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 اوچلیک شعر نیمه و قنداق خصوصیتلری بار؟

 

، کگنی دېمهگه اۉخشهرتلیک عنعنوی مربع . تۉدیر قالب یا شکلی اوچلیک، شعرنینگ بیر ینگی

 یدی.مههخشاوچلیک هم عنعنوی مثلث شعرگه اۉ

  دی.رینه دی و هم جوده جوده قیین حسابلنهبو شعر هم جوده آسان کۉ

ینی قنداق تأثیرچن آسانلیگی اونینگ فورمی گه باغلیق و قیینلیگی اونینگ ایچکی مضمون

 گیشلی دیر.تیشیگه تېتوگه

لگری ایرانده دوکتور علیرضا یییل ا ۹مس و بوندن لیک کۉپ اېاوچلیک شعر نینگ عمری اونچه

تمانیدن قیزغین زیقووچنلر پ قیگه تانیتیلدی. شو قیسقه مدتده کۉ فوالدی تمانیدن ابداع و ادبی جامعه

 پلملری باسیلیب چیقماقده.کوتیب آلیندی و اېندی هر ییل اۉنلب و یوزلب اوچلیک شعر تۉ

 

 اوچلیک نینگ خصوصیتی نیمه لردن عبارت؟
 

توزیلیشی یا معنا  گه. ایککیسی فورم و ایککیسی ایچکیاوچلیک شعر تۉرتته خاص خصوصیت گه اې

 گیشلی دیر.محتواسیگه تېو

بۉلگنی و محتواگه « لیکاوچ یپراغلیک یا اوچ یاله»و « لیککلته یا قیسقه»م یا شکل گه کوره فور

 دی.بشقه شعرلردن فرقلی لیگینی بیلدیره« سنچقیلیگی»و « رکلیگیبې»کۉره 

 

 یشیم ممکن:دیگان بۉلسم، منه بونداق دېبولرنی تفصیل بېره

لیق معنالی مستقل شعر تۉ ،امانگ کلتهدن کېین اېلیک: بو شعر بیت یا فرد لتهلیک یا کقیسقه -۱

 دی.حسابلنه

  

لیکده بیر موضوعنی بیان قیلووچی ز ارا جوده باغلیق و بیرگهلیک: بو شعر اوچته اۉاوچ یاله -۲

 مصراع دن تشکیل تاپگن.

 

دېک، یۉلنی دوام دی. باشی بېرک کۉچهی مصراع ده توگب قالهلیک: بو شعر اوچینچرکبې -۳

 یسیز. رالمهاونی غزل و مثنوی و بشقه شعرلردېک دوام بې مس.تیریش ممکن اېاېت

 مثال:

 لیک هر توپراققه بولغنگنمیز کهشونچه

 اما ،میزتوپراق اوستیده

 میز یا که توپراق آستیدهگۉ

 (سی ترجمهفارسچه دن ش. ی. )

  گپ تمام!لدی، شو یېرده توگب بۉ ،ک، جمله هم، معنا یا محتوا همنینگیزدېکۉرگه

 

  لیک خصوصیتی:یسنچقیلیک یا تۉرتک -۴



یدی، مهرده. شعر بیر وصف یا عادی بیان بیلن توگهرنینگ اینگ مهم خصوصیتی انه شو یېبو شع

یز یا قلبیمیز نی نشان گه آلیب اۉقنی آتسه و مک که میهرهېشی کبلکه شونداق بیر گپ بیلن توگه

ا تورتیب یا سنچیب یا اویغاتیب قۉیسه. یعنی حتمن قیتیقلب یگسه و بیزنی تېآماجگه تۉغری کېلیب 

 یگن. دۉب آت قۉ« ییکۉبه»سه. بونی مبدع یا ابداعچی نینگ اۉزی رستبیر تأثیر کۉ

 مثال:

 لریم گه مرهم قۉیدینگیره

  لیب،ۉق بۉزینگ ااما اۉ

 گیم گه کیردینگ. یوره

 (سی ترجمهفارسچه دن ش. ی. )

 

 دیگان نرسه دیر. زگه تشلنهیرینچی کۉفورم ده وزن و قافیه ب

 فورمیده بو مسأله قنداق؟ نینگاوچلیک شعر

 سیستمی بارلیگیده دور. لیگی اونینگ تورلیچه وزن و قافیهیبو شعرنینگ آسانلیگی و قوله

شی نییېل وزن سیستمی ده کۉرخسک، فارسچه ده اوچ تورلی وزن و اۉزبیکچه ده تۉرت لوزن گه کې

 ممکن. 

  فارسچه ده:یعنی 

 نکالسیک عروضی وز

 نیمایی وزن

 وزنسیز یا آق شعر

یده هم یازیش ممکن و بو حسابده تۉرت وزن زبیکچه ده بو اوچ وزن دن آرتیق، هجا یا برماق وزناۉ

  دی.لهسیستمی گه اېگه بۉ

رگنمن و معلومات بېبشقه بیر مقاله ده رماق وزنی حقیده آلدین بو وزنلر اینیقسه نیمایی و هجایی یا ب

 یده موجود. گویبالک شاعرلری ېزبۉاده و هم فیسبوکمعلومات هم 

 قیسینلر.گنلر، باریب اۉایسته

 

 لش سیستمی:اوچلیک شعر ده قافیه

للیگی خې-خیلمه ،ندی قافیه باغلش سیستمی یا ترتیبیگه قیتسک. بو شعرنینگ قافیه باغلش اصولیاې

 تگن.یلیکلر یرهاوچون یخشی قوله

 لیب آلیشیمیز ممکن:خېلگه بۉ ۵نگ قافیه باغلش اصوللرینی بیز اونی

 لیهر اوچ مصراعی قافیه -۱

 سیزهر اوچ مصراعی قافیه -۲

 لیبیرینچی و ایککینچی مصراعلر قافیه -۳

 لیایککینچی و اوچینچی مصراعلر قافیه -۴

 لیچی و اوچینچی مصراعلر قافیهبیرین -۵

شسک، شاعرگه بیزده تۉرت خېللیگی( نی هم بو امکانیتگه قۉللیگی )اېندی اگر وزن نینگ اوچ خې

 سیزلر.تهیلیگی بارلیگینی اۉزینگیز هم اعتراف اېلیک قولهقنچهتیش اوچون یخشی شعر یره

 

سیده زلیکده شاعرلر ارهلیگی اوچون تېی و ایجازی و قیسقهیلیکلراوچلیک شعر انه شو قوله

دیلر و هر ییل یوزلب شعر توپلملری انه شو فورم باشلهیازه لیب، یوزلب شاعر بو اصولده شعرترقه



 دی.ده باسیلیب چیقدی و چیقه

 

تیشلر خشهی، رباعی و غزل و مخمس و اۉسکی اۉقالمهوه سیدن چیبیز اوزبیکلر عروض چرچه

یتیشی، یلیکلردن شعریمیز و تیلیمیز و ادبیاتیمیز نی بای الیب قالگنمیز و بو قولهقماقخانه سیگه قمه

 یمیز.لنمهلیشی اوچون فایدهلشی و یوکسهینگی

 افسوس!

 

 مثاللر:

 کالسیک فورم:لی، قافیه ۲-۱

 بو یشم هم قرریتر اېدی مېنی

 بو اولیم هم کمسیتر اېدی مېنی

 اگر  قوچاغیوگی یدی سېبۉلمسه

 (سی رکین ترجمهاېفارسچه دن ش. ی. )

 

 م:لی، کالسیک فورقافیه ۳-۱

 گه حیران من بو حس

 ل وهمه گللر گۉزه

 ن عاشق نرگس گه مې

 (سی ترجمهفارسچه دن ش. ی. )

 

 لی، کالسیک فورم:قافیه ۳-۲

 گل بۉلیب باغینگده آچیلدیم

 کوز بۉلیب برگیمنی سۉلدیردینگ

 لدیردینگ قیش بۉلیب هجرینگده اۉ

 (شعری )ش. ی.

 

 م:لی، کالسیک فورقافیه ۳-۲-۱

 توننی سییلر آی بیلن یولدوز

 لب گلنی اۉپر کوندوزاېرته

  ن من فقط، یلغوزاۉرته ده مې

 (شعری )ش. ی.

 

 کالسیک فورم: سیز،قافیه ۳-۲-۱

 یورتیمیز ده قحط اېکن سېوگی

 آدمیلیک قنچه قیمت دیر

  سه، ارزانآدم اۉلدیرماق اۉ

 (شعری )ش. ی.

 



 سیز آق شعر:افیهق

  آیاغینگگه بو تۉکیلگنلر

  کوز تېککن یپراغلر اېمس

 ندن کوتگن اومیدلریم دیر سۉ

 (شعری )ش. ی.

 

 سیز:یمایی وزنیده قافیهن

 سنگ بوگونلیب یاغمهبولوت بۉ

  مهربان یاغمیرینگنی

 چگینگ گن بو چېسۉلیب اۉلر چنقه

 (شعری )ش. ی.

 

 نماقدههمه یاقده یاتلیک اوتی یا

 یاغمیر قنداق توغیلسین؟

 وگی بولوتی توغمس! سې

 (شعری )ش. ی

 

۲۰۱۸ -اکتوبر  


