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  نوروزنامه
  

  
اش چنان باشد كه اين آن ماه است كه آغاز رستن نبات در وي باشد و ايـن   ماه، به زبان پهلوي است، معني فروردين

  .ماه مر برج حمل راست كه سرتاسر وي آفتاب اندر اين برج باشد
ه جهان انـدر وي بـه بهشـت مانـد از     ماه، اين ماه را اردبهشت نام كردند يعني اين ماه آن ماه است ك بهشت اردي

  .ي بهار بود خرمي، و ارد به زبان پهلوي مانند بود و آفتاب اندر اين ماه بر دور راست در برج ثور باشد و ميانه
خردادماه، يعني آن ماه است كه خورش دهد مردمان را از گندم و جو و ميوه، و آفتاب در اين ماه در برج جـوزا  

  .باشد
كه اندر او جو و گندم و ديگر چيزها را قسمت كنند، و تير آفتاب از غايت ه را بدان تيرماه خواندند تيرماه، اين ما

  .بلندي فرود آمدن گيرد، و اندر اين ماه آفتاب در برج سرطان باشد و اول ماه از فصل تابستان بود
پخته كه در وي به كمال رسد و نيز هوا در وي ماننـد  ] ي[ها مردادماه، يعني خاك داد خويش بداد از برها و ميوه

  .ي تابستان بود و قسمت او از آفتاب مر برج اسد باشد غبار خاك باشد و اين ماه ميانه
ان در اين ماه باشـد و در ايـن   شهريورماه، اين ماه را بهر آن شهريور خوانند كه ريو دخل بود، يعني دخل پادشاه

  .تر باشد و آفتاب در اين ماه سنبله باشد و آخر تابستان بود ماه برزگران را دادن خراج آسان
مهرماه، اين ماه را از آن مهرماه گويند كه مهرباني بود مردمان را بر يكديگر، تز هرچه رسيده باشد از غله و ميـوه  

  .فتاب در اين ماه در ميزان باشد و آغاز خريف بودنصيب باشد بدهند و بخورند به هم و آ
ها كه آغاز كند، و مردمان آب گيرند از بهر كشت و آفتاب در  ها در اين ماه زيادت گردد از باران ماه، بعني آب آبان

  .اين ماه در برج عقرب باشد
حاجت بود، يعني ماه آتـش، و  آذرماه، به زبان پهلوي آذر آتش بود، و هوا در اين ماه سرد گشته باشد و به آتش 
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  .نوبت آفتاب در اين ماه مر برج قوس را باشد
هـا دور   ماه، به زبان پهلوي دي ديو باشد بدان سبب اين ماه را دي خوانند كه درشت بـود و زمـين از خرمـي    دي

  .مانده بود و آفتاب در جدي بود و اول زمستان باشد
د بود به ماه دي به سردي و خشكي و به كنج اندر مانده و نيـز آفتـاب   ماه، يعني اين ماه به همان ماند و مانن بهمن

  .ي زحل باشد به دلو با جدي پيوند دارد اندر اين ماه به خانه
هـا و   اسفندار مذماه، اين ماه را بدان اسفندار مذ خوانند كه اسفند به زبان پهلوي ميوه بود يعني اندر اين ماه ميـوه 

  .ها رسد به برج حوت آفتاب به آخر برجها دميدن گيرد و نوبت  گياه
  به كوشش علي حصوري ي خيام نوروزنامه

  
  

  نوروز شد و جهان برآورد نفس
  حاصل ز بهار عمر، ما را غم و بس

  ي بهار نامد آواز از قافله
  تا الله به باغ سرنگون ساخت جرس

  بوسعيد ابوالخيرا        
  
  

  روز هجران و شب فرقت يار آخر شد
  زدم اين فال و گذشت اختر و كار آخر شد

  فرمود آن همه ناز و تنعم كه خزان مي
  عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

  ي گل گوشه شكر ايزد كه به اقبال كله
  نخوت باد دي و شوكت خار آخر شد

  ي غيب صبح اميد كه بد معتكف پرده
  آخر شدگو برون آي كه كار شبِ تار 

  هاي دراز و غم دل آن پريشاني شب
  ي گيسوي نگار آخر شد همه در سايه

  باورم نيست ز بدعهديِ ايام هنوز
  ار آخر شديي غصه كه در دولت  قصه
  ات پر مي باد ا لطف نمودي قدحساقي

  كه به تدبير تو تشويش خمار آخر شد
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  در شمار ارچه نياورد كسي حافظ را
  ار آخر شدحد و شم شكر كان محنت بي

  حافظ             
  

  چون ابر به نوروز رخ الله بشست
  برخيز و به جام باده كن عزم درست
  كاين سبزه كه امروز تماشاگر توسا

  فردا همه از خاك تو برخواهد رست
  
  

  ست ساقي گل و سبزه بس طربناك شده
  ست ي دگر خاك شده درياب كه هفته

  مي نوش و گلي بچين كه تا درنگري
  ست ست، سبزه خاشاك شده گل خاك شده

  خيام               
  

  صفت بهار و عيش خسرو و شيرين
  چو خرم شد به شيرين جان خسرو... 

  كرد عهد خرمي نو جهان مي
  بهار و خرمي دوست چو از خرم

  ها بردريد از خرمي پوست به گل
  زد گل از شادي علم در باغ مي

  زد غ ميسپاه فاخته بر زا
  سمن ساقي و نرگس جام در دست

  گل مست بنفشه در خمار و سرخ
  بنفشه تاب زلف افكنده بر دوش

  گشاده باد نسرين را بناگوش
  هوا بر سبزه گوهرها گسسته

  زمرد را به مرواريد بسته
  ها نموده ناف خاك آبستني

  ها ز ناف آورده بيرون رستني
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  نوازسي غزال شيرمست از دل
  مادر به بازي به گرد سبزه با 

  نواي بلبل و آواي دراج
  شكيب عاشقان را داده تاراج

  نوازي چنين فصلي بدين عاشق
  بازي عشق خطا باشد خطا بي

  خرامان خسرو وشيرين شب و روز
  افروز گهي شاد و دل نزهت ربه ه

  گهي خوردند مي در مرغزاري
  گهي چيدند گل در كوهساري

  رياحين بر رياحين باده در دست
  د آمدند آن روز سرمستبه شهرو

  ش آن طرف را همان رونق ز خوبي
  كه از باران نيساني صدف را 

  بيزش عبير ارزان ز جعد مشك
  شكر ريزان ز لعل شهدخيزش

  ز بس خنده كه شهدش بر شكر زد
  به خوزستان شد افغان تبرزد

  قد چون سروش از ديوان شاهي
  به گلبن داده تشريف سپاهي

  ارهاش كرده نظ چو گل بر نرگس
  پاره به دندان كرده خود را پاره

  سمن كز خواجگي بر گل زدي دوش
  غالم آن بناگوش از بن گوش

  ينظام خسرو و شيرين        


