
 

 

 دکتور شفیقه یارقین

 

 

 آق شعر
 

. بونداق شعرنی ایران آذری سیافیه دن قوتیلگن شعر دنیاآق شعر یعنی هر قنداق عروضی وزن و ق

نلیگیده یب، شو یوزییللیک نینگ اوچینچی اۉتورکلریدن بۉلگن احمد شاملو یا )ا. بامداد( بیرینچی بۉل

دفتر شعر ترقتگن و همه سی هم آق شعر دن  ۱۶دی. او تدی و اداغیگچه اۉز یۉلیدن قیتمهتانی

 عبارت. 

سیدن هم کۉپراق بۉلگن، اما بوگونگه کېلیب، بیر قنچه شاعرلر و کۉپدن آق شعرگه قرشیلیکلر همه

 کۉپ شعری اۉرنکلر ادبیات دنیاسیگه اۉزی نینگ بارلیگینی اثبات قیلگن.

 

 عبارت؟اېندی آق شعرنینگ اېنگ مهم خصوصیتلری نیمه دن 

ق. فقط گینه سۉزلر ی وزن یعنی عروضی یا هجایی وزن یۉچ قنداق قراردادآق شعرده هې -１

سیده گی معنا و حرفلر تکراریدن تاپیلگن اویغونلیک بار. انه شو اویغونلیک، گاهیده بیر آره

 آهنگ دېک قوالققه اېشیتیلیشی ممکن.
یلب سۉزلر کېلگن بۉلسه هم، اتهآق شعرده قافیه و ردیف یۉق. اگر گاهیده قافیه گه اۉخشش  -２

 دی.اۉزیدن طبیعی شکلده نمایان بۉله -و عمد بیلن اېمس، بلکه اۉز
سیز سۉزلر یۉق. قافیه و وزن دن قاچیش هم انه شو مقصد کآق شعرده آرتیقچه و کېره -３

کلی سۉزلر بیلن نی اېنگ کېرهاوچون اېدی. دېمک، آق شعر ده مکمل و تۉلیق بیر مضمون

 کسیز دیر.ک و بیهوده و آرتیقچه سۉزلر بیلن اونی چۉزیش کېرهرهیازیش کې
آق شعرنینگ وزن و قافیه یعنی موسیقی دن بۉشب قالگنی اوچون اۉقووچینی اۉزیگه جلب   -４

و عنصر معنا یا مضمون نینگ ک اېدی. باېته آلیش بیر مهم عنصری بۉلیشی کېره

لیگی دیر. شونینگ اوچون، حتا لگۉزه لیگی و همه دن کۉرهلیگی، مهمیگی، زمانویلینگی

للیک عنصری وع سیده هم آق شعر یازیلسه، ینگیلیک و گۉزهاگر معمول بۉلگن عشق موض

بۉلیشی شرط. بو مقصد اېسه، ینگی تخیل، ینگی تصویر، ینگی سمبول، ینگی مضمون، 

 دی، خالص.ینگی تیل و ینگی سۉز ترکیبلری بیلن میسر بۉله آله
یدی. یعنی خیل موضوعلر بیر شعرگه تیقیلمه-سیک شعرلرگه اۉخشش خیلمهر ده کالآق شع  -５

اگر غزلده هر بیت مستقل بیر مضمون گه اېگه بۉلیب، اولرنی فقط وزن و قافیه اوشلب 

یدی. تورلی مضمونلر و نی تأمینلهگن بۉلسه، آق شعرده معنا و مضمون شو رابطهسقله

 دی. ه آلیب بارهلیشگیخیل تصویرلر، آق شعرنی تیت-هخیلم
و آق  (نلیک یا افقیاې)نیشنی السیک شعرلر ده مضمون نینگ باغلهشونینگ اوچون، ک

 دېیدیلر.  ( ارتباطبۉیلیک یا عمودی)نیشینی شعرنینگ باغله

شیمیز یا بیتلرنی آلیب، تورلی سۉزلریمیزده قۉلـله تیبنی اجرهکالسیک شعر دن بیر بیت

یدی، بیراق قیلیشیمیز ممکن. شونده شعرگه بیرار نقصان یېتمه )مطلع دن تشقری( آلدین کېین

چ ېیا هنی آلیب تشلش یا مصرعلرنی آلدین کېین قیلیش ممکن اېمس، آق شعردن بیر مصرع

کسیز سۉز اونده یۉق و یتیب اۉتگنیمیزدېک، آرتیقچه و کېرهأچونکه مس. ېلمسه آسان اۉب

 دی.لنیب کېلهب آچیلیب یا شکلاریدن پستگه قرهیۉق مضمون



شونینگدیک کالسیک شعرلرده عروضی وزن و قافیه نینگ تارلیگی شاعرنی تیلنی  -６

تیش گه مجبور لرینی بوزیش یا سۉزلرنی قیسقرتمه شکلیده ایشلهسیندیریش یا که تیل قاعده

 یتیرگن. قیلردی، اما اېندی آق شعر بو امکاننی کېنگه
میز. سیدن چیققنیمیز اوچون اېرکین ایته آلهقافیه چېگرهگن پیام یا گپیمیزنی وزن و بیز ایسته

نی آخرگه ک اېمس. نېگه فعلشونداق اېکن، آق شعر ده تیل گرامرینی بوزیش اصال کېره

نی هم اۉز نی اېسه اولگه اېمس آخرگه یا اۉرته گه، مفعولاېمس اولگه یا اۉرته گه، فاعل

ک؟ حاضر عروضی وزن هم، قافیه هم، میز کېرهجاییدن آلیب، بشقه یېرگه کۉچیریب کېلتیریشی

چه سوچه راق اۉزبېکچه باری میزکوچیی اېکن، شعرنی گنی یۉق. شوندهقۉلیمیزنی باغله

لبته گاهیده سۉز اک. قیلیشگه و اۉزبېک تیلی دستوریگه ماس یازیشگه اورینیشیمیز کېره

 ک بولسه، میلی.یتیریش اوچون کېرهتأثیرینی کوچه
یشی هم، زبیک تیلیده آق شعر یازگن کیشی هم، مطبوعاتده ترقتگن کافغانستانده ایلک بار اۉ -７

میزنینگ ایلغار فکرلی اتاقلی بیلیمدان، شاعر، تحقیقاتچی، سیاستچی و مترجمی زمانه

 پروفیسور شرعی جوزجانی دیر.

ه سی نینگ دی و خلق جریددیب ناملنه «ینگی ییل»جناب شرعی جوزجانی نینگ ایلک شعری 

 میالدی ییلده نشر بولگن.  ۱۹۶۵هجری شمسی یا  ۱۳۴۳ایکینچی سانیده 

ایکینچی شعر هم عین شو شاعر دن عین جریده نینگ اوشه ییلگی اوچینچی سانیده ترقلگن. ایکینچی 

 دیب ناملنه دی. « ینگی زمان ترانه سی»شعر 

 

تیلگن: یشه سین پرتیه، آمو نشر اېرلری حاضرگچه اوچ توپلم ده دکتور شرعی جوزجانی نینگ شع

و برماق وزنیده گی شعرلر جایلشگن و قسمن  بو توپلم لرده اساسن آق شعر دریا و یوره ک سرلری. 

 عروض وزنیده یازگن شعرلری هم بار.

 

پروفیسور شرعی جوزجانی نینگ بیرینچی ترقه تیلگن آق شعرینی حرمتلی ادیب و شاعریمیز جناب 

ت( هم نشر اېتگن، اما شاعرنینگ اوزی یب ۹۸ده )یشعرای جوزجانان" کتاب کاظم امینی "تذکره  

 .یدیو شاعرنی قانیقتیرمه تیلگنذکره ده اۉزگرتیریلیب نشر اېیتیشیچه بو تأ

نلر انه شوندن فایده ن قوییده شو ایککی شعر نی ترقته من. ادبیات ساحه سیده تحقیقات قیله دیگامې

 سینلر:شعرگه اساسلنمهلنسینلر و اۉشه تذکره ده گی 

 

 بیرینچی شعر:

 

 لییینگی 
-------- 

 تنی اودردی ر اېسکی بېینگ قۉلی، بیزمانه ن

 یت آچدبېزگه ر اۉیب

 دن.یات دفتریح

 لگن، نه لر؟یازیت گه اول اېسکی بې

 مجاهده لر، -

 ک اوچون مبارزه لر،یکلیریچره تیق ایخال

 چه قرا شاملر، قرا نقشی،قرانغو کې

 اروق تانگلر انتظارلری،یچه لرده، بو کې

 لگن دور.یازیبولر 

 تگه...؟نگی بېیبو  -



 :یلگهیازی -

 مت لر،یاولوغ عز

 وک اراده لر و خلق ارا مودت لریبو

 .یک ترانه لرینچلیک غزلی، تیلناغهیا

 لیی(۱۹۶۵) ۱۳۴۳ی، یکابل، حمل آ

***** 

 ایکینچی شعر: 

 

  ینگی زمان ترانه سی
-------------------- 

 !یسنگ اېلچییک نینگیلیل، اې یینگی یسالم 

 نگدهیازینگ ینسې

 نگدهیشنه گن بهارینگ ینسې

 ی نورساچگه نگ جهانگهیاشیاتبخش قویح

 بو نوردن قوت

 بو نوردن الهام

 ی،ک قوریش اوچون آلگهیکلیریاوزگه تق یخال

 ی هر دم،گهرهیل قوشی بۉلوبان مست سونگکۉ

 :یسیننگی زمان ترانهیله یب قووانچلر

 ن!یسشهیک و صلح، خلق ارا ینچلیانده تجه

 اولوغ هدفلر اوچون

 ک بناسی اوچونیدموکراسی و آزادل

 ن!یسشهیثار، خلق ارا یبارزه، ام -کوره ش 

 
سۉنگگی سۉز: مېن انچه دن بېری برماق یا هجایی وزن گه اۉتگنمن و بیر مدتدن بېری حتا آق شعر 

شاعرلرنی بو یۉلگه سیز شعرنی یاقتیرمسه هم، یاش گنمن. )طبعیم طبیعی روشده وزنباشلههم یازه 

نی بیر نېچه لریمش و اولرگه اۉرنک بېریش اوچون( شو تشویقلر و توصیهچارلش و اونده

تیشگه ل شعرلر یره)آق( شعر گه اۉتدیلر و جوده گۉزهشاگردلریم قبول قیلیب، هجا وزنی یا وزنسیز 

 بۉلدیلر.  قادر

و محمد حنیف  ، حسین سایس، دستگیر فرهودرحمانی له ایثار، فرشته بېگم، سیارهشو آره ده جمی

 لر  علیحده تاکیدگه ارزییدیلر. لطفی

 

اېندی بشقه یاش شاعرلریمیزهم برماق وزنیده شعر یازیش یا که آگاهلیک بیلن آق شعر یازیشگه 

اۉزبېک تیلیگه ماس اېمس و بیز نوایی و بابر، لطفی و دی. عروضی وزن لر جوده یخشی بۉلهاۉتسه

یمیز. آلمهملردن کۉپراق و یخشیراق شعر یازهآتایی، حافظ خوارزمی و امیری، اوویسی و نادره بېگ

لری تکراری شعر یازه هم اولردن انچه قویی راق، عروضی وزنی بوزوق، مضمون و قافیه کیازس

نی ادبیاتیمیزنینگ میز سېسی بۉلیشیمیز و ینگی بیر آقیمآلیشیمیز ممکن. شونداق اېکن، زمانه

 ک اېمس می؟گن چۉللریگه آقیزماغیمیز کېرهچنقه

 آق شعرلریم دن ایککی اورنک:

 

 سالم!



 

 كیچیك قفس ایچیده

 نورلی قۉشیق 

 قنات قاقماقده

 و شفقت 

 سیججی قۉلچه

 سیگهقفس اېشیكچه

 سالم بېرماقده

 ش. یارقین

 

**** 

 سیشرشرهتینیم 

 

 مهر تۉله قۉللرینگ

 لش یاغمیری بۉلگن زهاتیاېرکه

 سییاغدو و تینیم شرشره

 بۉلر 

 بختلی ساچلریم

 ش. یارقین

 

**** 

 م:فروغ فرخزاد دن مېنینگ ترجمه

 

 پرنده اۉلگوچی دیر
 

 یوره گیم سیقیلگن

 یوره گیم سیقیلگن

 

 ایوان گه چیقه من و برماغیم نی

 گه تیٌكیزه من تون نینگ تارتیلگن تېریسی

 

 رابطه چراغ لری قارانغو دیر

 رابطه چراغ لری قارانغو دیر

 

 بیرار كیشی قویاشگه تانیتمس مېنی

 لر ضیافتیگه آلیب بارمس مېنیبیرار كیشی چومچوق

 

 اوچیش نی اېسلب قال

 پرنده اۉلگوچی دیر

**** 

 



 م:احمد شاملو دن ترجمه

 

 یوره کلریمیز 

 لسه بیر بیریگهیقین بۉ

 لیشیمیز نینگنینگ قه یېریده بۉ دنیا

 نیمه فرقی بار؟

 لآلیسده، اما یقین بۉ

 رقه منگی آلیسلیکلردن قۉمېن یقینده

***** 

 رنک:سیاره رحمانی دن بیر اۉ

 

 سن، یلر دانه قوم نسې
 ،یدیپارله ولدوزی ندهسې
 .مرجان و قیعق رید بار ندهسې
 سن، رنگ كول كه افسوس دن سیآل
 ؛یكب یلمیف عصر یسكاې

 !اما سن، نهیرۉک قاره و آق
 .سن یلر دانه قوم نسې

 ز،یالغی
 نه،یگ نگندهیركۉ لنیب یزكۉ لوكۉنگ

 ب،یلیآچ
  اگه،یدن سن ساچه رنگ

 !كیلیخشی نیریاشی یا
 
 


