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شعر و ادبیات ده جوده بیر مهم و قیزیقرلی بحث حسابلنه دی. معارضه نینگ معناسی جووده ېننوگ دیور   معارضه
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لیک  یانمه یانلیوک یوا همقدمېوره شیش یا مبارزه  بنلله شوو یا مسابقه  تننگداشلیک یا همطرازلیک  یۉلداشلیک یا 

تقووابلی یووا یوزمووه خششوولیگی اونووو  رابطووه یووا مناسووبۉ یووا اۉ اۉز ارا و شووونینگد ک ای ووی نرسووه نینووگ لیووکموازی

 .یوزلیگی

بیور شوا ر بشوقه بیور شوا ر نینوگ قیویده سوی یوا شزلوی یوا بشوقه  انورده  وی  اما ادبی اصطالح یوا ترمینوالو ی ده

. بونده فورم  وز   قافیوه و ردیون نینوگ بیرخنللیگوی اساسوی شورل حسوابلنه شعریگه اۉخشه تیب شعر یازیش دیر

دی. یعنی ا ر قییده بۉلسه  قییده  رمل بحری نینگ قیسی بیر وزنی بۉلسه  اۉشه رمل وزنی  قافیه و ردیفی هم 

ر  ین اۉشه شعرنینگ قافیه سیگه ماس و  ین ردین بیلن یوازیش شورل. معارضوه هوم ېالسویک و اۉتمویش زموانل

 شا رلری بیلن و هم ناشداش شا رلر بیلن بۉله آله دی.

ا ور قیویده فلسوفی بۉلسوه  فلسوفیا  رفوانی   معارضه ده حتا ېه  ین موضوع هم حسابگه آلینه دی  مثوا  اونوو 

بۉلسه   رفانیا سنو ی حقیده بۉلسه   ین شو موضوع ده یازیله دی. بیر یخشی مثا  شو حقده امیر خسرو بلخی  

-بلخیو موضوع ده یاز ن قییده لریدیر. او  امیر خسرو  ایی نینگ  ین بحر و وز  و قافیه و ردینجامی و نو

 نی یازدی. مطلعی « یا ا ز ولر و ا ز ولی لر دریاسیابرار »فلسفی قییده سی لجة االبرار دهلوی اۉز 

 و بانگ شلغلش درد سر اسۉ یشه خالكوس 

 اسۉهر كه قانع شد به خشك و تر, شه بحر و بر 

لجة قییده یازیشنی التماس قیلدی و جامی قبو  ا تیب   ستقبالیگهمی د  بو قییده اېنین نوایی حضرتلری موالنا جا

 نی  ین بحر  وز   قافیه  ردین و موضوع ده بو مطلع بیلن یازدی « سّرلر دریاسی»االسرار 

 ایوا  شه ېز ېاخ ېیوا  برتر اسۉ ېنگر

 دین در اسۉرخنه ها دا  ېش به دیوار حیار 

قییده سینی جوده یاقتیر نلری اونو  نیدالمه ی  اۉزلری هم بو  دهلوی-بلخی نوایی حضرتلری امیر خسرو

بنرمسلیک حقیده سۉره دیلر. جامی ا سه جوده جوده مقتب  -مطلعنی یازیب  جامی  ه یوباریب  اونی دوام بنریش

ف ر » ار تحفة االفتۉلیق ش لیده یازیب تو ه تیشنی التماس قیلدی. شونده نوایی هم قییده نی تو تدیلر. نوایی نینگ 

 آتلی قییده سی مطلعی « ساوشه سی یا اویلر

 ور اسۉیلعلی كه تاج خسروا  را ز نیآتش

 ا  خام پختن در سر اسۉیگری بهر خاخ
 

 دن مقصد نیمه و نېگه قیلینه دی؟ معارضه

 مومن آلگنده بیر شا ر بشقه بیر ېالسیک یا ناشداش شا رنینگ شعرینی اۉقیب  اونی یاقتیریب قاله دی و 

اۉزیده الهام قینه  نینی سنزیب  اۉشه شعر ه اۉخشه تیب شعر یازیش اشتیاقیگه توشه دی. شونده اونینگ ایچ ی 

د  هم اوستو  راق قیلیب یازیش و اۉز مقیدی اۉشه شعرنینگ بدیعی و فنی  ۉزه للی لری  ه تننگ یا ېه اون

 دیر. مهارت و استعدادینی سینش و بشقه لر ه هم ېۉرسه تیش 

 اهیده ای ینچی شا ر  بیرینچی شا رنینگ ف ریگه قرشی بۉلیب  اونگه جواب قیته ره دی. شونده معارضه نینگ 

 گ مشهور شزلی دیر اونو  حافظ نینیوزه  ه ېنله دی. مثا  یعنی نظیره و نقیضه ینه بیر ش لی 



 تورک شیرازی به دسۉ آرد د  ما راا ر آ  

 ابه خا  هندویش بخشم سمرقند و بخارا ر

صائب نینگ  شهریار و جوده ېۉپ شا رلر قرشی نیقیب  تورلیچه معارضه لر یاز نلر.صائب و بو شعر ه 

 سی  یا نقیضه نظیره

 ا ر آ  ترک شیرازی بدسۉ آرد د  ما را 

 بخشم سر و دسۉ و تن و پا رابه خا  هندویش  

   بخشدز ما  خویش می  بخشدهر آن س نیز می

   نه نو  حافظ ېه میبخشد سمرقند و بخارا را  

ۉپ  مثوا  اونووو   نظیوره وموضوووع  وه جودی یانداشوویب اۉخشوش یووازیش   معارضوه نینوگ تووورلری ېو

یور میورع سوینی اۉز نقیضه وجدی موضوو گه هوز  یوا هجوو قیلیوب یانداشویش   اقتفوا  وشوا ر نینوگ ب

  شووعریگه ېنلتیووریش   منووایره وای ووی نرسووه نووی تننووگ قۉییووب  اولرنووی سووۉراق و جووواب  ووه توووتیش 

نینگ هر بیر تاق میرع سیگه اونته قافیه داش و وزنداش میورع قۉشویب   شزلی تخمیس وبیر شا ر

  قۉشیش  شعریگه اۉز یگیچهلیقلبیرینچی شا رنینگ بیتلرینی تۉ

ن. اینیقسوه بداهوه شوعر له دی و اونی شعری مقابله یوا مسوابقه د ویش هوم مم والالبدیهه هم بۉمعارضه فی 

یلر دوریووده هندوسووتا  ده جوووده ېننووگ توورقلگن و بابریلرنینووگ شوووېتلی درباریووده شووا رلر أیتوویش بووابر

نیب  محفلوده یا بیرار شا ر تمانید  اۉرته  ه تشله   بیر شعر یا بیر بیۉ پادشاه یا ملک الشعراییغیلگنده 

و  لورینی اوقیردیلراۉشوه آنوده یواز ن شوعرشوه وز  و قافیوه  وه مواس  ی برنه شا رلر بداهوه شو لیده اۉ

نگ یخشی بداهوه شوعر  وه شواه تمانیود  م افوات بنریلوردی. تواریخلرده قیود بۉلیشویچه  جهوانگیر و شواه ا 

داق بداهوه شوعری مسوابقه لور جها  و بشقه شاه و شاهزاده لر اۉز مل ه لوری یوا بشوقه شوا رلر بویلن شوون

 یواللر هوم یوپقوه پورده آرتیود  بوو مجلسونی ېوۉزد  ېنچیریوب   اهیوده فوی البدیهوه مسوابقه لر وه قیلگنلر. 

بداهوووه لووور تووواریخلرده  بوووۉ. گم د  بیووور قنچوووه زیوووب النسوووا  بووونقۉشووویلیب  اۉز شوووعرلرینی اۉقیرېنلووور. 

مثوا  یتیلگن شعرلر جووده مراقلوی دیور. أن لری اره سیده  ی بدیهه لرزیده ک جهانگیر و خاتیشونینگد 

 اونو  جهانگیر و نورجها  آره سیده  ی بو بداهه لر ه دقتینگیزنی قره ته من 

ېوۉزینی ېۉریوب  بوو منظوره د   وق  یوومیلگنه و یریم نورجها  نینگ مستان  ر پادشاهیجهانگ بیر ېو 

  :دییلنیب  فی البدیهه بونداق د 

 ن دو نر س رایبفرما ا  تو مسۉ بادۀ حسنی

 زند از خواب و نگهدارند مجلس رایكه برخ

  :نورجها  تأمل قیلمسد  درحا  أیته دی

 ز خواب ناز نر س را  دار ای ساقییمكن ب

  كه بدمستند و برهم می زنند الحا  مجلس را 

معارضه نینگ ینه بیر توری بیر ایست  ه  ین وز  و قافیه بیلن مناسب جواب بنریش دیر. بابر و 

 بنایی آره سیده  ی بو شعرلر ه دقتینگیزنی قره ته من  

ده بابر آتیگه بیر  مل یا آهنگ یوره تیوب  بونوداق بیور ربوا ی بویلن اۉز ایسوته  ینوی بابر وه « نوا»بنایی 

 بیلدیره دی  

 نم نوشیدامرا ېزو تونی شله 

 تا توانم پوشیدنی مهمل شله 

 آنرا ېه نه خوردنیسۉ و نی پوشید 



 ؟در  لم و هنر ېجا تواند ېوشید

ربا ی بیلن اونگه جواب قیته ره  تورېچه بابر ا سه  تورېی تیلنی رواجلنتیریشگه بنل باشله  نی اونو 

 دی 

 دورد ک بۉلغوسیېۉنگولداشیالر باری ایش

 دوروییفه باری بویرولغوسیانعام و 

 ردیم  بنردینگاو  شله و مهمل ېه د ب ا 

 دورمهمل شه بۉی و شله د  اۉی تۉلغوسی

ایچم لر و هم ېییملر و پو  بویلن بنوایی نوی تأمینلوه یودی و -مله  یعنی هم ینمک ابر شله وشو یوسونده  ب

نوایی  ه قرشوی نیقیوب تورېچوه یازموه  ون  یب تور ن حالدهب  بوتو   مر تورېچه نی بیلبنایی قووانی

 بۉلسه هم  تورېچه یازیشگه ېیره دی و قوییده  ی ربوا ینی اۉز تشو ری و منتودارلیگی رموزی صوفتیده

 بابر  ه یوباره دی 

 دورمیرزام ېه شاه بحر و بر بۉلغوسی

 دور الم ده هنر بیرله سر بۉلغوسی

 لدیبیر مهمل اونو  مونچه  نایۉ بۉ

 دورنې لر بۉلغوسی سام مستعمل ا ر د 

 رنیگه ېنلگن و بر و سر و لر قافیه بۉلگن. ابرنینگ بیرینچی قافیه سی ردین اۉبو ربا ی ده ب

  فایده سی:معارضه نینگ 
 ېۉپ  جمله د  بولرنی أیتیش مم ن معارضه نینگ یخشی تمانلری 

همه شا رلر ه هم هر دایم الهام ېنلیب تورمه یدی و ینگی بیر قافیوه یوا وز  یوا موضووع یوره تالموه یودیلر.  -

ېۉپ وقتلر انه شو معارضه اساسیده ینگوی شوعرلر یووزه  وه نیقوه دی و  واهی ېنوین یوازیلگن شوعر  او  

عر و هوم ادبیوات  وه یازیلگن شعر د  هم اوستو  راق نیقیشی مم ن بۉله دی. بو ا سه هم شا ر و هوم شو

 فایده لی. 

 اهی بیر شا ر نظرلرد  ننتده قالگن یا ېه بیر یخشی شعر توجه د  ینراق توشگن. ا ر بیر شا ر اۉشه  -

شوعرنی تیوادفن ېوریوب  اونگوه معارضوه یوا نظیوره یووا نقیضوه یوا منوایره یوا تخمویس یازسوه اۉشوه شووعر 

ر بوو معارضوه نوی ېوونلی راق   وۉزه   راق و آشیزلر ه توشیب تانیلیه دی  اینیقسوه ا ور ای ینچوی شوا 

ره دی  یعنی ا ر بیرینچی شوا ر یوا تاتلی راق قیلیب یاز ن بۉلسه. معارضه ای ینچی شا ر ه هم یاردم بن

 ی. اۉشه بیرینچی شعر خلققه تانیلگن بۉلسه  ای ینچی شا رنی هم خلققه تانیته د

لیش و جۉشقینلیک یره تیش دیر. اینیقسه ا ر بیر بیۉ یا ینه بیر فایده سی  ادبیات ده تنبره نیش و آلغه سوری -

بیر شعر بیر  روه تمانید  استقبا  قیلینسه و بیر ننچه شا ر یا آلدین د  مسابقه و بنلله شوو ش لیده بیر بیۉ 

اۉزید  بو حرېۉ یوزه  ه ېنلسه و ننچه -یا شعرنی تنلب  برنه نی معارضه  ه د وت ا تسه لر یا ېه اۉز

ېنتین اۉشه شعر ه معارضه قیلسه لر  انچه ینگی ا رلر یوزه  ه نیقه دی و انچه استعدادلر  –ین شا ر بیر

ییلوی ېابلوده بوابر  ۱۳۶۲مثوا  اونوو    . بوو ا سوه ادبیوات نینوگ باییشوی  وه بیور  امول بۉلوه دی. تانیله دی

بۉ بیلن بابر نینگ بیور ییللیگی بیر سیمینار آرقه لی بیرینچی  ل نشانلندی. شو مناس ۵۰۰توشیلگنی نینگ 

قتنوه شویب   لرد  آرتیق اۉزبیک و توورېمن شوا ر ۲۰ر بنریلدی. بلی تنلندی و آلدین د  شا رلر ه خشز

ناملی بیر « بابر ه ارمغا »و نتیجه ده زدیلرا فارسچه و پشتو  ه هم شعری ترجمه قیلیندی معارضه لر یا

   ینگی ا ر یره تیلدی.میز اونو  بیر تۉپلم تیارلنیب  ناپ بۉلدی و ادبیاتی



معارضه نینگ ینه بیر فایده سی  نقد  ه ینگی بیر د ره زه آنویش دیور. مثوا  اونوو   ا ور امیور خسورو و  -

جامی و نوایی نظامی  ه معارضه قیلیب خمسه لر و هفۉ اورنوگ یوره تموه  ون بۉلسوه ا ودیلر  اولرنینوگ 

 لب نقد ا رلری هم یازیلمس ا دی. اۉن ایسه سی اونو مق

اۉزبنک ادبیاتیمیز ده نوایی نینگ خمسه سی  فانی د وانی  لسا  الطیر ا ری و ینوه بیور ننچوه ا رلوری انوه  -

شو معارضه اساسیده یوزه  ه ېنلگن و شونچه لیک یخشوی یوازیلگن ېوه حتوا  اهیوده اصول ا ورد  نوه فقو  

نلی نی ېۉپلوب دلیللور ېمچیلیگی یۉق  بل ه اصل ا ر  ه تننگ و حتا ېوه اوسوتو  راق دیور. مونن بوو اوسوتو

ایزداشووولیک موووی یوووا »تحفوووة االف وووار قیووویده سوووی نینوووگ مقایسوووه سووویده یووواز نمن. مننینوووگ مقالوووه م بووویلن 

 نوانی آستیده یازیلگن و افغانستا  و اۉزبی ستانده بیر ننچه قتلوه توورلی  لموی مجلوه لورده « ف رداشلیک؟

 ن و  ربچه یازوو ده نشر ا تیلگن.سیریلیک و التی

ینب توور ن. الهام بوالشی ق   لیب ۉبم امینی  ه ېنلسک  بو ارداقلی شا ریمیز ده شعر استعدادی یوېسک ا ندی ېای

مننینگ شعرلریم  ه بیر قنچه اینیقسه بداهه ش لیده شعرلر ه معارضه قیلیش استعدادی هر قنداق مقتاو ه ارزییدی. 

 اهیده شزلگه شز   ربا ی  ه ربا ی و دوبیتی تانیش و تانیمه  ن دوستلریم معارضه لر یاز نلر. بو معارضه لر 

گن. تانیقلی و ارداقلی دوستلریم د  جناب تۉرت میرع د   بارت بۉل ۉلسه   اهیده شزلگه بیر بیۉ یا ه دوبیتی ب

محمد  الم لبیب و ېایم امینی همه د  هم ېۉپراق شعرلریم  ه قیزیقیب  معارضوه لور  سید داېتر  زیزهللا فاریابی 

اینیقسووه جنوواب ېوایم امینووی نینووگ یواز ن معارضووه لووری جووده قیزیقرلووی دیوور. افسووس ېووه امینووی بونووداق یواز نلر. 

قسه جوده  جایب بیر مقایسه لوی مقالوه یووزه  وه ېنلیشوی مم ون ا ودی  اموا لرینی ېۉنیریب آلمه  ن ا  نلر  یۉشعر

تینی تن شویریش  وه حرېوۉ قیلوه و مهوارقۉلیمده بارید  فایده لنیب  ېایم امینی نینگ معارضه  انریده  ی استعداد 

 من. 

 منن بیر پیۉ بو شزلنی فیسبوک د  ترقتگن ا دیم 

 از بس در انتظار تو بودم تماِم شب

 كه در كنار تو بودم تماِم شب یی و

 ام شكسۉ یتابیب هیخواب بنفشه  ر

 ماِم شبقرار تو بودم تیتاب و بیب

 شنوده در آشوش نوبهار هنو  شنچ

 تو بودم تماِم شب ز بهاربشگفته ا

 نهفته در آشوش سرخِ جام هنو  نشئ

 افتاده در خمار تو بودم تماِم شب

 ز با تو بودیده باتو و جا  نید  با تو  د

 كه در كنار تو بودم تماِم شب یی و

رت میرع بیلن و سین الرحمن صامۉ و ېایم امینی  ر تۉبیلن  بیر ننچه شا بیر بیۉ-اونگه بیر ننچه ېیشی بیر

 قیلگنلر. ېایم امینی نینگ شزلی قوییده  یچه شز  بیلن معارضه 

 در انتظار تو بودم تمام شبدیشب 

 بیقرار تو بودم تمام شبپیوسته 

 همچو  هال  بهر تو بگشوده این بغل

 ېنار تو بودم تمام شبدرحسرت 

 بیخویشتن ز وسوسه شهوت و شراب

 «بیتاب و بیقرار تو بودم تمام شب»

 اشوش من تهیسۉ ز اندام دل شۉ

 زار تو بودم تمام شب-بنگرېه زار

شزلیم نی جوده مهارت بیلن استقبا  قیلیب   ین وز  و قافیه و بو ېۉر نینگیزد ک  ېایم امینی 

تیده . ېایم امینی بو شعرنینگ آسردین  اما بنش میرع ده ا مس  تۉرت میرع ده جواب قیتر ن

بداهه ش لیده یاز نینی هم قید ایتگن. بداهه لیگیگه قره  نده  تۉرت بیۉ بیلن جواب قیته ریش آسا  



ا مسلیگینی انگلش مم ن  شونینگ اونو  نه فق  قافیه لر ت رارلنگن  بل ه یریم میر لر و تۉلیق بیر 

بیه یا اوخشه تیش هم میرع تضمین ش لیده ت رارلنگنی ېۉز ه تشلنه دی. بو شعر ده  جایب بیر تش

 لیگه اوخشه یدی و بو  جوده مناسب تشبیه. و زار زار نینگ موجود. آنیلگن قوناق آی نینگ هال  ش

خویشتن ز وسوسه شهوت  بی »ت رارلنیشی و یا سین و شین حرفلری نینگ ت رارلنیشی بو میرع ده 

ایشله سه  نی قیتهنین راق اۉیلب بو شعر گه یاردم بنر ن. ا ر امینی ېآهنگیایچ ی شعرنینگ « رابو ش

 صلیگه تننگ شزلگه  واه بۉله میز.و ینه بیر بیۉ قۉشسه  ینه بیر  ۉزه   و ا

 بیۉ نی فیسبوک د  ترقتگن ا دیم  شو ییل بو

 بهارا  بی تو پاییز اسۉ  اما

 تمام فیلها با تو بهار اسۉ

 قیلگن ېایم امینی قوییده  ی بیۉ بیلن جوده  ۉزه   استقبا  

 ش سۉ رنگ را هم ا تبار اسۉ

 خزا  در نفس خود هم نوبهار اسۉ

 و منن ا سه بۉش ېنلمه ی ینه بو جوابنی قیتر نمن و معارضه میز قیزیقرلی بۉلگن 

 بهار ناامیدی مثل پاییز

 خزا  آرزومندی بهار اسۉ

بار. ېوز فیلیده تورلی  ېایم امینی نینگ بو بیتی انچه بیدالنه نیققن و مد ا و مثل ادبی صنعتی اونده

و بشقه  قیزیل  یشیل  سریغ و بشقه رنگلر تاولنیب توره دی و بهار ده هم یشیل  آق  سریغ  قیزیل

 قره  نده  ېۉېلم  ه اۉخشش دیر.  رنگلر ه و  ۉزه للی  ه رنگلر. د مک ېوز فیلی هم

 نچی ییل بو شزلنی فیسبوک د  ترقتگن ا دیم  ۲۰۱۵

 من اسیر دسۉ تنهایی شدم  تا تو رفتی

 دختر خورشید بودم  شام یلدایی شدم

 من ېه بودم از تبار شنچه  لزار  شق

 سوختم در بی سی  نو  الله صحرایی شدم

 با ترنم های پرهای پرستو در بهار

 آمدم  اما خزانی برگ سرمایی شدم

 من شنا ناموخته در رود نشمانۉ هنوز

 شرق دریایی شدم  بی تو دریا  ریه ېردم

 جسم من بود از ش یب و روح من بود از قرار

 بحر بیتابی و موج ناش یبایی شدم 

 خلوت شورآشنایی داشتم با خویشتن

 رسوای شوشایی شدم  خلوتم برهم زده

 پیوند دیرین داشتم  با خدا  با فرشته

 رشته ها بگسستم و در راه تو رایی شدم

   همس  بل ه بو میرع بیلن ا ېایم امینی بو شزلگه تۉلیق شز  

 دختر خورشید بودم  شام یلدایی شدم

  نقیضه بیلن جواب قیتردی 

 دختر خورشید بودی  شام یلدایی شدی

 سرنوشۉ دختر خورشید میباشد ننین



البته نقیضه لیگی اونو   وین ردیون ایشوله تیلموه  ون ا ودی  اموا مونن هوم نقیضوه بویلن جوواب قیتوردیم و 

 ه سی امینی نینگ قافیه سیگه ماس یازیلدی جوابیم نینگ قافی

 دختر خورشید بودم  شام یلدایی شدم

 باز فردا دختر خورشید خواهم شد  ببین

 بیر شز  ترقتگن ا دیم قوییده  یچه  «۲۰۱۵ا وسۉ  ۵»ینه بیر قتله 

 من آمدم د  بازېن! 

 شوریده  ی آشاز ېن 

 تا  رش  شق و آرزو

 با با  من پرواز ېن 

 شب با شید و مههر صبح و 

 نام مرا آواز ېن

 لب باز ېن  مردانه وار

 احساس خود ابراز ېن

 ېاخ بلورین دلۉ

 با  شق من ایواز ېن

  شق اسۉ  اوج اشتیاق

 این اوج را احراز ېن

  شق اسۉ شور زنده  ی

 د  را به  شق انباز ېن

 ور  اشقی  دیوانه شو

 ساز جنو  را ساز ېن

 من  شقم و پشۉ درم

 باز ېن جانا  در د 

بو شزلگه حرمتلی مسعود حداد هم بیر تورتلیک بیلن جواب بنر ن  اما ېایم امینی نینگ جوابی یا 

 منایره سی جوده قیزیقرلی. او  اونی اۉقینگ  ېنین خاص تمانلری حقیده سۉز یوریته من  

 ېایم امینی 

 خوش آمدی ای دلربا

 ای منبع جود و سخا

 هرنند دوری از وفا

 فدا بر مقدمۉ جانم

 ای دلفریب خوش ادا

 خوش  فته ای این  فته را

 امیا  در د  خفته را 

 من آمدم  د  باز ېن»

 «شوریده  ی آشاز ېن

 بازش ېنم شوریده د 

 با حالتی زار و خجل

  ر تو نمایی اش بهل

 ماه نیگیل ېامی ببخش

 ېۉر نینگیزد ک  بو شعر اوچ بۉلک د   بارت  

بیلن باشلنه دی و ېنله  بجوا ه  «من آمدم در بازېن»بیرینچی بۉلک ینتی میرع د   بارت بۉلیب  

د ب « خوش آمدی ای دلربا»امینی هم  ېبی  میزگنیالبته خوش ېنلیب سن د ب قرشی آل دیگا  ېیشی  ه



ده لرده  ی  ریز   خیر مقدم  ېنین مقتاو  ېنین قییقافیه سی بیلن ینتتی میر ده اوّ  «آ»قرشیله یدی و 

 جوده ماهرلیک بیلن باشله یدی یا قانیرمه بیۉ  ېبی اۉز میر لرینی مننینگ مطلع بیتیم  ه 

 خوش  فته ای این  فته را

 امیا  در د  خفته را 

ا ندی البته مننینگ سۉزلریم نقل قو  بۉلیشی ېیره ک ا دی. شونینگ اونو  مطلع بیتیم نی ېنلتیره دی 

بیۉ و تۉلیق شزلگه مناسبتی و جوابینی تۉرت میر لیک و بشقه بیر قافیه لیک شو و اوند  سۉنگ 

  یبیلن ېۉرسته د شعر

 بازش ېنم شوریده د 

و « د  باز ېن»در حقیقۉ مطلع بیتیم نینگ ای  له میرع سیگه بیر میرع بیلن جواب أیتیلگن. 

ای  له   ې ه ارتبال بنریبای  ی بویروق ا دی. امینی شوریده لی نی یوره « شوریده  ی آشاز ېن»

نی بیر میرع بیلن مناسب  ملگه آشیر ن. شعرنینگ بو اونینچی بۉلگی المیه یعنی الم  ه بویروق

ل لیگی  ۉاوچ ب گن. بو شعرلتتله میرع ده هم قافیه ایشله تیرتو ه  ن قافیه لی میر لر دیر و تۉ

لمه ی توریب   ریز یا ۉده بقییلگنی  ۉتتی میر لی بنمس  تاق یعنی ی جفۉ ا لکۉبیرینچی ب

 لیق شعر ه قرشی قافیه لنگن میر لریۉز ارا قافیه داش  اما تۉرتته اۉرمه سی بارلیگی  ینه تقانی

دیر و اونی بیر  لرد  بیریجوده جوده آز اونره  ن نمونه و اۉرن ادبیاتده اونره مه  ن و یا بیلن 

  دی. له بۉ ب قبو  قیلسک همینگیلیک د 

بشقه شا رلر بیلن هم تورلی مناسبتده بۉلگن. جمله د  قهار  اصی نینگ فرهاد دریا سنسی ېایم امینی 

 بیلن جرنگله  ن ولن وصفیده  ی شعری 

 خیا  من یقین من  جناب ېفر و دین من

 بهشۉ هفتمین من  دیار نازنین من

ز ن. قوییده اونی م انیمیز و آشیر وضعیتیمیزنی نظر ه توتیب  نقیضه یا   ه جوده  جایب  زمانیمیز

 اۉقینگ 

 سنگِ تو فدای ېوه و  دیارمن دیارمن 

 فدای قلب تنگِ تو   دراین ت گرگ اشک وخو

 من ِېنشِۉ من دیر تو  بهشِۉ من بهار من 

 سرشِۉ من همیشه در  شد  فدا به راِه تو

 نه رستمی  نه آرشی  امتحا  رسیده روز

 دالوری ېمان شی  ما نمانده در دیار

 رهبری شهر-به شهر  خانه بُزدلی -به خانه

 نشسته فوج ا دری  مردما  برای نور

 جاده سرېشی -به جاده  ېونه پات ی -به ېونه

 ېفن ې شی مسلحی   نشسته در ېمین ما

 صداقۉ اسۉ شعارشا   شرارت اسۉ ېارشا 

 همیشه افتخارشا   دشا ولنفروشی و

 پار ېفن ېشا  د ور  قراردادیا  مرگ

 شدندېاِ  افتخار  انقالب و من جنگیُ  ز

  لوی سرزمین منبریده اندحسرتا  

 دیارنازنین من  به اشک وخو  نشانده اند

 یولن توخسته  خسته ای  ولن تود  ش سته ا

 خو  نشسته ای خاک وه ب  زدسۉ جمع بی پدر



ېۉپراق قهار  اصی نینگ شعرید  ېوره بو و  بو شعر ا ر بو شعرنی هم بیرار اشوله نی ېویله سه  

 مشهور بۉلیب  ېۉنگوللرد  نوقورراق اۉرین آلیشیگه ایشانه من.

انوری و اونینگ نه فق  شعری  بل ه آتی و اۉزینی هم اۉشیرلنگنی حقیده بیر ح ایۉ جامی نینگ 

 بهارستا  ا ریده قوییده  یچه موجود 

 ح ایۉ شا ر دزد

هنگامه یی دید. پیش رفۉ و سری در میا  ېرد. مردی را دید ېه  .گشۉدر بازار بلخ می روزی انوری

 ند. انوری پیش رفۉ و  فۉ  خواند و مردم او را آفرین میخوانایستاده و قیاید انوری به نام خود می

 خوانی؟ ه میای مرد این اشعار ېیسۉ ې -

  اشعار انوری -

 شناسی؟تو انوری را می  -

  نه میگو یی؟ انوری منم! -

 اما شا ر دزد ندیده بودم.  شعر دزد شنیده بودم  و  فۉ انوری بخندید

دی. شونده د  ترقتگن ا صفحه سی فیسبوکز ۉامحمد  الم لبیب سید بو ح ایۉ نینگ تورلی واریانتینی 

دوامیده جوده  تگن و بیا  اح ایه نی شعر تیلی بیلن شونداق بیر اۉز باشید  اۉتگن ېایم امینی 

  قینگتگن. قوییده اولرنی اۉقیزیقرلی شعری منایره ای  ی شا ر اره سیده بۉلیب اۉ

 ېایم امینی 

 رفۉ بگذشۉ و یانور یوقتها

 رفۉ بگذشۉ و یدلبر یرسمها

 كسره  شتند هاریمردم   حا 

 كسر شعاریكرده اند  ییایحیب

 اصل رنج مراك كتاب حی

  حاصل حرما  و اشكنج مرا

 ش نشرینام خوه ب یمستوف كرد

 كسر نو حشریسرم  الم شده  بر

 ا ین میبر و ز  ش اسۉیب وك درد

 ن نكته دا یحر یا  مهابا یب 

 قوییده  ی جوابنی یاز ن شه وزنده ۉابو شعر ه لبیب  

 ېس نشد از ما  دزدی بهره یاب

   زر یا خود ېتاب ر بود آ  ما 

 شم مخور آ  حاصل رنج ترا

 آ   نج ترا ر به سرقۉ برد 

 ؟دزد ناشی ېی توانگر میشود

 بر سرش زا  دانش افسر میشود؟ 

 ؟ما  سرقۉ ېی ېند بر ېس بقا

 می ند سارق به جا  خود جفا

 دانش مرو   ر ېتابۉ رفۉ   و

 !دانشۉ نو  هسۉ  اندُهگین مشو

 بو جوابنی لبیب  ه یاز ن  شه وزندهۉهم ا ېایم امینی

 اوستاد نكته دا  یراسۉ  فت

 ننا  یا  كردی  بحق بودهآنچه 

 را  مانده امیۉ حن ستمها سخیز

 سخۉ در كارجها  وا مانده ام

 وفا ین جها  بیدرا یی ده 



 ما آنچنا  د  بسته اند در د ور

 راه حق  م كرده اند و خدا هك

 ش را بادار مردم كرده اندیخو

 بود ینكه پرسانیخبر ازایب

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شرمح روز

 بو جوابنی قیتر ن لبیب ینه 

  رنه بگذشتسۉ وقۉ انوری

 شد سرسرییاد ېرد  زو نبا

 نون ه بی آزرم دزدا  هسۉ بیش

 تا ېند در این زما  دلهات ریش

 هر ېه را نیشی نو  ژدم میزنند

 سرمه را از نشم مردم میزنند

 زا  میا   فتی ېه دزدا  ېتاب

 حاصل رنج ترا برده نو آب

 ۉدزد اشعار هسۉ و دزد نام هس

  رنه این ېارش سراسر خام اسۉ

 دود  جهل رازین خسا  نتوا  ز

 !ای خدا  انیاف ده این اهل را

لیب  مسدس رمل وزنیده یازیلگن. البته مثنوی نینگ یازیشی آسا  ۉبو شعرلرنینگ برنه سی مثنوی ب

گه ېه هر بیتی  ه ای یته  لیحده قافیه باشلنه دی نه برنه بیتلریگه. ېایم امینی نینگ ای ینچی نراق  ن

و وا مانده ام ده حیرا  و وا قافیه  را  مانده امیحشعریده بیر قافیه نینگ خطا ایشله تیلگنی اونره یدی. 

 .لرمس داش ا

 لگن و ېایم امینی آره سیده بۉ شلیامین اۉ سمیع هللا قوییده  ی معارضه

 پقاش قاقیب هردم مننی مجنو  و شیدا قیلمه ېۉ

 ېۉپ ه تبسم ایله با   قلیمنی یغما قیلمه 

 بزم ارا لنازلیک بیرله قدینگنی سیل یتیب

 ېۉپ شق اهلی باشیغه هنگامه برپا قیلمه 

 لمه سو  سرو نمن لرِز خرامینگد  خجلبۉ

 ېۉپباال قیلمه باغ ارا ناز ایله با  قدینگنی 

 قیلمه تأخیر ای صنم  رسه قتِل جانیمقیدینگ ا 

 ېۉپتیده  یلِم بیجا قیلمه ریب فرقۉ اۉېویدی

 ۉ  آنو  شمید  فارغ ا نغیل قدحساقیا سۉ

 ېۉپیاردین ا یرو زبو  حالیم تماشا قیلمه 

 نگلی لسانینگد  ملو بۉلمه سو  میخواره لر ېۉ

 ېۉپشوشا قیلمه   ب دیر ارا ای شیخیاوه سانی

 لدینگ  اقبۉیار وصلیغه ینتای د ب محو اۉ

 ېۉپ!وصلین تمنا قیلمه انچه أیتدیم ای ېۉنگو   

 ېایم امینی 

 ېۉپقیلمه  بیله حالیم تماشا الرایم و ناز

 ېۉپقیلمه  شیدا نی مجنو  ول اراسیده من ا

 ای بیوفا  انینگنی نی دیم بیر مررهج درد

 ېۉپبارید  قدیمنی دوتا قیلمه  ندی هجرینگا 

 یناشینگ صدقه سی دور جانلر  ېانی ای مالحۉ



 ېۉپۉ  بیجا دالسا قیلمه مگه ینرحم قیل دادی

 یینگگه  آواره یوردیم ېۉریببن  ونگبیر مرېۉ

 ېۉپمه یلنی مونچه شیدا قېۉنگولچاره ا مدی بن

 دور خرامینگ واله سی صنوبر سرو و باغ ارا

 ېۉپقیلمه  نی شیداا ل مدی ا  شهره بۉلدیم بس منن

بو بنش بیتلیک شعر ده ېایم امینی شیدا سۉزینی اوچ قتله قافیه قیلگن  بو ا سه ای ینچی شعرنی اصل 

نگ مهم تمانی اونینگ تیلی دیر. شونچه    اما بو معارضه نینگ اره دیشعرد  قویی راققه توشی

 لگنی اونو  هر قنداق مقتاو  ه ارزییدی! ۉ چه ده بنزبۉمعارضه لر آره سیده بو معارضه ا

 معارضه سی  بیلن دیگن بیر شا رېایم امینی نینگ ادهم ېاوه 

 ادهم ېاوه د  

 تا هما  حدی ېه رفتن با نرفتن فرق داشۉ 

 ها با مش ِل من فرق داشۉمش لۉ این روز

 بر خالف حا  جاری  دید اه دوستا  

 خیوص نام ما با دید دشمن فرق داشۉدر 

 ها فهمیده اند تازه در دنیای ما تهمینه

 های ساده با رخِش تهمتن فرق داشۉاسپ

  قفس  ِهای حز  آلوده در ېنجیا ېبوتر

 های  اشق روی آنتن فرق داشۉېبوتربا 

 هایۉ  آسمانۉ  نادرت  پیراهنۉ نشم

 دامن فرق داشۉ جمله آبی بود  تنها رنگ

 ...هاهایۉ  نشمهایۉ  نشمهایۉ  نشمنشم

 ؟وز ېلن فرق داشۉپس نرا رفتار شا  اِمر

 ېایم امینی 

 اندوه وهم سالها میا  یلمۉ و در

 ناه هجرانۉ بسا  ناه بیژ  فرق داشۉ

 بیگانه ام  شق تو پنداری ېه من باتا ن

 دیدنهای یک ز  فرق داشۉ لرز ۉ ازدیدن

بو شعر ده هم بداهه لیگی اونو  بیرېمچیلیک بار. بسا  د گنی  اۉخشش د گنی دیر  اما امینی هجرا  

اما ېایم امینی ده سۉزینی ایشلته دی. یعنی اۉخشش قودوشی و بیژ  قودوشی نی فرقلی د یه  بسا  

وجه قره تسه  البته بو ترلیچه بار. ا ر بداهه لریگه قیته تنشعری مهارت و استعداد  همده تجربه و بیلیم ی

 قاتیب  شعرلرینی تیحیح قیلیشگه قادر.ۉېیچیک ېیچیک ېمچیلی لرنی هم ی

 نتیجه 

ادبی یازیش شا ر د  مهارت  استعداد و شعر لیب  اینیقسه بداهه ش لیده ۉبمعارضه ادبیاتده مهم بیر ادبی صنعۉ 

گه  رنیگه اۉز اۉاخاص و تجربه للب قیله دی. بو ادبی صنعۉ ده ېایم امینی بو ونگی شا رلریمیز اره سیده 

ری شو ېه نه فق  ېایم امینی  بل ه ناشداش شا رلریمیز نینگ نلگن شا ر لرد  بیری دیر. فق  افسوس یۉب

ک تیلیده جوده آز شا رلرنی بو صنعۉ نزبۉو ازلرینی سینه یدیلر ۉپلیگی دری تیلده شو قیزیقرلی صنعۉ بیلن اۉې

ز معارضه لر و شعر نت-زنین فیسبوېده شا رلر ه خاص  روپلر یره تیش و تنره میز. بوند  ېۉ ه قیزیققنلرینی ې

ب بیله من و حرمتلی شا رلریمیز ه توصیه قیله  ییشنی ادبیاتیمیز رونقی  ه مهم و  مره لی دۉلگه قۉمسابقه لرینی ی

 من.  
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