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 سی نینگ حیرة الابرار داستانیده قوللنیلگن قافیه حرفلرینوایی خمسه

 *الدین یولداشنجم 

 خلاصه

لرده اېجاد اثرلر تورلی شېوه ينثر و يتتیزدن ا رتیق شعروتیللریده ا یاۉزبېکی و فارس-امیرعلیشیرنوایی تورکی
زبېک تیلی و اۉ-نی تورکنوایی بولگن اثرلریدن کۉپراقگی یازگن گی اثرلری فارسی تیلیدهاېتکن. اۉزبېک تیلیده

 میز.لهوگن بمهلیق و رواج بېرووچیسی دېسک خطا سیاساسچینینگ ادبیاتی

نینگ بیرینچی داستانی حیرة الابرارده قافیه حرفلری نینگ ییریک اثری خمسهده اېسه نواییگن مقالهناوشبو تیارل
. دیرل و اوستونراق و معنا و محتوا جهتدن هم گوزهگینه یوکسکشعرده نثردن انچهتیلگن. نیمه اوچون که قافیه رسهۉک

، لیکاویغونلیگی، خیال انگیز دی. که اولر سۉزلرزیلهېقاری سطحده تورگنلیگی سوشواوچون شعرنینگ نېچه تماندن ی
 تېنگلیکدن عبارتدیر. وزن، قافیه و

حقیده قیسقچه معلومات بېریلیب، قافیه تعریفی  حیرة الابرارسی و نینگ خمسهده بیرینچیدن نواییبومقاله
 .اینقلندیلی قافیه حرفلری ا رقه مثاللر ينگ شعروس ا چیقلنیب ووخصوصیتلری 

 .روی، تاسیس، دخیل، ردف، قید کلیدی سۉزلر:    
 

Nevayî’nın Hayretü’l-Ebrâr Destanında Geçen Kafiye Harfleri 

Özet 

Mîr Ali Şîr Nevayî, Özbek Türkçesi ve Farsça dillerinde, manzum ve mensur eserleri dahil, 

türlü şivelerde otuzdan fazla eser ortaya koymuştur. Onun Özbekçe eserlerinin sayısı Farsça 

eserlerinin sayısından bir hayli fazladır. Nevayî’yi Özbek Türkçesi edebiyatının kurucusu, bununla 

birlikte onun bu edebiyatın yaygınlaşması için çaba gösteren bir isim dersek yanılmamış oluruz. 

Bu çalışmada ise Nevayî’nin muazzam eseri olan Hamse’nin ilk destanî Hayretü’l-Ebrâr’da 

kafiye harfleri gösterilmiştir. Kafiye şiirde düzyazıdan daha yüksek düzeyde, anlam ve içerik 

bakımından da güzel ve yüksek seviyededir. Böylece birkaç bakımdan şiirin üst seviyede olduğu 

hissedilmektedir ki sözcüklerin uyumu, imgelem, ölçü, kafiye ve denkliğin bunların birkaçı 

sayabiliriz. 

                                                             
* Afganistan-Takhar Üniversitesi, Özbek Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Bu çalışmada ilk olarak Nevayî’nin Hamse’si ve Hayretü’l-Ebrâr destanî hakkinde kısa ve net 

bilgi verilmiş, kafiye tanımı ve özellikleri açıklanmış bununla beraber şiiri örneklerle kafiye 

harfleri teşhis edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Redif, kurucu, dâhil, zarf, bağlaç. 

 

The use of rhyming letters in the stories Hayratul-Abrar of Nawayee 

Abstract: 

Amir Alishir Nawayee has created over thirty poems and prose pieces of artwork in both 

Turkish-Uzbek and Persian-Dari languages in different forms. Due to his massive contribution in 

Uzbek language, as compared to his Dari works, he holds popularity as the founder and extender 

of Uzbek language and literature. In this article, the great work of art from AliShir Nawayee 

Khamsa’s first story namely Hayratul Abrar, has been explored for rhyme sound patterns. Since 

rhymes are more significant in poems rather than prose and in terms of meaning and content more 

beautiful, these poems superiority is expected in several aspects over his other poems. These 

aspects include; clarity of words, fantasies, meter, rhyme and equality. In this research paper, 

firstly a brief introduction about Nawayee’s Khamsa and Hayratul Abrar is presented, description 

and features of rhyme has been elicited and then the rhyme sound patterns have been identified 

with extensive poetic examples . 

 

Key words: RAWI leters, TASIS leters, DAKHIL leters, RIDF leters, QAYD leters, 

 

 کیریش

بۉلگن،  سیده کتته ایزقالدیرگن و تېنگی یوق سیمالردن بیریامیرعلیشیرنوایی سیاست، ادب، فن و بدیعیت ساحه     
دیر. دېمک نوایی نیشی وباییشیگه قۉشگن اولوشی جوده اولکننینگ رواجلهاۉزبیک تیلی وادبیاتی-گ تورکاونین

دری تیللریده ایجاد اېتیب -اۉزبیکی و فارسی-باشقه کۉپ ملت شاعرلری کبی ایککی تیللی شاعرصفتیده هم تورکی
لیلی »، «حیرت الابرار»یب، بېش داستان بۉل دن اۉنینگ ییریک اثری خمسهاۉزیدن منگو اثرلرقالدیرگن. جمله

 دن عبارت دیر. « سد اسکندری»و « سبعه سیار»، «فرهاد و شیرین»، «ومجنون

دی. نینگ وجودگه کېلیشی تورکی خلقلر، اینیقسه اۉزبېک ادبیاتی تاریخیده بویوک حادثه حسابلنهنوایی خمسه   
دبیاتلرقطاریدن اۉرین ا لگن. قافیه علمی حقیده بیزنینگ ا نه گی اېنگ اېلغار اخمسه طفیلی اۉزبېک ادبیاتی دنیاده
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نینگ بیرینچی داستانی بۉلگن حیرت الابرار ده قافیه گنی باعث خمسهتیلمیزاوچون کوزگه کورینرلی بیر ایش بولمه
 حرفلری عنوانی ا ستیده بومقاله یازیلیب چیقدی.

لری تمانیدن عروض علمی بیلن گاهیده مستقل ن وضیالیهمده قافیه علمی قدیم زمانلردن بېری ادبی فن بیلیمدا  
دیلر. باشقه دن ا لدین تانیدیلر دېب سۉزیوریتهنی عربلراسلاملر، قافیهبیرعلم دېب، قبول قیلینگن. مثال صورتده بعضی

نی افیهلیشیگه دلیل قدن ایلگری عرب تیلی توزیلیشی ویسهک که عرب اولوسی وزنی ایشانیشمیزکیرهتماندن بونده
 تانیگنلر.

کلی ای یوسونیده یازیلیب قافیه حقیده کېرهک که اوشبو تحقیقی مقاله کتابخانهدېمک ایتیب اوتیشیمیزکېره
 دیر.تیلگنگی شعرلریده کۉرسهمعلوماتلربېریلیب، سۉنگ قافیه حرفلری حیرت الابرارداستانیده

 

 خمسه

، «فرهاد وشیرین» ، «لیلی ومجنون» ، «حیرة الابرار» داشتان نینگ قلمی بیلن یازیلگن بېش خمسه علیشیرنوایی
 دن عبارت شاه اثردیر.« سداسکندری» ، و «سبعه سیار» 

دی. نوایی، بیتنی اۉزایچیگه ا له 26415« خمسه»ییللرایچیده یازیب تماملیدی.  1485-1483سینی نوایی اۉزحمسه
سینی تورکی خمسه -گه قوشیلگن حالده اۉزبیکگن وشوعنعنهتیش معجزه اېکنینی انگلهفارسی شعریتیده خمسه یره

تورک  -اۉزبېک« خمسه» یدی. دی واسلافلرگه تنقیدی کۉزبیلن قرهتگن نوایی عنعنوی خمسه یازیش قابغیده چیقهیره
 (.27: 7نینگ ارزشلی میراثی دیر)سیمس چوقیسی و جهان مدنیتی خزینهنینگ کۉزایلغهادبیاتی

 ارحیرة الابر   

( مصرعدن عبارتدیر. 7976( و )3988اوشبو اثرفلسفی، اخلاقی و تربیتی کتاب بۉلیب مثنوی طرزیده یازیلگن و )
، امیرخسرو «مخزن الاسرار»نچی ییل( نظامی گنجوی نینگ 888نوایی حیرة الابرار مثنویسینی ) هجری قمری 

 تگن.داستانلری مقابلیده یره« ارتحفة الابر»نینگ و عبدالرحمن جامی« مطلع الانوار»نینگ دهلوی

نعتی همده نظامی گنجوی، امیرخسرو « ص»سینی اولوغ تینگری تعالی حمدی وحضرت محمد نوایی اوشبومثنوی
دی. دېمک حیرة الابرار )تۉرت یدی وکېین سلطان حسین میرزا بایقرانی وصف اېتهدهلوی و جامی مدحلری بیلن باشله
 (.27: 8دن عبارتدیر)رت( و )ییگیرمه مقالتمناجات(، )بېش نعت(، )اوچ حی
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 قافیه حرفلری

قافیه حرفلری عموما تۉققیز حرف بولیب؛ بولردن عبارت: روی، تا سیس، دخیل، ردف، قید، وصل، خروج، مزید 
 ونایره.

دی؛روی ا لدینگی حرفلر دن سونگ کیلهدن ا لدین وتۉت حرف رویقافیه ده اصلی حرف روی دیر. تۉرت حرف، روی
 لردن عبارت:بو

 قید.-4ردف،-3دخیل، -2تا سیس، -1

 گیلردن عبارت:دن سۉنگی حرفلرقوییدهروی

 (.171: 4مزید، نایره )-3خروج، -2وصل، -1

 نی ذکر اېتگنلر:گه تېگیشلی کتابلرده شاعرقولیدن اوشبو قطعهعروض وقافیه فننی

 ین تۉرت کېین بونقطه، اولردایرهقافیه اصلیده بیرحرف وسککیز ا نگه تبع           تۉرت ا لد       

 ده و صل  وخروج و هم نایراسمی: تا سیس ودخیل وردف وقید سونگره        سۉنگی            

یاتگن ایپدن عبارت، شو یوکینی باغله تېوه« روا»سۉزیدن ا لگنلر و « روا»نینگ سۉزی« روی»روی حرفی: -1 
نینگ توب بناسی روی بولیب و برچه دېیدیلر. شونگه کوره قافیه« روی»نینگ حرفینینگ اېنگ سۉنگی کبی قافیه
 ده دیر.نینگ بناسی اوشبو حرفلریاشعار بیت

و ا چیق سۉزیده « ت»ا ت سۉزیده« ل»دیلر؛ مثلا: روی قۉل سۉزیدهگه روی دېیویاهم بیر سۉزنینگ سۉنگی واکی
 (.13: 1دیر)« ق» 

 اېرور جلادکۉرگن و غاسل و   اېرور شادگیدن اۉرنک: اول کیشی اولمه

          (24:5)  

 دیر.حرفی روی« د»سۉزلری قافیه بۉلیب، « جلاد – شاد»ده گی بیتدهییوقار

   نیاندیشهنی           قیلمس ایاق زخمیدین شیشهتور باسیبان اول که اوشه

                                                                        (5 :25)      
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 حرفی روی دیر.« ه»،سۉزلری مقفا بۉلیب « اندیشه -شیشه» ده و بیتب

 روی تورلری   

 الف. اصلی روی   

 ب. غیراصلی روی   

 ج. معموله قافیه )جعلی قافیه(  

 الف اصلی روی  

 اولدی چو الرغه ادا            تورکی ایله قیلسام انی ابتدافارسی 

                                                              (5 :18) 

 لریده اصلی روی دیر.کلمه« قضا والضحی»حرفی « الف» گی بیتده یوقاریده

 قدمغیل بسم الله دېگیل و قۉی            غمسیدن ېیمه یۉلنی یمان یخشی

 محترمکیم کیرمی دین اېرور اېب                      الکرمخیُرو ثناٍء ِلمفیص   

                                                                                              (6 :189  ) 

 ه اصلی روی دیر.سۉزلرید« محترم -الکرم» و « قدم -غم» حرفی « م» گی بیتلرده یوقاریده

 دی؛ مثلا:نینگ اورنیده کېلگن حرف، غیر اصلی روی دېیلهروی حرفیب. غیر اصلی روی :    

 یناده دی، صبریم غم هجرینگ!           چاره کیم، قالمهتنامهوشا، سرو قدا، لاله رخا، سیم 

 تولون ا ی اېردی انااختر سعد سېنینگدېک که توغوبتور گویی       کیم، قویاش اېردی اتاو 

                                                                                           (9 :78) 

گن ؛ مگر اولرنینگ روی حرفی اصلی بۉلمه« الف» نینگ سۉزلری« ینا -تنا» گی ذکر اېتیلگن بیتلرده یوقاریده
 ی اما کلمه حرفلریدن حسابلنگن.دن بولمهحرفی، نفس کلمه« فال» میزکه ا لهتوزگنلر. شو اوچون ایته
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معموله ویا جعلی قافیه دېگنده، روی حرفی، شاعرنینگ توغمه ا نگی محصولی ج. معموله قافیه) جعلی قافیه(: 
 نینگده، کېلتیریلگن قافیهدی. نتیجهتهگن حرفنی شعراوچون روی توزهسیده وضع بۉلیب، اصلی روی بۉلمهواسطه

 (.15: 1دی)گه کېلهسیده یوزهدی. وتورلی یۉللر واسطهلطافت یا ابداعیلیگی ا چیق سېزیله

 : اۉرنک   

 اې دېب صفتینگده اهل ادراک             لولاک لما خلقت الافلاک

 افلاک نېچوک که خاک راهینگ          اول یۉلده که عاجزاۉلدی ادراک     

 «لولاک» دېسم افلاک اېرور طفیلینگ               بس دور گوهیم حدیث      

 طوبا بیله شاخ سدره کېلدی               قدینگ چمنیده ایککی خاشاک   

 ن انگه نې باککیم توتسه شفاعتینگ امیدی             بې باکلیگیدی

 دین چاکچون شام عروج قیتتینگ بات             صبح اېتتی یقانی غصه    

 عرفناکوصفینگده نې ایتقی نوایی                جزعجز ایله عذر ما

                                                                       (9 :301) 

-سۉزلرده« وعرفناک« لولاک»لی)معموله قافیه( دېیلگن؛ چون ککاوی، جعنینگ ایسۉزلری« لولاک وعرفناک»

یدی، بلکه مهارت بیلن قافیه نینگ اصلی حرفی دېیلمهحرفی حقیقتا تینگلاوچی ضمیری بۉلیب کلمه« ک»گی 
 توزیلگن.

« الف»کېلگن دن ا لدین ه حرفلریدن رویتا سیس لغتده اساس قۉیماق واستوار قیلیش، قافی. تا سیس حرفی: 2
« چ» گی ساچر سۉزلریده -دی؛ مثلا: ا چرسیده، بیرحرف کېلتیریلهبیلن تا سیس ا ره« روی»دی. حرفیگه تا سیس دېیله

 (.15: 1حرفی تا سیس دیر)« الف» حرکتلی حرفلردن ایلگری 

 اۉرنک:  

 قاچرشېرکورونگوچ اولوس ا یودین ا چر        تولکو وایت کولگو اېشیگین

                                                                          (6 :35) 
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 تاشقاریده که بولوب او یاریمی        یوقاریرده یاریمی یېیاریمی 

 اېدی یازیلغاناېدی     چواوقودیلر بو  قازیلغانی بس طرفه نکته

                                                            (6 :369) 

تاووشدن ایلگری تورگن تا سیس  «ر»حرفی که « الف»سۉزلریده « تاشقاری -یوقاری» گی گی بیتلردهیوقارده
 دیر.حرفی

 انگه عبارتانگه        عذرغانې حد  اشارتبۉیله دېبان قیلدی 

                                                            (6 :539) 

حرفیدن « ی و ر »حرفی که « الف»، عبارت سوزلریده «اشارت» و « لایق -فایق» گی ایتیلگن بیتلردهگی یوقاریده
 دی.دېیلهدیر، تا سیس حرفیایلگری تورگن

 بۉلوب حاملغا اۉزا تی کبی بۉلوب         میکامل  جسمی سبو چیککالی

 دینیمانهدین              جرعه تهین چېککالی پتارتیبان اېل ظرفینی میخانه

                                                                        (6 :468 ) 

 دیبۉله دیر، تا سیس حرفیتاووشیدن ایلگری تورگن« م» سۉزلرده الف که حرکتلی « حامل -کامل»    

دن ا لدین وهربیرحرف تا سیسنینگ باشلنغیچ واساسی تاووشی دیر. ک، تا سیس حرفی قافیهایتیش کیره
 نینگ تا سیس دیگنلر.گه تېگیشلی ایمس. شو اوچون اوشبوحرفنیب کیلسه قافیهسۉزاورگانیزمیدن حساله

دیگن معناسیده کېلگن، قافیه اصطلاحیده روی بیلن تا سیس دخیل لغتده کیرووچی ودخالت قیله.دخیل حرفی: 3   
 دی؛ مثلا:رفگه دخیل دېیلهسیده تکرارلنووچی اونلی ویااونداش حاورته

 یینیین      تانگغاچه اویقوکوزیگه کیلمهضعف ایله هوش اورنیگه کیلمه

 ارا مجالسلار ایچره ارا             مدرسه مدارستانگلا قیلیب سیر

                                                                 (6 :414) 
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سیده دیر. تا سیس بیلن روی ا رهمجالس سۉزلریده تا سیس حرفی -حرفی مدارس «الف» دن ا لدینگی « ل -ر» 
 دی.حرفلری دخیل دېیله« ل-ر» کېلگن حرکتلی 

سیدن کیریش. قافیه اصطلاحیده، ا لدینگی حرفی مضموم نینگ ا رقهردف لغتده بیرار نېرسه.ردف حرفی: 4   
دن روی« ی»وا لدینگی حرفی مکسوربۉلگن « الف» یز، ا لدینگی حرفی مفتوح بۉلگن حرکتس«واو» بولگن حرکتسیز

 دی.ایلگری کېلسه ردف دېیله

 ردف نینگ اوچ توری بار:  

 الف. اصلی ردف  

 ب. زاید ردف  

 ج. مرکب ردف  

مد، حرفلر اصلی « ای»و « او»، «ا  » شیب کېلگن فاصله یاندهروی بیلن اوزلوک سیز وبی الف. اصلی ردف:
 دی.ردف دېیله

 قرانیابۉلوبان بیرکیشی صاحب         اقتران  دوران تاپیبان  قرن ایل

 کۉنگلی بۉلوب مسکن ماوای علم      قطره کېبی پیکری دریای علم

                                                                (6 :415) 

 سۉزلریده اصلی ردف دیر.« قران -اقتران» مدحرفی « ا  »

 «ذات البروج»ده انداق عروج             کیم قالیبان ا ستی دوریده هربرجیغه

 ای خاکدینارکی بییک راک توققوزافلاکدین         اۉیله که گردون کره

 دیر.سۉزلریده اصلی ردف« بروج -عروج» مدحرفی« او»   

 اردشیراۉیله که سید حسن             دلیربان اۉتمک بارویۉق دین اېسته

                                                                                           (6 :551) 
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 سۉزلرده اصلی ردف دیر.« اردشیر -دلیر» مدحرفی « ای »  

سیده کېلگن حرکتسیزحرفل اۉرته« ی»و « و» ،«ا» لرروی حرفی بیلن یوقاری اونلی سی زاید ردف:ب. ایککینچی
 (.16: 2سۉزلریده) «  ا میخت»و « دوست» ، «تافت» حرفلری« خ»و « ف»دیر؛مثلا: 

 اۉرنک:  

 تېنگبیله  ریېنی دیلرملکا یله             ا چیبانخیلی ا چیبان طمع ا غزینی 

 ایویرانهدی و هرایوی ای               اوچرهشه کوزیگه اوترو ده کاشانه

                                                                                            (6 :223) 

 حرفی زاید ردف دیر.« ن»حرفی اصلی ردف و « ېی»حرفی روی « گ» 

و  گریست» دی؛مثلا: اصلی وزاید ردف نینگ ییغیندیسی مرکب ردف دېیلهسی مرکب ردف: ج. اوچینچی  
ییغیندیسی « س»و« ی»حرفی اصلی ردف و « ی»حرفی زاید ردف « س»حرفی روی « ت» سۉزلریده « بزیست

 (.106: 3دیر)مرکب ردف

 مینگتاپیلیب اول بزم ده بیریۉق که           نینگ هرنې که مرغوب اېرور نفس

 تیل باری اۉل دېب که دېمک خوب اېمس    کوزکوروبان ا نی که مطلوب اېمس

                                                                                             (6 :315) 

« ن»و « ی» حرفی ردف بۉلیب « ن»حرفی اصلی ردف و « ی»حرفی روی، « گ»سۉزلریده « مینگ -نینگ» 
 دی.ییغیندیسی مرکب ردف دېیله

 ، شین، فا، و نون: خا، را، سینزاید ردف نینگ ا لتی حرفی بار   

 «.یورت، تورت، ا رت، تارت» حرفی اوچون: « ر»   

 «.ا نگ، تانگ، اونگ، سونگ»حرفی اوچون: « ن»   

 «.حرفی اوچون: ا ست، اوست« س»    
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حرفلری بیلن مقفا قیلیب کېلتریلسه کمیده »     « ک که زاید ردف نینگ ا لتی تاووشی بار. وهربیرینی ایتیش کیره
 (.19: 1دیر)دیر، لیکن شعری اۉرنک تاپیش جوده قیینسککیزقافیه توزولیشی حتمیاون 

سیز کېلگن دیگن ایپ، قافیه اصطلاحیده روی حرفیدن ا لدین فاصلهقید لغتده حیوانلرایاغیگه باغلنهقیدحرفی: 
 نینگ قید دېدیلر.هربیرحرکتسیز غیرمد)وای( تاووشی

. اماعربچه سۉزلرده ص، ک، ل....هم کېلگن اوشبو ذکراېتیلگن تورت قید حرفلری عجم سۉزیده اونته دېیلگن
تاپیلگن، باشقه « ن»و « ی»گینه دی. دېمک: قیدحرفی اوچون اۉزبیکچه سۉزلرده فقطدن ا لدین کېلهحرف دایمی روی

 تیلگن؛ مثلا:حرفلرعربچه وفارسچه سۉزلرده ایشله

 عیشده بعضی لوب غمزهبعضی اۉ            قریش مختلف احوال اۉلوب اهل 

                                                                                              (6 :214  ) 

 اۉرنکلر:  

 حرفی اوچون: « ی»  

 گایده سیر ا یلهکامی بوکیم روضه          گایهرعملی کیم کیشی خیرا یله 

                                                                                           (6 :208 ) 

 حرفی اوچون:« ن» 

 گنجکیم قرا توفراق دین ا لینده          سنج  قه بولوب مایه گرچه تجارت 

                                                                                           (6 :215) 

 حرفی اوچون:« ج»

 زجرینیقیلغوسی دور -سه اولیوق            اجرینیدی اسناد اوزیگه ا یله 

                                                                                          (6 :304) 
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 حرفی اوچون:« خ»

 بخشسی دېک روح قطره حضرچشمه         درخش کورگوزوبان برق بولوتدین                      

                                                                                                 (6 :266 ) 

 حرفی اوچون:« ر»

 فرشقیلدی علی نعلیغه اېگنینی            عرشنعلینی گرتاج شرف قیلدی  

                                                                                               (6 :222 ) 

 حرفی اوچون :« ز» 

 بزمبزمی یېریده بو داغی توزدی            عزم قایسی شبستانیغه که اول قیلدی                    

                                                                                               (6 :231) 

 حرفی اوچون:« س»

 درستناسره معنا و ادا نا               سست لفظلری بې مزه ترکیبی                       

                                                                                              (6 :247) 

 حرفی اوچون:« ش»

 بهشتباردورانینگ کۉزیگه حورزشت             زال قیزی هرنېچه کیم بۉلسه                    

                                                                                              (6 :263) 

 حرفی اوچون:« ص»

 عصربیری زیب ایچیندا زینت  هر      قصر  ریېبیری بنا  گه قیلیب هر

                                                                (6 :22) 

 حرفی اوچون: « ف»
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 شگفتلراېردی باریسی ناغنچه            نهفتکتم عدم گلشنی ایچره 

                                                                     (6 :239) 

 حرفی اوچون:« و»

 موجقه ظاهراۉلوب بحرعنایت           زوجاختریغه چون یېتیبان مونچه 

                                                                    (6 :227) 

 حرفی اوچون:« ه»

 مهر -کیم انگه جمع انجم اېرورشمه            سپهر  گنبد مېن بیله طاق 

                                                                     (6 :198) 

 دیگن حرفلر:           دن سۉنگ کېلهروی

 یاتگن تورت حرف بولردن عبارت: وصل، خروج، مزید و نایره.دن سۉنگ کېلهروی

دیگن حرف دیر. یلهسیزروی حرفیگه تاقوصل لغتده اېریشیش، یېتیشیش. قافیه اصطلاحیده فاصله.وصل حرفی: 1
 دی؛ مثلا:وحرکتسیز روی گه ایلنتیره

 مخزنیاۉغریدین ایمین بۉلوبان            مامنیکیم بوحصار اۉلسه انینگ 
                                                                      (6 :289) 

 حرفی وصل دیر.« ی»روی وحرفی « ن»لردهگی مامنی و مخزنی کلمهگی بیتدهیوقاریده   
 چېکای جانیچېکای           ا ب حیات اېسته و  نهانیکیم نېچه کون رنج 

                                                                      (6 :541) 
 حرفی وصل دیر.« ی»حرفی روی و « ن»لرده گی نهانی و جانی کلمهگی بیتدهیوقاریده

دیگن سیز کېلهدن سۉنگ فاصلهخروج لغتده چیقیش، تشقری کېتماق، قافیه اصطلاحیده وصل .خروج حرفی:2
 دی؛ مثلا:دېیله« خروج»حرف 

 تاشینیباشینی قۉی بو اوشاق               باشینیگل ایاغیغه سوو قویوب 
                                                                       (6 :264) 
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سی قوشیمچه« نی »حرفی وصل و « روی»حرفی روی، « ش» گی باشینی وتاشینی سۉزلریدهگی بیتدهیوقاریده
 خروج دیر.

 بادیغهگی خود کېلمای انینگ کېتمها بادیغه            کېلگوچی بوخسته غم
                                                                        (6 :544) 

 سی خروج دیر.قوشیمچه« غه»حرفی وصل و « ی»روی « د»گی بیتده یوقاریده
دیگن حرفگه مزید لغتده کۉپیماق وکۉپیتریش. قافیه اصطلاحیده اېسه خروج دن کېین تاقیلیب کېله.مزید حرفی: 3

ینگ اېنگ سونگی  حرفی ننینگ شواوچون مزید دېگنلرکه عرب شعریتیده قافیت حرفلریدی. مزید حرفیمزید دېیله
 دیر. عجم مقفا سۉزلردیده بیرتاووش ا شیریلگن دېب اتلگن؛ مثلا:

 ساورولایینسامان کېبی نېچه            قارولایین بوغدای کېبی نېچه
                                                                (6 :331) 

« ل»حرفلری وصل و« و»حرفی روی بولیب « ر»وساورولایین سۉزلریده گی قاورولایینگی ایتیلگن بیتدهیوقاریده
 ده رعایت قیلیش لازم دیر.نینگ قافیهسی مزیددیر. دیمک مزید حرفیقوشیمچه« یین»حرفی خروج و 

دیگن، ییراق لشووچی معناسیده کېلگن، قافیه اصطلاحیده مزید حرفیگه تاقیلیب لغتده هورکه .نایره حرفی:4   
 گن بیریاکه نېچه تاووشدن عبارتدیر؛ مثلا:دیکېله

 ساچیلماغلیغینثرقرا یېرگه             ا چیلماغلیغی نظم ا نگا گلشن ده 
                                                                   (6 :244) 

وصل، « یل»روی، « چ»ی ردف، اصل« ا  »گی ا چیلماغلیغی و ساچیلماغلیغی سۉزلریده گی ذکربۉلگن بیتدهیوقاریده
 سی نایره دیر.قوشیمچه« غی»مزید و« لی»خروج، « ماغ»
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 نتیجه

نچی فبروی 9تاووق ییلی)میلادی844نچی رمضان ا یی، 17نظام الدین امیرعلیشیرنوایی هجری قویاش ییلی
 سی باغ دولتخانه دېگن جایده توغیلگن. بیرناحیهنینگ ییریک شهری هرات نینگ ییل(ده خراسان دولتی-1441ا یی،

لیکدن علم وعرفان بیلن قیزیقیب گه یېتیب بالهاوعلم و عرفان، هنر و ادبیات بېشیگی بۉلگن هرات شهریده وایه
 دی.گه اورینهنیشلرده علم اورگهتورلی ساحه

دری -اوزبیکی وفارسی-یده تورکیامیرعلیشیرنوایی باشقه کۉپ ملتلرشاعرلری سېنگری ذواللسانین شاعرصفت
نی اۉزایچیگه ( بیت25620لردن تۉله بۉلگن شعرلرکه )ل صنعتدی. شونینگ اوچون خمسه، گوزهتیللریده ایجاد ایته

نینگ بیرینچی داستانی حیرة الابرارده قافیه حرفلری عنوانی ا ستیده ا لگن بیرکتته اثربۉلگنی باعث، بو مقاله خمسه
 یازیلگن دیر.

تیلگن الابرارده قافیه حرفلری)تاسیس، دخیل، ردف، قید، روی، وصل، خروج، مزید و نایره هربیربیتده کۉرسه حیرة
سی قافیه حرفلری اوچون بیرارزشلی دیوان  بۉلیب اوشبو مقاله قافیه علمی اوچون کۉپ دیر. دېمک نوایی خمسه

 من.لی دېب امیددههم ا زگینه فایدهویېترلی بۉلمسه
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