
 تویوق نیمه و قنداق خصوصیتلرگه اېگه؟
 

بشقه تیللرده یۉق. بو یا تور بار. بو ژانر یا شکل  یا توری اۉزبېک شعری نینگ بیر عجایب ژانری

  اېسه، تویوق دیر.

 

 راق خصوصیتی بار:تویوق نینگ ایکی مهم و بشقه شعرلردن فرقلی اۉله

 دوبیتی و رباعی گه اۉخشش اۉزی نینگ خاص وزنی:  -۱

 نینگ وزنی. «مثنوی معنوی»فاعالتن فاعالتن فاعلن یعنی مسدس رمل نینگ محذوف شکلی یا که 

 .تیلیشیتام تجنیس نینگ ایشله -۲

ده مصراع ۳یا  ۴ک هر ېکچه تویوقلردېزبۉدی، اما اتیلهفارسچه شعرلرده هم تام تجنیس ایشلهالبته 

لتیرگنلر و گاهیده جناسلرنینگ تورلیچه ېکزنی تجنیس ۉمس. گاهیده بیر مصراع ایچیده ایککی سېا

رت ۉک تېدلنگنلر و گاهیده ایککی مصراعده تجنیس نی ایشلتگنلر، اما تویوقشکللریدن فایده

 گنمیز.رمهۉده خاص قیلینگنینی ک« رباعی و دوبیتی»مصراعلیک شعر 

و بابر نینگ عروض  االوزانتیلیشی حقیده نوایی نینگ میزانتجنیس نینگ قنداق و نېچه قتله ایشله

رساله سیده تۉلیق معلومات بېریلگن. نوایی تویوق نینگ بیر شکلینی تانیتگن بۉلسه، بابر یېتتی 

 ۴-۲-۱ یعنی مصراع اوچده یا  مصراع شکلینی مثاللر بیلن کۉرستگن، اما عمومن آلگنده یا تۉرتتله

شنهاد ېبابر تجنیس سیز تویوقلر شکلینی هم پ لرده تجنیس نینگ بۉلیشی ضرور دیر.مصراع نچی

گن و بولرنی رینمهۉسیز شکلی کنگی شاعرلرنینگ تویوقلریده تجنیسقیلگن، اما نوایی و لطفی و آلدی

 له میز.ۉغری أیتگن بۉسک، تېبابرنینگ اختراعی د

باریب  سیگهفنلریدن ایکیتهدی و شعر للیگی اوچون کتته خدمت قیلهزهۉتجنیس، شعرنینگ گ

دی و هم تهېل ازهۉیینلری بیلن گۉز اۉدی. هم بدیع و هم بیان گه! هم شعرنی شکل لحاظیدن ستاقیله

قووچی نینگ ذهنینی ایشگه ۉرت یا اوچ معناسی بیلن، اۉیدی و هم تشعرگه آهنگ و موسیقه بغیشله

نی قووانچ و ذوقگچ، ایچکی دی و شو بیلن بیرگه، معنالرینی انگلهنی آشیرهتشلب، قیزیقیشی

ک خلقی و شاعرلریدن ممنون ېزبۉتگن ادی. شونینگ اوچون تویوقنی یرهنگولده اویغاتهۉک

  ک!  رهېلیشیمیز کۉب

لیب، عشق و عرفان، اخالق و آداب، ۉخیل ب-ک خیلمهېتویوق نینگ موضوعی رباعی و دوبیتی د

ز ایچیگه آله دی. ۉموضوعلر نی الری، همده اجتماعی چینمهېشاعرنینگ وصف الحالی و ایچکی ک

  دی.زگیلریدن حکایه قیلهېوگی و شاعرنینگ تویغولری و سېپراق سۉاما ک

 

 رستگن شکللر:ۉکبابر 

 

 تجنیس: ده مصراع تۉرتتله

 ق یارا منگاوصلدین سۉز دېرگا یۉ

 یالگیل، یارا منگا!أهجر ارا رحم 

 پ یامان یارا منگااۉقونگ اېتتی کۉ

 یارا منگامرهم لطفونگ بیله 

 

 میز:کشیرهېگی مثالنی تندی بیرینچی شکلیدهېا

 ده تام تجنیس )یارا( قافیه بۉلیب کېلگن. مصراع نینگیزدېک، تۉرتتلهکۉرگه

ده  مصراع یار، اوچینچی ده خطاب یعنی اې مصراع ده تاب و توان و کوچ، ایکینچی مصراع بیرینچی

ماق یعنی مداوا قیلماق، یوپتماق، دردیگه تېگماق و اسقاتماق ده یره مصراع تۉرتینچی و یره یا زخم

 .معنالرگه اېگه دیر

 



 گیلردن عبارت:تویوق نینگ بشقه شکللری قوییده

 دی:لهېرده حاجب کېتجنیس دن آلدین، اوچ ی

 

 نې بال بییك تورور دولت تاغی 

 كوه غمنی نې بیلور دولت تاغی

 همتی توت داغی دولت ایستاگیل

 همتینگ بۉلسا بولور دولت تاغی

 لتیریش:ېینه بیری، تجنیس نی ردیف توتیب، اوندن آلدین قافیه ک

 

 مهركیم، كۉككا قیلور آهنگ تانگ

 آلیدا بۉلسا اېماس بېرنگ تانگ

 خالی و ایكی لبی دېك بۉلماغای

 هندو ار كېلتورسه شكر تنگ تنگ

 لر یا بیتلر اداغیده تجنیس:مصراع مس، بلکه جفتېده ا مصراع ک بیرینچیېینه بیری، قطعه د

 

 بېرما دېرالر اول و فاسیز غه كۉنگول

 كیم انینگ نۉشیغه آرتوق نېشی بار

 مېن اۉلسام لعلیدینمېن طمع اوزماس

 جان مېنینگ جانیمدور، ایل نینگ نېشی بار

 ایشی بار. ېیعنی: ن

 تیش:ی، فقط قافیه ایشلهینه بیر شکلی، تجنیس ایشلتمه

 

 و یخشی پرچم دور سنگااېگمه قاش 

 راست قد و زلف پرخم دور سنگا

 چون بو ینگلیغ دور سنگا خېل و حشم

 خوبلوق ملكی مسلّم دور سنگا

 ده بار: مصراع ق و قافیه ایککی جفتۉینه بیر توری، تجنیسی ی



 

 بو والیت قه مقید بۉلماغیل

 خراسان جانبیغه عزم قیل ،كېل

 گر بارور بۉلسانگ، اېرورمېن همرهینگ

 ور تورورسېن، مېن بارورمېن، جزم قیل

 

حتا تام تجنیس نی ایشلتگن حالده هم وزنی رباعی یا دوبیتی وزنی یا بشقه بیر وزن ده بۉلسه، تویوق 

 یدی.دېیلمه

  

 من:قوییده بابر نینگ دېوانیدن نېچه تویوقنی تقدیم اېته

 

 اول که هر کۉزی غزال چین دورور

 قاشیدا پیوسته آنینگ چین دورور

 چونکه کۉپ یلغان آیتتی اول منگا

 گر دېسام یلغانچی آنی، چین دورور

* * * 

 جانغه سالدی دهر غربت نارینی

 کۉز یاشیم بۉلدی مغول نینگ نارینی

 بو ارادا مېن دېگاندېک بۉلماسه

 کۉزالی ایسیغ کۉل و اندین نارینی

* * * 

 اول آی نظر منگا، نې تانگ؟ اقیلماس

 راتمادیتېنگری طالع چون منگا یا

 اۉقی یارار اېردی کۉنگلوم دردیغه

 نېتایین، کۉنگلوم اوچون یار آتمادی

 

لیق معلومات و مثاللر اوچون بو منبع گه ۉدریا در گوهر کتابی نینگ مقدمه سی و متنی دن آلیندی. ت

 مراجعت قیلینگ:

زارتی نشری، دریا در گوهر، شفیقه یارقین مقدمه، مقابله و تصحیح سی بیلن، اطالعات و فرهنگ و
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 ۲۰۱۷دسامبر  -۵

 

 


