جامی پر از شیر و می

 وش کنکه بر یاد شاه جهان ن

 جز این هر چه داری فراموش کن

 نشستم همی با جهاندیدگان

 زدم دلستان پسندیدگان

 به چندین سخنهای زیبا و نغز

 که پالودم از چشمه خون و مغز

 هنوزم زبان از سخن سیر نیست

 چو بازو بود باک شمشیر نیست

 بسی گنجهای کهن ساختم

 های نو انداختمدرو نکته

 سوی مخزن آوردم اول بسیچ

 که سستی نکردم در آن کار هیچ
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 وزو چرب و شیرینی انگیختم

 به شیرین و خسرو درآمیختم

 وز آنجا سرا پرده بیرون زدم

 در عشق لیلی و مجنون زدم

 وزین قصه چون باز پرداختم

 سوی هفت پیکر فرس تاختم

 کنون بر بساط سخن پروری

 زنم کوس اقبال اسکندری

 سخن رانم از فرو فرهنگ او

 اکلیل و اورنگ او برافرازم

 پس از دورهائی که بگذشت پیش

 کنم زندش از آب حیوان خویش

 سکندر که راه معانی گرفت

 پی چشمٔه زندگانی گرفت

 مگر دید کز راه فرخندگی

 شود زنده از چشمٔه زندگی

 سوی چشمٔه زندگی راه جست

 کنون یافت آن چشمه کانگاه جست

 چنین زد مثل شاه گویندگان

 جویندگانکه یابندگانند 

 با سکندر خورینظامی چو می

 نگهدار ادب تاز خود برخوری

 چو همخوان خضری برین طرف جوی
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 به هفتاد و هفت آب لب را بشوی

 

 ند،شک می را وقتی گرمای بهار، اندام زمهریر ]سرما بسیار سخت[

 :زیبائی طبیعت خواب از چشم نظامی می رباید

 چون به تثلیث مشتری و زحل

 حوت شد به حملشاه انجم ز 

 سبزه خضر وش جوانی یافت

 آب زندگانی یافت چشمه

 ناف هر چشمه رود نیلی شد

 هر سبیلی به سلسبیلی شد

 مشک برگشت خاک عودی پوش

 نافه خر گشت باد نافه فروش

 اعتدال هوای نوروزی

 راست رو شد به عالم افروزی

 باد نوروزی از قباله نو
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 با ریاحین نهاد جان به گرو

 برون زد از دل خاک رستنی سر

 زنگ خورشید گشت از آینه پاک

 شبنم از دامن اثیر نشست

 گرمی اندام زمهریر شکست

 برف کافوری از گریوه کوه

 رود را زاب دیده داد شکوه

 ود بینش رافزسبزه گوهر 

 داد سرسبزی آفرینش را

 تر به چشم خواب آلودنرگس

 هر کرا چشم بود خواب ربود

 گشایباد صبح از نسیم نافه 

 بر سواد بنفشه غالیه سای

 سرو کز سایه بادبانه زده

 جعد شمشاد را به شانه زده

 چشم نیلوفر از شکنجٔه خواب

 جان در انداخته به قلعٔه آب

 های نو از شکوفه شاخغنچه

 کرده لؤلوا چو برگ الله فراخ

 سوسن از بهر تاج نرگس مست

 شوشه زر نهاده بر کف دست

 های بهاراز شمایل شمامه

 قیامت ستاره کرده نثاربی
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 شنبلید سرشک در دیده

 زعفران خورده باز خندیده

 کاتب الوحی گل به آب حیات

 بر شقایق به خون نوشته برات

 برگ نسرین به گوهر آمودن

 شاخ سوسن به توتیا سودن

 جعد بر جعد بسته مرزنگوش

 دیلم آسا فکنده بر سر دوش

 گشته هم برگ و هم گیا راضی

 مقراضه آن به مقراضیاین به 

 سنبل از خوشهای مشگ انگیز

 برقرنفل گشاده عطسٔه تیز

 داده خیری به شرط هم عهدی

 یاسمن را خط ولیعهدی

 بوی سیسنبر از حرارت خویش

 عقرب چرخ را گداخته نیش

 غنچه با چشم گاو چشم به ناز

 مرغ با گوش پیلگوش به راز

 گل کافور بوی مشک نسیم

 و سیم چون بناگوش یار در زر

 مشک بید از درخت عود نشان

 گاه کافور و گاه مشک فشان

 ارغوان و سمن برابر دید
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 رایتی برکشیده سرخ و سپید

 ز آفت بید برگ بادخزان

 شاخ پر برگ بید دست گزان

 گل کمر بسته در شهنشاهی

 خاک چون باد در هوا خواهی

 بلبل آواز برکشیده چو کوس

 همه شب تا به وقت بانگ خروس

 گل را به سبز میدانیسرخ 

 پنج نوبت زنان به سلطانی

 برسر سرو بانگ فاختگان

 چون طرب رود دلنواختگان

 نای قمری به ناله سحری

 خنده برده ز کام کبک دری

 بانگ دراج بر حوالی کشت

 کرده تقطیع بیتهای بهشت

 زند باف از بهشت نامه زند

 در شب آورد و خواند حرفی چند

 آهنگعندلیب از نوای تیز 

 گشته باریک چون بریشم چنگ

 باغ چون لوح نقشبند شده

 مند شدهمرغ و ماهی نشاط

 شاه بهرام در چنین روزی

 کرد شاهانه مجلس افروزی
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 از نمودار هفت گنبد خویش

 گنبدی ز آسمان فراخته بیش

 چاربندی رسید پیکی چست

 راه شش طاق هفت گنبد جست

 چون درآمد در آن بهشتی کاخ

 ر بهشت فراخشد دلش چون د

 کرد بر خسروآفرین دراز

 کافرین کرده بود برد نماز

 گفت باز از نگارخانه چین

 جوش لشگر گرفت روی زمین

 ماند پیمان شاه را فغفور

 شد دگر ره ز نیک عهدی دور

 چینیان را وفا نباشد و عهد

 زهرناک اندرون و بیرون شهد

 لشگری تیغ برکشیده به اوج

 موج تا به جیحون رسیده موج به

 سیلی آمد گرفت صحرائی

 هر نهنگی درو چو دریائی

 گر شه این شغل را بدارد پاس

 چینیان خون ما خورند به طاس

 شه چو از فتنه یافت آگاهی

 در بال دید عافیت خواهی

 پیشتر زانکه در سرآید دام
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 دامن از می کشید و دست از جام

 رای آن زد که از کفایت و رای

 پایخصم را چون به سر درارد 

 جز به گنج و سپه ندید پناه

 کالت نصرت است گنج و سپاه

 چون سپه باز جست پنج ندید

 چون به گنجینه رفت گنج ندید

 هم تهی دید گنج آکنده

 هم سلیح و سپه پراکنده

 ماند عاجز چو شیر بی دندان

 طوق زنجیر و مملکت زندان

 شه شنیدم که داشت دستوری

 ناخدا ترسی از خدا دوری

 کرده زان جریده که خواستنام خود 

 راست روشن ولی نه روشن و راست

 روشن و راستیش بس باریک

 راستی کوژ و روشنی تاریک

 داده شه را به نام نیک غرور

 واو ز تعلیق نیکنامی دور

 تا وزارت به حکم نرسی بود

 در وزارت خدای ترسی بود

 راست روشن چو زو وزارت برد

 ها مردها و روشنیراستی
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 شغول شد به نوش و به نازشه چو م

 او به بیداد کرد دست دراز

 سوختساخت مصلحت میفتنه می

 اندوختجست و مال میملک می

 نایب شاه را به زر و به زیب

 داد بر کیمیای فتنه فریب

 اندگفت خلق آرزو طلب شده

 اندادب شدهشوخ و گستاخ و بی

 نعمت ما ز راه سیریشان

 داده در کار ما دلیریشان

 نمالیمشان به رأی و به هوش گر

 ملک را چشم بد بمالد گوش

 مردمانی بدند و بد گهرند

 یوسفانی ز گرگ و سگ بترند

 گرگ را گرگ بند باید کرد

 رقص روباه چند باید کرد

 خاکیانی که زاده ز میند

 ددگانی به صورت آدمیند

 ددگان بر وفا نظر ننهند

 حکم را جز به تیغ سرننهند

 درس غمزدگانخوانده باشی ز 

 که سیاوش چه دید از ددگان

 جاه جمشید خوار چون کردند
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 سر دارا به دار چون کردند

 مالشان حوضه است و ایشان سیر

 گندد آب را به حوض ماند دیر

 فش گرددآب کز خاک تیره

 هم به تدبیر خاک خوش گردد

 شاه اگر مست خصم هشیارست

 شحنه گر خفته دزد بیدارست

 ه شودچون سیاست زیاد شا

 پادشاهی برو تباه شود

 از شهی کو سیاست انگیزد

 دشمن و دیو هر دو بگریزد

 دیو باشد رعیت گستاخ

 چون گذاری نهند پای فراخ

 جهد آن کن که از سیاست خویش

 نشکنی رونق ریاست خویش

 نفریبی به آشنائی کس

 کس خود تیغ خودشناسی و بس

 شه به امید ماست باده پرست

 تیغ به دستمن قلم دارم و تو 

 از تو قهر آید و زمن تدبیر

 هر که گویم گرفتنی است بگیر

 محتشم را به مال مالش کن

 بیدرم را به خون سگالش کن
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 نیک و بد هر دو هست بر تو حالل

 از بدان جان ستان ز نیکان مال

 خوار کن خلق را به جاه و به چیز

 تا بمانی به چشم خلق عزیز

 چون رعیت زبون و خوار بود

 پیوسته برقرار بود ملک

 نایب شه ز روی سرمستی

 کرد با او به جور همدستی

 به جفائی که او نمودش راه

 کرد بر رعیت شاهجور می

 تا به حدی که خواری از حد برد

 هیچکس را به هیچ کس نشمرد

 در ستمکارگی پی افشردند

 بردندگرفتند و خانه میمی

 در ده و شهر جز نفیر نبود

 گیر نبودسخنی جز گرفت و 

 تا در آن مملک به اندک سال

 هیچکس را نه ملک ماند و نه مال

 همه را راست روشن از کم و بیش

 راست و روشن ستد به رشوت خویش

 از زر و گوهر و غالم و کنیز

 در والیت نماند کس را چیز

 اوفتاد از کمی نه از بیشی
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 تر کسی به درویشیمحتشم

 داران ز جور خانه برانخانه

 ویش مانده بر دگرانخانه خ

 شهری و لشگری ز جان بستوه

 همه آواره گشته کوه به کوه

 در نواحی نه گاو ماند و نه کشت

 دخل را کس فذالکی ننوشت

 چون والیت خراب شد حالی

 دخل شاه از خزانه شد خالی

 جز وزیری که خانه بودش و گنج

 حاصل کس نبود جز غم و رنج

 شاه را چون به ساز کردن جنگ

 لشگر نبود شد دلتنگ گنج و

 منهیان را یکان یکان به درست

 یک به یک حال آن خرابی جست

 کس ز بیم وزیر عالم سوز

 آنچه شب رفت و انگفت به روز

 هرکسی عذری از دروغ انگیخت

 کاین تهی دست گشت و آن بگریخت

 بر زمین هیچ دخل و دانه نماند

 الجرم گنج در خزانه نماند

 شد ز بی مکسبی و بی مالی

 ملک شه از مؤدیان خالی
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 شه چو شفقت برد فراز آیند

 بر عملهای خویش باز آیند

 شاه را آن بهانه سیر نکرد

 لیک بی وقت جنگ شیر نکرد

 از بد گنبد جفا پیشه

 کرد چندانکه باید اندیشه

 ره به سامان کار خویش نبرد

 جهد خود با زمانه پیش نبرد

 

سرود گفتن نیکسا از زبان »نظامی در منظومه خسرو و شیرین در فصل 

 به دریافتن بهار تشویق می کند.ما را « شیرین

 نکیسا در ترنم جادوی ساخت

 پس آنگه این غزل در راهوی ساخت

 بساز ای یار با یاران دلسوز

 که دی رفت و نخواهد ماند امروز
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 گره بگشای با ما بستگی چند

 شتاب عمر بین آهستگی چند

 ز یاری حکم کن تا شهریاری

 ارد هیچ بنیاد استواریند

 به روزی چند با این سست رختی

 بدین سختی چه باید کرد سختی

 به عمری کو بود پنجاه یا شصت

 چه باید صد گره بر جان خود بست

 بسا تا به که ماند از طیرگی سرد

 بسا سکبا که سگبان پخت و سگ خورد

 خوش آن باشد که امشب باده نوشیم

 کوشیمامان باشد؟ که فردا باز 

 چو بر فردا نماند امیدواری

 بباید کردن امشب سازگاری

 جهان بسیار شب بازی نمودست

 ای جانا چه سودستجهان نادیده

 بهاری داری ازوی بر خور امروز

 که هر فصلی نخواهد بود نوروز

 گلی کو را نبوید آدمی زاد

 چو هنگام خزان آید برد باد

 گل آن بهتر کزو گالب خیزد

 گذارد گل بریزدگالبی گر 

 در آن حضرت که نام زر سفالست
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 چو من مس در حساب آید محالست

 لب دریا و آنگه قطره آب

 رخ خورشید و آنگه کرم شبتاب

 چو بازار تو هست از نیکوی تیز

 کسادی را چو من رونق برانگیز

 بخر کاالی کاسد تا توانی

 به کار آید یکی روزت چه دانی؟

 باریدرستی گرچه دارد کار و 

 شکسته بسته نیز آید به کاری

 اگر چه زر به مهر افزون عیارست

 قراضه ریزها هم در شمارست

 نهادستی ز عشقم حلقه در گوش

 بدین عیبم خریدی باز مفروش

 تمنای من از عمر و جوانی

 وصال تست وانگه زندگانی

 به پیغامی ز تو راضی است گوشم

 بر آیم زنی اگر زین بیش کوشم

 شقت رفته از دستمنم در پای ع

 به خلوت خورده می تنها شده مست

 منم آن سایه کز باال و از زیر

 ز پایت سر نگردانم به شمشیر

 نگردم از تو تابی سر نگردم

 ز تو تا در نگردم برنگردم
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 سخن تا چند گویم با خیالت

 برون رانم جنیبت با جمالت

 بهر سختی که تا اکنون نمودم

 چو لحن مطربان در پرده بودم

 کنون در پرده خون خواهم افتاد

 چو برق از پرده بیرون خواهم افتاد

 چراغ از دیده چندان روی پوشد

 که دیگ روغنش ز آتش نجوشد

 بخسبانم ترا من می خورم ناب

 که من سرمست خوش باشم تو در خواب

 بجای توتیا گردت ستانم

 گهی بوسه گهی دردت ستانم

 سر زلفت به گیسو باز بندم

 عشقت گاه خندم گهی گریم ز

 چنان بندم به دل نقش نگینت

 که بر دستت نداند آستینت

 در آغوش آنچنان گیرم تنت را

 که نبود آگهی پیراهنت را

 چو لعبت باز شب پنهان کند راز

 من اندر پرده چون لعبت شوم باز

 گر از دستم چنین کاری بر آید

 ز هر خاریم گلزاری بر آید

 خدایا ره به پیروزیم گردان
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 ین پیروزیی روزیم گردانچن

 چو خسرو گوش کرد این بیت چاالک

 ز حالت کرد حالی جامه را چاک

 به صد فریاد گفت ای باربد هان

 هان قوی کن جان من در کالبد

 

انگیز وصف می کند و پیر و جوان را نظامی در خسرو شیرین بهار را دل

های که بهار عشق یادآوری می کندبه شادی فرا می خواند و به درستی 

 کند.کهن را تازه می

 چو پیر سبز پوش آسمانی

 ز سبزه بر کشد بیخ جوانی

 جوانان را و پیران را دگر بار

 به سرسبزی در آرد سرخ گلزار

 گل از گل تخت کاوسی بر آرد

 بنفشه پر طاوسی بر آرد
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 بسا مرغا که عشق آوازه گردد

 بسا عشق کهن کان تازه گردد

 شیرین جان خسروچو خرم شد به 

 کرد عهد خرمی نوجهان می

 چو از خرم بهار و خرمی دوست

 به گلها بر درید از خرمی پوست

 زدگل از شادی علم در باغ می

 زدسپاه فاخته بر زاغ می

 سمن ساقی و نرگس جام در دست

 بنفشه در خمار و سرخ گل مست

 صبا برقع گشاده مادگان را

 صال در داده کار افتادگان را

 ال انگیخته هر سو خروشیشم

 زده بر گاو چشمی پیل گوشی

 زمین نطع شقایق پوش گشته

 شقایق مهد مرزن گوش گشته

 سهی سرو از چمن قامت کشیده

 ز عشق الله پیراهن دریده

 بنفشه تاب زلف افکنده بر دوش

 گشاده باد نسرین را بنا گوش

 عروسان ریاحین دست بر روی

 شگرفان شکوفه شانه در موی

 بر سبزه گوهرها گسستههوا 
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 زمرد را به مروارید بسته

 هانموده ناف خاک آبستنی

 ز ناف آورده بیرون رستنیها

 غزال شیر مست از دلنوازی

 بگرد سبزه با مادر به بازی

 تذروان بر ریاحین پر فشانده

 ریاحین در تذروان پر نشانده

 زهر شاخی شکفته نو بهاری

 گرفته هر گلی بر کف نثاری

 ل و آوای دراجنوای بلب

 شکیب عاشقان را داده تاراج

 چنین فصلی بدین عاشق نوازی

 عشق بازیخطا باشد خطا بی

 خرامان خسرو و شیرین و شب و روز

 افروزبهر نزهت گهی شاد و دل

 گهی خوردند می در مرغزاری

 گهی چیدند گل در کوهساری

 ریاحین بر ریاحین باده در دست

 به شهرود آمدند آن روز سرمست

 جنیبت بر لب شهرود بستند

 به بانک رود و رامشگر نشستند

 حالوتهای شیرین شکرخند

 نی شهرود را کرده نی قند
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 همان رونق ز خوبیش آن طرف را

 که از باران نیسانی صدف را

 عبیر ارزان ز جعد مشکبیزش

 شکر قربان ز لعل شهد خیزش

 از بس خنده که شهدش بر شکر زد

 به خوزستان شد افغان طبرزد

 قد چون سروش از دیوان شاهی

 به گلبن داده تشریف سپاهی

 چو گل بر نرگسش کرده نظاره

 به دندان کرده خود را پاره پاره

 سمن کز خواجگی بر گل زدی دوش

 غالم آن بنا گوش از بن گوش

 

 آرامگاه نظامی در گنجه
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 امیرخسرو دهلوی

هایش در در بهارانه (قمری هجری ۷۲۵ – ۶۵۱) دهلوی خسرو امیر

 :خواندرا می ساقی نوشته ایبرکه  و نوش برات عیشحواله و ها گلبرگ

 چو بوستان تازه گشت از باد نوروز

 جهان بستد بهار عالم افروز

 زآسیب صبا در جلوه شد باغ

 به غارت داد بلبل خانه زاغ

 هوا کرد از گل آشوب خزان دور

 به مشک تر به دل شد گرد کافور

 غنچه را نو شد عماریوس عر

 کمر بربست گل در پرده داری

 بنفشه سر برآورد از لب جوی

 زمین گشت از ریاحین عنبرین بوی

 نسیم صبحگاه از مشک بوئی

 هزاران نافه در بر داشت گویی

 حریر گل ورق در خون سرشته

 برات عیش بر ساقی نوشته

 فلک بر عزم صحرا بارگی جست

 به پشت باد سرو نازنین رست

 ست از گشت کرد آهنگ نخجیرنخ

 فرو آورد هر مرغی به یک تیر

 به گلزار آمد از نخجیرگه شاد

 بساط افکند زیر سرو شمشاد

 که نوروز آمد و گلزار بشکفت
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 صبا با گل پیام عاشقان گفت

 

 باغ در ایام بهاران خوش است

 موسم گل با رخ یاران خوشست

 چون گل نوروز کند نافه باز

 به ناز نرگس سرمست در آید

 سبزه برآرد خط عاشق فریب

 از دل بیننده رباید شکیب

 برگ شود بر گل نسرین فراخ

 آب چکد ز ابر بر اندام شاخ

 سرو تر اندام ز لطف صبا

 تار بپوشد قبااز خز بی
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 تازه شود الله چو رخسار دوست

 غنچٔه نوخیز نگنجد به پوست

 بر رخ گل غازه کند الله زار

 ارکنان دست برآرد چنجلوه

 از خط سنبل که معنبر شود

 تر شودخاک چمن غالیهٔ 

 ابر بگرید به رخ بوستان

 باغ بخندد چو لب دوستان

 تا بنهد بر جگر الله داغ

 گل همه از باد فروزد چراغ

 بط ز ترانه که برود آورد

 فاختگان را به سرود آورد

 گر چه کند مرغ ز مستی خروش

 نیز نهد بر سر گل پا به هوش

 رخت بریزد ز خاربا ز چو گل 

 زارخنده فراموش کند الله

 باغ دهد حله رنگین به باد

 غنچه ببندد لب شیرن کشاد

 سرو سرافراشته پست اوفتد

 در ورق الله شکست اوفتد

 نافه شکوفه ندهد بوی مشک

 پر شکند فاخته از شاخ خشک

 مرغ خورد بر گل نسرین دریغ
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 باد بیارد به سر سبزه تیغ

 نگون نسترن از شاخ درافتد

 خشک شود در جگر الله خون

 سرد شود چشمه چو افسردگان

 زرد شود سبزه چو گل خوردگان

 شاخ بنفشه که ز جا بر شود

 کز دمٔه دیده عبهر شود

 برهنه گردد چمن حله پوش

 شاخ دهد مژده به هیزم فروش

 خنجر سوسن چو فتد بر زمین

 سایه ببر ز سر یاسمین

 ابر نیارد گهری از سپهر

 سر نسرین به مهر خار نخارد

 عهد جوانی که بهار تن است

 نسبتش اینک هم ازین گلشن است

 تا بود اسباب جوانی به تن

 روی چو گل باشد و تن چون سمن

 تازه بود مجلس یاران به تو

 جلوه کند صف سواران به تو

 شیفتگان دیده به رویت نهند

 رخت هوس بر سر کویت نهند

 نکهت گیسو چو نسیم سحر

 چو نسرین تر رنگ بناگوش
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 نرگس تو باده نداند گناه

 غنچٔه تو خنده ندارد نگاه

 تاب دهد چهره ز برنایست

 میل کند سینه به رعناییست

 دیده سوی فتنه پرستی کشد

 دل همه در شوخی و مستی کشد

 ناز کنی ناز کشندت به جان

 دل طلبی نیز دهندت روان

 روز چه جویی به شبت آن رسد

 رسدتا شب تو نیز به پایان 

 نوبت پیری چو زند کوس درد

 دل شود از خوش دلی و عیش سرد

 گونٔه رخسار به زردی زند

 آتش معده دم سردی زند

 موی سپید از اجل آرد پیام

 پش خم از مرگ رساند سالم

 در تن و اندام در اید شکست

 لرزه کند پای ز سستی چو دست

 چشم شود منزوی از خانها

 رخته شود رستٔه دندانها

 بشکند و زور تن قوت دل

 پوست جدا گردد چون پیرهن

 چنگ صفت رگ جهد از پشت پیر
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 تار بخندد چو کهن شد صریر

 عشق بتان بار بریزد ز دوش

 دیگ هوس باز نشیند ز جوش

 تیره شود مشعلٔه نور عین

 دل به مصال کشد از کعبتین

 خشک شود عمده با زو چو کلک

 سست شود مهرٔه گردن ز سلک

 را سنانکند شود باد هوا 

 میل ز معشوق بتابد عنان

 از می و گلزار فراغ اوفتد

 زهد ضروری به دماغ اوفتد

 بر همه این دو دمادم رسد

 از همه بگذشته به ما هم رسد

 آن که ایام جوانی گذشت

 عمر بدان گونه که دانی گذشت

 تیر قدی بر سر پیری نژند

 گفت به بازی که کمانت به چند

 گفت مکن نرخ تهی مایگان

 رو که هم اکنون رسدت رایگان

 عهد بهار از گل شبگیر پرس

 ذوق جوانی ز دل پیر پرس

 پیر شناسد که جوانی چه بود

 تا نرود از تو ندانی چه بود
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 فارغی از قدر جوانی که چیست

 تا نشوی پیر ندانی که چیست

 

 خوش بود باده گلرنگ در ایام بهار

 خاصه در سایه گلهای تر اندام بهار

 بهار است نهانی سوسن عاشق زار

 لیک از شرم نیارد به زبان نام بهار

 بر چمن بود بسی وام بهار از زر و سیم

 غنچه بگشاد گره تا بدهد وام بهار

 بعد ازین بینی در سایه هر سرو بلند

 مجلسی کرده جوانان می آشام بهار

 هوشیار اوست به نزد همه اهل معنی

 که به مستی گذراند سحر و شام بهار

 غنیمت شمر، ای دوست، اگر یافته ایبه 

 روی زیبا و می روشن و ایام بهار
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 از پی خوردن می با سخنان خسرو

 باد می آرد ازان روی تو پیغام بهار

 

 ابیوردی انوری

 سعدیپیشتر از ها سده( سلجوقیان هدورهمقمری  ۶سده  )انوری ابیوردی 

ای تغزل قصیده . در بخشه استسرودروان )سهل و ممتنع( های بهارانه

جشن بهاری، شمع،  نیازهایپیش، همه شاهدر مدح امیر ناصرالدین قتلغ

 :رداموسیقی و بوس و کنار را بر می شم شرینی، گل، شراب،

 شب و شمع و شکر و بوی گل و باد بهار

 می و معشوق و دف و رود و نی و بوس و کنار

 افشان و صبوحی در باغسبزه و آب گل

 آواز بت سیم عذارنالٔه بلبل و 

 خوش بود خاصه کسی را که توانایی هست

 وای بر آنکه دلی دارد و آنهم افکار

 نوبهار آمد و هنگام طرب در گلزار

 چه بهاری که ز دلها ببرد صبر و قرار

 ساقیا خیز که گل رشک رخ حورا شد

 بوستان جنت و می کوثر و طوبیست چنار

 مرده خواهد که بجنبد به چنین وقت از جا

 کشته خواهد که ز خون الله کند با گلنار

 می نتوان رفت به باغساز که بیکار می

 مست رو سوی چمن تات کند باغ نثار
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 بلبل شیفته مست است و گل و سرو و سمن

 نپسندند که او مست بود ما هشیار

 باد نوروز سحرگه چو به بستان بگذشت

 گل صد برگ برون رست ز پیرامن خار

 خامه و رنگبین تو که بیدستی فلک چرب

 کرد اطراف چمن را همه پر نقش و نگار

 بندی هوا باز نگه کن بر گلنقش

 پرگارکه دو صد دایره بر دایره زد بی

 شکل غنچه است چو پیکان که بود بر آتش

 برگ بیدست چو تیغی که برآرد زنگار

 گل نارست درخشنده چو یاقوتین جام

 اردانٔه نار چو لل و چو در جست ان

 طفل غنچه عرق آورده ز تب بر رخ از آن

 مادر ابر همی اشک برو بارد زار

 دی گل سرخ و سهی سرو رسیدند به هم

 در میان آمدشان گفت و شنودی بسیار

 گل همی گفت ترا نیست بر من قیمت

 گفت ترا نیست بر من مقدارسرو می

 معنیگل ازو طیره شد و گفت که ای بی

 استظهار دم خوبی زنی آخر به کدام

 گویی آزادم و بر یک قدمی پیوسته

 دعوی رقص نمایی و نداری رفتار

 سرو لرزان شد و زان طعنه به گل گفت که من
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 گذارپای برجایم و همچون تو نیم دست

 سالها بودم در باغ و ندیدم رخ شهر

 تو که دوش آمدی امروز شدی در بازار

 گل دگربار برآشفت و بدو گفت که من

 یکی هفته نمایم دیدار هر به یک سال

 نه پس از یازده مه بودن من در پرده

 که کنون نیز بپوشم رخ و بنشینم زار

 سوی شهر از پی آن رفتم تا دریابم

 بزم خورشید زمین سایٔه حق فخر کبار

 نازش ملک و ملک ناصر دین قتلغ شاه

 که بدو فخر کند تخت به روزی صدبار

 سرشتآن جوان بخت شه پاکدل پاک

 کوسیرت نیکوسیر نیکوکارآن ن

 آن خردمند هنردوست که کردست خجل

 بحر و کان را به گه بذل یمینش ز یسار

 کف او ضامن ارزاق وحوشست و طیور

 در او قبلٔه ارکان بالدست و دیار

 خه ای قدر ترا طارم گردون کرسیخه

 دارزه زه ای رای ترا صبح منیر آینه

 هرچه گویم به مدیح تو و گویند کسان

 تو از آن بیشتری نیست در آن هیچ انکار

 منکران همه عالم چو رسیدند به تو

 بر تمیز و خرد و خلق تو کردند اقرار
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 احتشام تو درختی است به غایت عالی

 که نشاط و طرب و ناز و نعیم آرد بار

 تو سلیمانی و زیر تو فرس تخت روان

 تخت از معجزه بر باد نشسته چو غبار

 دنکش اگر شد چه شودچون کدو خصم تو گر

 هم تواش باز کنی پوست ز تن همچو خیار

 با همه سرکشی توسن گردون چو شتر

 دست حکم تو ببینیش درون کرد مهار

 فشاننیست جز کلک تو گر کلک بود مشک

 نیست جز طبع تو گر طبع بود گوهربار

 همچو باران به نشیب افتد بدخواه تو باز

 بخارگر به باالکشدش چرخ دو صد ره چو 

 دشمنت را چو خرد نیست اگر گنج نهد

 نشود مالک دینار به ملک و دینار

 نشود مشک اگر چند فراوان ماند

 جگر سوخته در نافٔه آهوی تتار

 علم دولت تو میخ زمین است و زمان

 عزت ذات شریفت شرف لیل و نهار

 ده ره از نه فلک ایام شنیدست صریح

 رکه تویی واسطٔه هفت و شش و پنج و چها

 گر چو فرعون لعین خصم تو در بحر شود

 موکب موسویت گرد برآرد ز بحار

 باز تمکین تو هرجا که به پرواز آید
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 سر فرو دزدد بدخواه تو چون بوتیمار

 گرد نبندد کمر مهر تو چون مور عدوت

 زود از پوست برون آردش ایام چو مار

 تو چنانی که در آفاق ترا نیست نظیر

 ثبات و به وقار به صفا و به حیا و به

 باز اخوان خردمند ترا چتوان گفت

 شکن و کارگذارزیرک و فاضل و دشمن

 سر و پاسرورا، پاکدال، زین فلک بی

 زندگانی رهی گشت به غایت دشوار

 بایدم امروز ز خدمت صد چیزنقد می

 نقدتر از همه حالی فرجی و دستار

 بندگانند فراوان ز تو با نعمت و ناز

 چه باشد هم از ایشان انگاربنده را نیز 

 وقت آنست که خواهی ز کرم کلک و دوات

 بدری پارٔه کاغذ ز کنار طومار

 بر هر آن کس که براتم بنویسی شاید

 الدین باری ننویسی زنهاربه کمال

 رحم یکی حبه ندادزانکه آن ظالم بی

 زان زر و جامه و کرباس و کتان من پار

 پیشآن کمالی که چو نقصان من آمد در 

 زان ندیدم من از آن هدیٔه شاهی آثار

 هجو کی خواستمش گفت ولی ترسیدم

 که نه بر طبع ملک راست بود آن گفتار
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 بحلش کردم اگر چند که او ظالم بود

 با ویم بیش از این نیز مبادا سر و کار

 تا جهان ماند، ماناد وجودت به جهان

 بادی از بخت و جوانی و جهان برخوردار

 ندیمان خوش و دولت باقی دوستان جمع و

 آزارسر تو سبز و دلت شاد و تنت بی

 عید فرخنده و در عید به رسم قربان

 سر بریده عدویت همچو شتر زار و نزار

 

 مکن ای دل که عشق کار تو نیست

 بار خود را ببر که بار تو نیست

 مردی از عشق و در غم دگری

 گرچه این هم به اختیار تو نیست

 فاش کرد ازآنکدیده راز تو 

 دیده در عشق رازدار تو نیست

 نوبهار آمد و جهان بشکفت

 زان ترا چه چو نوبهار تو نیست
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 شیرازی سعدی

خواه و بهار یسرشت انسان را شاد (.خهـ. ۶۷۱ - ۵۸۹سعدی شیرازی )

 بیجان چون سنگ و چوب را جز این باشد بیند و هر کهآفرین میرا شادی

 . آوردبه شمار می

 پریشان شود گل به باد سحر

 نه هیزم که نشکافدش جز تبر

 جهان پر سماع است و مستی و شور

 ولیکن چه بیند در آیینه کور؟

 نبینی شتر بر نوای عرب

 که چونش به رقص اندر آرد طرب؟

 شتر را چو شور طرب در سرست

 اگر آدمی را نباشد خرست

 

و سماع  رقصبه  در فضای بهاری و می ستاید ی رابهارسعدی طبیعت 

همیشه دن آنها های روان )سهل و ممتنع( که خوانبهارانهدر می آید. او در 

 جهان فرا می خواند. هایما به برخورداری از زیبائیلذت بخش است، 
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 بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار

 خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

 صوفی از صومعه گو خیمه بزن بر گلزار

 که در خانه بخفتی بیکار که نه وقتست

 بلبالن وقت گل آمد که بنالند از شوق

 نه کم از بلبل مستی تو، بنال ای هشیار

 آفرینش همه تنبیه خداوند دلست

 دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

 این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود

 هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

 اندتسبیحکوه و دریا و درختان همه در 

 نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار

 گویندخبرت هست که مرغان سحر می

 آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

 هر که امروز نبیند اثر قدرت او

 غالب آنست که فرداش نبیند دیدار

 تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش

 حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

 میؤه الوان از چوب؟ کی تواند که دهد

 یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار

 وقت آنست که داماد گل از حجلٔه غیب

 به در آید که درختان همه کردند نثار

 زاده اگر در طرب آید نه عجبآدمی
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 سرو در باغ به رقص آمده و بید و چنار

 باش تا غنچٔه سیراب دهن باز کند

 بامدادان چو سر نافٔه آهوی تتار

 آیدمژدگانی که گل از غنچه برون می

 صد هزار اقچه بریزند درختان بهار

 باد گیسوی درختان چمن شانه کند

 بوی نسرین و قرنفل بدمد در اقطار

 ژاله بر الله فرود آمده نزدیک سحر

 راست چون عارض گلبوی عرق کردٔه یار

 باد بوی سمن آورد و گل و نرگس و بید

 عطار؟ در دکان به چه رونق بگشاید

 خیری و خطمی و نیلوفر و بستان افروز

 نقشهایی که درو خیره بماند ابصار

 ارغوان ریخته بر دکه خضراء چمن

 همچنانست که بر تختٔه دیبا دینار

 افروزستاین هنوز اول آزار جهان

 باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار

 اند هنوزشاخها دختر دوشیزٔه باغ

 لوان ثمارباش تا حامله گردند به ا

 عقل حیران شود از خوشٔه زرین عنب

 فهم عاجز شود از حقٔه یاقوت انار

 بندهای رطب از نخل فرو آویزند

 نخلبندان قضا و قدر شیرین کار
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 تا نه تاریک بود سایٔه انبوه درخت

 زیر هر برگ چراغی بنهند از گلنار

 سیب را هر طرفی داده طبیعت رنگی

 روی نگارهم بر آن گونه که گلگونه کند 

 شکل امرود تو گویی که ز شیرینی و لطف

 ای چند نباتست معلق بر بارکوزه

 هیچ در به نتوان گفت چو گفتی که به است

 به از این فضل و کمالش نتوان کرد اظهار

 حشو انجیر چو حلواگر استاد که او

 حب خشخاش کند در عسل شهد به کار

 آب در پای ترنج و به و بادام روان

 زیر درختان بهشتی انهارهمچو در 

 گو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین

 الشجراالخضر نارای که باور نکنی فی

 عیب خدایی که به تقدیر عزیزپاک و بی

 ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار

 پادشاهی نه به دستور کند یا گنجور

 نقشبندی نه به شنگرف کند یا زنگار

 از میغچشمه از سنگ برون آید و باران 

 انگبین از مگس نحل و در از دریا بار

 نیک بسیار بگفتیم درین باب سخن

 و اندکی بیش نگفتیم هنوز از بسیار

 تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او
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 همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار

 آن که باشد که نبندد کمر طاعت او

 جای آنست که کافر بگشاید زنار

 رونستنعمتت بار خدایا ز عدد بی

 شکر انعام تو هرگز نکند شکرگزار

 پوشیاین همه پرده که بر کردٔه ما می

 گر به تقصیر بگیری نگذاری دیار

 ناامید از در لطف تو کجا شاید رفت؟

 تاب قهر تو نیاریم خدایا زنهار

 فعلهایی که ز ما دیدی و نپسندیدی

 به خداوندی خود پرده بپوش ای ستار

 ت بردندسعدیا راست روان گوی سعاد

 راستی کن که به منزل نرود کجرفتار

 حبذا عمر گرانمایه که در لغو برفت

 یارب از هر چه خطا رفت هزار استغفار

 درد پنهان به تو گویم که خداوند منی

 یا نگویم که تو خود مطلعی بر اسرار
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 داند.غیرممکن می در بهار را خاموشی بلبالن مشتاقسعدی 

 رود زمستان برخیز كه می

 بگشای در سرای بستان

 نارنج و بنفشه بر طبق نه 

 منقل بگذار در شبستان

 وین پرده بگوی تا به یك بار 

 زحمت ببرد ز پیش ایوان

 برخیز كه باد صبح نوروز 

 كند گل افشاندر باغچه می

 خاموشی بلبالن مشتاق 

 در موسم گل ندارد امكان

 آواز دهل نهان نماند 

 در زیر گلیم و عشق پنهان

 وی گل بامداد نوروز ب

 و آواز خوش هزاردستان

 بس جامه فروختست و دستار 

 بس خانه كه سوختست و دكان

 ما را سر دوست بر كنارست 

 آنك سر دشمنان و سندان

 چشمی كه به دوست بركند دوست 

 بر هم ننهد ز تیرباران

 رسد دست سعدی چو به میوه می

 سهلست جفای بوستانبان
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 ندراننوروزخوانی در ماز

 برآمد باد صبح و بوی نوروز

 به کام دوستان و بخت پیروز

 مبارک بادت این سال و همه سال

 همایون بادت این روز و همه روز

 چو آتش در درخت افکند گلنار

 دگر منقل منه آتش میفروز

 چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست

 حسدگو دشمنان را دیده بردوز

 بهاری خرمست ای گل کجایی

 بینی بلبالن را ناله و سوزکه 

 جهان بی ما بسی بودست و باشد

 برادر جز نکونامی میندوز

 نکویی کن که دولت بینی از بخت
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 مبر فرمان بدگوی بدآموز

 منه دل بر سرای عمر سعدی

 که بر گنبد نخواهد ماند این گوز

 دریغا عیش اگر مرگش نبودی

 دریغ آهو اگر بگذاشتی یوز

 

 حرا برخاستعلم دولت نوروز به ص

 زحمت لشکر سرما ز سر ما برخاست

 بر عروسان چمن بست صبا هر گهری

 که به غواصی ابر از دل دریا برخاست

 تا رباید کله قاقم برف از سر کوه

 یزک تابش خورشید به یغما برخاست

 طبق باغ پر از نقل و ریاحین کردند

 شکر آن را که زمین از تب سرما برخاست

 ساحت خلخ بدمید؟ این چه بوییست که از

 وین چه بادیست که از جانب یغما برخاست؟
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 چه هواییست که خلدش به تحسر بنشست؟

 چه زمینیست که چرخش به توال برخاست

 طارم اخضر از عکس چمن حمرا گشت

 بس که از طرف چمن لؤلؤ الال برخاست

 موسم نغمٔه چنگست که در بزم صبوح

 بلبالن را ز چمن ناله و غوغا برخاست

 بوی آلودگی از خرقٔه صوفی آمد

 سوز دیوانگی از سینٔه دانا برخاست

 از زمین نالٔه عشاق به گردون بر شد

 وز ثری نعرٔه مستان به ثریا برخاست

 عارف امروز به ذوقی بر شاهد بنشست

 که دل زاهد از اندیشٔه فردا برخاست

 هر دلی را هوس روی گلی در سر شد

 برخاست که نه این مشغله از بلبل تنها

 گوییا پردٔه معشوق برافتاد از پیش

 قلم عافیت از عاشق شیدا برخاست

 هر کجا طلعت خورشید رخی سایه فکند

 بیدلی خسته کمر بسته چو جوزا برخاست

 هرکجا سروقدی چهره چو یوسف بنمود

 عاشقی سوخته خرمن چو زلیخا برخاست

 با رخش الله ندانم به چه رونق بشکفت

 به چه یارا برخاستبا قدش سرو ندانم 

 سر به بالین عدم بازنه ای نرگس مست
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 که ز خواب سحر آن نرگس شهال برخاست

 به سخن گفتن او عقل ز هر دل برمید

 عاشق آن قد مستم که چه زیبا برخاست

 روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلف

 گفتی از روز قیامت شب یلدا برخاست

 ترک عشقش بنه صبر چنان غارت کرد

 حجاب از حرم راز معما برخاستکه 

 سعدیا تا کی ازین نامه سیه کردن؟ بس

 که قلم را به سر از دست تو سودا برخاست
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 مبارکتر شب و خرمترین روز

 به استقبالم آمد بخت پیروز

 دهلزن گو دو نوبت زن بشارت

 که دوشم قدر بود امروز نوروز

 مهست این یا ملک یا آدمیزاد

 افروزپری یا آفتاب عالم 

 ندانستی که ضدان در کمینند

 نکو کردی علی رغم بدآموز

 مرا با دوست ای دشمن وصالست

 تو را گر دل نخواهد دیده بردوز

 شبان دانم که از درد جدایی

 نیاسودم ز فریاد جهان سوز

 بودهای باوحشت نمیگر آن شب

 دانست سعدی قدر این روزنمی
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 ستشبآن نه زلفست و بناگوش که روزست و 

 ستوان نه باالی صنوبر که درخت رطب

 نه دهانیست که در وهم سخندان آید

 ستمگر اندر سخن آیی و بداند که لب

 آتش روی تو زین گونه که در خلق گرفت

 ستعجب از سوختگی نیست که خامی عجب

 آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار

 ستهر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب

 پنداری کز باد صباستجنبش سرو تو 

 ستنه که از ناله مرغان چمن در طرب

 هر کسی را به تو این میل نباشد که مرا

 ستکآفتابی تو و کوتاه نظر مرغ شب

 خواهم اندر طلبت عمر به پایان آورد

 ستگر چه راهم نه به اندازه پای طلب

 هر قضایی سببی دارد و من در غم دوست

 ستکشد و درد فراقش سبباجلم می

 یارم گفتسخن خویش به بیگانه نمی

 ستگله از دوست به دشمن نه طریق ادب

 لیکن این حال محالست که پنهان ماند

 ستدری و پرده سعدی قصبتو زره می
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 دولت جان پرورست صحبت آمیزگار

 خلوت بی مدعی سفره بی انتظار

 آخر عهد شبست اول صبح ای ندیم

 صبح دوم بایدت سر ز گریبان برآر

 دور نباشد که خلق روز تصور کنند

 گر بنمایی به شب طلعت خورشیدوار

 ای پیش گیرای برفروز مشغلهمشعله

 تا ببرم از سرم زحمت خواب و خمار

 خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع

 ناله موزون مرغ بوی خوش الله زار

 برگ درختان سبز پیش خداوند هوش

 هر ورقی دفتریست معرفت کردگار

 رست خیز تا به تماشا رویمروز بها

 تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار

 وعده که گفتی شبی با تو به روز آورم

 شب بگذشت از حساب روز برفت از شمار
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 دور جوانی گذشت موی سیه پیسه گشت

 برق یمانی بجست گرد بماند از سوار

 دفتر فکرت بشوی گفته سعدی بگوی

 دامن گوهر بیار بر سر مجلس ببار

 

 دبرآورد و بلبالن مستن هدرخت غنچ

 جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند

 مضان چنگ و نی شکستندیکسان که در ر

 ه بشکستندوبنسیم گل بشنیدید و ت

 بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط

 تندارف و عامی به رقص برجسزبسکه ع

 رود از خانقه یکی هشیاربـــه در نمی

 صوفیان مستنده پیش شحنه بگوید که ک

 

 کمال الدین اسماعیل

 های مغولعامحمله و قتل هـ.ق.( که در ۶۳۵ – ۵۶۸)الدین اسماعیل کمال

 .شادی می بیند یروازهبه قتل رسید، نوروز را د

 چوگشت از روی تو دلشاد نوروز

 در گنج طرب بگشاد نوروز
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 ن )مولوی(یموالنا جالل الد

های در بهارانه( .خهـ.  ۶۵۲ – ۵۸۶)الدین محمد بلخی موالنا جالل

و آمدن  هاـهنو شدن جانها و حالها، رفتن کهننو شدن طبیعت را با خویش، 

 زند.نوها پیوند می

 رسدهین که نگار می ،آب زنید راه را

 رسدبوی بهار می ،مژده دهید باغ را

 آن مه ده چهار را ،راه دهید یار را

 رسدنور نثار می ،کز رخ نوربخش او

 غلغله ایست در جهان ،چاک شدست آسمان

 رسدسنجق یار می ،دمدعنبر و مشک می

 رسدچشم و چراغ می ،رسدرونق باغ می

 رسدمه به کنار می ،رودغم به کناره می

 رودرود سوی نشانه میتیر روانه می

 رسدایم پس شه ز شکار میما چه نشسته

 کندسرو قیام می ،کندباغ سالم می

 رسدغنچه سوار می ،رودپیاده میسبزه 

 خورندخلوتیان آسمان تا چه شراب می

 رسدروح خراب و مست شد عقل خمار می

 چون برسی به کوی ما خامشی است خوی ما

 رسدزان که ز گفت و گوی ما گرد و غبار می



 احد قربانی دهناری     ها     بهارانه

134 
 

 

 بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد

 خوش و سرسبز شد عالم اوان الله زار آمد

 سوسن بشنو ای ریحان که سوسن صد زبان داردز 

 به دشت آب و گل بنگر که پرنقش و نگار آمد

 پرسد که چون بودی در این غربتگل از نسرین همی

 ها زان دیار آمدگوید خوشم زیرا خوشیهمی

 رقصیگوید که مستانه همیسمن با سرو می

 گوید که یار بردبار آمدبه گوشش سرو می

 ر درآمد که مبارک بادبنفشه پیش نیلوف

 که زردی رفت و خشکی رفت و عمر پایدار آمد

 زد چشمک آن نرگس به سوی گل که خندانیهمی

 بدو گفتا که خندانم که یار اندر کنار آمد

 صنوبر گفت راه سخت آسان شد به فضل حق

 که هر برگی به ره بری چو تیغ آبدار آمد
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 ز ترکستان آن دنیا بنه ترکان زیبارو

 ستان آب و گل به امر شهریار آمدبه هند

 ببین کان لکلک گویا برآمد بر سر منبر

 که ای یاران آن کاره صال که وقت کار آمد

 

 عید بر عاشقان مبارک باد

 عاشقان عیدتان مبارک باد

 عید ار بوی جان ما دارد

 در جهان همچو جان مبارک باد

 بر تو ای ماه آسمان و زمین

 بادتا به هفت آسمان مبارک 

 عید آمد به کف نشان وصال

 عاشقان این نشان مبارک باد
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 روزه مگشای جز به قند لبش

 قند او در دهان مبارک باد

 عید بنوشت بر کنار لبش

 کران مبارک بادکاین می بی

 عید آمد که ای سبک روحان

 های گران مبارک بادرطل

 چند پنهان خوری صالح الدین

 های نهان مبارک بادبوسه

 ی به من دهی گویمگر نصیب

 بر من و بر فالن مبارک باد

 شمس تبریز، همچو عید آمد

 بر من و دوستان، مبارک باد

 

 بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد

 نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد

 صبوح آمد صبوح آمد صبوح راح و روح آمد
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 خرامان ساقی مه رو به ایثار عقار آمد

 سنگ و ریگ روشن شدصفا آمد صفا آمد که 

 شفا آمد شفا آمد شفای هر نزار آمد

 حبیب آمد حبیب آمد به دلداری مشتاقان

 طبیب آمد طبیب آمد طبیب هوشیار آمد

 صداع آمدسماع آمد سماع آمد سماع بی

 وصال آمد وصال آمد وصال پایدار آمد

 ربیع آمد ربیع آمد ربیع بس بدیع آمد

 عذار آمدها و الله خوش ها و ریحانشقایق

 کسی آمد کسی آمد که ناکس زو کسی گردد

 مهی آمد مهی آمد که دفع هر غبار آمد

 ها را بخندانددلی آمد دلی آمد که دل

 میی آمد میی آمد که دفع هر خمار آمد

 کفی آمد کفی آمد که دریا در از او یابد

 شهی آمد شهی آمد که جان هر دیار آمد

 فتست اوکجا آمد کجا آمد کز این جا خود نر

 اعتبار آمدولیکن چشم گه آگاه و گه بی

 ببندم چشم و گویم شد گشایم گویم او آمد

 و او در خواب و بیداری قرین و یار غار آمد

 کنون ناطق خمش گردد کنون خامش به نطق آید

 شمار آمدرها کن حرف بشمرده که حرف بی
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 آمد بهار خرم و آمد رسول یار

 قراربی مستیم و عاشقیم و خماریم و

 ای چشم و ای چراغ روان شو به سوی باغ

 مگذار شاهدان چمن را در انتظار

 انداندر چمن ز غیب غریبان رسیده

 رو رو که قاعدست که القادم یزار

 گل از پی قدوم تو در گلشن آمدست

 خار از پی لقای تو گشتست خوش عذار

 ای سرو گوش دار که سوسن به شرح تو

 ر طرف جویبارسر تا به سر زبان شد ب

 غنچه گره گره شد و لطفت گره گشاست

 از تو شکفته گردد و بر تو کند نثار

 گویی قیامتست که برکرد سر ز خاک

 پوسیدگان بهمن و دی مردگان پار

 تخمی که مرده بود کنون یافت زندگی

 رازی که خاک داشت کنون گشت آشکار
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 نازد از نشاطشاخی که میوه داشت همی

 ت خجل گشت و شرمساربیخی که آن نداش

 آخر چنین شوند درختان روح نیز

 پیدا شود درخت نکوشاخ بختیار

 لشکر کشیده شاه بهار و بساخت برگ

 اسپر گرفته یاسمن و سبزه ذوالفقار

 گویند سر بریم فالن را جو گندنا

 آن را ببین معاینه در صنع کردگار

 آری چو دررسد مدد نصرت خدا

 دمارای نمرود را برآید از پشه

شرح و تفسیر این غزل، همراه با خوانش آن در آدرس زیر بشنوید و 

 بخوانید:

http://www.panevis.com/2013/07/shams-ghazal-1121.html 

 

 بهار آمد بهار آمد سالم آورد مستان را

 پیام آورد مستان را از آن پیغامبر خوبان

http://www.panevis.com/2013/07/shams-ghazal-1121.html
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 های مستان گفتزبان سوسن از ساقی کرامت

 شنید آن سرو از سوسن قیام آورد مستان را

 ز اول باغ در مجلس نثار آورد آنگه نقل

 چو دید از الله کوهی که جام آورد مستان را

 ز گریه ابر نیسانی دم سرد زمستانی

 چه حیلت کرد کز پرده به دام آورد مستان را

 بهم خوردند و نام و ننگ گم کردندسقاهم ر

 چو آمد نامه ساقی چه نام آورد مستان را

 سوزدها سپند و عود میدرون مجمر دل

 که سرمای فراق او زکام آورد مستان را

 درآ در گلشن باقی برآ بر بام کان ساقی

 ز پنهان خانه غیبی پیام آورد مستان را

 چو خوبان حله پوشیدند درآ در باغ و پس بنگر

 که ساقی هر چه درباید تمام آورد مستان را

 ها را بهار آورد و ما را روی یار آوردکه جان

 ها کدام آورد مستان راببین کز جمله دولت

 ز شمس الدین تبریزی به ناگه ساقی دولت

 به جام خاص سلطانی مدام آورد مستان را
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 یوسف کنعانیم روی چو ماهم گواست

 هان نخواستهیچ کس از آفتاب خط و گوا

 سرو بلندم تو را راست نشانی دهم

 راستتر از سروقد نیست نشانی راست

 هست گواه قمر چستی و خوبی و فر

 شعشعه اختران خط و گواه سماست

 ای گل و گلزارها کیست گواه شما

 هاستبوی که در مغزهاست رنگ که در چشم

 عقل اگر قاضیست کو خط و منشور او

 وقار و وفاستدیدن پایان کار صبر و 

 عشق اگر محرم است چیست نشان حرم

 آنک به جز روی دوست در نظر او فناست

 عالم دون روسپیست چیست نشانی آن

 آنک حریفیش پیش و آن دگرش در قفاست

 چونک به راهش کند آن به برش درکشد



 احد قربانی دهناری     ها     بهارانه

142 
 

 بوسه او نه از وفاست خلعت او نه از عطاست

 چیست نشانی آنک هست جهانی دگر

 هاستها رفتن این کهنهحالنو شدن 

 روز نو و شام نو باغ نو و دام نو

 هر نفس اندیشه نو نوخوشی و نوغناست

 رودرسد کهنه کجا مینو ز کجا می

 منتهاستگر نه ورای نظر عالم بی

 عالم چون آب جوست بسته نماید ولیک

 رسد نو نو این از کجاسترود و میمی

 خامش و دیگر مگو آنک سخن بایدش

 سخن گو بجو اصل سخن شاه ماست اصل

 شاه شهی بخش جان مفخر تبریزیان

 آنک در اسرار عشق همنفس مصطفاست
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 ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما

 هاای از تو آبستن چمن و ای از تو خندان باغ

 ای بادهای خوش نفس عشاق را فریادرس

 ای پاکتر از جان و جا آخر کجا بودی کجا

 حبش حیران شدم کاین بوی خوش ای فتنه روم و

 پیراهن یوسف بود یا خود روان مصطفی

 ای جویبار راستی از جوی یار ماستی

 هایی جان فزاها سیناستی بر جانبر سینه

 ای قیل و ای قال تو خوش و ای جمله اشکال تو خوش

 ماه تو خوش سال تو خوش ای سال و مه چاکر تو را

 

 امروز روز شادی و امسال سال گل

 نیکوست حال ما که نکو باد حال گل

 گل را مدد رسید ز گلزار روی دوست
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 تا چشم ما نبیند دیگر زوال گل

 مستست چشم نرگس و خندان دهان باغ

 از کر و فر و رونق و لطف و کمال گل

 سوسن زبان گشاده و گفته به گوش سرو

 اسرار عشق بلبل و حسن خصال گل

 جامه دران رسید گل از بهر داد ما

 دریم جامه به بوی وصال گلان میز

 گل آن جهانیست نگنجد در این جهان

 در عالم خیال چه گنجد خیال گل

 گل کیست قاصدیست ز بستان عقل و جان

 گل چیست رقعه ایست ز جاه و جمال گل

 گیریم دامن گل و همراه گل شویم

 رویم به اصل و نهال گلرقصان همی

 اصل و نهال گل عرق لطف مصطفاست

 صدر بدر گردد آن جا هالل گلزان 

 زنده کنند و باز پر و بال نو دهند

 هر چند برکنید شما پر و بال گل

 مانند چار مرغ خلیل از پی فنا

 در دعوت بهار ببین امتثال گل

 خاموش باش و لب مگشا خواجه غنچه وار

 خند زیر لب تو به زیر ظالل گلمی
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 افروز تویی اندر دل من مها دل

 هستند و لیک دلسوز تویییاران 

 شادند جهانیان به نوروز و به عید

 عید من و نوروز من امروز تویی

 

 خواجوی کرمانی

دوران مغول در . ق.( یکی از شاعران هـ ۷۵۲ - ۶۸۹)خواجوی کرمانی 

 .خود جشن نوروز را بدون دیدار دلبر کامل نمی داند هایبهارانه

 عید آمد و آن ماه دل افروز نیامد 

 خون شد و آن یار جگر سوز نیامددل 

 نوروز من ار عید برون آمدى از شهر

 چونست كه عید آمد و نوروز نیامد

 مه مى طلبیدند و من دلشده را دوش 

 در دیده جز آن ماه دل افروز نیامد

 آن ترك ختایی بچه آیا چه خطا دید 

 كامروز علی رغم بدآموز نیامد
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 خورشید چو رسمست كه هر روز برآید 

 نش هدف ناوك دلدوز نیامدجا

 تا كشته نشد در غم سوداى تو خواجو 

 در معركه عشق تو پیروز نیامد

 

 این بوی بهاراست که از صحن چمن خاست

 یا نکهت مشک است کز آهوی ختن خاست

 انفاس بهشت است که آید به مشامم

 یا بوی اویس است که از سوی قرن خاست

 این سرو کدام است که در باغ روان شد

 وین مرغ چه نام است که از طرف چمن خاست

 بشنو سخنی راست که امروز در آفاق

 هر فتنه که هست از قد آن سیم بدن خاست

 سودای دل سوخته الله سیراب

 در فصل بهار از دم مشکین سمن خاست
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 تا چین سر زلف بتان شد وطن دل

 عزم سفرش از گذر حب وطن خاست

 منآن فتنه که چون آهوی وحشی رمد از 

 گویی ز پی صید دل خسته من خاست

 هر چند که در شهر دل تنگ فراخ است

 دل تنگی ام از دوری آن تنگ دهن خاست

 عهدی است که آشفتگی خاطر خواجو

 از زلف سراسیمه آن عهدشکن خاست

 

 شیرازی حافظ

و شوق پا هایش سرادر بهارانه (هـ.خ. ۷۶۹ - ۷۰۶)حدود  حافظ شیرازی

دگرگونی طبیعت در حافظ آرزوی دگرگونی انسان و جامعه را است. شور 

آینده روشن در  به نویدو آزادی و خوشبختی زنده می کند. پیام و آرزوی 

 .هایش موج می زندبهارانه

 ساقیا آمدن عید مبارک بادت

 وان مواعید که کردی مرواد از یادت

 در شگفتم که در این مدت ایام فراق

 دادتو دل میبرگرفتی ز حریفان دل 

 برسان بندگی دختر رز گو به درآی

 که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

 شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
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 جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت

 شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت

 بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

 ات بازآوردچشم بد دور کز آن تفرقه

 دولت مادرزادتطالع نامور و 

 حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

 ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت

 

 مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد

 هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد

 برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز

 که سلیمان گل از باد هوا بازآمد

 عارفی کو که کند فهم زبان سوسن

 و چرا بازآمد تا بپرسد که چرا رفت

 مردمی کرد و کرم لطف خداداد به من

 کان بت ماه رخ از راه وفا بازآمد



 احد قربانی دهناری     ها     بهارانه

149 
 

 الله بوی می نوشین بشنید از دم صبح

 داغ دل بود به امید دوا بازآمد

 چشم من در ره این قافله راه بماند

 تا به گوش دلم آواز درا بازآمد

 گر چه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست

 به لطف از در ما بازآمدلطف او بین که 

 

 صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

 که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد

 هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای

 درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

 تنور الله چنان برفروخت باد بهار

 که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد

 به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش

 که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد

 ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع

 به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد
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 ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد

 چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد

 چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس

 سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد

 ظرود حافز خانقاه به میخانه می

 مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد

 

 بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن

 به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن

 رسید باد صبا غنچه در هواداری

 ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن

 طریق صدق بیاموز از آب صافی دل

 به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن

 ز دستبرد صبا گرد گل کالله نگر

 شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن

 عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد

 برد به وجه حسنبه عینه دل و دین می
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 صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار

 برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن

 حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو

 به قول حافظ و فتوی پیر صاحب فن

 

 یدرسید مژده که آمد بهار و سبزه دم

 وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید

 صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست

 فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید

 های بهشتی چه ذوق دریابدز میوه

 هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید

 مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب

 به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید

 امروزز روی ساقی مه وش گلی بچین 

 که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید

 چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد

 که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید
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 من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت

 ای نخریدکه پیر باده فروشش به جرعه

 گذرد دادگسترا دریاببهار می

 که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید

 

 د نوروزی وزیدابر آذاری برآمد با

 گوید رسیدخواهم و مطرب که میوجه می می

 امشاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه

 باید کشیدبار عشق و مفلسی صعب است می

 باید فروختقحط جود است آبروی خود نمی

 باید خریدباده و گل از بهای خرقه می

 گوییا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش

 دمیدح صادق میکردم دعا و صبمن همی

 با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ

 ای بویی شنیداز کریمی گوییا در گوشه

 دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک

 باید دریدای در نیک نامی نیز میجامه

 این لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفت

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX1-fuj6TLAhXwbZoKHQy2CbYQjRwIBw&url=http://www.gettyimages.com/detail/video/view-of-spring-scene-of-olympic-park-with-cosmos-stock-video-footage/176746758&psig=AFQjCNE3ChlzvOEGiO3NqIVthpa-lkaQAA&ust=1457080975944757


 احد قربانی دهناری     ها     بهارانه

153 
 

 وین تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دید

 حال مظلومان عشق عدل سلطان گر نپرسد

 گوشه گیران را ز آسایش طمع باید برید

 تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد

 چکیداین قدر دانم که از شعر ترش خون می

 

 آید نسیم باد نوروزیکوی یار میز 

 از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

 ای داری خدا را صرف عشرت کنچو گل گر خرده

 ها داد سودای زراندوزیغلطکه قارون را 

 ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است

 که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

 به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی

 به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

 چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست

 مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی
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 طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن

 کاله سروری آن است کز این ترک بردوزی

 گویم چو گل از غنچه بیرون آیسخن در پرده می

 که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

 ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست

 مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی

 کند عیبشصوفی میای دارم چو جان صافی و می

 خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی

 جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع

 که حکم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی

 به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم

 رسد روزیبیا ساقی که جاهل را هنیتر می

 می اندر مجلس آصف به نوروز جاللی نوش

 جرعه جامت جهان را ساز نوروزیکه بخشد 

 کند تنها دعای خواجه تورانشاهنه حافظ می

 ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی

 جنابش پارسایان راست محراب دل و دیده

 جبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزی
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 ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی

 من نگویم چه کن ار اهل دلی خود تو بگوی

 آید خیزبوی یک رنگی از این نقش نمی

 دلق آلوده صوفی به می ناب بشوی

 سفله طبع است جهان بر کرمش تکیه مکن

 ای جهان دیده ثبات قدم از سفله مجوی

 دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر

 از در عیش درآ و به ره عیب مپوی

 شکر آن را که دگربار رسیدی به بهار

 ق بجویبیخ نیکی بنشان و ره تحقی

 روی جانان طلبی آینه را قابل ساز

 ور نه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روی

 گویدگوش بگشای که بلبل به فغان می

 خواجه تقصیر مفرما گل توفیق ببوی

 آیدگفتی از حافظ ما بوی ریا می

 آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی

 

 ابن نصوح شیرازی

 ( هـ.ق. ۷۹۳سال )درگذشته به ابن نصوح شیرازی 

 بر انداخت نقاب از رخ خود باد بهار تا

 می زند بلبل سودازده گلبانگ هزار
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 امیرشاهی سبزواری

 (هـ. ق. ۸۵۷ -۷۶۶)امیرشاهی سبزواری 

 ای جوانی را جهان و بهار نو و است عید

 ای شادمانی گلی وصل به را مرغ هر

 

 اهلی شیرازی

( .ق هـ. ۹۴۲ – ۸۵۸)اهلی شیرازی غنچه باغ می شکفد ولی غنچه دل 

ت. هاست ولی او در حصار اسهنوز بسته است. گلگشت چمن برای آزاده

 در آستانه بهار از عزیزان در بند یاد کنیم.

 خندید گل و غنچه شکفت و چمن آراست

 آن غنچه پژمرده که نشکفت، دل ماست

 با خار غمم خار گل ای مرغ چمن چیست؟

 و خار تو در پاستکاین خار من اندر جگر 

 گلگشت چمن بر دل آزاده بود خوش

 ان چمن را به گل و سرو چه پرواستغمر

 

 طالب آملی

زده خواهد شد اگر ما همگام با شگفت( .قهـ.  ۱۰۳۶ – ۹۹۴)طالب آملی 

 شکفتن بهار نشکفیم.
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 آمد بهار و یافت جهان اعتدال نو

 مرغ دل از نشاط برآَورد بال نو

 بهار از چه نشکفدعالم شکفته شد ز 

 هجران کشیده ای که ببیند وصال نو

 نوروز تازه روی تر از فصل  گل رسید

 وز روی تازه دارد جهان را جمال نو

 می نوش کز دریچه اقبال رخ نمود

 روز نوی که مژده رساند ز سال نو

 آن قبله که گوشه ابروی دولتش

 قدر هالل کهنه شکست از هالل نو

 فیض او رسدبر باغ صفحه گر اثر 

 چون نهال نو علفیبالد به خویش هر 

 ای ابر ریزشی که بدان مایه فیض بحر

 هر دم خورد ز دست تو صد گوشمال نو

 آن صبح دولتی تو ، که هر روز روزگار

 بیند به روی بخت بلند تو فال نو

 آن بحر همتی تو ، که سرمایه نثار

 ابراز کف تو کسب کند چون سفال نو

 و جالل از فلک تراتا باد نام جاه 

 هر دم رساد مژده جاه و جالل نو
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 وحشی بافقی

هـ.خ.( در بهارانه هایش زایش بهار به دقت  ۹۶۱ – ۹۱۱وحشی بافقی )

و ما را به گشت گدار در چمن بهاری در بامداد فرا می  توصیف می کند

 .خواند

 بهار آمد و گشت عالم گلستان

 خوشا وقت بلبل خوشا وقت بستان

 لباسند یا لعل جامهزمرد 

 درختان که تا دوش بودند عریان

 دگر باغ شد پر نثار شکوفه

 که گل خواهد آمد خرامان خرامان

 چه سر زد ز بلبل اال ای گل نو

 ای پا به دامانکه چون غنچه پیچیده

 برون آکه صبح است وطرف چمن خوش

 چمن خوش بود خاصه در بامدادان

 نباشد چرا خاصه اینطور فصلی

 ل شکفته، لب غنچه خنداندل گ

 تو گویی که ایام شادی و عشرت

 به هم صحبتی عهد بستند و پیمان

 ببین صحبت عید با مدت گل

 ببین ربط نوروز با عید قربان

 ز هم نگسلد عهد شادی و عشرت

 چو دوران اقبال دارای دوران

 جهاندار صورت جانگیر معنی
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 شه کشور دل گل گلشن جان

 یبزرگ جهان و جهان بزرگ

 سر سروران جهان میر میران

 سرش سبز بادا که نخلی چو او نیست

 ز گردی که آید از آن طرف دامان

 به دامان یوسف نهفته است کحلی

 که روشن کند دیدٔه پیر کنعان

 جهان چیست مهمانسرای سخایش

 نمکدان مه و مهر نان و فلک خوان

 ز درگاه احسان عاجز نوازش

 سامانرسد زو به که کار جهان می

 نشاط شب اول حجله در سر

 رود پیرزن جانب بیت احزان

 به دوران انصاف و ایام عدلش

 به هم الفت گرگ و میش است چندان

 که بر عادت مادران گرگ ماده

 نخواهد جدا از لب بره پستان

 اگر پایه عدل اینست و انصاف

 وگر رتبٔه جود اینست و احسان

 عدالت به کسرا سخاوت به حاتم

 تهمت بود عین بهتان بود محض

 همیشه گشوده است بدخواه جاهش

 خدنگی کش از پشت خود جسته پیکان
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 ز فعل بد خویش افکنده دایم

 پی جان خود افعیی در گریبان

 به دست خود آورده ماری و آنرا

 نهاده سر انگشت خود زیر دندان

 زهی عقرب بی بصارت که خواهد

 که نیش آزمایی نماید به سندان

 و انگار پامال گشتیرو ای مور 

 جویی از پای پیل سلیمانچه می

 ای را به افزون ز دریاکم از قطره

 چه امکان نسبت کجا این کجا آن

 بجنبد از این بحر گر نیم قطره

 به کشتی نوحت کند غرق توفان

 چه کارت به سیمرغ و پروازگاهش

 ترا گر پری باشد ای مور نادان

 باین پر که باریست الحق نه بالی

 شاید پریدن ز پهنای عمانن

 به عهد تو ای از تو اطراف گیتی

 پر از قصر ومنظر پر از کاخ و ایوان

 بود جغد ممنون خصمت که او را

 همه خانمان گشته با خاک یکسان

 که گر خانه خصم جاهت نبودی

 بود در دهر یک خانه ویراننمی

 دل بد سگال تو و شادمانی
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 بود خانه مبخل و پای مهمان

 جود وی و اشک حسرتاساس و

 بود سقف فرسوده و روز باران

 عدوی تو آن قابل طوق لعنت

 به ابلیس آن راندٔه قهر یزدان

 ست طرح چنان اتحادیفکنده

 که خواهند سر بر زد از یک گریبان

 بخشد استاد فطرتبه جایی که می

 به هر صورتی معنیی در خور آن

 چو نوبت به معنی خصم تو افتد

 وینست فرمان مقرر چنین کرده

 که کلک نگارنده بر جای نطفه

 کشد صورتش را به دیوار زهدان

 به امداد حفظ دل راز دارت

 ست در طی کتمانکزو راز گیتی

 در آیینٔه صاف عکس مقابل

 توان داشت از چشم بیننده پنهان

 به یاقوت اگر موم را دعوی افتد

 کز آتش نیاید در او کسر و نقصان

 انشستهبر آید عرق بر جبین ن

 به نیروی حفظ تواز قعر نیران

 بساط فرح بخش دولت سرایت

 کرد رضوانبرابر به فردوس می
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 یکی نکته گفتش صریر در تو

 که رضوان شد از گفتٔه خود پشیمان

 که فردوس خوبست این هست اما

 که در پیش ما نیست تشویش دربان

 جوانبخت شاها غالم تو وحشی

 غالم ثناگر غالم ثنا خوان

 دعا و ثنای تو دارد برای

 زبان سخن سنج و طبع سخندان

 گرفتم که باشد دلم گنج گوهر

 گرفتم بود خاطرم ابر نیسان

 چه آید چه خیزد از این ابر و دریا

 نباشد اگر بر درت گوهر افشان

 لبم عاشق مدح خوانیست اما

 دلیری از این بیش پیش تو نتوان

 ز تصدیعت اندیشه دارم و گرنه

 حرف عاشق به پایانرسد کجا می

 اال تا به هر قرن یک بار باشد

 مالقات نوروز با عید قربان

 همه روز تو عید و نوروز باد

 وزان عید و نوروز عالم گلستان
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 تبریزی عذری

 ق( می گوید: ۱۰۳۸ - ۹۹۶ه عباس )زمان شاشاعر  تبریزی عذری

 آمد بهار و گل شد و نوروز هم گذشت

 هم گذشتگرد سرت نگشتم و این روز 

 

 هاللی جغتایی

بهار بی دلدار را نمی خواهد. می هـ. ق.(  ۹۳۶ه اللی َجغتائی )مرگ 

 خواهد همراه  یار به تماشای باغ و گل برود.

 اگر نه از گل نورسته بوی یار آید

 هوای باغ و تماشای گل چه کار آید؟

 رسد، آهنگ باغ کن، زان پیشبهار می

 آیدکه رفته باشی و بار دگر بهار 

 ز باده سرخوشی خود، زمان زمان، نو کن

 چنان مکن که رود مستی و خمار آید

 فتاده کشتی عمرم به موج خیز فراق

 امید نیست کزین ورطه بر کنار آید

 خسته خاک راه تو بادهزار عاشق دل

 ولی مباد که بر دامنت غبار آید

 ای ز آب حیاتجدا ز لعل تو هر قطره

 دار آیدمرا به دیده چو پیکان آب

 چو بار نیست بر این آستان هاللی را
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 از این چه سود که روزی هزار بار آید؟

 

 چمنی در که بــــود آیا رسدمی بهار

 ومن باشی تو یاسمین و گل پای نشسته

 

 صائب تبریزی

هـ. ق.  ۱۰۸۰ - ۱۰۰۰)صائب تبریزی هایش دل بهار با همه زیبائی

 تازه می کند.هایش را را پرخون و زخم (صفویه دوران

 از دل پرخون بلبل کی خبردارد بهار؟

 هر طرف چون الله صد خونین جگر دارد بهار

 شاهدان غیب رابی پرده جوالن می دهد

 منت بسیاربراهل نظر داردبهار

 مستی غفلت حجاب نشأه بیگانه است

 ورنه بیش از باده در دلها اثر داردبهار

 از قماش پیرهن غافل ز یوسف گشته اند

 هااز مردم کوته نظر دارد بهار شکوه

 خواب آسایش کجا آید به چشم شبنمش ؟

 همچو بوی گل عزیزی د رسفر داردبهار

 از سرشک ابروآه برق وهای وهوی رعد

 می توان دانست شوری در جگر داردبهار

 رنگ و بورا دام اطفال تماشا کرده است
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 ورنه صد دام تماشای دگر داردبهار

 اود درچمناز عزیزیهای شبنم می تر

 گوشه چشمی که بااهل نظر داردبهار

 از برای موشکافان دررگ هر سنبلی

 معنیی پیچیده چون موی کمر دارد بهار

 هر زبان سبزه او ترجمان دیگرست

 ازضمیر خاکیان یکسر خبر داردبهار

 ناله بلبل کجا از خواب بیدارش کند؟

 بالش نرمی که از گل زیر سردارد بهار

 زشوق عالم باال به خودبس که می بالد 

 خاک رانزدیک شد از جای برداردبهار

 می کند از طوق قمری حلقه نام سرورا

 قد موزون که راتا درنظر داردبهار

 عشق دردلهای سنگین شور دیگر می کند

 جلوه مستانه درکوه وکمر داردبهار

 قاصد مکتوب ما صائب همان مکتوب ماست

 از شکوفه نامه های نامه برداردبهار
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 طوفان گل و جوش بهار است ببینید

 ن برسرکار است ببینیداکنون که جها

 این آینه هایی که نظر خیره نمایند

 در دست کدام آینه دار است ببینید

 

 بیدل دهلوی

چشم به راه بهار و  .(ق هـ. ۱۱۳۳ ـ ۱۰۵۴)بیدل دهلوی عبدالقادر رزا می

 دیدار یار است.

 منتظران بهار بوی شکفتن رسید

 گلشن رسید گلها برید یار بهبه  مژده

 لمعٔه مهر ازل بر در و دیوار تافت

 جام تجلی به دست نور ز ایمن رسید

 نامه و پیغام را رسم تکلف نماند

 فکر عبارت کراست معنی روشن رسید

 گرد الم پاک رفت عشق ز راه خیال

 گلخن رسید خار و خس وهم غیر رفت و به

 فتگرصبر من نارسا باج ز کوشش 

 دست به دل داشتم مژدٔه دامن رسید

 عیش و غم روزگار مرکز خود واشناخت

 نغمه به احباب ساخت نوحه به دشمن رسید

 مطلع همت بلند مزرع اقبال سبز

 ریشه به نخل آب داد دانه به خرمن رسید

 زین چمنستان کنون بستن مژگان خطاست
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 آینه صیقل زنید دیده به دیدن رسید

 نشئٔه عمر دوبار بردم از این نوبهار

 ام از دیده رست دل به دل من رسیددیده

 سرو خرامان ناز حشر چه نیرنگ داشت

 هر چه ز من رفته بود با به مسکن رسید

 بیدل از اسرار عشق هیچکس آگاه نیست

 گاه گذشتن گذشت وقت رسیدن رسید

 

 کن کز خجالت یارهاای بهار جلوه بس

 در عرق شستند خوبان رنگ از رخسارها

 اتشود محو از فروغ آفتاب جلوهمی

 عکس در آبینه همچون سایه بر دیوارها

 ایمدماغ شکوهناله بسیار است اما بی

 ست بر طومارهابستن منفار ما مهری

 دل ومانده پست و بلند دهر نیستشوق

 نالٔه فرهاد بیرون است ازین کهسارها
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 اهل مشرب از زبان طعن مردم فارع است

 م دارد ز زخم خارهادامن صحرا چه غ

 دیدٔه ما را غبار دهر عبرت سرمه شد

 مردمک اندوخت این آیینه از زنگارها

 ست واعظ را به اظهارکمالالزم افتاده

 کّرناواری غریوش مایٔه گفتارها

 کوسه را ساز بزرگی ناقص استزاهدان

 باید اینجا در خور دستارهاریش هم می

 خدمتی ،، نیازی، مدارایی، امدادیلطفی

 ای ز معنی غافل آدم شو به این مقدارها

 ما زمینگیران ز جوالن هوسها فارغیم

 نقش پا و یک وداع آغوشی رفتارها

 هرکجا رفتیم داغی بر دل ما تازه شد

 سوخت آخر جنس ما ازگرمی بازارها

 کردکه بیدل نوبر تسلیمدرگلستانی

 سایه هم یک پایه برتر بود ز دیوارها
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 آیدمی من یار نسیم امروز

 آیدمی من انتظار گل بوی

 برسم رنگی به جلوه آن کز است وقت

 آیدمی من بهار و امآیینه

 

 هاتف اصفهانی

دوران زندیه و افشاریه( در  هجریهاتف اصفهانی )سده دوازدهم 

، تو سنبل و شمشاد در شگفت است که چگونه در این بهاران ایقصیده

از بیگانگان  ترس نامحرمان و از شرم بدون بخوان زیبارویان روزگار،

 کردند.افشان  زلفپریشان و  گیسو

 نسیم صبح عنبر بیز شد بر تودٔه غبرا

 خیز شد چون گنبد خضرازمین سبز نسرین

 ز فیض ابر آزاری زمین مرده شد زنده

 ز لطف باد نوروزی جهان پیر شد برنا

 صبا پر کرد در گلزار دامان از گل سوری

 در جیب و گریبان عنبر ساراهوا آکنده 

 عبیر آمیخت از گیسوی مشکین سنبل پرچین

 گالب افشاند بر چشم خمارین نرگس شهال

 به گرد سر و گرم پر فشانی قمری مفتون

 به پای گل به کار جان فشانی بلبل شیدا

 سزد گر بر سر شمشاد و سرو امروز در بستان

 چو قمری پر زند از شوق روح سدرٔه طوبی

 راخت قد بندگی صبح و کف طاعتچنار اف

 گشود از بهر حاجت پیش دادار جهان آرا

 پس آنگه در جوانان گلستان کرد نظاره

 نهان از نارون پرسید کای پیر چمن پیرا
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 چه شد کاطفال باغ و نوجوانان چمن جمله

 سر لهو و لعب دارند زین سان فاحش و رسوا

 چرا گل چاک زد پیراهن ناموس و با بلبل

 انجمن دمساز شد با ساغر و مینامیان 

 نبینی سر و پا بر جای را کازاد خوانندش

 رقصد میان باغ بر یک پاکه با اطفال می

 پریشان گیسوی شمشاد و افشان طرٔه سنبل

 نه از نامحرمان شرم و نه از بیگانگان پروا

 میان سبزه غلطد با صبا نسرین بی تمکین

 ازند رعنای نارعنعیان با الله جام می

 به پاسخ نارون گفتش کز اطفال چمن بگذر

 که امروز امهات از شوق در رقصند با آبا

 

  شهیدی قمی

 .( . قشهیدی قمی )سده نهم و اوایل سده دهم هـ

 نوبهار آمد دگر عالم گلستان شد چو تو

 ابر گریان گشت چون من باغ خندان شد چو تو

 

 فیاض الهیجی

 ق(۱۰۷۲)مفیاض الهیجی 

 نوروز و روزگار شکفترسید موسم 

 فرخنده گِل شادی، بهار شکفت
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 شیرازی قاآنی

ضمن وصف  بهارانه خود.( در قهـ. ۱۲۷۰  - ۱۲۲۳)قاآنی شیرازی 

 گیرد.نخستین روز بهار، به کوری چشم شیخ جام باده می 

 رساند باد صبا مژدٔه بهار امروز

 ز توبه توبه نمودم هزار بار امروز

 صحراهوا بساط زمّرد فکند در 

 بیا که وقت نشاطست و روزکار امروز

 سحاب بر سر اطفال بوستان بارد

 به جای قطره همی دٌر شاهوار امروز

 گل سورّی و اعتدال هوا ز نکهت

 چمن معاینه ماند به کوی یار امروز

 ز بوی سنبل و طیب بنفشه خطٔه خاک

 شدست بوم ختا ساحت تتار امروز

 گلهم از ترشح باران هم از تبسم

 خوار امروزوشست وقت حریفان بادهخ

 که چرخ مینایی بگیر جام ز ساقی

 ز فیض نامیه دارد به سر خمار امروز

 به بوی آنکه برآرد ز خاک تیره عقیق

 رنگ در نثار امروزشدست ابر شبه

 شدست نطع زمّرد ز ابر روی زمین

 که تا به سبزه خورد باده میگسار امروز

 مستندبدیع نیست دالگر جهانیان 
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 بدیع آنکه نشستست هوشیار امروز

 گلگونز عکس طلعت ساقّی و بادهٔ 

 زار امروزشدست مجلس ما رشک الله

 به یادگار عزیزان بود بهار عزیز

 یادگار امروزهست چه حاجت به چو دوست 

 که پیش اهل نظربتی ربود دل من 

 مسلمست به خوبی در این دیار امروز

 فته رخندگلبن شک بتان اگر به مثل

 بود به حسن و جمال او چو نوبهار امروز

 یکی به طرف دمن درگذر که برنگری

 ز شرم طلعت او الله داغدار امروز

 تو گویی آنکه ز عکس رخش بسیط زمین

 گردیده پرنگار امروزچون تنگ مانی

 بهر چه کام دل آمد مظفر آیی اگر

 ز دست او بکشی دّر شاهوار امروز

 ا بگوید شیخبنوش باده و بگذار ت

 روشن سیاهکار امروز که نیست همچون

 به زندگانی فردا چو اعتمادت نیست

 کوش و میندیش زینهار امروز به عیش

 به صیقل می روشن خدای را ساقی

 ببر ز آینٔه خاطرم غبار امروز

 ز ناله تا ببری آب بلبالن مطرب

 یکی به زخمه رنگ تار را بخار امروز
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 باد بهاربه فرق مجلسیان آستین 

 گلچهره و ببار امروزبگیر ساقی

 . . . . 

 عید شد ساقی بیا در گردش آور جام را 

 ام راپشت پا زن دور چرخ و گردش ای

 سین ساغر بس بود ای یار ما را روز عید

 سین، رندان دردآشام راگو نباشد هفت

 ی نو هست و من هخلق را بر لب حدیث جام

 ام راخواهم لبالب جاز شراب کهنه می

 وان و برخواند دعاهر کسی شکر نهد بر خ

 ـرینت طالبـــم دشنــــام رامن زلعل شک

 ی گندم به دستهرکسی را هست سیم و دانه

 انــــــدام رای خال تــــو سیــــممایلم من دانـــــه

 سیر بر خوان است مردم را و من از عمر سیر 

 آرام را ست از دلــــمدالرامی کــــه بـــــردهبی

 پستـــه و بــــادام، نقل روز نـــــوروز است و من

 با لب و چشمت نخواهــــم پسته و بــــــادام را

 سوزد و من ناالن چو عودعود اندر عید می

 بتی کـــــز خال هنـــدو، ره زند اسالم رابی

 بوسند و من زین غم هالکیکــدگر را خلق می

 کــام را؟شیرینکــــز چه بوسد دیگری آن شوخ 
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 سرکه بر دستار خوان خلق و همچون سرکه دوست

 رخ گلفـــــام راکنـــــــد با مـــــا تـــــرش، رنگیــــنمی

 

 فروغی بسطامی

دهنی بوسه به عیدی از شیرین( .. قهـ ۱۲۷۴ـ  ۱۲۱۳)فروغی بسطامی 

 گرفت.

 یا رب این عید همایون چه مبارک عید است

 ستدست بتان بوسیدهکه بدین واسطه دل 

 گرنه آن ترک سپاهی سر غوغا دارد

 ستپس چرا از گرٔه زلف زره پوشیده

 شاخی از سرو خرامندٔه او شمشادست

 عکسی از عارض رخشندٔه او خورشیدست

 نگه سیر بر آن روی نکو نتوان کرد

 ستبس که از خوی بدش چشم دلم ترسیده

 دوش در بزم صفا تنگ دهان تو چه گفت

 ستدلی رنجیدهآن خاطر هر تنگکه از 

 مطرب از گوشٔه چشمت چه نوایی سر کرد

 ستکه به هر گوشه بسی کشته به خون غلطیده

 تنگ شد در شکرستان دل طوطی گویا

 ستدهن تنگ تو بر تنگ شکر خندیده

 پیچددل یک سلسله دیوانه به خود می

 ستتا که بر گردنت آن مار سیه پیچیده
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 صبا نگرفته است حلقٔه زلف تو را دست

 ستذکر سودای تو را گوش کسی نشنیده

 با وجود تو نمانده است امیدی ما را

 که رخ خوب تو دیباچٔه هر امیدست

 عید فرخندٔه عشاق به تحقیق تویی

 ستکه سحرگه نظرت منظر سلطان دیده

 انبساط دل آفاق ملک ناصر دین

 ستکه بساط فلک از بهر نشاطش چیده

 جوان تا به سر تخت نشستآن که از بخت 

 خاک پایش ز شرف تاج سر جمشیدست

 ستتیغ او روز وغا گردن خصم افکنده

 ستدست او گاه سخا مخزن زر پاشیده

 آفتاب فلک جود فروغی شاه است

 ستکه فروغش به همه روی زمنی تابیده
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 زار گرفتندعید آمد و مرغان ره گل

 وز شاخه گل داد دل زار گرفتند

 چمن پردٔه بزاز دریدنداز رنگ 

 وز بوی سمن طاقت عطار گرفتند

 پیران کهن بر لب انهار نشستند

 مستان جوان دامن کهسار گرفتند

 زهاد ز کف رشتٔه تسبیح فکندند

 عباد ز سر دستٔه دستار گرفتند

 یک قوم قدم از سر سجاده کشیدند

 یک جمع سراغ از در خمار گرفتند

 دیک زمره به شوخی لب معشوق گزیدن

 یک فرقه به شادی می گلنار گرفتند

 یک طایفه شکر ز لب دوست مزیدند

 یک سلسله ساغر ز کف یار گرفتند

 یک جرگه بی چشم سیه مست فتادند

 یک حلقه خم طرٔه طرار گرفتند

 نوروز همایون شد و روز می گلگون

 کشان ساغر سرشار گرفتندپیمانه

 شیرین دهنی بوسه به من داد در این عید

 او قند به خروار گرفتند کز شکر

 میران و وزیران و مشیران و دلیران

 دربارگه شاه جهان بار گرفتند

 در پای سریر ملک مملکت آرا
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 بر کف شعرا دفتر اشعار گرفتند

 خدام در دولت دارای گهربخش

 بر سر طبق درهم و دینار گرفتند

 ابنای جهان عیدی هر سالٔه خود را

 گرفتنددار از شاه جوان بخت جهان

 اسکندر جمشیدسیر ناصردین شاه

 کز ابر کفش گوهر شه وار گرفتند

 فرخنده شد از فر شهی عید فروغی

 کز وی همه شاهان سبق کار گرفتند

 

 سدهی نعیم میرزا

تصویری  شاعر دوره قاجارهـ. ق.(  ۱۳۳۴ـ  ۱۲۷۲) میرزا نعیم سدهی

 دهد.دقیق و ظریف از آمدن بهار بدست می

 ارگرفت طفل رضیــــع بهــ فــّر جــــوانی

 لب ز لبــــــن شست بــاز شکوفه ی شیر خوار

 بــــــــــاز درختــــان شدند بـــارور و بــــاردار

ــــّر نهان هر چه داشت کرد عیان روزگـــار  س 

 تـــــــو گـــــویی امـــروز شد سّر خــــدا آشکار

***** 

 دیازى وزیفصل بهارى گذشت باد ا

 دیفواكه رنگ رنگ زهر شجر شد پد

 دیاه و سرخ و سپیبنفش و زرد و كبود ، س

 دیخت بیزحسرت بى برى خاك به سر ر

 زداغ دست تهى نار به خود زد چنار
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***** 

 نیباز شده بوستان رشك بهشت بر

 نیفه ماء و طیصورت هستى گرفت لط

 نیبه صورت گونه گون آمده ماء مع

 نیتون و تیفند ق و زپسته و بادام و جوز و 

 ب و اناریترنج و نارنج و به، آبى و س

***** 

 باغ توانگر گرفت شكر او تنگ تنگ

 م و زرش گونه گون لعل و د رش رنگ رنگیس

م ردش سنگ سنگیل كیزبرجدش ك  ل ز 

 ش چنگ چنگیآللى اش مشت مشت درار

 خزانه اش كوه كوه جواهرش بار بار

***** 

 ـرودین به ا ردی اوالد دادبـــــــه بـــــاغ بس فــ

 پس آن کـــــــــه اردیبهشت به دست خـرداد داد

 پس مـــــــــه خـــردادشان به تیـــر و مرداد داد

 گــــــــــــاه به دایـــه سپرد گــاه به استــــاد داد

 تـــــــــا همه اطفــــال بـــــاغ شدند کامل عیـار

***** 

 آورد شاخشكوفه در نوبهار چون بدر 

 خت چون ثمر آورد شاخیكنون شكوفه بر

 گر بار و برآورد شاخیك دیبر اثر 

 خ برآورد شاخیخ، بیدانه برآورد ب

 شاخ برآورد برگ، برگ برآورد بار

***** 

 طـــــــارم  پیچــــان تـــــاک، سپهـــْر آیین بَود

 خوشــــه ی انگــــور او سهیل و پرویــن بود

 نیلـــوفری دسته ی نسرین بودبـــــــه شـــاخ 
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 یـــــا به کف شیخ شهر س بحه ی سیمیــن بود

 یـــــا به گلـــوی عجــــوز َعقد د ر  شـــاهــوار

***** 

 طبیعت لعــــــل ســــاز لعــــل تراشیــــده باز

 لعــــــــل تراشیــــده را پهلــــوی هم چیده باز

 ـره پیچیده بازپهلــــــوی هم چیــــده را به نقـ

 به نقـــــره پیچیـــده را به حقّـــه پوشیده بــاز

 به حقّــــه پوشیـــــــده را به نـــام نامیده نــار

***** 

 درخت نــــــــارنج بــــود دختـــرکی کامــــله

 ز نفـــــــخ بــــاد بهـــــار به بـــاغ شد حـامله

 ـــدد قـــــابلهطفــــــــل سمینی بــــــــزاد بی م

 طفـــــــل سمینش شــــــده بـــدن پـــر از آبله

 بـــــه چهـــــر گلگـــونش ماند آبله ی آب دار

***** 

 بـــر ز بـــر  شـــاخ بین سیبک سیمیـن ذقـــــن

 نیمه رخش ســرخ  دوست نیمه رخش زرد  من

 عاشـــق و معشــوق کی رود به یک پـیـــرهن

 عاشقی است کشته و خونین کفــــننــی غلطم 

 بــــــه جـــــــرم دلـــدادگی زدند او را بــــه دار

***** 

 درخت امـــــــرود بیــــــن حکمتــــــی انگیخته

 صـــــــراحی ای ساخته در او شکــــر ریخته

 مشک و گل و زعفــــــران بـــه هم در آمیخته

 شاخـــــه آویختـــــهبــــرابــــر آفتاب بــــــــــه 

 کـــــــــز پس  شش مــــه شود دوای بیمار  زار

****** 

 مهندس طبـــع ســــاخت ز هندوانــــــه کـــــره
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 علـــــــــــوم جغرافیـــــا درج در او یکســـــره

 جزیـــــره و بّر و بحـــر چشمه و کـوه و دره

 رهبــــه عرض چــــون بـایدش زدن دگر دایـــ

 بـــــــزن خط استـــــوا بر خط نصف النّهــــار

***** 

 روی دالرای بـــــــه از چــــه سبب زرد شــد

 چهـــــــر مصفّـــای او از چــه پر از گرد شـد

 گمــــــان بـرم همچــــو من جفت غم و درد شد

 چنیــن شــــــــود هر که او ز دلبــرش فرد شد

 ز هجــــر زار و فکـــارچنانکه من گشتـــه ام 

***** 

 بــــــــه جـان رسیـــدم ز درد ساقیکا خیز خیز

 از آن می َدرد ســـوز به ســـــاغرم ریـز ریـز

ــــــَرد خاک سیه بیـز بیـز  ز می بـــــه چشم خ 

 نـــــــامه کنـم سخت سخت خامه کنم ریز ریز

 جــــــــامه کنم چـاک چـاک چـامه کنم پار پار

***** 

 آتش عشق و جنــــــــون شعله زنـد گــاه گــاه

 گــــــــاه کنـــــــــم وای وای، گـــاه کشـــم آه آه

 نـــــــاله کنــان سـال سـال، مویه زنان ماه ماه

 صبــــــح چــو کبک دری، خنــده زنم قـاه قـاه

 شـــــام چــــو مرغ سحــر، گریه کنم زار زار

***** 

 

 ریپری حصا

 هـ. خ.(  ۱۲۷۰)درگذشت  پری حصاری یا پری بخارایی
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 هر نفس در چشم من حس دیگر دارد بهار،

 از گل رویت مگر بوی اثر دارد بهار.

 جلوه و رنگ گلستانی که در آینه داشت،

 یک جهان حیرانی بر اهل نظر دارد بهار.

 از چی روست، بهر ایثار قدت گر نیست،ای ماه،

 .مشت زر دارد بهار ی گلاین قدر در کیسه

 زندگی بخشد جهان ریگ سرما کشته را،

 ی خضر و دمی عیسی مگر دارد بهار؟!چشمه

 هر گلی را دستگاه و رنگ و بوی دیگر است،

 عالم آن قدر دارد بهار.حکم ربانی به

 فیض ارباب کرم تخصیص نیک و بد نداشت،

 در سواد شهر و صحرا یک نظر دارد بهار.

 و عشق صاحب دولتی، از پری در باغ حسن

 چشم یک گل خنده ی زخم جگر دارد بهار.

 

 میرزا ابوالقاسم قائم مقام

 هـ. خ.( ۱۲۱۴ ـ ۱۱۵۸میرزا ابوالقاسم قائم مقام )

 فر فروردین

 باز باغ از فر فروردین جوان شد

 گلستان چون روی یار دلستان شد

 ری آبیاریباغ را ابر بها

 حگاهی باغبان شدکرد و با صب

 گلزار آن چنان شد کز نکوئیطرف 
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 خود گوئی رشک گلزار جنان شد

 الفت سرو و تذرو و بلبل و گل

 چون وصال دوستان در بوستان شد

 گاه چون معشوق و عاشق با شقایق

 سبزه جفت و گه سمن با ارغوان شد

 الله های روشن اندر صحن گلشن

 طیره بخش روشنان آسمان شد

 قطره های ژاله بر رخسار الله

 عرق بر روی یار مهربان شدچون 

 آفتاب از ابر چون رخسار خوبان

 گه نهان شد در نقاب و گه عیان شد

 

 الدین گیالنیاشرف

در یک بهارانه  (خ ۱۳۱۳ - ۱۲۴۹) ، نسیم شمال،گیالنی الدیناشرف

تازگی دارد و هائی را مطرح می کند، که هنوز پس از صد سال، پرسش

 .منطبق استما سیاسی و اجتماعی ایران  بر اوضاع

 نوروزی خلعت

 ؟دهر شد ظلمتکده شمشیر اسکندر کجاست

 ؟آب حیوان مضمحل شد خضر پیغمبر کجاست

 ؟تشنه لب مردیم آخر ساقی کوثر کجاست

 ؟بلورین جام او شربت به ما کی می رسداز 

 ؟عید نوروز آمده خلعت به ما کی می رسد

 ؟کی می رسد وعده ی آسایش و راحت به ما

 ؟موقع ارزانی نعمت به ما کی می رسد
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 ؟الله ای از گلشن جنّت به ما کی می رسد

 بوی عشقی نیست پیدا، عشقبازان را چه شد؟

 شیرمردان را چه آمد، سرفرازان را چه شد؟

 خون چکید از برگ گل، باد بهاران را چه شد؟

 ای از روضه رحمت به ما کی می رسد؟نفخه

 م و مردی و جود و سخاستقحطی انصاف و رح

 انصافی و ظلم و جفاسترونق بازار بی

 حال ما امروز همچون حالت مرغ هواست

 یارب آن سیمرغ با قدرت به ما کی می رسد؟

 برنداحترامی مینام ما را جمله با بی

 برندحاصل مایملک ما را تمامی می

 طوطیان در شکرستان تلخکامی می برند

 به ما کی می رسد؟یار شیرینکار خوش صحبت 

 اساس جمشیدی عید و بهار فصل اندرین

 التماس خلعت جمله پادشاهان از کنیم می

 لباس و رخت نه و است جنگ این صلح ما خلعت

 ؟رسد می کی ما به شوکت و خلعت این ی وعده

 است امنیت و آسایش و راحت ما خلعت

 است ملیّت این استقالل و روح ما خلعت

 است جدیّت و کوشش ایران بهر ما خلعت

 ؟رسد می کی ما به جدیّت و اقدام و جنبش

 بیار را خم ی وباده جام و است نوروز عید

 بیار افزا روح سوهان و پشمک و باقلوا

 بیار حلوا و ارده نداری گر پشمک و نقل
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 ؟رسد می کی ما به زحمت بی قند های کله

 است یکی کشور اندرین دوشاب و دوغ دریغا ای

 است یکی خر صوت و داوود ی نغمه بعضی پیش

 است یکی کشور مفخر میرزا کالم با سعدی شعر

 ؟رسد می کی ما به فطرت خوش صراف ی مژده

 

 صدرالدین عینی

 (۱۲۵۷ – ۱۳۳۳صدرالدین عینی )همه سوی گسترده در بهار، با جنبش 

 ما به کار و آفرینش فرا می خواند.شاعر بزرگ تاجیکستان، 

 بامدادیایام بهار و 

 وقت فرح است و گاه  شادی

 برجانب مرغزار بینی

 هرسو گل و الله زار بینی

 هست آب  روان، روان به هر سو

 سبز است ز سبزه ها لب  جو

 از بوی گل و گیاه نوخیز

 باد  سحری است عنبرآمیز

 گل خرم و برگ  تاک خرم

 از سبزه تمام خاک خرم

 زنبور  عسل کشد ز هر سو

 خشبو شیره ز شکوفه های

 گنجشک به سعی خویش، دانه

 از دشت بََرد به سوی خانه

 خواه مور است و خواه مار است
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 غرق عمل است و محو کار است

 عیب است که آدمی در این حال

 بیکار به گوشه ای بخوابد

 دنیا همه گشته است فعال

 او بر کاری نه بر شتابد

 

 بهارملک الشعراء 

ضمن تصویر زیبای هـ. خ.(  ۱۳۳۰ـ  ۱۲۶۵) محمدتقی بهار هایانهبهار

 .استو مردم آزادی عشق به دگرگونی طبیعت، سرشاز از 

  
 ملک الشعرا بهار
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 ی نــــو داد فکــر باده کنیدبهــار مــژده

 ز عمر خویش درین فصل استفاده کنید

 ی کم و بیشخوریــد باده، مدارید غصه

 که غصه کـــم شود ار باده را زیاده کنید

 ی مقـام رفیعاسب است به شکرانهمن

 گـــر التفـــات بـــه یاران اوفتــــــاده کنیــد

 گفتبه باد رفت سر شمع و همچنان می

 داده، کنیدکه فکر مردم هستی به باد 

 ، الزم نیستهجوم عام به قتل بهار

 که خود به قتلگه آید، اگر ارداه کنید

 

 رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود

 درود باد بر این موکب خجسته، درود

 به کتف دشت یکی جوشنی است مینا رنگ

 به فرق کوه یکی مغفری است سیم اندرود

 سپهر گوهر بارد همی به مینا درع
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 سحاب لؤلؤ پاشد همی به سیمین خود

 شکسته تاج مرصع به شاخک بادام

 گسسته عقد گهر بر ستاک شفتالود

 نشکفتههای به طرف مرز بر آن الله

 آلودهای خونچنان بود که سر نیزه

 به روی آب نگه کن که از تطاول باد

 چنان بود که گه مسکنت جبین یهود

 صنیع آزر بینی و حجت زردشت

 گواه موسی یابی و معجز داوود

 به هرکه درنگری، شادیی پزد در دل

 به هرچه برگذری، اندهی کند بدرود

 ه زریکی است شاد به سیم و یکی است شاد ب

 یکی است شاد به چنگ و یکی است شاد به رود

 اند و لیکهمه به چیزی شادند و خرم

 مرا به خرمی ملک شاد باید بود
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 بگریست ابر تیره به دشت اندر

 وز کوه خاست خندٔه کبک نر

 خورشید زرد چون کله دارا

 ابر سیه چو رایت اسکندر

 بر فرق یاسمین، کله خاقان

 قیصربر دوش نارون، سلب 

 قمری به کام کرده یکی بربط

 بلبل به نای برده یکی مزمر

 نسرین به سر ببسته ز نو دستار

 الله به کف نهاده ز نو ساغر

 نوروز فر خجسته فراز آمد

 در موکبش بهار خوش دلبر

 آن یک طراز مجلس و کاخ بزم

 این یک طراز گلشن و دشت و در

 آن بزم را طرازد چون کشمیر

 چون کشمر این باغ را بسازد

 هر بامداد، باد برآید نرم

 وز روی گل به لطف کشد معجر

 خوی کرده گل ز شرم همی خندد

 چون خوبرو عروس بر شوهر

 بر خار بن بخندد و سیصد گل

 چون آفتاب سر زند از خاور

 مانند کودکان که فرو خندند
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 آنگه کشان پذیره شود مادر

 قارون هر آنچه کرد نهان در خاک

 اک برآرد سراکنون همی ز خ

 زمرد همی برآید از هامون

 لؤلؤ همی بغلتد در فرغر

 پاسی ز شب چو درگذرد گردد

 باغ از شکوفه چون فلک از اختر

 برف از ستیغ کوه فرو غلتد

 هر صبح کآفتاب کشد خنجر

 

و  خون می شوداز نارواداری و جنگ دلملک الشعراء  ،با آمدن بهار

 .پریشانی وطن را می سراید

 خونین کفن از خاک سر آورده برونالله 

 خاک مستوره فلب بشر آورده برون
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 نیست این اللٔه نوخیز، که از سینه خاک

 پنجه جنگ جهانی جگر آورده برون

 رمزی از نقش قتالست که نقاش سپهر

 بر سر خامه ز دود و شرر آورده برون

 های حریقیاکه در صحنٔه گیتی ز نشان

 برونذوق صنعت اثری مختصر آورده 

 منکسف ماه و براو هالٔه خونبار محیط

 طرحی از فتنه دور فمر آورده برون

 دل ماتمزدٔه مادر زاریست که مرگ

 از زمین همره داغ پسر آورده برون

 شعلٔه واقعه گوییست که از روی تالل

 دست مخبر به نشان خبر آورده برون

 دست خونین زمین است که از بهر دعا

 آورده برونجویانه زکوه وکمر صلح

 آتشین آه فرو مردٔه مدفون شده است

 ور آورده برونکه زمین از دل خود شعله

 های جگرستهای کفن و سوختهپاره

 کزپی عبرت اهل نظر آورده برون

 استشده و آرزوی خاک شده مدفون عشق

 کش زمین بیخته در یکدگر آورده برون

 ها زآهن سرخست که در خاور دورپاره

 خاک و سر از باختر آورده برونرفته در 

 است بهمفشردهخاکدرشکمخونبس که
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 لخت لختش ز مسامات سر آورده برون

 های وطن خواهانستراست گو که زبان

 که جفای فلک از پشت سرآورده برون

 یا ظفرنامچٔه لشگر سرخست که دهر

 بر سر نیزه به یاد ظفر آورده برون

 یا به تقلید شهیدان ره آزادی

 سبز قبا سرخ پر آورده برون طوطی

 یاکه بر لوح وطن خامٔه خونبار بهار

 نقشی از خون دل رنجبر آورده برون

 

 اقبال الهوری

سراسر  هایش ازانهدر بهار( .خهـ.  ۱۳۱۷ـ  ۱۲۵۶)محمد اقبال الهوری 

 .یاد می کند ،سرزمین نوروز، از کشمیر تا شیراز

 بیا که بلبل شوریده نغمه پرداز است

 الله، سراپا کرشمه و ناز استعروس 

 نوا ز پردٔه غیب است ای مقام شناس

 نه از گلوی غزل خوان نه از رگ ساز است

 کسی که زخمه رساند به تار ساز حیات

 ز من بگیر که آن بنده محرمراز است

 مرا ز پردگیان جهان خبر دادند

 ولی زبان نگشایم که چرخ کج باز است
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 سخن درشت مگو در طریق یاری کوش

 که صحبت من و تو در جهان خدا ساز است

 کجاست منزل این خاکدان تیره نهاد

 که هر چه هست چو ریگ روان به پرواز است

 تنم گلی ز خیابان جنت کشمیر

 استدل از حریم حجاز و نوا ز شیراز 

 

 فصل بهار

 خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار

 طوطی و دراج و سار     مست ترنم هزار

 کشت گل و الله زار      بر طرف جویبار

 چشم تماشا بیار

 خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار

 خیز که در باغ و راغ قافلٔه گل رسید

 مرغ نوا آفرید          باد بهاران وزید
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 حسن گل تازه چید      گریبان دریدالله 

 عشق غم نو خرید

 خیز که در باغ و راغ قافلٔه گل رسید

 بلبلگان در صفیر ، صلصلگان در خروش

 ای که نشینی خموش    خون چمن گرم جوش

 بادٔه معنی بنوش         در شکن آئین هوش

 نغمه سرا گل بپوش

 بلبلگان در صفیر ، صلصلگان در خروش

 ذار گوشٔه صحرا گزینحجره نشینی گ

 آب روان را ببین  بر لب جوئی نشین

 لخت دل فرودین   نرگس ناز آفرین

 بوسه زنش بر جبین

 حجره نشینی گذار گوشٔه صحرا گزین

 دیده معنی گشا ای ز عیان بیخبر

 نیمٔه آتش به بر    الله کمر در کمر

 شبنم اشک سحر   می چکدش بر جگر

 در شفق انجم نگر

 گشا ، ای ز عیان بیخبردیدٔه معنی 

 خاک چمن وانمود راز دل کائنات

 جلوه گریهای ذات    بود و نبود صفات

 آنچه تو خوانی ممات   آنچه تو دانی حیات۔

 هیچ ندارد ثبات

 خاک چمن وانمود راز دل کائنات

 

 نیما یوشیج
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( آرمان هـ. خ. ۱۳۳۸ – ۱۲۷۴نیما یوشیج ) قلب در ،دگرگونی بهار

 می کند.رهائی را زنده 

 شاید این شکسته پاره ها

 ذره ذره این ترانه ها

 شاید بغض این

 گلوی خسته ام

 در این بهار

 و روز نو

 سر هفت سین نگاه تو

 تحویل شود

 

 یاریپژمان بخت

ـ ۱۳۵۳پژمان بختیاری )هرچند غنچه در باغها خنده می زنند اما غنچه دل 

 غمگین است.( ۱۲۷۹

 استآن دشمنی که دوست نگردد دل من 

 آن عقده ای که حل نشود مشکل من است

 از دشمنان چگونه شکایت توان نمود

 جایی که پاره ی تن من قاتل من است

 آمد بهار و غنچه ی دل خنده زد به شاخ

 آن غنچه ای که خنده نبیند دل من است

 بی غم نبوده ام نفسی تا که بوده ام

 گویی که غم سرشته در آب و گل من است

 دانه ی اشکی است، ای دریغشاخ غمی است، 
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 از ک شته ی وجود همین حاصل من است

 غرقم به بحر حیرت و راه نجات نیست

 دستم اگر به مرگ رسد ساحل من است

 شادان به یک نگاه که غافل کند کسی

 گر هست در زمانه دل غافل من است

 گفتم مرو بجز دل من در دل کسی

 گفتا که این خرابه کجا قابل من است

 

 زادهتورسون میرزا

که در تداوم و رسمیت ( هـ. خ. ۱۳۵۶ - ۱۲۹۰زاده )میرزا تورسون

روز در تاجیکستان نقش بنیادی داشت، در بهارانه خود از بخشیدن نو

 چنگ بنوازنند تا همه پایکوبی کنند.می خواهد  نوازندگان

 بهار

 د بهار از رخ زیبامنظر،بگشاپرده 

 .بست سرمای زمستان ز وطن رخت سفر

 باغ، هنظر افتاد مرا سوی گل و الل

 همه آراسته دیدم، همه را تازه و تر.

 قدکشی دارد و سرسبز شده سرو چمن،

 .دختر آزاد بشر به مثال پسر و

 آرددمد و باد صبا میبوی خوش می

 به مشام من از آن نکهت جانبخش خبر.

 بلبل مست به شاخ گل بشکفته باغ

 سراید ز دل شاد به هنگام سحر.می

 چون بدیدم گل بشکفته، از آن گشت عیان
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 لب پرخنده محبوبة دوران به نظر.

 رخی روی؟: ای گل، ز کجا یافتی این سگفتم

 رنگ رخ یار تو به من کرد اثر.»گفت: 

 چو شود از پی کارش سحر از خانه برون،

 کند با طرب و شادی از این باغ گذر.می

 من فقط خّرمی و اوج و شکوفتن دارم،

 «.اثری نیست در ایّام دیگر ز خزانم

 ز جواب خوش گل شاد شدم، خندیدم،

 :فکر استاد چمن پرورم افتاد به سر

 باغبان از دل و جان تربیّت باغ نمود،

 هر یکی ریشة پروردة او داد ثمر.

 او به چشم خرد نوع بشر نور دهد،

 نزد وی سرخم و تسلیم شده شمس و قمر.

 مطربا، چنگ بزن، تا که برقصیم همه

 در بهار وطن شاد به آهنگ ظفر.

 

 به استقبال بهار

 فیض خود را بر سر ما، ای بهاران، ریز ریز،

 .ان ریز ریزاز سر شهر و دهات تاجیکست

 وارت را به صحراهای کشتنهرهای نقره

 چون عرق های جبین مرد دهقان ریز ریز.

 دسته چیده گل های سفید خویش را-دسته

 کاران* ریز ریز.پختهدر زمین های وسیع 
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 غبار صبحدمهمچو نور آفتاب بی

 های صاف را از کوهساران ریز ریز.چشمه

 نهد،هر کجا خرم نما که خلق ما پا می

 بو کند تا از رخ گل های خندان، ریز ریز.

 پنبه کاران –پخته کاران  *

 

 بهاریه

 بهار آمد، صدای بلبل آمد،

 نسیم فارم و بوی گل آمد.

 صحرا به بر کرد، لباس سبز را

 کاله سپ سفید آلو به سر کرد.

 پس از باریدن باران نیسان

 چه زیبایند دشت و کوهساران.

 بهار آمد، چمن گلپوش آمد،

 دل ما، بّچگان، در جوش آمد.

 دویدیم و به سوی باغ رفتیم،

 همه مانند گل بالیده گفتیم:

 -درخت نو به باغ نو شنانیم

 .درخت سیب و شفتالو رسانیم

 * روید،ه باغ ما درخت ناکب

 .رنگ و تاک رویدانار الله

 همان سالی که آنها بار آرند،

 به ما خرسندی بسیار آرند.
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 هر جوانی ** بایدمچورینوار

 نماید کشف سّر باغبانی.

 گالبی -ناک  *

 ، باغدار معروف روسیمانند مچورین –مچورین وار  **

 

 تیر و کمان

 برآمد، *دیروز بعد باران تیر و کمان

 بیراق نوبهاران پرتوفشان برآمد.

 های باران در آفتاب تاباناز قطره

 رخساره تر نموده، ابروکمان برآمد.

 با رنگ های دلکش، با چهرة منقّش

 حسن زمین دمیده، فّوارسان برآمد.

 از کوه تا به کوهی، از دشت تا به دشتی

 خرام هندوستان برآمد.طاووس خوش

 د ظلم رسته،مرغ قفس شکسته، از بن

 چون رمز دوستی خلق جهان برآمد.

 کردم گمان که از دل صوت هزار منزل

 چون موج های ساحل در یک زمان برآمد.

 کمان رنگین – کمان و تیر *

 

 محمد حسین شهریار
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در جان خود  را بهار (هـ.خ. ۱۳۶۷ – ۱۲۸۵) محمد حسین شهریار

 احساس می کند، هرچند تنش یاری نمی کند.

 بهار آمد خوش آمد بهار آمد

 بهاری دلگشا و دلکش آمد

 نگارین کاروان گل به صحرا

 طالیی مهد و نیلی مفرش آمد

 شکوفه با کاله ترک دوزی

 بنفشه با قبای زرکش آمد

 مرا به یاد ایام جوانی

 به سر،سودای یاری مهوش آمد

 خمیده شاخ گل از غنچه گویی

 کمانداری به تیرو ترکش آمد

 شوه ای دادبه جام الله شبنم ع

 که نرگس را به دل ضعف و غش آمد

 به یاد چشمه های سینه ی کوه

 دلم مومی شد و در آتش آمد

 زشش سو دلستانان پنجه و ما

 یکی دل کو دچار هر شش آمد

 همه گل های مردم سر به راهند

 سرکش آمد گل من سرگران و
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 هنوزم پای جان جلد است و چاالک

 اگر پای تنم لخت و لش آمد

 می ،لب میاال شهریارا به هر

 حریفی جو که بی غل و غش آمد

 

 آید یار یاد خاطر به آید بهار گه هر مرا

 آید بهار گه هر مرا آید یار یاد بخاطر

 زاری کند آذاری ابر گل ی خنده پیش چو

 آید زارزار های ناله هوای سر در مرا

 گل ای هزار دردم شود آید هزار فریاد چو

 هزارآید فریاد چو گل ای هزار دردم شود

 گاهی سحر باد دم بخشد دگر جان مرا

 آید یار زلف نسیم گاهی سحر باد از که

 هامون دامن در دمد دلکش و خوش سر الله چو

 آید داغدار گل ای تو از دور من خونین دل

 نگارینم نوشین نقش آید یادم بحسرت

 آید نگار و نقش از پر نسرین و گل از چون چمن

 گیتی شد سرسبز چمن نهاالن آید ببار

 آید ببار کی الهی من آرزوی نهال

 آلود خواب چشم با رخ خورشید آن که باشد خوش چه
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 آید دار زنده شب من بالین به هجران شب

 شد نخواهد وا من ی پژمرده غنچه چون دل

 آید بهار ره صد گر و روید گل بار صد اگر

 کن مکرر شیرین ی نغمه آن شهریار خدارا

 آید یار یاد خاطر به آید بهار گه هر مرا

 

 نوبهار آمد و چون عهد بتان توبه شکست

 فصل گل دامن ساقی نتوان داد ز دست

 کاسه و کوزه ی تقوی که نمودند درست

 دیدم آن کاسه به سنگ آمد و آن کوزه شکست

 باز از طرف چمن ناله ی بلبل برخاست

 عاشقان بی می و معشوق نخواهند نشست

 باره گل از گلبن رستمژدگانی که دگر 

 بلبل سوخته خرمن ز غم هجران رست

 سرخ گل خنده زد و ابر به کوهسار گریست

 الله بگرفت قدح بلبل عاشق شد مست

 گرفتد بر سر من سایه ی آن سرو بلند

 پیش چشمم فلک بر شده بنماید پست

 بخت اگر یار شود رخ به میخانه کشم

 من د ردی کش ، سودا زده ی باده پرست
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 ه ها داشتم از عشق تو چون ساز و فلکنغم

 گوشمال آنقدرم داد که تا رشته گسست

 خبرت هست که دیگر خبر از خویشم نیست؟

 خبرت نیست که آخر خبر از عشقم هست؟

 دلرباتر ز رخت در دمنی گل ندمید

 دلگشاتر ز لبت در چمنی غنچه نبست

 شهریارا دگر از بخت چه خواهی که برند

 و را دست به دستخوبرویان غزل نغز ت

 

 پروین اعتصامی

خواهد در یک بهارانه از بهار می (۱۳۲۰ – ۱۲۸۵پروین اعتصامی )

 ها پاک کند.کند، جهان را هم از آلودگیهمانگونه که طبیعت را زیبا می

 نوروز

 دم، نسیمی روح پرورسپیده

 وزید و کرد گیتی را معنبر

 تو پنداری، ز فروردین و خرداد

 پیغام آور بباغ و راغ، بد

 برخسار و بتن، مشاطه کردار

 عروسان چمن را بست زیور

 گرفت از پای، بند سرو و شمشاد

 سترد از چهره، گرد بید و عرعر

 ز گوهر ریزی ابر بهاری

 بسیط خاک شد پر لؤلؤ تر
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 مبارکباد گویان، در فکندند

 درختان را بتارگ، سبز چادر

 نماند اندر چمن یک شاخ، کانرا

 رنگین حله در برنپوشاندند 

 ز بس بشکفت گوناگون شکوفه

 هوا گردید مشکین و معطر

 بسی شد، بر فراز شاخساران

 زمرد، همسر یاقوت احمر

 بتن پوشید گل، استبرق سرخ

 بسر بنهاد نرگس، افسر زر

 بهاری لعبتان، آراسته چهر

 بکردار پریرویان کشمر

 چمن، با سوسن و ریحان منقش

 مصورزمین، چون صحف انگلیون 

 در اوج آسمان، خورشید رخشان

 گهی پیدا و دیگر گه مضمر

 فلک، از پست رائیها مبرا

 جهان، ز الوده کاریها مطهر

 

 هللا خلیلیخلیل
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 ،افغان معاصر گویفارسی شاعر، هـ. خ.( ۱۳۶۶ـ  ۱۲۸۶) هللا خلیلیخلیل

به ، و نوروز می خواهد رودلی پراندوه و دردمند به پیشباز بهار میبا د

 .افغانستان به خون نشسته قدم نگذارد

 نوروز آوارگان 

  دـیاید به نوروز که امسال نییگــــو

 ــــدیــــن کــفنـان ره نـگشـــــایدر کشور خون

 ـــد یبـلـبـل بــچمــن نـغــمــه شـــادی نـســرا

 ـــدیرا لــــب پـــرخـنــده نــشان مــــاتـمــزدگا

 وایدان وطنیخون می دمد از خاک شه

  ای وای وطن وای

 را چه بهـــار و چــــه زمستــــان  گلگون کفنان

 ابـــان چـــه گلستــــانین جگران را چه بیخون

 ــــران یزده در خـــــانــــه ودر کشور آتـــــش

 مان واییتیست زند بوسه برخسار یکس ن

  وایست که دوزد به تن مرده کفنیکس ن

  ای وای وطن وای

 نه هر سنگ تو خون می دمد امروز یاز س

 امروز از خاک تو مستی و جنون می دمد

 امروز  دمدده که نگون مییآن الله چی د

 وآن سبزه چرا زرد و زبون می دمد امروز

 وایسمنسرخست بخون پا و سر و سرو و

  ای وای وطن وای 
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 رهی معیری

دلبر بسته عیدی با پاکت از خوش سلیقه،  ،(۱۳۴۷ – ۱۲۸۸)معیری  رهی

، بوسه او سخت نمی خواهد، بلکه تنها آرزو در سیاهه عیدی پیشنهادی

 است.

 بهار

 نوبهار آمد و گل سر زده، چون عارض یار

 ای گل تازه، مبارک به تو این تازه بهار

 با نگاری چو گل تازه، روان شو به چمن

 که چمن شد ز گل تازه، چو رخسار نگار

 گلزار بزن با دلبر الله وش باده به

 کز گل و الله بود چون رخ دلبر گلزار

 زلف سنبل شده از باد بهاری درهم

 چشم نرگس شده از خواب زمستان بیدار

 چمن از الله نورسته بود چون رخ دوست

 گلبن از غنچه سیراب بود چون لب یار

 خنده کن خنده، چو سوری ز طرب با دلبر

 دلدارمست شو مست، چو نرگس به چمن با 

 روز عید آمد و هنگام بهار است امروز

 بوسه ده ای گل نورسته که عید است و بهار

 گل و بلبل همه در بوس و کنارند ز عشق

 گل من، سرمکش از عاشقی و بوس و کنار

 گر دل خلق بود خوش که بهار آمد و گل
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 نوبهار منی ای الله رخ گل رخسار

 ماه را با رخت ای سرو نباشد پرتو

 با قدت ای ماه نباشد مقدارسرو را 

 خلق گیرند ز هم عیدی اگر موقع عید

 جای عیدی تو به من بوسه ده ای الله عذار

 

 فریدون توللی

است.  (هـ. خ. ۱۳۶۴ - ۱۲۹۸)فریدون تََولَلی بهار سرچشمه الهام 

 کشند.سر میدهند و چون زنبق شعرهایش در بهار شکوفه می

 ساغر یاد

 چشمه ها جوشید و بستانها شکفت 

 اشک شادی ریخت از چشمان من

 باد رسوا،دامن افشان برگذشت

 بوی گل پیچید در ایوان من

 

 ابر غم در تیرگی بارید و رفت

 دل،طراوت یافت زین بارندگی

 خنده زد چون صبح نمناک بهار

 باز بر من چهر پاک زندگی

 

 تاب گیسوی امید از هم گشود

 افسونکار منبسته شد بر چنگ 

 شاخ نیلوفر،ز روزن سر کشید

 نرم نرمک ریخت بر دیوار من
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 ترد و عطر افشان و مست زنبق آسا،

 شعر شادابم دمید از باغ راز

 بوسه زد بر نوک انگشتان گرم

 نغمه،از دل پایکوبان تا به ساز

 

 غنچه در بازوی ناز آلود یاس

 با شکفتنهای اختر شکفت

 خیال رقصان و عریان، در یاد او،

 خند خندان، جلوه گر شد از نهفت

 

 آرزو، چون نور رویاخیز ماه

 گرم و خوش تابید بر اندام او

 زلف بویا،کرده افشان تا بدوش

 صد هوس در جان بی آرام او

 

 پر بوسه پیش آورد و مست جام لب،

 دست سوزان حلقه زد بر گردنم

 از نفسهایش که کوته بود و گرم

 در تنمخون به گرمی شعله ور شد 

 

 برنهادم چشم و خوشبختی گذشت

 چون شرابی آتشین از کام من

 کاش با آن بوسه،تیری بر سینه سوز

 میزدود از یاد هستی نام من
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 ابوالقاسم حالت

در طنزی بهارانه، با آروزهای  (۱۳۷۱ - ۱۲۹۸) حالت ابوالقاسم

 انگیز، نوروز را تبریک می گوید:دل

 عید شما مبارک

 شاهد نوروز در آیدفردا که ز در 

 لبخند به لب، نور به رخ، گل به بر آید

 پیش همه شیرینی و شهد و شکر آید

 وز هر دهنی بانک به تبریک برآید

 گوید به ولی خان و علی جان و حسن بک:

 ای هموطنان عید شما باد مبارک

 

 بهرم همه شیرینی و آجیل بیارید

 آجیل بیارید و به تعجیل بیارید

 است دو پاتیل بیاریدگر شربت قند 

 ور خود شکالت است به تفصیل بیارید

 کز بهر خوراکی زده مخلص جگرش لک

 ای هموطنان عید شما باد مبارک

 

 ی خود نوفرداست که هر طفل کند جامه

و  چون بزبز قندی که دود در عقب ج 

 او هم طرف خانه اقوام زند دو

 کز دائی و از عمه و از خاله به صد هو

 ا ک ندش جمع به قلکعیدی طلبد ت

 ای هموطنان عید شما باد مبارک

 

 ای شمس خجل از رخ همچون قمر تو
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 فرداست که هم دختر تو، هم پسر تو

 ریزند تمام از پی عیدی به سر تو

 اطفال تو گیرند، همه دور و بر تو

 های تو به دور و بر سالکچون آبله

 ای هموطنان عید شما باد مبارک

 

 روان همه خرمدر سال نوین باد 

 جان باد پر از وجد و تهی باد دل از غم

 یک موی الهی نشود از سرتان کم

 بادا طرب و عیش و خوشی با همه همدم

 همچون گز و سوهان که بود همدم پشمک

 ای هموطنان عید شما باد مبارک

 

 اول همه را جای طرب بر لب جو باد

 دوم همه را باده عشرت به سبو باد

 شادی به گلو باد سوم همه را نعره

 چهارم همه را چهره ب سرخی چو لبو باد

 تا زردی رخساره شود قسمت زردک

 ای هموطنان عید شما باد مبارک

 

 بر کیسه کاسب برسد سود پی سود

 ی زارع برسد کود پی کودبر کشته

 کس در پی ماهی نکند آب گل آلود

 وز لطف خداوند شفا یابد و بهبود

 سرخک آن طفل که گردیده گرفتار

 ای هموطنان عید شما باد مبارک

 

 هر هموطنی در پی هر کار که بوده
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 امید که کارش نخورد پیچ چو روده

 رویش به سیاهی نشود چون رخ دوده

 آنوقت که در بستر آرام غنوده

 هرگز نخورد نیش نه از ساس و نه از کک

 ای هموطنان عید شما باد مبارک

 

 باشد که به وارفتگی موم نباشید

 باشد که ستمدیده و مظلوم نباشید

 باشد که دل افسرده و مغموم نباشید

 باشد که به یک ثانیه محروم نباشید

 از لطف خداوند تعالی و تبارک

 ای هموطنان عید شما باد مبارک

 

 اصفهانی ژاله

همراه با باز شدن غنچه گلها ( ۱۳۸۶ـ  ۱۳۰۰) اصفهانی ژالهگرفته  دل  

 باز می شود.

 بهارباد 

 با شدین زینوبهار آمد و از سبزه زم

 بوستان بار دگر دلکش و روح افزا شد

 د و چمن سبز شد و غنچه شکفتییسبزه رو

 ک پارچه آتشکده از گلها شدیباغ 

 بوی گل آورد از طرف چمن باد بهار

 موسم گردش دشت و دمن و صحرا شد
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 ای عجب گر دل بگرفته من وا نشود

 ل وا شدن فصل که از باد صبا گیاندر ا

 وقت آن است که خاطر شود آزاد زغم

 دا شدید از شادی گل شاد شد و شیبا

 رد آرامینه نگیمرغ دل در قفس س

 تا غزل خوان به چمن بابل خوش آوا شد

 دیژاله صبحدم از چشم تر ابر چک

 گشت همخانه گل، گوهر بی همتا شد

 برای بهار

 باز، شد باز الله های بهار

 شدباز جانم شکوفه زاران 

 از گل و سبزه

 وز هوای بهار

 باز، شعری شکفته شد در من

 غزلی

 نغمه ای

 برای بهار.

 

 مهدی سهیلی

با آمدن بهار ما را به گلگشت  .(خهـ.  ۱۳۶۶ – ۱۳۰۳)مهدی سهیلی 

 خواند.فرا می بین،، با راهنمایی نکتهطبیعت

 جامۀ سبز بهار
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 باز كن پنجره را، دختركم فصل بهارست 

 این پردۀ غمگین دالزاربكناری بزن 

 باز كن پنجره را ـ

 تا زند دختر خورشید، بر این غمكده لبخند ـ

 تا وزد موج نسیمی بمن از دامن دربند

 تا دمد نور سپیدی بتو، از سینۀ البرز

 تا رسد عطر دالویز گل از سوی دماوند

 باز كن پنجره را فصل بهار است

 باغ، بیدار شد از خواب دی و بهمن و اسفند

 دختر كوچك من فصل بهارست

 باز كن پنجره را ـ

 تا بدین كلبه رسد نغمۀ مرغان خوش آهنگ

 تا نسیمی بسر و زلف تو ریزد گل صد رنگ

 تا بخوانیم بهمراه كبوتر، غزل صبح

 تا برانیم بآواز قناری غم خود را ز دل تنگ

 دخترم! فصل بهارست بر این پنجره ها، پرده میاویز

 گذر چلچله ها را تا به بینیم بهر سو،

 دشت تا دشت درخت است و بر اندام درختان ـ

 جامۀ سبز بهارست

 ها همه پر نقش و نگار استجلگه تا جلگه ز گل

 همه انگشت نهاالن ـ

 های شكوفه استچشم، تا كار كند غرق نگین

 جا، دست زمین، الله فروش استهمه

 . سو، موج هوا، عطر نثار استهمه
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 ۀ الماس فشان راباغ را بنگر و فوار

 ارغوان ریخته بر دامن هر دشت

 دشت را بنگرو این فرش زمردوش یاقوت نشان را

 دخترم! آینه را از سر این طاقچه بردار

 كه در این فصل دالویز ـ

 بندان بهار استهمه جا آینه

 یكطرف پیش رخت، آینۀ روشن مهتاب ـ

 یكطرف آینۀ چشمۀ رخشندۀ آرام ـ

 ۀ البرز ـیكطرف آینۀ قدی سیمین

 بندان بهاری ـبا چنین آینه

 هر طرف روی كنی آینه خیز است ـ

 زار استهر كجا پای نهی آینه

 شانه را دور بیفكن

 كه تو را گر نبود شانه، نه اندوه و نه بیم است

 بهترین شانۀ تو دست نسیم است

 دخترم! عطر چه خواهی؟

 كه نسیم سحری عطر فروش است

 پیچد ـ موج هر باد كه بر زلف تو

 پیك خوشبوی بهارست و ربایندۀ هوش است

 دخترم! باز كن از گردن خود رشتۀ گوهر

 تا كه بانوی بهاران ز شكوفه ـ

 به سرو شانۀ سیمین تو گوهر بفشاند

 یا بر انگشت ظریف تو نگین از گل رنگین بنشاند

 هر چه زیبائی و زیباست در آغوش بهارست

 سرودند ـمرغكان بر سر هر شاخۀ گل، گرم 
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 ها همه در باغچه آمادۀ رقصند ـتازه گل

 گر، مست نشاطند ـها، زمزمهخوشنوا چلچله

 كنان پیك درودند ـلكان صیحهلك

 زنان در دل ابرند ـسارها چرخ

 گاه، چون موج خروشان، همه در اوج فرازند

 . گاه، چون برگ درختان همه در قوس فرودند

 ارستباز كن پنجره را، دختركم فصل به

 بكناری بزن این پردۀ غمگین دالزار

 باز كن پنجره را ـ

 تا زند دختر خورشید، بر این غمكده لبخند ـ

 تا وزد موج نسیمی بمن از دامن دربند

 تا دمد نور سپیدی بتو از سینۀ البرز

 تا رسد عطر دالویز گل از سوی دماوند

 باز كن پنجره را فصل بهار است

 و بهمن و اسفندباغ، بیدار شد از خواب دی 

 

 گرید.از ناهمخوانی بهار طبیعت و جامعه خون میمهدی سهیلی 

 از بهار تا بهار
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 ند بهار آمده است یهمه گو

 و به هنگام بهار 

 رقصد برگ  یرقصد و م یرقصد و م یباز م

 تابد گل همچو چراغ  یتابد و م یباز م

 د ابر یگر یباز م

 خندد باغ  یباز م

 ند بهار آمده است یهمه گو

 و به هنگام بهار 

 جوشد صد چشمه ز سنگ  یجوشد و م یباز م

 فشرد الله در آغوشش تنگ  یرا م یجو

 نه به موج ید قو سیسا ید و میسایاز م

 بس آهنگ  یباز از رود خروشان شنو

 م یغلتد بر سبزه نس ید و میپو یباز م

 تا برآرد ز دل شاخه گل رنگارنگ 

 لغزد شبنم بر گل  یلغزد و م یباز م

 شود از گل آونگ  یزان سپس همچو بلور

 ند بهار آمده است یهمه گو

 ن بار بهار آتش زاست یك ایل

 كه خزانست خزان  یچه بهار

 چشمه اش خون و گلش آتش و ابرش از دود 

 گلبانگ و سرود  یجا

 از روز  یضجه از مرغ چمن بشنو زار

 خون  یشبنمش اشك و گلش سرخ

 وطن  دشت تا دشت

 دست كبود یهمه از خون شه

 رقصد مرگ  یرقصد و میرقصد و م یباز م

 ن یافتد تنها به زم یافتدو م یباز م

 زد برگ یز فرو رییكه به پا یآنچنان
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 همه درد  یچه بهار

 تا افالك  یاد نوحه گریرفته فر

 شهد  یهر قطره  یجا

 دان از تاك یچكد خون شه یم

 بارد اندوه ز ابر  یبارد و م یباز م

 غمناك  ید طفلیگر ید و میكر یباز م

 ر ینالد مجروح ز ت ینالد و م یباز م

 بر خاك  یافتد اشك یغلتد و م یباز م

 دا نشود چشمه ز سنگ یست كه پیچه بهار

 خونست و همه آتش جنگ  یهمه جا چشمه 

 ر ینالد مجروح ز ت ینالد و م یباز م

 پلنگ  غرد دشمن چو یغرد و م یباز م

 است یتا دریدان همه دریشهر از خون شه

 ا مانند نهنگ ین دریخصم خونخواره در ا

 چه شد آن بهار 

 ست ین یسرت ابر یدود سرب است به باال

 هست  یا اگر ابری

 زد ز هزاران دل تنگ یست كه خیه

 ت ینس یچ بارانیه

  ینیهر چه باران ب

 زد ز تفنگ یاهست كه خیسرب س ی

 هست  یصحرا و اگر رنگ ست بهیرنگ گل ن

 رنگ درد است كه بنشانده زنان را در اشك 

 ن را گلرنگ یرنگ خونست كهكردست زم

 ست؟ كه گلها همه داغ یچه بهار

 ست؟ كه سر ها همه منگ یچه بهار

 ست؟ كه جانها همه درد یچه بهار
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 ست؟ كه دلها همه تنگ یچه بهار

 ست؟ كه دلها همه تنگیچه بهار

 

 

 

 پورنامیرحسین آریا

نوشدن و نابودی کهنه را در نبرد  (۱۳۸۰ - ۱۳۰۳) پورآریان میرحسینا

 بیند.دائمی آنها می

 فردا روشن است

 

 این جهان ما، جهان بودها ست

 بودها آن را چو تار و پودها ست

 

 خواهد بود نیز، هر چه هست و بود

 هست و بود نیز، هر چه خواهد بود

 

 لیك پوینده است ذات بودها

 .سان رودها نیارامد بهخود 

 

 شود« آن»آخر ، گویي« این»هرچه را 

 .آنگه آن شود، این شود نابود
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 در دل هر بود، نابودان نگر

 .بودان نگر، در دل نابودها

 

 بود، نابود است و نابود است، بود؟

 .بودها زایند از نابوده بود

 

 چنبر بود و نبود بیكران

 :شد كماني بهر پیكان زمان

 

 نابودي خود، گشته هست، آنچه با

 بود رفته است، بود دیروزي است

 

 ،چون شود نابود آنچه هست بود

 مرغ فردا بال و پر خواهد گشود

 

 روز ما ، مرز دیروز است و فردا

 مام فردا دختر دیروز ما

 

 سرخي اكنون توفاني ما

 از سیاهي گذشته شد فرا

 

 از دل سرخ كنون آید پدید

 .سبزي آینده نو آفرید
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 اي،ین درون غنچه نوزاده ب

 اينوگل نازاده ، تخم فردا

 

 دو است، آن یك، هر چه را تو بنگري

 هم پیك نو است، هم پیام كهنه

 

 درنگكهنه و نو در ستیز بي 

 قلب هر چیز است یك میدان جنگ

 

 نو فرو كوبد رقیب كهنه را

 زو بپاالید حریم خانه را

 

 ،خویش هم دیگر شود، زین كشاكش

 .و بوده است، خود نوتر شودآن چه ن

 

 بودني در پویش جاوید خود،

 فرازد خود به خودمي ، فزایدمي 

 

 ،آید برونگل ز تخم و غنچه مي 

 لیك دارد چیزكي زان دو، فزون

 

 گل است و غنچه تخم است نیز، گل

 عطر بیز، تخم و غنچه نیست چون گل
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 تر است زین سبب آینده پرمایه

 برتر است هم ز اكنون، از گذشته

 

 رفت دیروز من و امروز من

 زان پس بیاید روز من، رودمي 

 

 فردا روشن است، روز من فردا ست

 بام را آبستن است، شام تیره

 

 روشني زاید ز بطن تیرگي

 زاد بر زاییده یابد چیرگي

 

 شب رود، گر بخواهي ور نخواهي

 صبح تاریخ بشر ناگه دمد

 

 ما همه در راه صبح روشنیم

 رویماریخ، آن سو مي در دل ت

 

 سیر ما سازنده تاریخ ما ست

 سیر تاریخي كجا از ما جدا ست؟

 

 چون دوان با شوق و آگاهي رویم

 راه تاریخي خود كوته كنیم
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 با چشم باز، جنبشي از جان و دل

 ساز مرد اكنون را كند آینده

 

 ،تابنده باد، آفتاب زندگي

 !چشم ما بر طلعت آینده باد

 

 فریدون مشیری

بهارانه لطیف دهها  .شیفته بهار است( ۱۳۷۹ – ۱۳۰۵) فریدون مشیری

، و هم سخت نگران سرنوشت بهار و نوروز ارج می نهد هم دارد که

 اوست. هایتوزیانسان و کینه

 یک گل بهار نیست

 یک گل بهار نیست

 صد گل بهار نیست

 حتی هزار باغ پر از گل بهار نیست

 وقتی

 بالپرنده ها همه خونین 

 وقتی ترانه ها همه اشک آلود

 وقتی ستاره ها همه خاموشند

 وقتی که دستها با قلب خون چکان

 در چارسوی گیتی

 جا به استغاثه بلند استهر 

 آیا کسی طلوع شقایق را
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 در دشت شب گرفته تواند دید ؟

 وقتی بنفشه های بهاری

 در چارسوی گیتی

 بوی غبار وحشت و باروت می دهند

 بهاران را آیا کسی صفای

 هرگز

 گلی به کام تواند چید ؟

 وقتی که لوله های بلند توپ

 در چارسوی گیتی

 هاست در استتار شاخه و برگ درخت

 این قمری غریب

 روی کدام شاخه بخواند ؟

 وقتی که دشت ها

 دریای پرتالطم خون است

 دیگر نسیم زورق زرین صبح را

 روی کدام برکه براند ؟

 اکنون که آدمی

 از بام

 فت گنبد گردون گذشته استه

 گردونه زمین را

 از اوج بنگریم

 از اوج بنگریم

 ینه داده راذرات دل به دشمنی و ک

 ن و دل به جان و دل هم فتاده راجاوز

 از اوج بنگریم و ببینیم

 در این فضای الیتناهی

 از ذره کمترانیم

 غرق هزار گونه تباهی
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 از اوج بنگریم و ببینیم

 سینه انسان دیگری آخر چرا به

 ؟شمشیر می زنیم

 ما ذره های پوچ

 در گیر و دار هیچ

 در روی کوره راه سیاهی که انتهاش

 گودال نیستی است

 آخر چگ.نه تشنه به خون برادرانیم ؟

 از اوج بنگریم

 انبوه کشتگان را

 خیل گرسنگان را

 انباشته به کشتی بی لنگر 

 زمین

 سوی کدام ساحل تا کهکشان دور

 می بریم ؟سوغات 

 آیا رهایی بشریت را

 در چارسوی گیتی

 در کائنات یک دل امیدوار نیست ؟

 آیا درخت خشک محبت را

 سبز در همه شاخسار نیست ؟ یک برگ در

 دستی برآوریم

 باشد کزین گذرگه اندوه بگذریم

 روزی که آدمی

 خورشید دوستی را

 در قلب خویش یافت

 راه رهایی از دل این شام تار هست

 ا که مهربانی لبخند میزندو آنج

 در یک جوانه نیز شکوفه بهار هست
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زمستانهای طوالنی و بی پایان میهن ما، فریدون مشیری را دلمرده و 

با شمع و نرگس و ناامید نمی کند. به محض اینکه باد بهار می وزد او 

 می رود.نوروز  به پیشباز بهار و چراغ و آینه

 شكوه رستن 

 م یشیندیكشد ؟ ب یچگونه خاك نفس م

 

 ! یبیر غریچه زمهر

 شكست چهره مهر 

 نه خاك یفسرد س

 شكافت زهره سنگ !

 پرندگان هوا دسته دسته جان دادند 

 گل آوران چمن جاودانه پژمردند 

 

 ن ین ، هول كرده بود كمیدر آسمان و زم

 زمان ، مرگ كرده بود درنگ ! یبه تنگنا

 

 ده جهان ؟یبه سر رس

 رنداشت سپه یپاسخ

 دوباره باغ بخندد ؟

 ن یقینداشت  یكس

 .... یبیر غریچه زمهر

 

 كشد ؟ یچگونه خاك نفس م

 م :یاموزیب

 

 :نك یشكوه رستن ا
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 !ن یطلوع فرورد

 گداخت آنهمه برف 

 نهمه گل ید ایدم

 نهمه رنگ ،یشكفت ا

 

 ن به ما آموخت یزم

 م یپس نكش ید كه پایش حادثه بایز پ

 م یمگر كم از خاك

 م ؟ین ما چرا نفس نكشیزمد ینفس كش

کند و او شیشه غم را بازوان و زانوان فریدون مشیری پر توان می بهار

 کوبد.پیش از آنکه فراگیرتر شود به سنگ می

 خوش به حال غنچه های نیمه باز

 بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک

 های شسته، باران خورده، پاکشاخه

 آسمان آبی و ابر سپید

 های سبز بیدبرگ

 عطر نرگس، رقص باد

 نغمه و بانگ پرستوهای شاد

 خلوت گرم کبوترهای مست

 رسد اینک بهارنرم نرمک می

 حال  روزگار ...خوش به

 هاها و دشتحال  چشمهخوش به

 هاها و سبزهحال  دانهخوش به

 های نیمه بازخوش به حال غنچه

 خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز

  لبریز از شرابخوش به حال  جان  
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 خوش به حال  آفتاب ...

 ای دل من، گرچه در این روزگار

 پوشی به کام جامه رنگین نمی

 نوشی ز جام باده رنگین نمی

 نقل و سبزه در میان  سفره نیست 

 باید تهی است جامت از آن می که می

 اگر چون گل نرقصی با نسیم« تو»ای دریغ از 

 زد آفتاباگر مستم نسا« من»ای دریغ از 

 اگر کامی نگیریم از بهار...« ما»ای دریغ از 

 گر نکوبی شیشه غم را به سنگ

 شود هفتاد رنگهفت رنگش می

در دشوارترین روزهای روزگار، مشیری با آغوش باز به پیشباز بهار 

 رود.می

 ای بهار

 ای بهار! ای بهار! ای بهار!

 ات رهاتو پرنده

 ات به باربنفشه

 ترانهوزی پر از می

 رسی پر از نگارمی

 هرکجا رهگذار توست

 های ارغوان شکوفه ریزشاخه

 خوشه اقاقیا ستاره بار

 بیدمشک زرفشان

 دارلشکر تو را طالیه

 کنی نثاربوی نرگسی که می

 دهی به شاخسارای که میبرگ تازه
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 چهره تو در فضای کوچه باغ

 شعر دلنشین روزگار

 آفرین آفریدگار

 ای طلوع تو

 ان جنگل برهنهدر می

 چون طلوع سرخ عشق

 چون طلوع سرخ عشق

 پشت شاخه کبود انتظار

 ای بهار

 ای همیشه خاطرات عزیز

 عاقبت کجا؟

 کدام دل؟

 کدام دست؟

 آشتی دهد من و تو را؟

 تو به هر کرانه گرم رستخیز

 من خزان جاودانه پشت میز

 ام شکسته در گلویک جهان ترانه

 روروبهام نشسته شعر بی جوانه

 های بستهپشت این دیرچه

 زنم هوارمی

 ای بهار! ای بهار! ای بهار!

و  وحشتدر دوران  ی دلگرم کننده و بسیجگرپرچممشیری  هایبهارانه

 سیطره اژدهاست.

 سرود گل 

 ،دگان اشك آلودین دیبا هم

 ،روزن گشوده به دود میناز ه
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 !به پرستو، به گل، به سبزه درود

 

 م ،یصبحدم ، به نسبه شكوفه ، به 

 رسد از راه ، یكه م یبه بهار

 .چند روز دگر به ساز و سرود 

 

 مان زمستان است ، یما كه دل ها

 خندد، یدمان نمیما كه خورش

 ما كه باغ و بهارمان پژمرد ،

 دمان فرسود ،یام یما كه پا

 د ،یش چشم مان رقصیما كه در پ

 ر چرخ كبود ،ین همه دود زیا

 

 بهار یاسر راه شكوفه ه

 م با دل شاد یده یه سر میگر

 ه شوق ، با تمام وجود ! یگر

 

 ن دشت یرود كه از ا یسال ها م

 نگذشت  یا پرنده ایگل  یبو

 

 نگشود  یچه ایگر دریماه، د

 ننمود . یگر تبسمیمهر ، د

 

 گذشت و هر قدمش ، یاهرمن م
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 ضربه هول و مرگ و وحشت بود !

 زیآتش ر یزهایبانگ مهم

 خون آلود ! یرهایرقص شمش

 

 گذشت و نعره زنان  یاژدها م

 فرمود . یخشم و قهر و عتاب م

 ن ،یتند زهرآگ یوز نفس ها

 خاست، یباد ، همرنگ شعله بر م

 .افزود  یدود م یدود بر رو

 

 اد دشت بان نرودیهرگز از 

 آنچه را اژدها فكند و ربود 

 

 اشك در چشم برگ ها نگذاشت 

 لوفران ساحل رود .یمرگ ن

 

 وند ی، كرد با جهان پ یدشمن

 ن بدرود ...ی، گفت با زم یدوست

 

 !خستگان وحشت دشت  ید ایشا

 !ماندگان ظلمت شب  ید ایشا

 

 رسد از راه ، یكه م یدر بهار

 د آرزوهامان ،یگل خورش
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 .حسود  یابرها یسر زد از ال

 

 د ،ید اكنون كبوتران امیشا

 بال در بال آمدند فرود ...

 

 فشان گل یسحر ب یش پایپ

 سر راه صبا بسوزان عود 

 

 به پرستو ، به گل ، به سبزه درود !

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=RSWRF4pd2no 

 

  نوروز و نرگس

 ؟بوی گل نرگس

 نه، -

 !د استیکه بوی خوش ع

 شو پنجره بگشا ،

 .د استیم است و نویکه نس

 رو خار غم از دل بکن ، ای دوست ، که نوروز

 . د استیدن گلهای امیهنگام درخش

 بر الله از برف برون آمده بنگر ،

 . د استیچون روی تو ، کز بوسه من سرخ و سپ

 دم نبود کار ، که امروزیبا نقل و نب

 . د استید و لبت نقل و نبیروی تو مرا ع

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=RSWRF4pd2no
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 ن ، لب خندان بپسندییگر با دل خون

 ! د استیام ، سعین جام ، که ایبا من بزن ا

 

 بهاران را باور کن

 ها را که نسیمباز کن پنجره

 روز میالد اقاقی ها را

 جشن میگیرد

 و بهار

 روی هر شاخه کنار هر برگ

 شمع روشن کرده است

 همه چلچله ها

 برگشتند

 را فریاد زدند و طراوت

 کوچه یکپارچه آواز شده است

 و درخت گیالس

 هدیه جشن اقاقی ها را

 گل به دامن کرده ست

 باز کن پنجره ها را ای دوست

 هیچ یادت هست

 که زمین را عطشی وحشی سوخت

 برگ ها پژمردند

 تشنگی با جگر خاک چه کرد

 هیچ یادت هست

 توی

 تاریکی شب های بلند

 ردسیلی سرما با تاک چه ک
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 با سرو سینه گلهای سپید

 کرد نیمه شب باد غضبناک چه

 هیچ یادت هست

 حالیا معجزه باران را باور کن

 و سخاوت را در چشم چمنزار ببین

 و محبت را در روح نسیم

 که در این کوچه تنگ

 با همین دست تهی

 روز میالد اقاقی ها را

 جشن میگیرد

 خاک جان یافته است

 تو چرا سنگ شدی

 نهمه دلتنگ شدیتو چرا ای

 باز کن پنجره ها را

 و بهاران را

  باور کن
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 دخترم بهارم

 بهارم دخترم از خواب برخیز

 خندی بزن و شوری برانگیزشکر

 گل اقبال من ای غنچه ی ناز

 بیامیزبهار آمد تو هم با او 

*** 

 بهارم دخترم آغوش واکن

 که از هر گوشه، گل آغوش وا کرد

 زمستان مالل انگیز بگذشت

 بهاران خنده بر لب آشنا کرد

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MwYkVj6juHI
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*** 

 بهارم، دخترم، صحرا هیاهوست

 چمن زیر پر و بال پرستوست

 کبد آسمان همرنگ دریاست

 کبود چشم تو زیبا تر از اوست

*** 

 بهارم، دخترم، نوروز آمد

 رخ مردم کند گل تبسم بر

 تماشا کن تبسم های او را

 تبسم کن که خود را گم کند گل

*** 

 بهارم، دخترم، دست طبیعت

 اگر از ابرها گوهر ببارد

 و گر از هر گلش جوشد بهاری

 بهاری از تو زیبا تر نیارد

*** 

 بهارم، دخترم، چون خنده ی صبح

 امیدی می دمد در خنده تو

 ربه چشم خویشتن می بینم از دو

 بهار دلکش آینده ی تو !

 

 زهری محمد

 ( ۱۳۷۳ـ  ۱۳۰۵) محمد زهری

 بهارم است یچه کر
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 بر سر سبزه گسترده نشستم

 توری ابری

 بانم شدیسا

 همه عالم

 نک ــیــ ا

 ه پرورد جهان استیسا

 م است بهاریچه کر

 تماشای بهار

 آی،» 

 گل پونه،

 «نعنا پونه...

 دیی که شنیبه صدا

 رونیخود بحلزون آمد از کاسه 

 به تماشای بهار.

 الج بهاریل

 الج بهار استیدور ل

 ــ ختم  تردستان ــ

 گل آورده است

 ازی طلبییتو مبادا که ن

 دست گل می سوزد

 خوش بود دستخوش  آخر بازی

 بگذار
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 بیسبدت را همه پ رخواهد کرد از س

 سرخ چون مشت  فشردهء دل من.

 

 سیاوش کسرایی

، شاعر طبیعت و بهار، که (۱۳۷۴ - ۱۳۰۵) کسرایی سیاوشهای بهارانه

در سراسر زندگی ادبی او ادامه دارد، نوعی ثبت تاریخی احساسات مردم 

با پرواز  ۱۳۳۵در اسفند های بهاران تلخ و شیرین است. او ما در آستانه

آرزوهای بهاری در دلش پر  کند ومرغان بهار احساس شکوفایی می

 کشد.می

 پرواز

 روزی مرغ عشقسال ها شد تا که 

 نغمه زد بر شاخه ی انگشت من

 آشیان آسمان را ترک گفت

 النه ای آراست او در مشت من

 

 دست من پر شد ز مروارید مهر

 دست من خالی شد از هر کینه ای

 دست من گل داد و برگ آورد و بار

 چون بهار دلکش دیرینه ای

 

 سینه اش در دست هایم می تپد

 از هراس دام های سرنوشت

 می ترسید از پایان وصل سخت

 وز پلیدی های خاطرهای زشت :
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 ))آه اگر روزی بمیرد عشق ما

 وای اگر آتش به یخبندان کشد

 خنده ی امروز ما در شام یاس

 اختران اشک در چشمان کشد ((

 

 من نوازشگر شدم آن بال و پر

 من ستایشگر شدم آواز او

 خواستم بوییدم و بوسیدمش

 اوبا نیازی بیشتر از ناز 

 

 عاشقان هر کس که دارد از شما

 مرغ عشقی بر فراز شاخسار

 پاسداری بایدش هر روز و شب

 چشم ترسی بایدش از روزگار

 

 هر کجا در هم خم این رهگذر

 در کمین بد خواه سنگ انداز هست

 عشق من پر داشت آه ای عاشقان

 پر برای جنبش و پرواز هست

 

 در غروب یک زمستان سیاه

 خود گریخت مرغک من ز آشیان

 دور شد ، در اشک چشمم محو شد

 بعد از او هم سقف این کاشانه ریخت

 

 در بهار پرگل این بوستان

 دست من تک ساقه ی پاییز ماند
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 برگ های خشک عشقی سوخته

 بر فراز شاخه ها آویز ماند

 

 گرچه دیگر آسمان ها تیره است

 شب ز دامان افق سر می کشد

 باز با پرواز مرغان بهار

 ی در دلم پر می کشدیآرزو

 

 می فریبد دل به افسون ها مرا

 می سراید بر من این آوازها :

 بال دارد ، بال دارد مرغ عشق

 باز خواهد کرد او پرواز ها

 ۱۳۳۵اسفند 

اش، هر چند دوران را بسیار سخت تجربه انهبهاردر  ۱۳۳۶در دی ماه 

 نیست. انهمی کند، اما ناامید

 آرزوی بهار 

 چنین باریک در گذر گاهی 

 در شبی این گونه دل افسرده و تاریک

 کز هزران غنچه لب بسته ی امید

 جز گل یخ هیچ گل در برف و در سرما نمی روید

 من چه گویم تا پذیرای کسان گردد

 من چه آرم تا پسند بلبالن گردد

  

 من در این سرمای یخبندان چه گویم با دل سردت

 پروردتمن چه گویم ای زمستان با نگاه قهر 

 با قیام سبزه ها از خاک

 با طلوع چشمه ها از سنگ
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 با سالم دلپذیر صبح

 با گریز ابر خشم اهنگ

  

 سینه ام را باز خواهم کرد

 همره بال پرستوها

 عطر پنهان مانده ی اندیشه هایم را

 باز در پرواز خواهم کرد

  

 گر بهار آید

 گر بهار آرزو روزی به بار آید

 وتاین زمین های سراسر ل

 باغ خواهد شد

 سینه ی این تپه های سنگ

 از لهیب الله ها پر داغ خواهد شد

  

 آه اکنون دست من خالی است

 سینه ام جز بته هایی از گل یخ نیست  فراز  بر

 بهاران باز می خواهید  گر نشانی از گل افشان

 دور از لبخند گرم چشمه ی خورشید

 امیدنهان زرد گونه بسته ام   من به این نازک

  

 هست گل هایی در این گلشن که از سرما نمی میرد

 و اندرین تاریک شب تا صبح

 عطر صحرا گسترش را از مشام ما نمی گیرد

 ۱۳۳۶دی 
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 ، هر چند انتظار طوالنی شد، اما او دلمرده نیست و۱۳۳۸در بهمن 

 دهد.زندگی افروز را میی بازگشت بهار مژده

 بوی بهار 

 می ریزدمادرم گندم درون آب  

 پنجره بر آفتاب گرمی آور می گشاید

 خانه می روبد غبار چهره ی آیینه ها را می زداید

 تا شب نوروز

 خرمی در خانه ی ما پا گذارد

 زندگی برکت پذیرد با شگون خویش

 بشکفد در ما و سرسبزی بر آرد

  

 ای بهار ای میهمان دیر اینده

 کم کمک این خانه آماده است

 همسایه ی ما همتک درخت خانه ی 

 برگ های تازه ای داده است

 گاه گاهی هم

 همره پرواز ابری در گذار باد

 بوی عطر نارس گل های کوهی را

 در نفس پیچیده ام آزاد

  

 این همه می گویدم هر شب

 این همه می گویدم هر روز

 باز می آید بهار رفته ای خانه

 باز می اید بهار زندگی افروز

 ۱۳۳۸بهمن 

شادی کنند،  خواهد، تو بخوان مردم، میاز نگار خود ۱۳۳۹ه در بهمن ما

 تا بهار بیاید.
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 بهار می شود 

 یکی دو روز دیگر از پگاه 

 چو چشم باز می کنی

 زمانه زیر و رو

 زمینه پر نگار می شود

  

 زمین شکاف می خورد

 به دشت سبزه می زند

 هر آن چه مانده بود زیر خاک

 هر آن چه خفته بود زیر برف

 جوان و شسته رفته آشکار می شود

  

 به تاج کوه

 ز گرمی نگاه آفتاب

 بلور برف آّب می شود

 دهان دره ها پر از سرود چشمه سار می شود

  

 نسیم هرزه پو

 ز روی الله های کوه

 کنار النه های کبک

 فراز خارهای هفت رنگ

 نفس زنان و خسته می رسد

 غریق موج کشتزار می شود

  

 در آسمان

 ه های ابرگروه گل

 زهر کناره می رسد

 به هر کرانه می دود
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 به روی جلگه ها غبار می شود

  

 درین بهار آه !

 چه یادها

 چه حرفهای نا تمام

 دل پر آرزو

 چو شاخ پر شکوفه باردار می شود

  

 نگاه من !

 امید نو هار من !

 لبی به خنده باز کن

 ببین چگونه از گلی

 خزان باغ ما بهار می شود

 ۱۳۳۹بهمن 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nH-kNwDhTlo 

 

شاعر توان  خفته و رؤیایآتش درون  به بهاری های، گل۱۳۴۰بهارانه در 

 بخشد.ان میو ج

 دیدار 

 می نماید اگر باز باک نیست شب تیره

 یار من است  دارم و ساقی  باده  خورشید 

 با غم بگو که یک تنه مرد تو بوده ام

 اکنون بترس از صف دشمن شکار من

  

 امشب درون باغچه ی من گلی شکفت

 امشب به بام خانه ی من اختری دمید

 پرده ای نواخت شد و به نوا  گشوده  چنگی 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nH-kNwDhTlo
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 روزنی پدیدآمد در این غبار سیه 

  

 لغزید سایه از بر دیوار و نرم نرم

 پیچید پر کرشمه و تاب وتوان گرفت

 رویای سرد و خفته ی من با بهار گل

 گرفت افتاد و جان  اش   درون سینه آتش 

  

 آشفته طرح پیکر او حد و رنگ یافت

 در روشنای دیده ی امیدوار من

 بیرون شد از سیاهی و بگذشت گام را

 گی من نگار مندر آستان زند

  

 بی پرده دیدم عاقبت آن پای در گریز

 آن ناشناس رهزن خواب شبانه را

 لب بسته واگشود به من نغمه نگاه

 دیدم که می شناختم ام آن ترانه را

  

 پرسان او به هر طرف و راه از او تهی

 جویان او به هر در و خالی از او نگاه

 پویان بسی به هرزه شدم تا کران گرفت

 تنگ سال و ماه دل  و  گرفته  مه  راه  این 

  

 سیمای گونه گونه گرفت و هزار نقش

 داشت وری بود و تاب  به موج غوطه  ماه 

 می جستمش نبود و چو در می شتافتم

 او نیز بی قرار به راهم شتاب داشت

  

 خویش نصیب  گرفتم  بخت  آخر ز دشت 
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 گر تاخت بی لگام به هر سو سمند من

 کام دل خود رها کنیدیک دم مرا به 

 آهو وحشی دویده درون کمند من

  

 اینک کنار پنجره ی جان دمیده است

 چون شاخ گل شکفته ز لبخند آفتاب

 امید آن که ساقه ی اندام ترد او

 سر سبزی آورد ز بهارش در این خراب

 ۱۳۴۰اسفند 

های سانسور و سالهای سکون سرشار از افسوس و دلتنگی یاد می از سال

 کند.

 شادی  بهار و

 امسال هم بهار

 با قامت کشیده و با عطر آشنا

 بیهوده در محله ی ما پرسه می زند

 در پشت این دریچه ی خاموش هر سحر

 بیهوده می کشاند شاخ اقاقیا

  

 بر او بنال بلبل غمگین که سال هاست

 شادی

 آن دختر ملوس از این خانه رفته است

 باران چه کرد خواهد ؟

  

 باردارای ابر 

 بر بام ما مبار

 بر بام کاگلی چه گلی سبز می شود ؟

 زمین غمزده ام چشم دوخته !  ای بر
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 پر گیر و بگذار از سر این دشت بی نفس

 باران چه کرد خواهد با کشت سوخته !؟

 ای ابر خیره سر !

 پر باز کن بپر !

 وان سینه ریز گوهر باران کشیده را

 بر !از دشت ما بگیر و به منقار خود ب

  

 بر آسمان وحشی مردان کشتکار

 رو آشیانه کن !

 بر چشم سبز جنگل بیدار النه کن !

  

 آنجا ببار یک سره کاندر پناه تو

 خشم از میان مهلکه تن می کند رها

 آنجا که با نوازش انگشت های تو

 سر سبز می شود گل سرخ همه صفا

  

 ای ابر تیره رنگ

 بشتاب بی درنگ

 پی کار خویش گیردست از سرم بردار و 

 راه دیار دل شدگان را به پیش گیر

 بگذار خود بارم بر بام و دشت خویش

 بگذار خود بگریم بر سر گذشت خویش

 رود.های سرکوب، اندوهناک ولی امیدوار به پیشباز بهار میدر سال

 گل و بلبل 

 النه ام در باغ صیاد است

 بشنوید ای تندرایان تن آسوده

 بیداد است  آما جگاه تیرسینه ام در هر دمی 
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 :م پندپندگویان می دهند

 ماندنت بیهوده اینجا ماندنت تا چند

 بال بگشا دل بکن از این خطر خانه

 آشیان بردار از شاخی که هر دم در کف باد است

  

 من ولی در باغ می مانم که باغم پر گل یاد است

 وز فراز چشم اندازم فراوان پرده ها پیدا :

 درختان تبر خوردهبرگ افشان 

 مرگ شبنم ها

 سرکشی خارها و جست و جوی ریشه ها در خاک

 عطر پنهان بهاری زندگی آرا

 این چه فریاد است

 بلبالن خسته بال خار در پهلو !؟

 مرگ ، در باغی که هر گلدانه ی خشمی در آن رویاست

 مرگ در باغی که من دارم

 در کنار غنچه های تنگدل زیباست

  

 به باغ خفته می مانمآری آری من 

 باغ باغ ما است

 پنج روزی بیش و کم ، گر پایمال پای صیاد است

 کند.احساساتش را ثبت می های دوبیتیبا بهارانه ۱۳۴۵در سال 

 گلی جا در کنار جو گرفته

 گلی مأوا سر گیسو گرفته

 پوشبهار است و مرا زین دشت گل

 گلی باید که با من خو گرفته.
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 گل دامن دشت سبد پر کرده از

 -گشتخوشا صبح بهار و دشت و گل -

 نسیم عطر گیاه کال در کام

 به شهر آمد پیامی داد و بگذشت.

 

 خوشا پرشور پرواز بهاری

 ی ابر فراریمیان گله

 به کوهستان طنین قهقهی نیست

 های کوهساری.دریغا کبک

 

 شکوفد در نگاهتبهارم می

 پر از گل گشته جان من به راهت

 آرزویم النه دارندبه بام 

 پرستوهای چشمان سیاهت.

 

 بهار آمد، بهار سبزه بر تن

 بهار گل به سر، گلبن به دامن

 مرا که شبنم اشکی نمانده است

 ی من؟چه سازم گر بیاید خانه

 

 سحرگاهان که این دشت طالپوش

 شود آواز و آغوشسراسر می

 به دامان چمن ای غنچه بنشین

 .های خاموشبهارم باش با لب

 

 آتشی در دلم کشیده چراغ

 از بهاری به ره گرفته سراغ

 میردچه کند بی بهار می
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 کند این باغبا خزان خو نمی

 

، بیداری و جنبش حس می شود و امید ۱۳۵۴ ،اسفند هایبهارانه در

 تر است.ملموس

 شقایق

 برای شهیدان خاندان رضایی

 فریاد سرخ فام بهارانم

 سرکش

 گرمای قلب خاک

 شب چراغ پریشانمگیرانده 

  

 فریاد سرخ فام بهارانم

 برخاسته ز سنگ

 با من مگو ز حادثه می دانم

 آری که دیر نمی مانم

 اما به هر بهار سرودم را

 چون رد خون آهوی مجروح

 بر هر ستیغ سهم می افشانم

 آنگاه عطر تلخ جوانم را

 با بال بادهای مهاجم

 تا ذهن دشتهای گمشده می رانم

۷/۱۲/۱۳۵۴ 

 

 

 سراید.میجنگ ایران و عراق یاد شهیدان با  ۱۳۵۸سال  رایی بهارانهکس

 بزم خجسته
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 فریاد بر کشید

 عید امده ست عید

 هنگام پایکوبی وشادی است زین نوید روشن کنید شمع

 بر خوان نمک نهید

 قران ونان دهید

 با سفره سبزه وگل وگلدان بیاورید

 گفتم کفی ز خاک

 شهید تا بزم را خجسته کند یادی از

اشاره  به امید خود و مردم به انقالب ۱۳۵۸ بهارانهدر سیاوش کسرایی 

 کند.می

 سال نو سالم

 باز

 این زمین تند گام

 برف را ز روی گرده می تکاند و به صد زبان

 آفتاب را

 می دهد سالم

  

 باز باد خوش خبر

 از بهار بر شکفته میدهد پیام

 می دود میان الله ها غزل سرا

 جام هایشان

 می زند به جام

  

 باز ابر باردار

 خیمه می زند به روی بام

  

 باز بر شگون مجلس بهار
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 بید می پراکند به رقص صوفیانه اش

 گیسوان سبز فام

  

 باز نبض جویبار نقره می زند به توده ی علف

 با گذار آبهای رام

  

 روز می رسد

 روز دیگری که از نوی گرفته نام

  

 خاسته ز جا

 مردمی نهاده پامردمی به راه 

 در سرود

 در صال

 سال نو سالم

 سال نو سالم

 ۱۳۵۸اسفند 

به یاد شهدای جنگ ایران و عراق را  ۱۳۵۹ ارانهبه سیاوش کسرایی

 سراید.می

 گل خفته

 برای شهدای جنگ

 

 در باغچه نبود

 در باغ و دست نیز نشانش نیافتم

 در دره ها دویدم و در کوهپایه ها

 سایه ی کمربر سینه های صخره و در 

 باالی چشمه سار

 بر طرف جویبار



 احد قربانی دهناری     ها     بهارانه

251 
 

 جستم به هر سپیده دمانش نیافتم

  

 آخر به شکوه نعره بر آوردم ای بهار

 کو آن گلی که خاک تو را آب و رنگ از اوست

  

 بر من وزید خسته نسیمی غریب وار

 کای عاشق پریش

 گل رفته خفته هیس

 بیدار باش و عطر نیازش نگاه دار !

 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4DSe-jUwnQg 

 

در کام سیاوش کسرایی ، را دوری از میهن تلخی، ۱۳۶۳ بهارانهدر 

 چشیم.می

 یاد دور افتادگان 

 بادگل انداما بهارت جاودان 

 ز بال بلبالنت سایبان باد

 به نزدیک چمن در بزم الله

 تو را یادی ز دور افتادگان باد

 ۱۳۶۳اسفند 

 

 قفس

 غوغای بهار است و هوس تازه کند

 زین حال و هوا ، زمین نفس تازه کند

 حبس است دلم نگویم آزادش کن

 اما چه شود اگر قفس تازه کند

 ۱۳۶۳اسفند 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4DSe-jUwnQg
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 بوی وطن 

 چمن می کشدمسوی   بیداری گل

 بلبل دل و باد پیرهن می کشدم

 در گوشه ی خاک غربتم بوی بهار

 می آید و جانب وطن می کشدم

 ۱۳۶۳اسفند 

دیگر تمام وجود شاعر تسخیر کرده است. غربت درد  ۱۳۶۴ در بهارانه

 نالد.کسرایی که همیشه امیدوار بود و آرزومند نوزایی، به روشنی می

 غریبانه 

 پروازت و پرت کو ای مرغ بهار آمده

 شد باغ پر از ولوله ی گل خبرت کو

  

 گیرم که شکستی قفس ای بلبل دلتنگ

 با بال گشایان سفر بال و پرت کو

  

 سودای سمندر شدنت بود در آتش

 خاکستر و دودی دل غافل شررت کو

  

 پا پس نکشیدی ز نبردی و بماندی

 هان ای تن افتاده بر این خاک سرت کو

  

 به بن چاه کشیدند  دیدی که تهمتن

 رهیابی سیمرغ تو و زال زرت کو

  

 گم گشتی و یک دوست از آن جمع نیامد

 احوال بپرسد که رفیقا اثرت کو
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 خون خوردی و لعل از جگر سنگ کشیدی

 وین سخت دالن طعنه زنندت هنرت کو

  

 دیری است که در تیرگی ات چشم به راهم

 ای شوم شب صبر گذاران سحرت کو

 ۱۳۶۴د مسکو اسفن

 

 ه(یسا ..اـهوشنگ ابتهاج )ه

 که در « انگيز بهارغم»ی در بهارانه(، ۱۳۰۶)زادٔه  هوشنگ ابتهاجبرای 
 می بهاربعد از کودتا و سرنگونی دولت مصدق سرود،  هایسال نخستين

و هنوز هم پس از بيش  آورد مین فروردين بوی و نسرين و گل نه ولی آيد
 از شصت سال نمی آورد. 

 بهارغم انگیز

 بهار آمد گل و نسرین نیاورد 

 نسیمی بوی فروردین نیاورد 

 پرستو آمد و از گل خبر نیست 

 چرا گل با پرستو همسفر نیست 

 ، چه افتاد چه افتاد این گلستان را

 كه آیین بهاران رفتش از یاد؟ 

 چرا مینالد ابر برق در چشم؟ 

 ر از سر خشم؟ چه میگرید چنین زا

 چرا خون میچكد از شاخه گل؟ 

 چه پیش آمد؟ كجا شد بانگ بلبل؟ 

 چه دردست این؟ چه دردست این؟ چه دردست؟ 

 كه در گلزار ما این فتنه كرده است؟ 
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 چرا در هر نسیمی بوی خون است؟ 

 چرا زلف بنفشه سرنگون است؟ 

 چرا سربرده نرگس در گریبان؟ 

 ن؟ چرا بنشسته قمری چون غریبا

 چرا پروانگان را پر شكسته است؟ 

 چرا هر گوشه گرد غم نشسته است؟ 

 چرا مطرب نمیخواند سرودی؟ 

 چرا ساقی نمیگوید درودی؟ 

 چه آفت راه این هامون گرفتست؟ 

 چه دشت است این كه خاكش خون گرفتست؟ 

 چرا خورشید فروردین فرو خفت؟ 

 بهار آمد ؟ گل نوروز نشكفت 

 ا كس چه گفتست؟ مگر خورشید و گل ر

 كه این لب بسته و آن رخ نهفتست؟ 

 مگر دارد بهار نورسیده 

 دل و جانی چو ما ، در خون كشیده 

 مگر گل نوعروس شوی مرده است؟ 

 و غم در پرده برده است؟ كه روی از سوگ 

 مگر خورشید را پاس زمین است؟ 

 كه از خون شهیدان شرمگین است؟ 

 آی  بهارا تلخ منشین ! خیز و پیش

 گره وا كن ز ابرو ، چهره بگشای 

 بهارا خیز و زان ابر سبكرو 

 بزن آبی بروی سبزه نو 

 سرو رویی به سرو و یاسمن بخش 

 نوایی نو به مرغان چمن بخش 

 از آستین دست گل افشان  بر آر

 گلی بر دامن این سبزه بنشان 
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 گریبان چاك شد از ناشكیبان 

 برون آور گل از چاك گریبان

 

 سیمین بهبهانی

کیفرخواستی علیه آنهائی که  (۱۳۹۳ - ۱۳۰۶سیمین بـ ْهبَهانی )های بهارانه

 همخوانی بهار طبیعت و بهار فرد و اجتماع را از بین بردند.

 بهار پیک

 بهار انگیز دل پیک ای! آه 

 -آری می خود همره صفا که

 خود دامن در که تو با! توأم با

 داری، سوسن و سنبل و سبزه

 کشت وسر   جوی لب بر دم به دم

 ...کاری می گلی و ّّ  نشینی می

 افسونکار دخترک ای! آه

 دمد، سبزه نهی، هرجای پای

 -روید گل زنی، هرجای دست

 :نسیم امواج پیچد تنت در

 .جوید مستی و خوشبویی و لطف

 بهار مهتاب تو، بناگوش با

 .گوید عاشق ی بوسه ی قصه

 -.مرا است سپاس و باز آمدی

 بزرگ باغ آن در صبح تا دوش

 بودی، مهمان که دانند همه

 دست در صراحی و سرمست گاه،

 بودی، غزلخوان و کوبان پای
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 نسیم آغوش در افتاده گاه

 .بودی وعریان نکرده شرم

 -.نیارامیدی هیچ سحر تا

 بزرگ باغ آن در که دیدم خوب

 کردی، پا بر ولوله شب همه

 آزرمی بی همه زان چمن، در

 !وکردی را همه گوش و چشم

 :بشکفتند سحر وقت ها غنچه

 .کردی زیبا و خرم را باغ

 -.بود زیبایی همه کردی چه هر

  چرا همسایه ی خانه از لیک،

 -نشنید؟ تمنا آوای گوشت

 کودک چندین ی دیده پس در

 ندید، شوق ی بارقه ات دیده

  شان باغچه در تو سرانگشت وین

 نکشید سوسن و گل نقش هیچ

 نرسید؟ بدانجا تو پای چه از

 امید و شوق با که کوزه آن از آه

 گیاه؛ّ   تخم او بر اندود دستی

 سرخ ی کهنه سپس آورد و رفت

 !کاله کوزه، آن پی بدوزد تا

 زدند حلقه او بر در کودکان

 !نگاه فکندند کوزه بر خیره،

 نشد؟ سبز چرا کوزه آن آخر-

  اثری آنان ی خانه در چه از

 خویش؟ّ   ی افروزی دل ز ننهادی

 نکرد ساز ن شا باغچه در چه از

 خویش؟ ّ   ی نوروزی ی نغمه بلبلی
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 ست افشانی پای و کاویدن گرم

 ...خویش ّ   ی روزی پی ز مکیانی

 -.اوست همه سفره این سر تاز یکه

 تنگ ی خانه آن در! پیک ای دانم

 نبود، دالزار رنج و غم جز

 فزای اندوه ی خانه چنین این

 !نبود خار بی گل آن خور در

 شکنی دل این همه، این با لیک

 نبود، سزاوار تو از خدا به

 ...دارند راهت به دیده کودکان

 

 وارهکولی

فتســـوار خواهـــد آمد، ســــــــرای   رو کنور 

 کلوچــــه بــــر سبدنه، شـــراب درسبـــو کن

 ترو شـــوی باران، صفای گل فـــزونزشست

 و شو کنکنار چشمه بنشین، نشاط شست

 دان بــــــــرآوری زری را زجامــــــهجلیقـــــه

 چیرگی رفو کنَگَرش رسیده زخمی، به

 ز پول زر، به گردن ببند طوقی؛ اما

 و نیرزد، قیاس با گلوکنبه سیم ت
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 به هفت رنگ شایان، یکی پری بیارای 

 ز چارقـــد، نمایان دو زلف از دو ســـو کن

 تار کهنه برکشی خموشی، سهز گوشه

 ســـرودی از جوانی بـــه پرده جستجو کن

 چـــه بود آن ترانــــه؟ بلی، بـــــــه یادم آمد:

 «بو کن...زدستم گلی بگیـــــــر و »ی تـــــرانه

 سکوت سهمگیــــــن را ازین ســـــــرا بتـــــاران

 بخــــوان، برقص، آری، بخنـــــد و های و هو کن

 ــهســـــوار چون درآیــــــد در آستــــــــان خانــــــ

 گلی بچیــن و، با دل، نثــــــــــــار پای او کن

 آردســـــــوار در ســــــرایت، شبی بــــــــه روز 

 دهــــــد به هرچه فرمان، سر از ادب فروکن!

 ه حکم قاضی رود به سنگسارت،سحر ک

 نماز عاشقی را با خون دل وضو کن...

 

 ی عیدجامه
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 سرخوش و خندان ز جا برخاستم

 خانه را همچون بهشت آراستم

 شمع های رنگ رنگ افروختم

 عود و اسپند اندر آتش سوختم

 جلوه دادم هر کجا را با گلی

 نرگسی یا میخکی یا سنبلی

 کودکم آمد به برخواندم ورا

 جامه های تازه پوشاندم ورا

 شادمان رو جانب برزن نهاد

 تا بداند عید، یاران را چه داد

 ساعتی بگذشت و باز آمد ز در

 همچو طوطی قصه ساز آمد ز در

 گفت: "مادر! جامه ام چرکین شده

 قیرگون از لکه های کین شده

 حسرت خیره شد بس که بر او چشم

 رونقش بشکست و رنگش تیره شد

 هر نگاه کینه کز چشمی گسست

 لکه یی شد روی دامانم نشست

 از حسد هر کس شراری برفروخت

 زان شرر یک گوشه از این جامه سوخت

 مانده بر این جامه نقش چشمشان

 "کینه و اندو ه و قهر و خشمشان

 "گفتمش: "این گفته جز پندار نیست

 ! دیده ات بیدار نیستگفت : " مادر

 جامه تنها نه که جان فرسوده شد

 بس که با چشمان حسرت سوده شد

 از چه رو خواهی که من با جامه یی

 افکنم در برزنی هنگامه یی
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 جلوه در این جامه آخر چون کنم

 کز حسد در جام خلقی خون کنم

 شرمم اید من چنین مست غرور

 دیگران چون شاخه ی پاییز، عور

 کش نباشد هاله یی همچو ماهی

 یا چو شمعی کو ندارد الله یی

 بر تنم این پیرهن ناپک شد

 چون دل غمدیدگان صد چک شد

 یا مرا عریان چو عریانان بساز

 "!یا لباسی هم پی آنان بساز

 این سخن گفت و در آغوشم فتاد

 ککلش آشفت و بر دوشم فتاد

 اشک من با اشک او آمیخت نرم

 گرمبوسه هایم بر لبانش ریخت 

 گفتمش:" آنان که مال اندوختند

 از تو کاش این نکته می آموختند

 کاخشان هر چند نغز و پربهاست

 نقش دیوارش ز خشم چشم هاست

  گر شرابی در گلوشان ریخته

 حسرت خلقی بدان آمیخته

 شاد زی، ای کودک شیرین من

 !از رخت باغ و گل و نسرین من

 از خدا خواهم برومندت کند

 مندت کندسربلند و آبرو

 لیک چون سر سبز، شمشادت شود

 خود مبادا نرمی از یادت شود

 گر ترا روزی فلک سرپنجه داد

 "!کس ز نیرویت مبادا رنجه باد
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 د پول زرد و عروسکیع

 د پول زرد و عروسکیع

 د کفش برقی و دامنیع

 د ترک مشق و دبستانیع

 د شاد کودکی منیع

 تنگ قاب و سبزی گندم

 ماهیتنگ آب و سرخی 

 داینه پیان آیدر م

 رقص شمع رنگی روشن

 خط زعفرانی مادر

 نیینقش ساز کاسه چ

 ن هفت سالمشیهفت س

 ک سبد ز سنبل و سوسنی

 نیاسیدرشدن به قلعه ی 

 حرز چارتاق کتانی:

 زییبل که از بال بگر

 منیدر پناه خانه ی ا
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 د خاله عفت و مرجانیع

 دست های ناز و نوازش

 درشکنج زلفک نرمم

 راز سر شده خرمنبر ف

 نمای سعادتید سیع

 داستان شرلی کوچک

 من روانه در پی مادر

 ش چشم نازی و الدنیپ

 شانیدی خوید جمع عیع

 سه بندییان کیدر م

 با هزار بار شمردن

 باز و باز و باز شمردن...

* 

 د تازه ی نورس !یآه، ع

 دی من کویبازگو که ع

 شه کودک شادمیمن هم

 دن:ر و نه کویبی گمان نه پ

 شرح می دهد دل گرمم

 آفتاب قلب اسد را

 له کوچمیکولی قب

 بی خبر ز سردی بهمن

 جامه دلبرانه پسندم

 ن سبب به عطف و سجافشیز

 پولکی نهم پی پولک

 سوزنی زنم پی سوزن

 سمینامه عاشقانه نو

 تا زشور قصه عشقم
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 فتدیدر زمان ز سکه ب

 ژن.یژه و بیقصه من

 د تازه ! من به تو مانم:یع

 هزار سال برانمگر 

 سوی خستگی ننهم پا

 –با شکستگی ندهم تن 

 دیعمرم آن زمان که سر آ

 دیگر بهار نو ز در آ

 د کودکی ز دو چشممیع

 سر کشد به جانب روزن.

 

 سهراب سپهری

بیشتر انتظار و آرزوی بهار  (۱۳۵۹– ۱۳۰۷)بهارانه سهراب سپهری 

 است تا ایمان به گرما و نور و شکفتن.

 پرهای زمزمه

 .ن آب شودمیمانده تا برف ز

 .لوفر وارونه چترین همه نیمانده تا بسته شود ا

 .ناتمام است درخت

 شنا كردن كاغذ در باد یر برف است تمنایز

 و فروغ تر چشم حشرات 

 .اتیو طلوع سر غوك از افق درك ح

 

 .دیما پر شود از صحبت سنبوسه و ع ینیمانده تا س

 دارد  ینیطن ك ساقهیش یكه نه افزا ییدر هوا

 رسد از روزن منظومه برف یم یآواز پر و نه

 تشنه زمزمه ام.
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 .اسفند صدا بردارد یانینه هذیمانده تا مرغ سرچ

 د بكنمیپس چه با

 چهچه سال  ین موسم بیمن كه در لخت تر

 تشنه زمزمه ام؟

 

 م یزیبهتر آن است كه برخ

 رنگ را بردارم 

 .بكشم یخود نقشه مرغ ییتنها یرو
https://www.youtube.com/watch?v=FapMTcSF6xU&feature=player_detailpage 

 

 احمد شاملو

در جامعه می بیند، او از شادی و  (۱۳۷۹–۱۳۰۴) شاملو احمدآنچه 

 سالمت هفت سین باز می دارد.

 هجرانی

  های کوچک غربتترانه: شعرها

 سین  هفتم

 ست،سیب  س رخی                 

 حسرتا

 که مرا سروری

 نصیب                         

نّتازاین س فره                                         ی س 

 . نیست                                                                    

https://www.youtube.com/watch?v=FapMTcSF6xU&feature=player_detailpage
http://shamlou.org/?cat=23
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 شرابی مردافکن در جام  هواست،

 شگفتا

 که مرا          

 بدین مستی                    

 .شوری نیست                                        

  

 پوشسبوی سبزه

 ب  پنجره ــدر قا                         

 آه

 چنان از او دورم  

 .جانی نیستکه گویی جز نقِش بی                          

 و کالمی مهربان

 در نخستین دیدار  بامدادی ــ                          

 فغان

 که در پس  پاسخ و لبخند        

 .تدل  خندانی نیس                                                

  

 بهاری دیگر آمده است

 آری                                   

 ها که گذشتاما برای آن زمستان
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 نامی نیست

 .نامی نیست

 

 ۱۳۵۷اسفند  

 لندن،

https://youtu.be/X9i-JqNjvRE 

 

 مهدی اخوان ثالث

پرسد، در زده از پرندگان میشگفت( ۱۳۶۹ - ۱۳۰۷)مهدی اخوان ثالث 

ها چگونه اینچنین بیقرار آواز جائی که او هیچ نشانی از بهار نمی بیند، آن

 ند؟اهدی سردادشا

 صبوحی

  شبگیر این در

  مرغان ای ست؟کرده مستتان صبوحی پیغام و جام کدامین

  دور خوابش برده درخت این هایشاخه برهنه بر چونین که

 مهجور یبیغوله این در بستانش اقران از افتاده غریب

 خوانید؟می و شنگیدمی شاد داده، دست از قرار

  اما شما، حال خوشا دیگر خوشا،

 دانید؟می است، مهربی و است عهد بد پیر سپهر

  اوه پیغام؟ و جام کدامین

  پیداست هاکوه آن هم باز تو یخانه تنگ آفاق همین با کن، نگه آنجا بهار،

  بدرود جنبش جنبد، گشته، گردن دستار شانبرفینه شنل

https://youtu.be/X9i-JqNjvRE
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  سردش و تیره هایسایه در را شهر بپوشد گو زمستان

  دود در ایشعله چون ،روشنش یطالیه آنک ها، آنجاست، بهار

  ما آوازهای ما، دلهای در اینجاست، بهار

  ابرآلود دامان آن در پرستوها پرواز و

  جویان آشنا گوش و خبرپویان ترشیرین و پیغام ترخوب از کاروان هزاران

  خر و خروس بانگ جز به شنفتی چه تو

 معبر؟ از افتاده دور کورده این در

 هایاهای و غمگین چنین

 اسفندی؟ شبگیران ابر ای گریاندتمی سوگ کدامین

  نزدیک اگر دوریم اگر

 تاریک من چو ای بگرییم هم با بیا

تکانی بس اندوهناک است که بهار آمد و موسم خانه مهدی اخوان ثالث

های کهن و با همان ی دل را نتکانیدیم. ما با همان کینهاست، ولی ما خانه

 زنیم.ستیز درجا مینارواداری شادی

 نتکاندیم را خود یخانه ما و آمد عید

 عید آمد و ما خانه ی خود را نتکاندیم

 گردی نستردیم و غباری نستاندیم

 دیدیم که در کسوت بخت آمده نوروز

 در خانه براندیم از بیدلی آن را ز

 هر جا گذری غلغله ی شادی و شور است

 ما آتش اندوه به آبی ننشاندیم

 آفاق پر از پیک و پیام است، ولی ما 

 پیکی ندواندیم و پیامی نرساندیم
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 احباب کهن را نه یکی نامه بدادیم

 اندیمو اصحاب جوان را نه یکی بوسه ست

 من دانم و غمگین دلت، ای خسته کبوتر

 سالی سپری گشت و ترا ما نپراندیم

 صد قافله رفتند و به مقصود رسیدند 

 ما این خرک لنگ زجویی نجهاندیم

 ماننده افسونزدگان، ره به حقیقت

 بستیم و جز افسانه ی بیهوده نخواندیم

 از نه خم گردون بگذشتند حریفان

 زاویه ماندیم مسکین من و دل در خم یک

 طوفان بتکاند مگر "امید" که صد بار 

 عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیم

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=B_c9BrTpBsU 

 

 . . . بهار آمد 

 بهار آمد پریشان باغ من افسرده بود اما

 به جو باز آمد آب رفته ماهی مرده بود اما

 زمستان رفت ، برفش آب شد ، خورشید بازآمد

 كبوتر بچه ها را سوز سرما برده بود اما

 بشوید خاك قاب پنجره باران پاییزی

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=B_c9BrTpBsU
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 ژمرده بود امابه پشت شیشه در تنگی گلم پ

 بهر سهرابمهزاران نوشدارو میرسید از 

 به سهرابم هزاران ضرب چاقو خورده بود اما

 خالصه گشت ماه و مهر تا آن سال آخر شد

 ...باغ من افسرده بود اما! بهار آمد دوباره

 

 نادر نادرپور

 برایش می شود و دگرگون بهار با باد (۱۳۷۸ - ۱۳۰۸) نادرپور نادر

 .خواندمی  خطبه

 بهاری خطبه

 آمدبهار با نفس گرم بادها 

 زمین، جوانی ازو جست و آسمان از او

 گلوی خشک درخت

 چنان فشرده شد از بغض دردناک بلوغ

 که برگ، سر بدر آورد چون

 زبانی از او

 بنفشه، بوی سحرگاه خردسالی را

 های مه آلود بی چراغ آوردبه کوچه

 نگاه نرگس همزاد خاکی خورشید

 به راه خیره شد و صبح را به باغ آورد
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 های جوی چکیددر آیینهطالی روز 

 چمن ز روشنی و آب، تار و پود گرفت

 ها شکافته شدها همه چون پیلهشکوفه

 هوا لطافت ابریشم

 کبود گرفت

 ایا بهار، اال ای مسیح تازه نفس

 که مردگان نباتی را

 ای ، رشک زندگان کردیبه یمن معجزه

 نهال الغر بیمار را شفا دادی

 یرخت پیر زمینگیر را جوان کرد

 ی طورایا بهار، اال ای بشیر تازه

 ایا پیمبر فصل

 ی سبزتو، ای که آتش نارنج را ز شاخه

 به یک نسیم،

 برافروزی و برویانی

 ی تستسپس، به حکم عصایی که سرسپرده

 اف در دل امواج نیل شب فکنی

 ی خورشید را بکوچانیه تا قبیله

 مرا به وادی سرسبز خردسالی بر 

 زندگی بسپار مرا به خامی آغاز 

 ی طورایا بهار، اال ای بشیر تازه

 ایا بهار، اال ای مسیح سبز بهار

ها، ، اعدامرا ما روزگار «بهاری هیمرث» نام به تلخ بهارانه در نادرپور

اینجا آن  در آینه احساساتش ثبت می کند. ای، ترورها را،های زنجیرهقتل
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بگذارند،  برزمین قلم نگفته مشهور مصداق می یابد: وقتی تاریخنگارا

 بر می دارند. آن راهنرمندان 

 بهاری یهیمرث

  آورد باران بوی خود با که کو، نوبهاران

  آورد نوبهاران بوی که باران آن خرم

  اند خشکیده تشنگی از چمن نونهاالن

 آورد باران جرعه یک تا نیست ابری زانکه

  میخوارگان بر بود خوش اگر باران نم نم

  آورد خماران چشم در اشک کنون یادش

 رقص به یدآ نمی برگی خوان نغمه نسیم با

  آورد شاخساران در سکون سامان، این باد

  باد که را کرامت این دید ها قصه اندر باید

 آورد آبشاران سرود شب، سکوت در

  نیست بیدار اختری عالم، آفاق همه در

  آورد داران زنده شب از نامی تا کو، ماه

 نبرد جان تن یک که آمد فرود سنگین چنان شب

  آورد سوگواران زی کشتگان از خبر تا

  شدیم حیران تیرگی در ما و گشت پنهان چشمه

  آورد رستگاران از نشان تا ، باید خضر

  شود روشن ها الله سرخ شمع تا را باغ

  آورد کوهساران از برق که باید مشعلی

  نشد جانان منزل لیکن و شد خالی خانه

  آورد یاران حال بر اسف تا ، کو حافظی
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  صور حال خواجه پرسد و است ویران خانه

  آورد نگاران صورت از پاسخ ایوان نقش

  او دیدار از معنی بیم و است بند در ، لفظ

  آورد شرمساران شمار در را شاعران

  خواب ز سر برآرد بیداری خورشید کاشکی

  آورد هوشیاران از سالم ، مستان شب در

  سوار بی اسبی نعل از برجهد برقی کاش

 آورد سواران بانگ تا نیست اسبی ورنه

  دور آفاق از برخیزد بال طوفان گرنه

 آورد کشتزاران بر گذر کی رحمت ابر

 

 محمود مشرف آزاد تهرانی

 ( ۱۳۸۴ - ۱۳۱۲)زاده  م. آزاد، محمود مشرف آزاد تهرانی

  ای در بهارلحظه

 بینم می

 شوند ها سرخ میکوچه

 زمان 

 نیلگونست

 باد 

 مثل اندوهی

 آید.از تماشای رود می

 ای با تولحظه

 ی سبزای پرنده

 ی آبای تماشای ساحرانه
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 ای با تو لحظه

 گویماز تو می

 به تماشای این غروب

 که دشت 

 مثل دنیای خفتگان زیباست

 باردکه زمان نیلگونه می

 ی سبزبه تماشای این پرنده

 به تماشای این بهار بیا.

 واربا تو ای لحظه

 ی تاریکی و فراموشیای همه

 با تو 

 در باران 

 گذریمبه تماشای رود می

 ای در بهارلحظه

 دانم می

 میریم...ای در بهار میلحظه

 

 انوشیک محمود

 (۱۳۱۳ی )زاده انوشیمحمود ک

 بهار

 شبنمی آهسته از چشمان برگ

 خاک؛ن یمی چکد بر دامن رنگ

 گل می افشاند به چشم آفتاب

 نازخندی خوابناک
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 م؛یزد نسیناگهان از جای می خ

 ان شاخسار؛یشاد می رقصد م

 ی نرم می لغزد به گوش:یگفت و گو

 «هان بهار؟»

 «آری، بهار!»

 

 منوچهر نیستانی

 ( ۱۳۶۰ـ  ۱۳۱۵) منوچهر نیستانی

 بهار من

 گفتند زندگی

 بار دگر به روی تو لبخند می زند

 ای شاعر رمیده دل، افسون نوبهارو 

 بار دگر به پای دلت بند می زند

 

 این هم بهار

 خنده شیرین روزگار

 پس کو قرار بخش دل بی قرار من؟

 پا می نهم به راه

 به امید مهر یار

 ای وای بر من و بر دل امیدوار من

 سالی دگر گذشت و دریغا که من ز عمر

 جز خاطرات تلخ، بری بر نداشتم

 نشاندم اخگر عشقش به اشتیاقدر دل 

 بیچاره من که چاره دیگر نداشتم
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 لبخنده بهار نخنداندم، که من

 لبخنده های دلکش او را ندیده ام

 بیزارم از نسیم نوازشگر بهار

 چون تا کنون نوازش او را ندیده ام

 سال گذشته گرچه به غم سوختم، ولی

 دیگر در آرزوی نگاهی نسوختم

 لی نباختمبی اختیار دل به خیا

 هر دم در این خیال به راهی نسوختم

 

 امسال، چشم من

 دنبال چشم غم زده غم زدای اوست

 ور با همه رمیده دلی زنده مانده ام

 تنها برای اوست.

 

 پرنگ نوذر

 (۱۳۸۵ ـ ۱۳۱۶نوذر پرنگ )

 ره آورد

 چون بهار از سرزمین سبز جادوییش

 جامه های نیک، رنگارنگ

 دشتهای خالی و عریانارمغان می آورد زی 

 وز نشاط عید نارستان

 پوستین سبز خود می افکند بر دوش

 وان تناور نارونهای کنار کوه

 می تکانند از غبار برف بهمن ماه باالپوش

* * * 
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 از فراز آب بندانها

 دسته های کوچک مرغابیان مست

 با دروغین خنده های مرد ماهیگیر می خندند

 آرام -وز کنار آبدانها آهوان 

 پا به پای بچه هاشان راه می پویند

 وز تکان شاخه ها گهگاه

 گوش می گیرند و می مانند و می جویند

* * * 

 کز پگاهان تا شبانگاهان -چون طالیی بال زنبوران چابک 

 می پرند از شاخه ای بر شاخه ای آرام

 می مکند از هر گلی شیری شکر فرجام

 می روم هر صبحدم تا شام

 ر دری تا هر دری صد باربا بهار از ه

 وز لب هر غنچه ی پندار

 می مکم معنای نوشین و زاللی را

 تا چنین سیراب سازم از عسل کندوی شعرم را

* * * 

 اینک اینجا زیر سقف آسمان آبی کندو

 در جبین قطره های پاک شعر من

 می درخشد آنچه در خورجین سوقات بهاران است

* * * 

 با بهار اکنون

 *کرا" زی دشتهای سبز دریابار پر گشاده "کر

 زی مصب رودهای پاک

 آبشان شیرین و ماهی زار

 لیک، لیک اینجا

 در میان کلبه، لم داده است ماهیگیر

 بی دریغ لحظه های عمر، بر دامش
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 چون می اندیشد که این پرویزنی بامش

 بی مفر توری است با او بسته تا جاوید

 تدبیرراستی را ای بهاران چون زید با عمر بی 

 پیر ماهیگیر

* * * 

 با بهار اکنون

 پر گشاده در فضای خامش جنگل

 زیر داالنهای عطرآگین

 بر فراز آبزی گلهای رنگارنگ

 **خوشنوا "تیرنگ" 

* * * 

 لیک آن سوتر ...

 در کنار کوه استاده است "چوب افروز"

 بی وقوف دوده ی گرم زغالی، کش رخان و موی اندوده است

 خود این عمر با این کاراو، می اندیشد که 

 سخت ناهنجار و بیهوده است

 راستی را ای همه ی مردم

 چون برآید از پس این کار زود آغاز دیر انجام

 مرد رنجور به دل ناکام؟

* * * 

 هان و هان هشدار

 ای سپهر تیره ی تا جاودانها دور

 وز حصار روز و شب مهجور

 ای بهار روستا آرا

 وی کهن پیر کهن پیرا

 میمان آنقدر

 وانقدر می گرد
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 تا بر افتد رسم این بیداد

 آدمی در بند و مرغ آزاد

 کراکرا مرغی است ماهی خوار* 

 تیرنگ، قرقاول را گویند *

 

 نعمت میرزازاده

برپایی جشن ( ۱۳۱۷ یزادهم. آزرم ) ،نعمت میرزازاده یا نعمت آزرم

 نوروز در وطن را آرزو دارد، نه در تبعید.

  وزید نوروز  نسیم دگر یكبار

  تپید باز نو روز هوای به هادل

  باد خوش یاران بزم و بهار و نوروز

  تبعید دیار در نه ، وطن خاك در

 

 !آوردی صفا آمدی خوش !نوروز

  آوردی دوا را فراق غمزخم

  دمید نیز ما اشك باز تو همراه

 !آوردی ما میهن از مگر بویی

 

  نیكوست نشستن سین هفت یسفره بر

  خوشبوست ك ندر ّ   دود و سیب و سنبل هم

  ست خالی كنارش سفره هر كه افسوس

 دوست و همدم یا گمشده دلی پاره از

 

  ، است آمده نوش و بزم زمان چند هر

  ، است آمده جوش به گل و خروش به بلبل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B7
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  ، خاك به خفته یالله ، بهار چند با

 !است آمده پوش الله و كبود نوروز

 

  دیروز در همان ما و  رسید نوروز

  پیروز شادی دشمن بر  نه  رزم در

  میهن از دور كه كشت مرا غ ّصه این

 نوروز نیامد و  آمد سر سال هر

 

  است نوشدن جاودان ن ماد نوروز

  است كهن جهان جوانی تجدید

  شدنش نو هر كه خوبتر همه زینها

 است من ایران پاك نام ّ   آور باز

 

  باشیم شادان و غربتیم ز دلتنگ

  باشیم پیمان و عهد درست آنكه از

  بار دیگر رسد نوروز چو كه بادا

 باشیم ایران در سین هفت یسفره با

 

 جواد مجابی

 ( ۱۳۱۸ی )زاده جواد مجابی

 و ما جهان مییماوقت، 

 م پدرام و بشکوهیبهارانه آمد

 اهیام سیبرگذشته و واشسته قامت از تباهی ا

 ادهای دلگزا را.ین یم خورجیک سو افکندیبه 
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 ق دل ما نبودیجهان ال

 م.یم برچمن گستردیا فراهم کردیی که از رویایدن

 میبرگ و بر برآوردبهارانه شاخ و 

 وطن، همان وطن ما شد

 م از افقیغروب را خط زد

 میشان خواندیپرنده های مهاجر را به مهمانی آوازها

 روزیز به دیچ چیه

 مروزیست در ملک نیماننده ن

 آرزو به فردا نظر ندارد در فضا

 م و ما جهان بختییوقت ما

 اکنون شراب سلطان عالم است و

 م.یشکفته ا ما بهارانه در جوش جانش

 

 شفیعی کدکنی

از سیم  بهار( ۱۳۱۸محمد رضا شفیعی َکْدَکنی )زادٔه های در بهارانه

 بخوانیم.خاموش نباشیم و خواهد که از ما میو  می گذرد دارخار

 سرخ گل نام به بخوان

 شب یصحار در سرخ گل نام به بخوان

 گردند بارور و داریب همه ها باغ که

 دیسپ کبوتران تا‚  بخوان دوباره‚  بخوان

 برگردند دوباره نیخون انهیآش به

 سکوت رواق در سرخ گل نام به بخوان
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 گذرد ها دشت ز نشیطن اوج و موج که

 باران روشن امیپ

 شب یلین بام ز

 برد کرانه هر به مشینس رهگذار که

 یترس چه سال خشک ز

 بستند یبس سد که

 آب برابر در نه

 نور برابر در که

 آواز برابر در و

 شور برابر در و

 عسرت ی زمانه نیا در

 دادند یرخصت برگ زمان شاعران به

 الله و یقمر و سرو ی معاشقه از که

 خواب از تر ژرف ندیبسرا سرودها

 آب از تر زالل

 ؟ بخواند که یخامش تو

 ؟ بماند که یرو یم تو

 ؟ بخواند ترانه ما برگ یب نهالک بر که

 دور به وهیگر نیا از

 نیبب کرانه آن در

 آمده بهار

 خاردار میس از

 گذشته

 باستیز چه بنفشه یگوگرد ی شعله قیحر
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 ست یجار نهیا هزار

 نهیا هزار

 نکیا

 شوق با تپد یم تو قلب ییهمسرا به

 رندان ز دست یته نیزم

 تنها ییتو نیهم

 یبخوان دوباره را نغمه نیتر عاشقانه که

 بخوان عاشقانه و سرخ گل نام به بخوان

 یدان تو که زبان بدان کن انیب عشق ثیحد

 

 هاکوچ بنفشه

 اسفند آخر روزهای در

 مهاجر هایبنفشه کوچ

 زیباست

 اسفند روشن روز نیم در

 سرد هایسایه از را هابنفشه وقتی

 بهاران شمیم اطلس در

 ریشه و خاک با

 سیارشان میهن

 چوبی کوچک هایجعبه در

 آورندمی خیابان یگوشه در

 من در زمزمه هزار جوی

 جوشدمی
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 کاشای

 را وطنش آدمی کاشای

 هابنفشه مثل

 خاک هایجعبه در

 توانستمی روز یک

 خواست که کجا هر ببرد خویش همراه

 باران روشنای در

 پاک آفتاب در

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=a4eHCQAUfTw 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kWSQqdE-Vpw 

 

 احمدرضا احمدی

 (۱۳۱۹)زاده احمدرضا احمدی 

 ...بهار آمد

 همیشه هراسم آن بود

 از خواب بیدار شوم که صبح

 با هراس به من بگویند

 فقط تو خواب بودی

 بهار آمد و رفت.

 پرسم بهار کجا رفت؟شوم میاز خواب بیدار می

 دهدکسی جواب مرا نمی

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=a4eHCQAUfTw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kWSQqdE-Vpw
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 کنند!سکوت می

 بارددر پشت اتاقم باران می

 است پرسم شاید این باران   بهارمی

 دهدکسی جواب مرا نمی

 کنندسکوت می

 کنمپنجره را که باز می

 شودباران تمام می

 کنمام را نگاه میدر آینه چهره

 شودام پیر میآرام آرام چهره

 کنماز پنجره زمین را نگاه می

 خیس است و ساکت

 آیمکنم، به کوچه میبر تن لباس می

 دوداز نخستین عابر که در باران بدون چتر می

 پرسممی

 شما عبور  بهار را در این کوچه ندیدید؟

 گوید نه !عجله دارد، فقط می

 ها دلگیر هستماز همسایه

 گویم آیا این ستمگری نیستمی

 ام مرا خبر نکردید ؟که هنگام  عبور  بهار از پشت پنجره

 کنندسکوت می

 ها برای من دشنام استسکوت  همسایه

 گیردمیکودکی در باران دست  مرا 

 های رنگین استبرد که انبوه از فوارهبه میدانی می

 شویمها خیره میهای رنگین  فوارهمن و کودک به آب
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 اما از بهار خبری نیست

 رومهای قدیمی میرود، به محلهبا من می

 ای هستم که در جوانی  من حروف  سربی داشتدر جستجوی چاپخانه

 ام بنویسمهار را روی دیوار  روبروی خانهخواستم با حروف  سربی نام  بمی

 ی چاپخانه یک قفل  بزرگ زنگار گرفته استبر در  فرسوده

 آیمبه خانه می

 ی بهار هستمدر فرهنگ  لغت به دنبال کلمه

 معنی و پوچ استی کلمات  فرهنگ بیدر غیبت  بهار همه

 امد نبردهدر غیبت  بهار رنج، هراس، بیم، تردید، هرمان، وحشت را از یا

 به دنبال  تسلی هستم

 چه کسی باید در غیبت  بهار مرا تسلی دهد

 خواهم بخوابممی

 زندی من نوک میای به پنجرهپرنده

 کنماز پنجره با هرمان جهان را نگاه می

 های شقایق و بنفشه استها، گلجهان ناگهان غرق در شکوفه

 گذارمپنجره را باز می

 باردباران می

 گویممی در باران

 بهار را یافتم

 بهار آمد ...

 

 واصف باختری

  (۱۳۲۱ی زادهواصف باختری )



 احد قربانی دهناری     ها     بهارانه

286 
 

 نهیادگار آی

 دگر نه چشم به راه بهار آییـــــــــــنه ام

 مرا کتیبهء خوانای روزگــــــار مخوان

 شناسنامهء جغـــــــرافیای هول کجاست

 نقـش نام مراسترد، هر که رخ آراست،

 جـــنگل عقیم بیبال خویشتن اینبه بخت 

 

 که سنگ خورده ترین یادگار آیینه ام

 خطوط مبهم لوح مزار آیـــــــــینه ام

 که آشکار شود کزدیار آیـــــــــینه ام

 درین حریم تو گویی غبار آیـــــینه ام

 خش نیم من شرار آیــــــینه امکه آذر

 

 چه سالها که سفالینه زیستم افسوس

 تبار آییـــــنه امبه این گمان غلط کز 

 

 عمران صالحی

  (۱۳۸۵ – ۱۳۲۵) عمران صالحی

 با قطار آمد بهار

 با قطار آمد

 دور ... یا از دهكده

 بهار

 خسته و كوفته و خاك آلود
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 آمده از شهر به استقبالش ینه كس

 دنبالش ینه كس

 ب...یج و تنها و غریگ

 خاستیمها بردود، از آهن

 ها... آه، از آدم

 آمد،با قطار 

 از دور بهار

 دند!یسكو دزد یچمدانش را از رو

 

 لطیف ناظمی

 غم مهاجرت را نجوا می کند.( ۱۳۲۵ی لطیف ناظمی )زادههای بهارانه

 بسی بهار گذشت و هنوز خانه به دوشیم

 رسد از راه و ما بهار نداریمبهار می

 

 مومنه نیکخو

 (۱۳۲۵ی نیکخو )زاده مومنه

 های دورزبی کرانه

 آسمانهای زپشت کوه

 دمید آفتاب روز اول بهار

 ولیک بی فروغ و زرد رنگ و درد بار

 ها رسیدپرستو از دیار دور دست

 شکسته بال و گوشه گیر و نا امید

 ای که زیر آن وطن کندنه شاخه
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 ای که شام را در آن سحر کندنه النه

 در این محیط غم نشان

 در این زمین خود فشان

 کشدی نفس نمیها کساتبه غیر محو و م

 در این سرای درد ناک و تیره روز

 به غیر مادران اشک ریز و سینه سوز

 به غیر کودکان بی پدر

 به جز زنان بیوه و یتیم دار و دربدر

 رسدنوای کس به گوش جان نمی

 

 گلرخسار صفی یوا

خسار َصفی لر  زیر را در جواب  بهارانه هـ. خ.( ۱۳۲۶ی )زادها وا گ 

 سروده است. هللا خلیلیخلیل یهبهاران

 گویید به نوروز

 گویید به نوروز که نو نیست غم ما

 از حسرت خونین کفنان چشم نم ما

 از وحشت عاق پدران پشت خم ما

 گویید به نوروز که هر روز بیاید

 هر روز بیاید،در غم خانه گشاید

 جراحت بزدایدز آیینه دل زنگ 

 بلبل، الم ملت بیچاره سراید

 گویید به نوروز که نوروز بیاید

 گویید به نوروز که رزمیده بیاید
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 از سنگر مردان شرف دیده بیاید

 از گور شهیدان گل غم چیده بیاید

 گویید به نوروز که پیروز بیاید

 تا میهن ما پایگه میر شکار است

 در گلشن ما کشتن گل غنچه بهار است

 پشته مزار است، مزار دل زار است هر

 نوروز الم سوز بیاید گویید به

 در گوش رسد ناله ی مرغان گرفتار

 گل پوش کند مرقد یاران وفادار

 جاوید کند عمر فر فرق شرر بار

 گویید به نوروز که خوش روز بیاید

 گویید به نوروز که که مسرور بیاید

 بی حسرت و بی وحشت و مغرور بیاید

 دل غم زدگان روز بیایدبر چشم و 

 افروز بیایدگویید به نوروز شب 

 دل خواه و دل آگاه و دل افروز بیاید

 بر گلشن سرمازده گل دوز بیاید

 برکشور ره مانده ی شب،روز بیاید

 گویید به نوروز فراموز بیاید

 عاشق نکند یاد گل افشان چمن، وای

 شاعر نرسد بر دل الهام سخن، وای

 "خون می دمد از خاک شهیدان وطن، وای"

 ای وطن، وایای وای چمن، وای سخن، و
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 حمیرا روحی

 (۱۳۳۰ی حمیرا روحی )زاده

 هنگامه بهار

 خوش بود موسم نوروزی و ایام بهار

 که دمیدست گل و سبزه به هنگام بهار

 کائنات از سر نو زندگی آغاز نمود

 دهن باد صبا نان بهارتا شنید از 

 شجر از غنچه گل کرده کالهی بر سر

 تاج بر فرق نهادست گل اندام بهار

 دشت پوشیده قبایی ز زمرد در بر

 تازه و تر شده از بس همه اجسام بهار

 سبزه بگرفته به بر الله دل خون شده را

 داده از وصل پری روی چمن کام بهار

 بلبل دلشده بر شاخه گل نعره زنان

 گل که مغرور به حسن است ز انعام بهار

 موسم عیش و سرور است و گه عشرت و شوق

 ول و انجام بهارپر زفیض است همه ا

 بیا اندر باغ« روحی»فصل گل می گذرد 

 نغمه سر کن تو به هر صبح و به هر شام بهار
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 شبگیر پوالدیان

( خشونت زیبایی و ۱۳۳۴ ی)زادهجلیل شبگیر پوالدیان های در بهارانه

 لطافت بهار را نابود کرده است.

 وروز ران

 نوروز را تــــرنم ایـــــام را درود!

 شباب و مژده و پیغام را درود!عشق و 

 بهار  آغوش پر نوازش دوشــــیزۀ

 بانوی سبز پوش گل اندام را درود!

 قد قامت بلند تمــــــنای سرو را

 دامان پر شگوفۀ بادام را درود!

 صهبای مست میکده های جوانه را

 آن ارغوان ریخته بر جام را درود!

 زیباترین چکامۀ باران و آفتاب

 سرود شب هنگام را درود!زیباترین 

 دود و دم دمادم دریای مست را

 وان موج های سرکش سرسام را درود!

 با خنده یی که می شگفد بر لبان صبح

 با گریه یی که رنگ زند شام را درود!

 سرچشمۀ زالل سرود و ترانه را

 شعر شگفته بر لب الهام را درود!

 اوج سپید قامت کوهسار را سالم

 پدرام را درود!باغ بلوغ جنگل 

 

 از کدامین افق فاجعه

 باغ در باغ همه ســـایۀ پاییز شده ست

 نوبهاران امیدم چه غم انگیز شده ست

 ارغوانی که دران خون شقایق جاریست
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 بر تن سرخ شفق مشــعله آویز شده ست

 مگو بیش که آفاق خدا از بهارانه

 پایمال ستم لشکر چنگیز شده ست

 ازین عرصۀ خونرخش اندیشه برانگیزم 

 که تمامیت شب چکــمه و مهمیز شده ست

 نغمه یی را که در آوای فلق می خواندم

 بسته در خلوت آهنگ شباویز شده ست

 آســــتانی که بران سجدۀ تقدیسم بود

 نقش اهریمنی نقطۀ پرهیز شده ست

 مزرع سینۀ من تربت خونین کفنان

 کز گل سرخ شهادت همه گلبیز شده ست

 کدامـــــــین افق فاجعه فریاد زنمبه 

 داستان وطنم را غم انگیز شده ست

 تا زمان زخم فجیعی زده بر قلب هنر

 دفتر شعر من از فاجعه لبریز شده ست

 

 قهار عاصی

از عمو نوروز می ( هـ. خ. ۱۳۷۳ - ۱۳۳۵عبدالقهار عاصی )زاده 

 دازد.ننیخواهد تا سرزمینش را از قلم 

 ریپ یبابه نوروز

 ! ریپ *ینوروز بابه

 اد مبر!ینم را از یسرزم

 یکردیخواب جامهء آرامش به تـنـت م یاز اطلس مرجان یوقت

 یکردیاز باغ سفر م یوقت
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 یآورد یو مهتاب، از هود قصه م یاز ماه یوقت

  ینواز یآهنگ بلند از عشق م یوقت

 را  ییناجو یشهیرگ و ر

 یدیخندیم یوقت

  یدیرقصیم یوقت

 ! ریپ یبابه نوروز

 اد مبر!ینم را از یسرزم

 دارد  یرا که مردان جسور ینیسرزم

 ان جسوریبا خدا

 یتبر ی، با صدا یاز باغچه ئ یوقت

  یدیدیرا رو به برباد شدن م یلیاندوه هستان سف

 اد مبر!ینم را از یسرزم

 دند یزه کشیرا بسر ن یآهوئ یوقت

 اد مبر!ینم را از یسرزم

 کردند یزهء داریرا حلق آو یسمند یوقت

 اد مبر!ینم را از یسرزم

 را در آتش و خون بنشاندند یا پهلوانی

 اد مبر!ینم را از یسرزم

 زیست از جوانمرگان   سالها سال عزیرا که گام گامش گور ینیسرزم

 را که مردم   سخت سزاوار شهادت دارد ینیسرزم

 ر زدنیداند و شمشیرا که عشق م ینیسرزم

 ر ! یپ یبابه نوروز

 اد مبر!یرا از نم یسرزم

 یابد با ویست که آغاز نین یستگیچ شایرا که ه ینیسرزم

 از بهار و گل سرخ

 یرد از ویست که آوازه نگین یچ بالندگیه

 یر نام هنر و آزادیز

 ! ریپ یبابه نوروز
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 ت مگذرین زخم والیغم ازیخاطر ب

 اد مبر!ینم را از یسرزم

 ن آواز برنداختن ات در جنگل یح

 شدن اتن جنگل یح یعنی

 و دست و دل هم آهنگ ات به فراز جنگل یو هم آواز

 اد مبر!ینم را از یسرزم

 ز عابد  رود کنار گنگایو تو ن

 ا ها یس همه دریهء ادریاز داع یوقت

 وایهر یو لحن یرام یبه بشارت نفس

 اد مبر!ینم را از یسرزم

 ز عرب  سال همه سالیو تو ن

 ه پوش شتر در دنبال یس

 داندیو ا شترت م یدانیکه خودت می، با سرود یسوخته ئ هءیاز باد یوقت

 یمائیپ یو راه م یکنیع مر کم م

ح  وستن صحرا و علفین پیّ 

 در سرودت به لبان خشک ات 

ح  ش یخو یافتن   منزل   تنهائین دریّ 

 اد مبر!ینم را از یسرزم

 نی، در فلسطیکه در بولو یز ایو تو ن

 ن عشقیبا پرآوازه تر

 شهادتثار یعشق ا

 ستهء کعبهیزهء شایعشق دوش

 و مردان جسور  یعشق آزاد

 یریمیو م یمرده ئ

 اد مبر!ینم را از یسرزم

 دارد  یکه مانند  شما مردان جسور ینیسرزم

 ان جسوریبا خدا

 اد مبر!ینم را از یسرزم



 احد قربانی دهناری     ها     بهارانه

295 
 

 * بابه نوروزی: عمو نوروز

 لیال صراحت روشنی

  (۱۳۸۳ـ  ۱۳۳۷روشنی )لیال صراحت 

 و فهشکبر مزا ر 

 وه چه خا موش آ مدست بها ر

 زخم بر د وش آ مد ست بها ر

 ا بر ها تشنه کا م و بی با ر ا ند

 ا خگر بغض د ر گلو د ا رند

 قا مت سبز با غ سو خته ا ست

 لب ز لبخند شا د دو خته ا ست

 آ بله جو ش گشته ا ست د رخت

 بی تب و تو ش گشته ا ست د ر خت

 با ز از د شت د ا غ رو ئیده

 شب به چشم چرا غ روئیده

 با ز ا ین آ سما ن سیه پو ش ا ست

 با ز این با غ شعله بر د وش ا ست

 چلچله با ز بی قرا ر شده

 مر ثیه خوا ن ال له زا ر شد ه

 سبزه در د ید ه ها شرا ر شده

 د ید ه گا ن شگو فه تا ر شد ه

 شعر با را ن هوا ی غم دا رد

 بر مزا ر شگو فه می با رد

 ا رفته رفته د اغ شد هد ره ه

 با غ منزلگة کال غ شد ه

 گر چه د ر خا ک د ل بها ر د رست

 ا نتظا رم به د ید ه شعله ور ا ست
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 تا دو با ره شکو ه اعجا زش

 باز خوا ند به گوش ها را زش

 بر د ل با غ تا قرا ر د مد

 ر وح سبزش به شوره زا ر د مد

 تا که با را ن صبحگاه بها ر

 ال له آ رد باربی د ریغا نه 

 تا بها رم ، ز درد و د اغ د مد

 ا ز مزا ر شگو فه باغ د مد .

 

 نادر احمدی

 (۱۳۴۴ی )زاده نادر احمدی

 بهار

 ! ولی با چراغ فروردینبیا بهار

 که تا نفس بکشیم از دماغ فروردین

 به روی فصل زمستان بکش خط قرمز

 به سقف باغ بزن چلچراغ فروردین

 *«الیاتو»ز خبر بگیر بهارا خبر 

 که می گرفت همیشه سراغ فروردین

 و دست عاشقی چشمه را حیات ببخش

 دینچو آب و ماهی جاری به باغ فرور

 درخت دلخوشی اش دیدن نشانی توست

 ای، گلی، حتی کالغ فروردینفهشکو

 الیاتو زادگاه شاعر است *

 



 احد قربانی دهناری     ها     بهارانه

297 
 

 

 ابوطالب مظفری

ضمن گزارش وضعیت  اشبهارانهدر  (۱۳۴۴)زاده  مظفریابوطالب 

 به شهرش بدون نازکردن و چانه زدن که بهار کندمیآرزو  میهنش،

 بیاورد. به ارمغان شیرینی و شادی

 بهار آمد، بساط سبزه فکند

 زمستان را لباس ژنده برکند 

 غزلگوی ، قمریان باغیم

 ف خداوند یخوان تصنمرکب

 دین برف از سر آن قله کوچیبب

 ، "بابا" ز سر واکرده سربند نیبب

 جهان حال خوشی دارد به نوروز

 غا حال خلق مانده در بند یدر

 رسال استیمردمی کز دشکسته

 ک شکرخند یده یبه روی خود ند

 ، چانه کم زنبهارا! ناز کم کن

 ، چند؟ اتن لب پرخندهیبهای ا

 بهارا! نوبهار بلخ تلخ است

 اور از سمرقند خودت قند یب

 

 محمد کاظم کاظمی

اگر صلح نشود، فرقی نمی کند  (۱۳۴۶ی محمدکاظم کاظمی )زادهبرای 

 سال چه باشد.
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 کارتسبیح و فال حافظ و قندان نقره 

 فرهنگ انگلیسی و دیوان شهریار

 ...«خندان و زعفران پستهُمهر امین و 

 ، بزرگوار!بگذار تا حقوق بگیرم

 شودها به بال کبوتر نمیاین نامه

 شمارباج و خراج باید مان داد، بی

 رسی گفتی که در اوایل اسفند می

 اسفند، ماه آخر سال است و اوج کار

 شودای است که تمدید میاسفند نامه

 ، اگر که یار شود بخت و روزگارآری

 شوداسفند کودکی است که تعطیل می

 رود آخر به پشت داراز پشت میز می

 آوردمی ای است که مادرند پستهسفا

 تا بشکند به مزد و نشیند به انتظار

 شوداسفند دختری است که آسوده می

 از درد زندگی به مداوای انتحار

 شودای است که آماده میحهاسفند لو

 ، قبر شصت و چارصد و سی و شش قطعهبر 

 شودکند و دود میاسفند ناله می

 زگاردر دفع چشم زخم بزرگان رو

 «رسدز میقطار خّرم نورو»گفتی 

 نوروز را نداده کسی راه در قطار

 نوروز، گرم کوره و نوروز پشت چرخ

 نوروز مانده آن طرف سیم خاردار
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 ؟، سال چیست فراروی ِسال»ای که پرسیده

 «نومید بود باید از آن یا امیدوار؟

 شود، سال کبوتر نمیوقتی که سال

 د اسپ و پلنگ و مار؟کنیدیگر چه فرق م

 شودبس است که سنجاق می این خّرمی

 بر سررسید کهنه من برگی از بهار

 ای بنویسم بر آن ورقتا شعر تازه

 از ما همین دو جمله بماند به یادگار

 

 خالده فروغ

 ( ۱۳۵۱ی )زاده خالده فروغ

 پنجره یی بر فصل صاعقه

 بهار دیگر از این کوچه ها گذر نکند

 به این والیت بی آشنا سفر نکند

 از این کهکشان نمی نگرد بهار دیگر

 بر این زمانه نا مهربان نمی نگرد

 نگاه پنجره ها بسته فصل  صاعقه است

 بهار نیست در این مرز اصل  صاعقه است

 جنازه های درختان  روز بی تابوت

 شهید  عشق به دستان روز بی تابوت

 مخوان! هوا پر از آزاده گی موعود است

 استپرنده نیست فقط شکل هایی از دود 

 کجا تهی ست ز غصه که گام بردارم

 نه، جاده ها همه خونین دل اند، بیزارم
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 بهار دیگر از آن شهرتی که داشت، گذشت

 زهیر گشت و غم جاودانه کاشت، گذشت

 چه کس به عهده بگیرد صفای وجدان را

 چه کس نوازش فرزند های باران را

 چه کس تالوت خورشید را نوا بدهد

 شراره ها بدهدچه کس اذان  سحر را 

 چه کس چه کس بشناسد ولی دریا را

 چه کس حضور گشاید علی دریا را

 چرا که رستم دانش غریب و بی رخش است

 و هفتخوان  رسیدن به نا کسان بخش است

 هزار ساله شدم در گذشت  چند بهار

 به سرنوشت  سیه پوش من مخند بهار!

 هزار ساله شدم روزگار خاموش است

 خ، حلقه در گوش است؟چرا شهامت  تاری

 نیامدی تو و دیوار های شهر شکست

 شکوه هدهد و سار  صدای شهر شکست

 دگر تو هیچ از این کوچه ها گذر نکنی

 به این والیت بی آشنا سفر نکنی

 مرا در این شب  ویرانه سبز نیست کنار

 به سرنوشت  سیه پوش من مخند بهار!

 

 حسین حیدر بیگی

 (۱۳۵۵ی حسین حیدربیگی )زاده

 بهار سمرقند
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 مرا چشمت بهار سبز و زیبای سمرقند است

 د چند استخریدارم بگو در فصل ارزانی خو

 مرا چشمت بهار و تاک انگور است در باور

 مرا چشمت تمام رودها، جیحون و اروند است در باور

 دلت خوش باد و خوش بنشین و خوش باال برو باال

 است ها چه پیوندمرا با مسلک باال نشینی

 ام بشتاب سوی باغ قشالقمبهار خسته

 به استقبال تو بر پای پامیر و دماوند است

 هایم کمی حاالبیا در غربت آوارگی

 دانی مرا با زخم بازویت چه پیوند استکه می

 

 نجیب برید

 در مهاجرت فرقی بین خزان و بهار نمی بیند.( ۱۳۳۸ی )زاده برید نجیب

 مبارک بادتا یار مددگاراست نـوروز 

 تا سبزه پدیدار اسـت نوروز مبارک

 ای عقل امانم ده دیوانه و سرمستم

 امشب شب دیدار است نوروز مبــارک باد

 دشت و دمن و صحرا از الله چراغان است

 بلبل به چمن زار است نوروز مبارک باد

 خوش زیباست با نسترن و نرگس این باغ چه

 تـا نغمه آبشار است نوروز مبارک باد

 ! برخیز و نوا سر کنای مردم بــا همت

 دشمن همه غدار است نـوروز مبارک باد
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 بهار یگلها 

 میدار  ـــام بـــــهار اســــــت و مـــا فاصلهیا

 فــاصـــله داریم  ــــم ز ملك و ز هــــوایدور

 ستیاغیار بهـــاران و خــــزان چ درکشــــور

 فـاصــــله داریمهن غــــــــربت زکــــجا یدرم

 

 راحله یار

 (۱۳۴۰)زاده  راحله یار

 تپش نبض من و تابش لبخند بهار

 مژدگانیست که نوروز فرا می آید 

 نگه ام در نگه ی پنجره آویخته ام

 جگر صبر و سکوتم به صدا می آید

 !قدیما، تو بگوهیجانی شده ام مثل 

 یار پیراسته خود را به رضا می آید؟

 

 سرخ جوانی مطلبازمن ای دوست گل 

 اد عشق و طرب و جوش بهـــــــــاران وطـنی

 اد چراغـــان وطنید و مه و یاد خورشی 

 ا همه پر نـقـل و نبـات است و شــکریملک دن

 اد آن کشمـش وجلغوزه و تلــخان وطنی

 صورت دلکــش وسرو قدخوبان همه جاست

 ن وفا خاصــهً خوبـــان وطنییعشق و آ

 اد خـــــروش دل شــبیاد مستـــــان خدا ، ی

 اد کنـــجی زخرابات و نگـــاران وطنی
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 اد ز تنبور و ربابیاد چنگ و نی و دف ، ی

 ـــان وطنیاد مشاطه گرونغمـــــه سرای

 ی داردیبی همه جا نغمـــــه سرایعنــــــــدل

 اد آواز خوش بلبل خوشـخـــوان وطنی

 م همه عمریبجودرگلستـــــان جهان گرکه 

 ابم نفــــس قرغه و پغمـــان وطنیمی ن

 ادمیخاک عالم به سرم گر بــــــــــبرم از 

 اد کابل تپش قلب و تن و جــــان وطنی

 اد آن هلهله ، آن لرزش دل ،گرمی عشقی

 تاک بن ، باغ گل و سبزهً پـــروان وطن

 دهً وحشــــــتزده از دهشت جنگیاد آن دی

 اد غمستـــان وطنیهـــــای من و یاد هی

 اد آن وقت وداع مــــــن و آن لرزش تنی

 زش بـاران وطنیزش اشک من و ریر

 نهً من شام بهاریزند ازسیشعــــــــله سرم

 هن من ، جان و دلم جان وطنیعشق من م

 خــاطــر جمـــع ندارم زلبــم خنده مجــو

 شـــان وطنیشم چو سر زلف پریدل پر

 شتاق بهاران وطن هستم و بسمن نه م

 اد زمستــــــــان وطنیز وطن ، یاد پائی

 اد آن کوچه و پس کوچه و دکــان گلیی

 بـــان وطنیاد غریزند از ینـــه گل میس

 دل غربت زده ام شهر فنای وطن است

 شعر من ، قصهً من ، گردسرو زان وطن

 دوست گل سرخ جوانی مطلبیاز من ا

 جـــــــران وطنرم زگران باری هیر پیپ
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 سمیع حامد

 طنزی تلخ دارد. (۱۳۴۸ی سمیع حامد )زادهبهارانه 

 زبان گشود پرستو که نوبهاران شد

 ولی چو بال بر آورد تیر باران شد

 بهار آمد و شعر بهشت بر لب داشت

 اسیر خاطر خونین سوگواران شد

 

 شریف سعیدیمحمد 

 است. آلودیأسغمناک و  (۱۳۴۸ی )زاده دییف سعیمحمدشربهارانه 

 ، گور  گل است، اما درختبهار آمده

  ر که در بارش گلوله شکستیدرخت پ

 ستیه آب خوردن نی، در قربهار آمده

 استزها پر از مرده یو چاه و چشمه و کار

 کی استید گور تاری، خورشبهار آمده

 پرست، هرچه آفتاب که دفن گشته در آن

 ستارگان شده استاه یگاه سشکنجه

 ن رفته به باال و آسمانی پستیزم

 وها بگردانندیبهار آمده تا د

 دستبهتازه دست های پر از خونالهیپ

 

 انیصادق عص
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 ( ۱۳۵۲ی زاده) انیمحمد صادق عص

 های یخزده جاری شود بهاردر باغ

 سرشار از صدای قناری شود بهار 

 علی درفش گل سرخ بر فراز *توغ

 شکوه ارجگزاری شود بهارتا با 

 علم :توغ* 

 

 بهار آمده اما درخت گور گل است

 درخت پیر که در بارش گلوله شکست

 بهار آمده خورشید گور تاریکی است 

 که دفن گشته در آن هر چه آفتاب پرست

 بهار آمده تا دیوها بگردانند

 های پر از خون تازه دست به دستپیاله

 

 باران وارهجشن 

 باران خوش آمدی مریمبه جشن واره 

 بهار پیرهنت پر شکوفه و شبنم

 شکوه عطر نفسهای منتشر شده ات

 لبالب از هیجان میکند مرا کم کم

 حضور سبزوصمیمانه ات تماشایی ست

 ببین چقدر تو گشتی خجسته و خرم

 گرفته دور برت را پرنده و گل سرخ

 و همچنان شده پروانه ها ترا همدم
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 ت تنتهوای تازه تعارف کند بهش

 برای سوخته گان سراسر عالم

 قیام برگ و گل و رنگ را حمایت کن

 روال عادی این فصل را بزن برهم

 بپوش جامه رنگین کمانی ات را باز

 که عاشقانه ترنم کند ترا آدم

 

 محبوبه ابراهیمی

بهار و گرما نیاید شاید دمی  کندآرزو می (۱۳۵۴ی زاده) محبوبه ابراهیمی

 از جنگ بیاساید.

 ها!باز هم بهار شد، پرنده

 شود باخبر! دوباره جنگ می

 های دهکدهدشتها و تپه

 شود باز النه تفنگ می

 باز هم بهار شد، برادرم

  کشت و کار و گله را رها گذاشت

 خسته شد، شکسته شد به کوه زد

  رفت و از خودش غمی به جا گذاشت

 ن مایباز هم کنار چشمه ب

 اد شد یاز ستاره و بهار 
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 ، اول بهار بودشیسال پ

 اد شد یقبرهای دهکده ز

 ن بهار هم درختهاید ایبا

 رختهای نو دوباره تن کنند 

 ستند مثل مایخوش به حالشان که ن

 سال نو به جانشان کفن کنند 

 دی! دعا کنهای دهآی بچه

 اورد یتا خدا بهار را ن

 شه برف باشد و کسییتا هم

 د اوریها نجنگ را به خانه

 

 فایقه جواد مهاجر

هایش در بهارانه با حسرت به گذشته (۱۳۵۴ی زاده) فایقه جواد مهاجر

 کند.کشیده را زمزمه میاندوه مردمی رنج

 ها پر از گل بیا بهاراز راه دشت

 با خاطرات کهنه به کابل بیا بهار

 شهزادگان شهر مرا یاد دار و باز

 زده کاکل بیا بهاربا دختران غم

 های چه بسیارمان بریزقبر بر روی

 با عطر زندگی به تجمل بیا بهار

 یا نوبهار! گر چه بهارم به باد رفت

 اما پس از تمام تطاول بیا بهار
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 مژگان ساغر

 روشنی صدای اب (۱۳۵۶ی )زاده ساغر مژگان از تویی من بهار وای

 .است احساس پر ایبهارانه یحیی

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=U7Rz0uNK8kc 

 

 نادیا انجمن

هـ. خ.( شاعر توانمندی که در بیست و پنج  ۱۳۸۴ – ۱۳۵۹) ا انجمنیناد

با ضرب و شتم شوهرش برای جلوگیری از سالگی، در اوج شکوفائی اش 

رسید،  شرکت در جلسات مشاعره و نقد ادبی در انجمن ادبی هرات، به قتل

 در اوج اندوه، حضور بهار را در می یابد.

 عزت سرخ

 عاقبت به حضور بهار پی بردیم

 به عطر گمشده روزگار پی بردیم

  زمین و هر چه در او هست در ستایش ماست

  فرجام کار پی بردیمکه ما به معنی 

  نیارد دل از زمانه به تنگ بگو به سنگ

  که ما به ارزش آن انتظار پی بردیم

  زبسکه شسته باران چشم خویش شدیم

  به عمق روشنی چشمه سار پی بردیم

  چو در کنار نشستیم و رنگ هم گشتیم

  به راز عزت سرخ انار پی بردیم

  دگر به صفحه دل جای گرد نیست که ما

  حسن آیینه بی غبار پی بردیم به

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=U7Rz0uNK8kc
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  درخت خاطر ما بیش ازین خزانزده نیست

 که عاقبت به حضور بهار پی بردیم

 

 من شاعرانه روح در زمزمه شکست

 ست شوقی که زبان باز کنم، از چه بخوانم؟ین

 چه نخوانم من که منفور زمانم، چه بخوانم

 م سخن از شهد، که زهر است به کاممیچه بگو

 ده دهانمیمشت ستمگر که بکوبوای از 

 ا که بنازمیست غمخوار مرا در همه دنین

 رم، چه بمانمیم، چه بخندم، چه بمیچه بگر

 ن کنج اسارت، غم ناکامی و حسرتیمن و ا

 د به دهانمیام و مهر بباکه عبث زاده

 دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت

 دن نتوانمیمن پربسته چه سازم که پر

 ادمیاست خموشم، نرود نغمه ز  رییگرچه د

 زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برهانم

 اد آن روز گرامی که قفس را بشکافمی

 ن عزلت و مستانه بخوانمیسر برون آرم از ا

 فم که ز هر باد بلرزمید ضعیمن نه آن ب

 م به فغانمیدخت افغانم و برجاست که دا

https://www.facebook.com/100010763108268/videos/185242778511158/ 

https://www.facebook.com/100010763108268/videos/185242778511158/
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 پیرایه یغمایی

 

 …ایّام شمایید 

 نوروز بمانید که ایام شمایید

 آغاز شمایید و سرانجام شمایید

 شادیآن صبح نخستین بهاری که ز 

 آورد از چلچله پیغام شماییدمی

 آن دشت طراوت زده، آن جنگل هشیار

 آن گنبد گردنده ی آرام شمایید

 خورشید گر از بام فلک عشق فشاند

 خورشید شما، عشق شما، بام شمایید

 سال کجا غیر شما بود؟نوروز کهن

 اسطوره ی جمشید و جم و جام شمایید

 عشق از نفس گرم شما تازه کند جان

 اندام شماییدافسانه ی بهرام و گل

 کده ی عشقهم آینه ی مهر و هم آتش

 هنگام شماییدهم صاعقه ی خشم به

 چمد ابلیس غمی نیستامروز اگر می

 در فن کمین حوصله ی دام شمایید

 گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است

 در کوچه ی خاموش زمان، گام شمایید
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 ایّام ز دیدار شمایند مبارک

 نوروز بمانید که ایام شمایید!

 

https://www.youtube.com/watch?v=znRFgeVzu-U&feature=player_detailpage 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=znRFgeVzu-U&feature=player_detailpage
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 بهاری های ترانه

و نوروز، دید و بازدید، نوشیدن  بهاردر شعر و موسیقی بیان احساسات با 

این  ناپذیر و ابدی و ازلی فرهنگ ایرانی است.و پایکوبی جز جدایی

که در اشعار  و آوازهای ایران باستان الحان باربدیحقیقت از نام 

-۱:  یباربَد الحاننام . کاملن آشکار است سرایندگان بزرگ ما امده،

حقه   -۵ن یریباغ ش -۴     یاورنگ -۳  دین جمشیآئ -۲  دیش خورشیآرا  

سرو  -۹سروستان  -۸  سبز در سبز  -۷ راح روح -۶   كاووس ی

گنج   -۱۳ گنج بادآورد  -۱۲  شب فرخ  -۱۱   دیمروار  -۱۰  یسه

-۱۷ یمهرگان  -۱۶   هیمشكو  -۱۵    ناز نوروز  - ۱۴ سوخته

-۲۱ یمهربان  -۲۰   یم شكمال -۱۹رامش  جان  -۱۸  مشكدانه  

-۲۵ ركانینخج  -۲۴    مروزین -۲۳   ن بادهینوش -۲۲    ینوبهار  

فرخ  -۲۹ماه بر كوهان   -۲۸ اوشین سیك  -۲۷  یقفل روم -۲۶ زیشبد 

 -۳۳   كین یمروا-۳۲  سیتخت طاقد  -۳۱   یغنچه كبك در -۳۰  روز

نوروز   :باستانشش آواز و نام  یناقوس  -۳۵    رجین ایك -۳۴   گنج گاو

 بوده است.   شهناز و    هیما ، گواشت ،   هی، گردان  سلمك  ،

در میان الحان باربدی، نغمه های بسیاری ویژه بهار و نوروز وجود داشته 

تازیان و اسالمشان با . می خواندومی نواخت نوروزکه باربد آن را 

ها زدودند، خاطرها و سینهها و آوازهای از شمشیر و جزیه، اکثر این لحن

در آوازها و دستگاه های  «گوشه» نام، به ن نغمه ها هنوزیاز ابعضی اما 

حضور دارند. نوروز بزرگ، نوروز خارا و نوروز صبا  ایرانقی یموس

های گوشههمچنین  .هستند هاگوشه نمونه این  و راست پنجگاه  همایوندر 

 بیان احساسات)ماهور(  زی( و طرب انگدشتی) )شور(، کوچه باغی زیگلر

 .استبهاری 
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با تسلط مذهب شیعه بر ایران از زمان صفویان، عرصه بر موسیقی و 

های حاجی ترانهو  هانوروز خوانی در هانلح از بعضی .شعر تنگتر شد

 .به زندگی خود ادامه دادند روزیف

و کاهش نفوذ روحانیت و اسالم در زندگی سیاسی و  تیجنبش مشروطبا 

ای یافت. شیرزنانی شجاع آواز بهاری و اجتماعی ایران موسیقی جان تازه

قی یموس آزادی سردادند و خوانندگان و موسیقیدانانی سترگ ظهور کردند.

ابزاری در مبارزه برای آزادی و تغییرات اجتماعی شد. موسقیدانان، 

کردن مردم نبردی  و شادمانیآوردن  شور دگان برای بهنوازندگان و خوانن

 سخت دشوار آغاز کردند.

با تسلط دوباره روحانیون بعد از انقالب بر زندگی و جان و مال مردم، 

امکانی قانونی و نهادی یافت. آواز محدویت اسالمی علیه شعر و موسیقی، 

وانندگان خواندن زنان ممنوع شد و برای موسیقیدانان، نوازندگان و خ

رک از دست اند کاران موسیقی مجبور ت موانع جدی ایجاد شد. بسیاری

 ایران شدند.

دوست، با قبول خطرات بزرگ به به ویژه جوانان موسیقی اما مردم ایران

های اجتماعی نقش بزرگی در دهند. رسانهآفرینش هنری ادامه دادند و می

های اشت. همه شاخهناکام کردن جمهوری اسالمی در سانسور موسیقی د

 تراشی رشد کرد.موسیقی علیرغم مشکل

دهیم بهاری، از سراسر سرزمین نوروز، گوش می هایبه برخی از ترانه

ارج می را یداری و نبرد موسقیدانان، نوازندگان و خوانندگان پا و پیگیری،

 نهیم.
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  آمد نوبهار

اولین اجرا سال  -شاعر: نواب صفا، آهنگ: مهدی خالدی آمد نوبهار

 ، اجرای دوم باصدای سیمین غانم با صدای دلکش ۱۳۲۷

http://fa.gavazn.com/song/28759.htm?id=28759 

http://fa.gavazn.com/song/12140.htm?id=12140 

 نوبهار آمد

 غانم سيمين از نوبهار آمد آهنگ متن

 

 ، يار هجر شد طی ، نوبهار آمد

 بيار می ساقی بزن نی مطرب

http://www.iransong.com/g.htm?id=12140
http://www.iransong.com/g.htm?id=12140
http://www.iransong.com/g.htm?id=28759
http://fa.gavazn.com/song/28759.htm?id=28759
http://fa.gavazn.com/song/12140.htm?id=12140
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 بيار می ساقی بزن نی مطرب

 ، من بختِ  رميده ای بازا

 مشکن مرا دلِ  ده بوسی

 ، ميگونت لبانِ  آن از تا

 خوردن خون جایِ  به نوشم ِمی

 ، يار هجر شد طی ، نوبهار آمد

 بيار من ساقی بزن نی مطرب

 بيار من ساقی بزن نی مطرب

 ، الله پای در بود خوش

 ، پياله دم هر کنی پر

 ؟ کی به تا ناله

 می جامِ  همچو شو لب خندان

 می جامِ  همچو شو لب خندان

 

 ، طرب و عشرت بهار چون

 پی ز غم خزانِ  باشد

 ، قدم بزن چمن سرِ  بر

 نی و چنگ بانگ به بزن می

 ، من با بيا چمن در گل ای

 دامن چمن گل از کن پر

 ، دامانت روی به بنهم سر

 من ها گل پای به نوشم می

 ، الله پای در بود خوش

 ، پياله دم هر کنی پر
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 ؟ کی به تا ناله

 می جامِ  همچو شو لب خندان

 می جامِ  همچو شو لب خندان

 

 ، يار هجر شد طی ، نوبهار آمد

 بيار می ساقی بزن نی مطرب

 بيار می ساقی بزن نی مطرب

 ، بهار ی جلوه ز روی چه از

 ؟ غافلی تو من بهارِ  ای

 عاقلی که اگر صفا ،ای متاب عاشقی ز خود روی

 ، يار هجر شد طی ، نوبهار آمد

 بيار می ساقی بزن نی مطرب

 بيا می ساقی بزن نی مطرب

 

 بیایداگر بهار 

 ظاهر احمد ،بیاید بهار اگر

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iaQcyTnlu-4 

 

 اینک بهار

: فخرالدینی، شعر فرهاد: فرهی، آهنگساز فریدون خواننده: بهار اینک

 کر: همراهی ، رادیو تلویزیون ملی ایران: ، ارکستر مشیری فریدون

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iaQcyTnlu-4
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iaQcyTnlu-4
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https://youtu.be/s5Vs4e5QT6g 

 

 با بهار

 وند نوری پروین، با بهار

https://www.youtube.com/watch?v=x9_0sP5KJOs&feature=player_detailpage 

 

 بری باخ

 پنَجره َدن داش َگلیر ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ

 !نگاه کن,   , آهای اینور رو نگاه کن!  از پنجره داره سنگ می آد –

 خومار گوزَدن یاش َگلیر ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ

 !نگاه کن,   , آهای اینور رو نگاه کن!از چشمان خمار اشک می آد  –

 َسنی َمنه وئرسلر ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ

 , آهای اینور رو نگاه کن!  اگر تو رو به من بدهند –

 هللا ها دا خوش گلیر ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ

 !ه کنخدا هم خوشش میاد , آهای اینور رو نگا –

 ؛ آی بری باخ ؛ بری باخبری باخ ؛ بری باخ 

هآی بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه کن ؛ هآی بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه  –

 کن

 پنجره نین میللَری ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ

) که بین من و تو قرار داره ( ؛ هآی بهم نگاه کن ؛ میله های پنجره  –

 آهآی بهم نگاه کن

https://youtu.be/s5Vs4e5QT6g
https://www.youtube.com/watch?v=x9_0sP5KJOs&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=x9_0sP5KJOs&feature=player_detailpage
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 ری باخآچدی قیزیل گوللَری ؛ آی بری باخ ؛ ب

) بخاطر من و تو ( شکفته ؛ هآی شاهده که شکوفه گل های محمدی هم  –

 بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه کن

 اوغالنی یولدان ائیلَر ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ

 پسر رو از راه بدر میکنه ؛ هآی بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه کن –

 قیزین شیرین دیللَری ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ

 رین زبونی های دختره ؛ هآی بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه کنشی –

 بری باخ ؛ بری باخ ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ

 هآی بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه کن –
 دانمارک فیالرمونیک ارکستر اجرای ،باخ پـری باخ پری آی

https://www.youtube.com/watch?v=S1A2nnhavJk&feature=player_detailpage 

 

 بهار

شاعر: مسعود فردمنش، آهنگساز: صادق نوجوکی، خواننده:  بهار

 مارتیک 

http://fa.gavazn.com/song/8253.htm?id=8253 

 بهار

 مارتيک از بهار آهنگ متن

 

 بيارش عشقو بيا بازم بهار

 نگارش دست رو ياری هر بده

 بيارش عشقو بيا بازم بهار

 نگارش دست رو ياری هر بده

 شد وا گلها اومد بهار

 شد خاطرخواه باز ما دل

https://www.youtube.com/watch?v=S1A2nnhavJk&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=S1A2nnhavJk&feature=player_detailpage
http://www.iransong.com/g.htm?id=8253
http://www.iransong.com/g.htm?id=8253
http://fa.gavazn.com/song/8253.htm?id=8253
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 خوبه هوا اومد بهار

 محجوبه چه من نگار

 محجوبه چه من نگار

 شد وا گلها اومد بهار

 شد خاطرخواه باز ما دل

 خوبه هوا اومد بهار

 محجوبه چه من نگار

 محجوبه چه من نگار

 بيارش عشقو بيا بازم بهار

 نگارش دست رو ياری هر بده

 بيارش عشقو بيا بازم بهار

 نگارش دست رو ياری هر بده

 دارد خوشی بوی عجب صحراها به زدم سری

 دارد دلکشی هوای درياها به زدم سری

 کرد عاشق دوباره منو بوها همين عطرها همين

 کرد عاشق دوباره منو بوها شب نسيم همين

 بيارش عشقو بيا بازم بهار

 نگارش دست رو ياری هر بده

 بيارش عشقو بيا بازم بهار

 نگارش دست رو ياری هر بده

 دارد خوشی بوی عجب صحراها به زدم سری

 دارد دلکشی هوای درياها به زدم سری

 کرد عاشق دوباره منو بوها همين عطرها همين

 کرد عاشق دوباره منو بوها شب نسيم همين

 بيارش عشقو بيا بازم بهار

 نگارش دست رو ياری هر بده

 بيارش عشقو بيا بازم بهار

 نگارش دست رو ياری هر بده

 شد وا گلها اومد بهار

 شد خاطرخواه باز ما دل

 خوبه هوا اومد بهار

 محجوبه چه من نگار

 محجوبه چه من نگار

 شد وا گلها اومد بهار

 شد خاطرخواه باز ما دل
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 خوبه هوا اومد بهار

 محجوبه چه من نگار

 محجوبه چه من نگار

 بيارش عشقو بيا بازم بهار

 نگارش دست رو ياری هر بده

 بيارش عشقو بيا بازم بهار

 نگارش دست رو ياری هر بده

 دارد خوشی بوی عجب صحراها به زدم سری

 دارد دلکشی هوای درياها به زدم سری

 کرد عاشق دوباره منو بوها همين عطرها همين

 کرد عاشق دوباره منو بوها شب نسيم همين

 بيارش عشقو بيا بازم بهار

 نگارش دست رو ياری هر بده

 بيارش عشقو بيا بازم بهار

 نگارش دست رو ياری هر بده

 

 هبهار

 ، مهرشادهبهار

https://youtu.be/nv4RGubRCK0 

 

 بهار آمد

 شادکام عبدهللا ،آمد بهار

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=aolddgF_Uto 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nv4RGubRCK0
https://www.youtube.com/watch?v=nv4RGubRCK0
https://www.youtube.com/watch?v=nv4RGubRCK0
https://youtu.be/nv4RGubRCK0
https://youtu.be/nv4RGubRCK0
https://youtu.be/nv4RGubRCK0
https://youtu.be/nv4RGubRCK0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=aolddgF_Uto
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=aolddgF_Uto
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  بهار آمد و شمشادها جوان شده اند

، شاعر: ایرج قنبری، آهنگ: بهار آمد و شمشادها جوان شده اند

 فرید شب خیز، خواننده: بیژن خاوری 

http://fa.gavazn.com/song/54675.htm?id=54675 

 

 بهار بهار

 هایده ،بهار بهار

https://www.youtube.com/watch?v=eGcYBS0-hkY&feature=player_detailpage 

 

 بهار! بهار! چه اسم آشنایی!

کالم : محمد علی بهمنی، آهنگساز و خواننده: تورج  بهار! بهار!

 ، خواننده: ناصر عبدالهیصدریشعبانخانی، تنظیم کننده: حمیدرضا 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4wHrOjgreqA 

 بهار!، بهار!

 صدا، همون صدا بود

 صدای شاخه ها و ریشه ها بود!

 بهار!، بهار!

 چه اسم آشنایی!

 صدات میاد! ... اما خودت کجایی؟؟!

 وابکنیم پنجره ها رو یا نه؟؟

 تازه کنیم خاطره ها رو یا نه؟؟!

http://www.iransong.com/g.htm?id=54675
http://www.iransong.com/g.htm?id=54675
http://fa.gavazn.com/song/54675.htm?id=54675
https://www.youtube.com/watch?v=eGcYBS0-hkY&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=eGcYBS0-hkY&feature=player_detailpage
http://www.iransong.com/g.htm?id=29779
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4wHrOjgreqA
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 وابکنیم پنجره ها رو یا نه؟

 زه کنیم خاطره ها رو یااااا نه؟تا

 بهار اومد، لباس نو تنم کرد!

 تازه تر از فصل شکفتنم کرد!

 بهار اومد، با یه بغل جوونه

 آورد از تو کوچه، تو خونه!عیدو 

 حیاط ما، یه غربیل!

 باغچ ما، یه گلدون!

 خون ما همیشه، منتظر یه مهمون!

 بهار!، بهار!

 یه مهمون قدیمی!

 یه آشنای ساده و صمیمی

 یه آشنا که مثل قصه ها بود!

 خواب و خیال همه بچه ها بود

 ها چه خوب بود!یادش بخیر بچگی

 بود!حیف که هنوز صب نشده غروب 

 آخ !... که چه زود قلک عیدیامون

 وقتی شکست، باهاش شکست دالمون

 بهار اومد برفارو نقطه چین کرد

 خنده به دلمردگی زمین کرد

 چقد دلم فصل بهارو دوست داشت

 واشدن پنجره ها رو دوست داشت

 بهار اومد، پنجره ها رو وا کرد

 منو با حسی دیگه آشنا کرد

 تاب شدیه حرف یه حرف، حرفای من ک

 حیف که همش سوال بی جواب شد

 دروغ نگم، هنوز دلم جوون بود

 که صبح تا شب دنبال آب و دون بود!
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 دروغ نگم، هنوز دلم جوون بود

 که صبح تا شب دنبال آب و نون بود!!

 بهار!، بهار!

 صدا، همون صدا بود

 صدای شاخه ها و ریشه ها بود!

 بهار!، بهار!

 چه اسم آشنایی!

 ... اما خودت کجایی؟؟!صدات میاد! 

 وابکنیم پنجره ها رو یا نه؟؟

 تازه کنیم خاطره ها رو یا نه؟؟!

 یادش بخیر بچگیا چه خوب بود!

 حیف که هنوز صب نشده، غروب بود

 چقد دلم فصل بهارو دوست داشت

 واشدن پنجره ها رو دوست داشت

 

 بهارم دخترم

 مرضیه، فخرالدینی فرهاد، دخترم بهارم

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mD-nNUUg8nI 

 

 شودمی بهار

 کسرائی سیاوش شعر و حبی نسرین صدای با شودمی بهار یترانه

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nH-kNwDhTlo 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mD-nNUUg8nI
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mD-nNUUg8nI
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nH-kNwDhTlo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nH-kNwDhTlo
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 بهاران آبیدر

 ناظری شهرام کامکار، بیژن ،آبیدر ارانبه

https://www.youtube.com/watch?v=mQLu378SF30&feature=player_detailpage 

 

 بهاران خجسته با د

 سالروز گرامیداشت در ،۱۳۵۷ انقالب از پس« باد خجسته بهاران»سرود 

 پخش تلویزیون و رادیو از دانشیان هللاکرامت و گلسرخی خسرو شدنکشته

 با همدردی در را آن که است بهزادی عبدهللا دکتر چکامه این شاعر. شد

 نوشته ۱۳۳۹ سال در« لومومبا پاتریس» کنگویی جانباخته انقالبی همسر

 اسفندیار و کرد سرود به تبدیل را شعر این از بخشی دانشیان کرامت. است

 انقالب پیروزی یآستانه در آنرا و ساخت آهنگ آن برای منفردزاده

 .آورد در اجرا به ۱۳۵۷

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0OC6lP09Xx4 

 پذیر شد، گل از خاک بردمیدهوا دل

 ی امیدپرستو به بازگشت زد نغمه

 ست خون، درون رگ گیاهبه جوش آمده

 خجسته باز، خرامان رسد ز راهبهار 

 باز، خرامان رسد ز راه بهار خجسته

 به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا

 کنندبه مردان تیزخشم که پیکار می

 به آنان که با قلم، تباهی دهر را

 کنندبه چشم جهانیان پدیدار می

 بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

https://www.youtube.com/watch?v=mQLu378SF30&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=mQLu378SF30&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0OC6lP09Xx4
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0OC6lP09Xx4
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 فقر و جهلو این بند بندگی، و این بار 

 به سرتاسر جهان، به هر صورتی که هست

 نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد

 به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا

 کنندبه مردان تیزخشم که پیکار می

 به آنان که با قلم، تباهی دهر را

 کنندبه چشم جهانیان، پدیدار می

 بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

 

 ریم به مزار مال محمد جانبیا که ب

 جان ممد مال پوران

https://www.youtube.com/watch?v=YG7w98OEQjI 

 سلما ،جان محمد مال مزار به بریم که بیا

https://www.youtube.com/watch?v=FU_vpELdbk0&feature=player_detailpage 

 

 بیا که نوروز است

 بینا سیما ،است نوروز که بیا

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4l_V9iOpsdk 

 

 باغچامیزا گلدی باهار

https://www.youtube.com/watch?v=YG7w98OEQjI
https://www.youtube.com/watch?v=YG7w98OEQjI
https://www.youtube.com/watch?v=FU_vpELdbk0&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=FU_vpELdbk0&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4l_V9iOpsdk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4l_V9iOpsdk
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 رستاک آهنگ ترکی آذری گلدی باهار

http://www.dalfak.com/w/ripx8/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%A9-

%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-

%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AF%DB%8C-

%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1-geldi-bahar-Azerbaycan 

 باغچامیزا گلدی باهار، یاشیل شالی سردی باهار

 (۲)مه دی یارگل دئدیم گلمه دی یار ،گل

 –منی یادا سالسان اگر،اوره ییمی آلسان اگر

 آی جئیران سئوگیلیم ، مهربان سئوگیلیم

 (۲)سیریمی بیلمه دین ، بیلمه دین یار 

 اوزون دئدین گوزله منی،شیرین سوزله دینله منی

 گوزله دیم گلمه دین یار، گلمه دین یار

 

 بهار دلکش

 شعر ملک الشعرای بهاربهار دلکش، شجریان، آهنگ درویش خان، 
https://www.youtube.com/watch?v=Ii3MAzQLUtY&feature=player_detailpage 

https://www.youtube.com/watch?v=2mTzMUqYpk0 

https://youtu.be/ZUOGmHkReUg 

 رسید و دل به جا نباشد بهار دلکش

 از آن که دلبر دمی به فکر ما نباشد

 

 آشتی کن این بهار ای صنم بیا ودر 

 که جنگ و کین با من حزین روا نباشد

 

 صبحدم بلبل، بر درخت گل، خدا، به خنده می گفت

 نازنینان را، مه جبینان را، خدا، وفا نباشد

http://www.dalfak.com/w/ripx8/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1-geldi-bahar-Azerbaycan
http://www.dalfak.com/w/ripx8/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1-geldi-bahar-Azerbaycan
http://www.dalfak.com/w/ripx8/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1-geldi-bahar-Azerbaycan
http://www.dalfak.com/w/ripx8/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1-geldi-bahar-Azerbaycan
https://www.youtube.com/watch?v=Ii3MAzQLUtY&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=2mTzMUqYpk0
https://youtu.be/ZUOGmHkReUg
https://www.youtube.com/watch?v=Ii3MAzQLUtY&feature=player_detailpage
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 اگر که با این دل حزین تو عهُد بستی

 حبیب من با رقیب من چرا نشستی؟

 چرا دلم را عزیز من از کینه خستی

 

 د  بستیبا این دل حزین تو عه اگر که

 عزیز من با رقیب من چرا نشستی؟

 چرا دلم را حبیب من از کینه خستی

 

 بیا در برم از وفا یک شب، ای مه نخشب

 تازه کن عهدی، خدا، که بر شکستی

 

 بیا در برم از وفا یک شب، ای مه نخشب

 تازه کن عهدی، جانم، که بر شکستی

 

 آمدبهار می

 شعر، آهنگ و آواز: محمد نوری ،آمد می بهار ،بودی آمده تو اگر

https://www.youtube.com/watch?v=bnlkQDJPlDU&feature=player_detailpage 

 آمداگر تو آمده بودی بهار می

 آمدبهار با همه برگ و بار می

 شد از ترانه رودگلوی زمزمه پر می

 آمدترنمی به لب جویبار می

 آمداگر تو آمده بودی بهار می

 آمدزمانه با دل عاشق کنار می

 آمدبودی بهار می اگر تو آمده

 آمدزمانه با دل عاشق کنار می

https://www.youtube.com/watch?v=bnlkQDJPlDU&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=bnlkQDJPlDU&feature=player_detailpage
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 کردهزار شاخه غزل چون انار گل می

 آمددل شکسته ما هم به کار می

 آمدبه کار می

 کردهزار شاخه غزل چون انار گل می

 آمددل شکسته ما هم به کار می

 آمدبه کار می

 آمداگر تو آمده بودی بهار می

 آمدبهار با همه برگ و بار می

 ای که پر از پلک باز پنجره هاستسپیده

 آمدبه صبح آینه ها بی غبار می

 آمداگر تو آمده بودی بهار می

 آمدزمانه با دل عاشق کنار می

 آمداگر تو آمده بودی بهار می

 آمدزمانه با دل عاشق کنار می
 

 تا بهار دلنشین

 عقیلی ساالر بنان، غالمحسین بیژن ترقی، دلنشین، بهار تا

https://youtu.be/7E6fBYfS1Ig 

 آمده سوی چمن تا بهار دلنشین

 ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن

 چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر

 تا که گلباران شود کلبه ویران من

 

 تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان

 کشان تا نسیم از سوی گل آمد بیا دامن

 چون سپندم بر سر آتش نشان بنشین دمی

https://youtu.be/7E6fBYfS1Ig
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 چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوز نهان

 

 تا بهار دلنشین آمده سوی چمن

 ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن

 چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر

 تا که گلباران شود کلبه ویران من

 

 باز آ ببین در حیرتم 

 بشکن سکوت خلوتم

 ینچون الله تنها بب

 بر چهره داغ حسرتم

 ای روی تو آیینه ام

 عشقت غم دیرینه ام

 ر این بهارباز آ چو گل د

 سر را بنه بر سینه ام
 

 حاجی فیروز

شاعر: تورج نگهبان، آهنگساز: ناصر چشم آذر، خوانندگان:  حاجی فیروز

 عارف، فرامرز پارسی و سلی

https://youtu.be/Z0PJO8EZEVw 

 

 رقص شکوفه

https://www.youtube.com/watch?v=vlgm_DE2aB4
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تنظیم: ، عطاهللا خرمآهنگساز: ، ویگنخواننده: ، پرویز وکیلیترانه سرا: 

 منوچهر چشم آذر

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mdhMtz3X54I 

 هاریاز باد ب شکوفه می رقصد

 شده سر تا سر دشت سبز و گلناری

 شکوفه های بی قرار روز آفتابی

 به صبا بوسه دهند با لب سرخابی

 ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد

 آن روی زیبا نظر سوی ما دارد

 دلداده بلبل دارد سخن ها

 آراید از ساز و سخن بزم چمن ها

 پروانه در بزم طرب آمده تنها

 باد بهاری با بیقراری

 کوفه پرپر کندو الله پریشانش

 بهر طرف دست صبا گشته گل افشان

 شکوفه می رقصد از باد بهاری

 شده سر تا سر دشت سبز و گلناری

 عطر جان پرور گل می برد هوشم

 نغمه مرغ چمن کرده خاموشم

 ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد

 آن روی زیبا نظر سوی ما دارد

 شکوفه میرقصد از باد بهاری

 رتا سر دشت سبزو گلناریشده س

 شکوفه های بیقرار روز آفتابی

 به صبا بوسه دهند با لب سرخابی

http://lyrics.hoomanb.com/poet/%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84%db%8c/
http://lyrics.hoomanb.com/artist/%d9%88%db%8c%da%af%d9%86/
http://lyrics.hoomanb.com/composor/%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d9%85/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mdhMtz3X54I
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mdhMtz3X54I
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 ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد

 آن روی زیبا نظر سوی ما دارد

 

 نوروز

 نـوروز، رسـتاک

https://youtu.be/2rbnsI2MF68 
 خراسانی

 نوروزه صبح نوروزه، که بیا

 میزنه هم به چشم تا ادم

 میاد پیری و میگذره جوانی که بینه می

 نوروزه صبح نوروزه، که بیا

 اومد نو سال گذشت بکسال دیدی،

 بود دیروز همین انگار که زود انقدر

 

 مازندارانی

 اومده طانلس نوروز آمده، بهاران باد

 آمده گلستان گل دهید، مژده دوستان

 اومده ساطان نوروز آمده، بهاران باد

 آمده گلستان گل دهید، مژده دوستان

 آمده نوبهار

 کرده شکوفه خشک درخت

 شده بیدار بلبل

 کرده النه شاخسار سر بر

 ایمان با عموی مش

 سخن شیرین ای

https://youtu.be/2rbnsI2MF68
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 صدف مثل هایت دندان

 بده انعام من به

 

 آذری

 امده ما باغچه به بهار

 کرده پهن را خو سبز سفره بهار

 یار ای نیامدی یار، نیامد بیا، گفتم

 نکنی یاد از اگه

 نیاری بدست منو دل

 اهویی چون که من عشق ای

 مهربانم عشق ای

 یار ای نفهمیدی مرا راز

 

 بلوچی

 هالو هالو شادی آوای

 آید می بهار است، بهار هنگام

 آید می بهار آمدن صدای دوباره

 اند پوشانیده ابرها را دریا سواحل

 است پیچیده هوا در عنبر و عطر بوی

 خوشحالم و است شادمان بسیار دلم

 است رسده زرع و کشت فصل هنگام

 

 گیلکی

 است آمده بهار که بده عیدی

 است شده زیبا چه ما ی خانه

 است بربسته رخت سیاه زمستان

 کند می ترک را ما ی خانه سردی و سکوت

 گیر سر از را زندگی و کار و برخیز
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 شالیزارت و باغ سراغ برو

 امده بهار دوباره

 گرفته فرا را صحرا و دشت بهار

 است خوب چیز همه خدا امید به

 بزن صدا را یارت برو

 بزن صدا هم را برادرت و خواهر

 است زمین زدن شخم و شالیزار بر جو پاشدین هنگام

 کنیم شنا دریا برویم هم کار از بعد

 بپاشیم آب یکدیگر بر شادمانه

 ام دیوانه اینگونه که است آمده بهار

 است افتاده راه بهار دوباره

 است شده صحرا و دشت ای روانه

 است خوب چیز همه خدا امید به

 

 کردی

 است شادی از پر که بهاری بهار، امد

 رهایی های شکوفه و نسیم رایحه از پر

 بوست شب و بلبل و گل فصل

 توست وجود از ها گل این زیبایی

 باد مبارک وشادی کوبی پای و جشن این

 زیباست ها گل خنده چون من دلبر روی

 است شادی از پر که بهاری بهار، امد

 

  عید شما مبارک

 شاعر: بیژن سمندر، آهنگساز و خواننده: ناصر چشم آذر  عید شما مبارک

http://fa.gavazn.com/song/55553.htm?id=55553 

http://www.iransong.com/g.htm?id=55553
http://www.iransong.com/g.htm?id=55553
http://fa.gavazn.com/song/55553.htm?id=55553
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 عمو نوروز نیا اینجا!

شاعر: یغما گلرویی، آهنگساز و خواننده: شاهین  عمو نوروز نیا اینجا!

 نجفی، تنظیم: مجید کاظمی

http://fa.gavazn.com/song/88572.htm?id=88572 

 

 کودکانه )بوی عیدی(

شاعر: شهریار قنبری، آهنگساز: اسفندیار  ،عیدی( بوی) کودکانه

 منفردزاده، خواننده: فرهاد مهرداد

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zSrjwzTuFD4 

 بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی

 بوی تند ماهی دودی وسط سفره ما

 بوی یاس جا نماز ترمه مادربزرگ

 کنمزمستون و سر میبا اینا 

 کنمبا اینا خستگی مو در می

 شادی شکستن قلک پول

 وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد

 بوی اسکناس تا نخورده الی کتاب

 های نورشوق یک خیز بلند از روی بته

 هابرق کفش جفت شده تو گنجه

 کنمبا اینا زمستون و سر می

 کنمبا اینا خستگی مو در می

http://www.iransong.com/g.htm?id=88572
http://www.iransong.com/g.htm?id=88572
http://fa.gavazn.com/song/88572.htm?id=88572
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zSrjwzTuFD4
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zSrjwzTuFD4
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 ستاره ساختن با دولکعشق یک 

 های عید مدرسهترس ناتموم گذاشتن جریمه

 بوی گل محمدی که خشک شده الی کتاب

 بوی باغچه، بوی حوض، عطر خوب نذری

 شب جمعه، پی فانوس، توی کوچه گم شدن

 توی جوی ال جوردی هوس یه آب تنی

 کنمبا اینا زمستون و سر می

 کنمبا اینا خستگی مو در می

 

 ر اومدگل اومد بها

خواننده:  ،آهنگساز: مجید وفادار ،شاعر: بیژن ترقی، گل اومد بهار اومد

 پوران

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EpOVXHavOYw 

 

 گل پامچال

 روحبخش صدای با قدیمی اجرای پامچال گل

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CrcqnEk5ZzY 

 مسعودی ناصر ،پامچال گل

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=oe30PkfYwpQ 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EpOVXHavOYw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EpOVXHavOYw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CrcqnEk5ZzY
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CrcqnEk5ZzY
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=oe30PkfYwpQ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=oe30PkfYwpQ
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 گل پامچال، گل پامچال ، بیرون بیا

 فصل بهاره ، عزیز موقع کاره

 

 وا کنیدشکوفاهان، غنچه وا کنید، غنچه 

 بلبل سر داره ؛ بلبل سر داره

 بیا دل بیقراره ، بیا فصل بهاره

 

 گل پامچال، گل پامچال ، بیرون بیا

 فصل بهاره ، عزیز موقع کاره

 

 شکوفاهان، غنچه وا کنید، غنچه وا کنید

 بلبل سر داره ؛ بلبل سر داره

 

 بیا بشیم کاول اوسانیم، دانه بشانیم

 ره؛ بیا فصل بهارههر تومی جانه، عزیز موقع کا
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 مهتاب شبان، مهتاب شبان

 آیم و آیم ، آیم و دیگ دی سر؛ عزیز می جان و دلبر

 

 مهتاب شبان، مهتاب شبان

 آیم و آیم ، آیم و دیگ دی سر؛ عزیز می جان و دلبر

 

 ب بیا بشیم کاول اوسانیم، دانه بشانیم

 هر تومی جانه، عزیز موقع کاره؛ بیا فصل بهاره

 

 گل پامچال ، بیرون بیاگل پامچال، 

 فصل بهاره ، عزیز موقع کاره

 

 شکوفاهان، غنچه وا کنید، غنچه وا کنید

 بلبل سر داره ؛ بلبل سر داره

 بیا دل بیقراره ، بیا فصل بهاره

 

 بیا بشیم کاول اوسانیم، دانه بشانیم

 ... هر تومی جانه، عزیز موقع کاره؛ بیا فصل بهاره

 

 الله لر

 بهبودوف رشید ،لر الله

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kK5lydWE2MY 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kK5lydWE2MY
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 یازین اولینده گنجه چولونده

 چیخیبدی گنده دیزه الله لر

 یاغیشدان ایسالنان یاپراقالرینی

 دره یه دوزه الله لرسریپلر 

 خیالیمدان نه لر گلیب نه گچر

 یاز گلر ائللره دورناالر گوچر

 بوالغالر سماور آغ داشالر شکر

 بنزیر چمنده کوزه الله لر

 میلیم اوزونده کی کارا خالدادی

 هیجرانین درمانی ایلک ویسالدادیالله لرر

 نه واخدیر آشیقین گوزی یولدادیر

 له لربیر گوناخ گله سیز بیزه ال

 در روزهای اول بهار، در دشتهای شهر گنجه

 الله ها دوباره تا زانوی آدم می رسند

 و برگهای خیس از باران شان را

 …بر دره ها و دشت گسترانده اند، الله ها 

 چه چیزهایی در خیالم می آیند و چه چیزهایی می گذرند

 بهار به سرزمین ما می آید و درناها کوچ می کنند

 سماوراش باشند و سنگهای سفید شکرچشمه ها 

 …در میان  چمن الله ها به ذغال های سرخ شده می مانند، الله ها

 میل من به آن خال سیاه صورت توست

 هم چنان که عالج هجران در نخستین وصال است

 از کی تا حاالست چشم من به راه است

الله … االله ه… آه اگر روزی به خانه ی ما مهمان می شدید ای الله ها

 …ها
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 بهار مژدۀ

  یاسمین صدای با بهار مژدۀ

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Usr5CxE4fvg 

 

 بهار آمد بلبل مژده

 ركیز حسن ، خوانندهبهار آمد بلبل مژده

https://www.youtube.com/watch?v=DgFnFvGkyzg&feature=player_detailpage 

 

 نوروز

 ركیز حسن خواننده، نوروز

https://www.youtube.com/watch?v=DgFnFvGkyzg&feature=player_detailpage 

 

 نوروز شما پیروز

 ، شکیالنوروز شما پیروز

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BPildPb6hPA 

 

 نوروزانه

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Usr5CxE4fvg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Usr5CxE4fvg
https://www.youtube.com/watch?v=DgFnFvGkyzg&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=DgFnFvGkyzg&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=gco6bTEoIMY&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=DgFnFvGkyzg&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BPildPb6hPA
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BPildPb6hPA
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 خوئی اسماعیل ،نوروزانه

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VTzn0S7_Mxg 

 

 هله نوروز آمد

 ، وحید قاسمی و هنگامهله نوروز آمده

https://www.youtube.com/watch?v=vq_pdiD12zg&feature=player_detailpage 

 

 مازندرانی خوانی نوروز

  مازندرانی خوانی نوروز
 ديوساالر علی آواز و دوتار

https://youtu.be/6dacHfjawXY 

 

 من نه منم

 نوروز در تاجیکستان -من نه منم 

https://youtu.be/QIi6lcoVs5U 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VTzn0S7_Mxg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VTzn0S7_Mxg
https://www.youtube.com/watch?v=vq_pdiD12zg&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=vq_pdiD12zg&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=vq_pdiD12zg&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=vq_pdiD12zg&feature=player_detailpage
https://youtu.be/6dacHfjawXY
https://youtu.be/QIi6lcoVs5U
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 ، مازندرانیبهار ماه

 بهار ماه

  جهانگیر اشرافی:شعر ,نور هللا علیزاده  آواز,احمد محسن پور :موزیک

https://youtu.be/f0eewRwXcJk 

 

 

  

https://youtu.be/f0eewRwXcJk
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 نوشتپی

ی کتابی است به همین نام. نسخه شدهاین نوشتار فشرده و کوتاه

 منالکترونیکی کتاب را می توانید رایگان از وبگاه 

http://ahad-ghorbani.com   پیاده کنید و نسخه چاپی آنرا

سفارش   http://www.mezerah.comمی توانید از وبگاه  

 دهید. 

 ،است هشد من نوروزی های سنت از یکی کتاب این ویرایش

 عیدی و دادن عیدی مثل عزیزان، دیدار مثل سین، هفت مثل

 بهار پیشواز به آن کردن تکمیل و ویرایش با سال هر گرفتن.

 و نام اگر شد خواهم سپاسگزار و خوشحال بسیار روم. می

 یا و خودتان بهاری و نوروزی هایترانه و شعرها نشانی

 سال در را سیاهه این بتوانم من تا بنویسید برایم را تانمحبوب

 کنم. ترکامل یندهآ های

 ۱۳۹۴ اسفند ویرایش نخست

 ۱۳۹۵ اسفند ویرایش دوم

 ۱۳۹۶ اسفند ویرایش سوم

 احد قربانی دهناری

 گوتنبرگ، سوئد

ahad.ghorbani@gmail.com 

http://ahad-ghorbani.com 

http://www.facebook.com/ahad.ghorbani.dehari 

https://t.me/AhadGhorbaniDehnari 

http://ahad-ghorbani.com/
http://www.mezerah.com/
mailto:ahad.ghorbani@gmail.com
http://ahad-ghorbani.com/
http://www.facebook.com/ahad.ghorbani.dehari
https://t.me/AhadGhorbaniDehnari

