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ﺗﺄﺛﯿﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺮه ﺑﻼ

ﻣﻘﺪﻣﮥ
ﺗﺪاﺧﻞ در ﺑﯿﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ
آﻣﯿﺰش و اﻟﻔﺖ در ﺑﯿﻦ زﺑﺎن ﻫﺎي دﻧﯿﺎ دﻗﺖ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮاﺑﺖ زﺑﺎﻧﯽ  ،زﺑﺎن ﻫﺎرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوپ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  .زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن  ،زﺑﺎن ﻫﺎي دﻧﯿﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮده اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از  :زﺑﺎن ﻫﺎي ﯾﮏ ﻫﺠﺎﯾﯽ ،زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و زﺑﺎن ﻫﺎي ﺗﺼﺮﯾﻔﯽ
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ  .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﺑﺎن ﻫﺎ  ،زﺑﺎن ﻫﺎي دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :
اورال – آﻟﺘﺎي
ﺣﺎﻣﯽ – ﺳﺎﻣﯽ
و ﻫﻨﺪي – اوروﭘﺎﯾﯽاﺳﺖ .
در ﺑﯿﻦ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮاﺑﺖ ﻫﺎي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻋﻠﯽ اﻟﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ آن زﺑﺎن ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ  .در رأس اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﻗﺮاﺑﺖ ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯽ؛ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ادﺑﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ودﯾﻨﯽ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺸﻤﺎر ﺑﺮد  .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﮥ اﻗﺴﺎن زﺑﺎن  ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﯾﮏ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮده و در ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺘﻬﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رواﺑﻂ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را

876

www.SID.ir

Archive of SID

ﺑﺨﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ " .راﻏﺐ ﺧﻠﻮﺻﯽ اوزدم" زﺑﺎن ﺷﻨﺎس ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺮﮐﯽ ) ت -1893
 ( 1943ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن دارد  :ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺟﻨﺒﯽ در ﯾﮏ زﺑﺎن  ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آﺛﺎر ﻣﺤﯿﻂ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻠﻖ ﻫﺎي ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ  .اﺳﺒﺎب
ﻋﻤﺪة ﺗﺄﺛﺮ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ از زﺑﺎن ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺮاﺑﺖ ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ادﺑﯽ،
دﯾﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮي زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ از
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺰﺑﺎن آرﯾﻢ .
ﺗﺄﺛﯿﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ
در ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻌﻨﻮان "ادﺑﯿﺎت دﯾﻮان" و ﯾﺎ ﺑﮕﻔﺘﮥ دﯾﮕﺮ "ادﺑﯿﺎت
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺮﮐﯽ" ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻬﺎدﺑﯿﺎﺗﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ در ﺗﺄﺛﯿﺮ ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ و
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻤﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ  .ﭘﺲ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﺗﺮﮐﻬﺎ وﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻧﯿﺖ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ در
ﻋﻠﻢ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ادﺑﯿﺎت ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻓﻮاد ﮐﻮﭘﺮوﻟﻮ ) (1966 -1890
ﺻﺪ ﻫﺎ ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺳﺮ ﻣﺸﻖ ﺑﻮدن ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺮاي ﺗﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺠﻢ و و
زن ﻋﺠﻢ و اﺷﮑﺎل ﻧﻈﻢ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺣﺘﯽ روح و ذوق ﻓﺎرﺳﯽ در ادﺑﯿﺎت را ﺗﺮﮐﯽ را ﺗﺂﮐﯿﺪ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،او ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ادﺑﯿﺎت ﺗﺮﮐﯽ را ﺑﯿﺮون از ﺣﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ در ﺳﺎﺣﮥ ادﺑﯿﺎت ﺷﺮوع ،و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ
اوزان ﺷﻌﺮي ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻈﯿﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﺛﺎر و ﺑﺨﺼﻮص اوزان ﺷﻌﺮي ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت
دﯾﻮان ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آن ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
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اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺟﻨﺒﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ وﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﻤﺎت در زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﺪاﺧﻞ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﺧﻞ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺪه
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﮔﺮاﻣﺮي ﻧﯿﺰ داﺧﻞ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺜﻼ  :ﺟﻤﻼت ﻣﺘﺸﮑﻞ از ادات
"ﮐﻪ" در زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﻗﺒﻼ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده و از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺟﻤﻠﮥ:
”“Sen ki bunun doğru olmadığını biliyorsun
)ﺗﻮ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻧﺒﻮدن اﯾﻨﺮا ﻣﯿﺪاﻧﯽ( ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻌﻀﯽ اﺿﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺪر زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯽ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺟﻨﺒﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد  .ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﻇﻢ ﻗﺪري )(1934 – 1870
در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻨﺎم "ﺗﺮك ﻟﻐﺎﺗﯽ" ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ  ":ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮب و ﻋﺠﻢ
را در ﻟﺴﺎن ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن زﺑﺎن ﻫﺎرا ﻧﯿﺰ در زﺑﺎن ﺧﻮد ﺗﺼﺎﺣﺐ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﺑﺎن ﺧﻮد )ﺗﺮﮐﯽ( آﻧﻘﺪر اﺳﻤﻬﺎو ﺻﻔﺖ ﻫﺎرا ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﮑﻞ
دادﯾﻢ ﮐﻪ دراﺻﻞ ﻋﺮ ﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎرا ﺑﯿﮏ ﺷﮑﻠﯽ در آوردﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ
ﻧﻪ ﻋﺮﺑﻬﺎ  .اﯾﻦ ﻫﺎرا در زﺑﺎن ﺧﻮد و ﺑﺸﮑﻞ ﮔﺮاﻣﺮ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺪادﯾﻢ ﺧﻮب ﻣﯿﺸﺪ"  .ﺑﮕﻔﺘﻪ
او ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺗﻘﻠﯿﺪ ﮔﺮاﻣﺮ ﯾﮏ زﺑﺎن در زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ .
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ﺗﺪاﺧﻞ در ﺑﯿﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ از ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﻗﺖ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ  .ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺎﺷﻐﺮي ) ت  ( 1085/477در اﯾﻦ ﺑﺎره زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ  :ﺻﺎﻓﺘﺮﯾﻦ
و ﺻﺤﯿﺤﺘﺮﯾﻦ زﺑﺎن  ،زﺑﺎن آن ﮐﺴﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻬﺰﺑﺎن ﺧﻮدرا ﺧﻮب ﺑﻠﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن
اﻟﻔﺖ و آﻣﯿﺰش ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دو زﺑﺎن ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ
ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﺑﺎن ﺷﺎن ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  " .او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
زﺑﺎن ﺻﺎف و ﺗﺄﺛّﺮ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ از ﻓﺎرﺳﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺮب در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎي زﺑﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن آورده و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ زﺑﺎن اورا دﻟﯿﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن
ﻋﺮب در ﺑﺎرة ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺟﻨﺒﯽ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺟﻨﺒﯽ در ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﺎدري ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ آن زﺑﺎن را ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ  .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺟﻨﺒﯽ در زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ را ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ از زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد :
 . 1ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻟﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻠﻤﺎت
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .ﺗﻨﺎﻗﻞ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﻦ زﺑﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﻫﺮ ادوار ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .
دوﻏﺎن آﻗﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻓﺎرﺳﯽ وارد زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ :
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ا – دﯾﻨﯽ  ،ﺗﺼﻮﻓﯽ ،ادﺑﯽ ،ﮐﻠﻤﺎت واﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ :
در زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻠﻤﺎت دﯾﻨﯽ  -ﮐﻪ اﺻﻞ آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺑﯽ اﻧﺪ – از ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ
داﺧﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ  .ﻣﺜﻼً  :ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﺎز در ﻋﺮﺑﯽ "ﺻﻼة" اﺳﺖ  .ﺑﺠﺎي ﮐﻠﻤﮥ وﺿﻮء ﮐﻠﻤﮥ
آﺑﺪﺳﺖ  ،ﺑﺠﺎي ﮐﻠﻤﮥ ﺻﻮم ﮐﻠﻤﮥ روزه )ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺗﺮﮐﯽ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ "اوروچ" اﺳﺖ( ،
ﺑﺠﺎي ﮐﻠﻤﮥ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ،و ﺑﺠﺎي ﮐﻠﻤﮥ رﺳﻮل ﮐﻠﻤﮥ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ،ﺑﺠﺎي ﮐﻠﻤﮥ ذﻧﺐ ،ﮐﻠﻤﮥ ﮔﻨﺎه
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺼﻮﻓﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﭼﺮخ ،ﭼﻬﻠﻪ ،ﺧﺎم ،ﮐﺸﮑﻮل؛ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﺳﻪ ﮔﺎه  ،ﭼﺎرﮔﺎه ،ﺑﺴﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻪ ،آﻫﻨﮓ و ﺑﻮﺳﻠﯿﮏ را ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺜﺎل داد .
ب – اﺳﻤﻬﺎي ﺧﺎص :
از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎري از اﺳﻤﻬﺎي ﺧﺎص وارد زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺜﻼً  :ﮔﻠﺰار،
ﭘﺮوﯾﻦ ،ﻧﺴﺮﯾﻦ ،ﺑﻬﺘﺮ ،ﺷﺎدﻣﺎن ،ﺷﺎدي ،ﺷﺒﻨﻢ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ  ...وﻏﯿﺮه اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻌﻼ در زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﺮوج
اﺳﺖ .
ج  -اﺳﻤﻬﺎي ﺟﻨﺲ :
در زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﻤﻬﺎي ﺟﻨﺲ ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺮاوان اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ  :ﻣﺜﻼً ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻨﻔﺶ
) Menekşeاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد(  ،ﻻﻟﻪ ،ﺳﻨﺒﻞ ،ﺷﺒﺒﻮي ،زﻧﺒﻖ ،ﺳﯿﺎه ،ﭼﺸﻤﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﭘﻬﻠﻮان ،ﺑﺴﺘﻪ
 ،ﺧﺮوس .
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د -اﺳﻤﻬﺎي ﻣﮑﺎن )ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺗﻠﻔﻆ ﺷﯿﻮة ﺗﺮﮐﯽ را ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(
ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎي واژه ﺳﺎز ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﻤﻬﺎي ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ از
ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺎﻧﻨﺪ ) :ﮔﺎه ،ﮔﻪ ،ﮐﺪه ،ﺳﺘﺎن ،زار ،دان ،ﻻخ،
ﺳﺎر(  .ﻗﺒﻠﻪ ﮔﺎه ،ﺗﺠﻠﯿﮕﺎه ،ﻣﯿﮑﺪه ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﻠﺰار ،ﺑﺤﻮردان ،ﺳﻨﮕﻼخ ،ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎر و ﻏﯿﺮه .
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده در آﺧﺮ ﯾﮏ اﺳﻢ از ﮐﻠﻤﺎت "ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮاي" اﺳﻤﻬﺎي
ﻣﺮﮐﺐ زﯾﺎدي وارد زﺑﺎن ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺮاي ،ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮاي،
ﮔﻠﺸﻨﺴﺮاي ،ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺨﺎﻧﻪ ،ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ وﻏﯿﺮه  .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ از زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐ ﻠﻤﺎت را از ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺮﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﻇﻢ ﻗﺪري  ،ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي "آش اﯾﻮي" ﺑﺠﺎي )آﺷﺨﺎﻧﻪ(" ،ﻗﻮﻧﻮق اﯾﻮي" ﺑﺠﺎي )ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ( را
درزﺑﺎن ﻣﺎدري ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ و او ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻠﻤﺎت و ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺠﺎي
اﯾﻨﮑﻪ از ﻓﺎرﺳﯽ وﯾﺎ از ﯾﮏ ﻟﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد  ،در زﺑﺎن ﺧﻮد و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد اوﻟﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ".
ﻫــ  -ادوات
ﺑﻌﻀﯽ ادوات ﻓﺎرﺳﯽ اﻻﺻﻞ در زﺑﺎن ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ  .ﻣﺜﻼً  :ﺑﺎري ،ﭼﻮن ،ﭼﻮﻧﮑﻪ،
اﮔﺮ ،ﮔﻮﯾﺎ ،ﻫﺮ ،ﻫﺮﮔﺰ ،ﻫﯿﭻ ،ﮐﻪ ،ﻣﮕﺮ و ﻏﯿﺮه ادوات زﯾﺎدي را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺸﻤﺎر ﺑﺮد .
–2ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ وارد زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ :
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ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ در ﻣﺜﺎل ﻫﺎي " ﮐﻠﻤﮥ ﺷﻬﺎدت ،ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎري ،دورِ
داﯾﻢ ،ﺿﺮب ﻣﺜﻞ ،ﭼﺸﻢ ﺳﯿﺎه" ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .
در ﻋﺒﺎرات ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻤﺎت وﯾﺎ ﻫﺮ دوي آﻧﻬﺎ ﻓﺎرﺳﯽ و ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ  .اﮔﺮ در
ﻋﺒﺎرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻫﺮ دو ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﺧﻮد از ﻧﮕﺎه ﺗﺬﮐﯿﺮ و ﺗﺄﻧﯿﺚ،
اﻓﺮاد و ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﺜﻼٌ  :اﺛﺮ ﻧﺎﻓﻊ ،اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ در اﯾﻦ دو ﻣﺜﺎل
ﻣﻮﺻﻮف و ﺻﻔﺖ ﻫﺮ دو ﻣﻔﺮد ﻣﺬﮐﺮ اﺳﺖ  .ودر ﻋﺒﺎرات  :وﮐﺎﻟﺖ ﺟﻠﯿﻠﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ،
ﮐﻠﻤﮥ واﺣﺪه  ،اﺳﻢ ﻣﻔﺮد و ﻣﻮﻧﺚ ﺑﻮده از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺻﻔﺘﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﺮد و ﻣﻮﻧﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ  .در
زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ ﭼﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﺮك ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﺮده
ﺷﺪﻧﺪ .
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺳﺎده ﻧﮕﺎري در زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ ) (1920-1884ﺑﻪ
ﮐﻠﻤﺎت وارده از زﺑﺎن ﻫﺎي ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎج رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ
ﻋﺒﺎرت ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﮔﺮاﻣﺮي اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎرا در ﺗﺮﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ  .واو ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯿﻮرزد :اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه و ﻏﯿﺮ از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺸﻪ  -ﮐﻪ
ﻣﺮدم آﻧﻬﺎرا ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ -ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮك ﺷﻮﻧﺪ  ".ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﻇﻢ ﻗﺪري اﺧﺬ و ﻧﻘﻞ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﮔﺮاﻣﺮي ﯾﮏ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
 - 3ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ اﻻﺻﻞ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺎرﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :
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ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺜﯿﺮ ﻋﺮﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺎرﺳﯽ وارد زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  .در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ
ﮐﻠﻤﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﮏ ﻟﻐﺰش ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دﭼﺎر ﺷﺪه و ﺗﺮﮐﯽ واﻧﻤﻮد ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .
و آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺰﺑﺎن ﻣﺎ وارد ﺷﺪه ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ را اﻓﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ
زﺑﺎﻧﺎن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ  .ﺑﺮاي اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي زﯾﺎدي را ﻣﯿﺘﻮان داد  .ﻣﺜﻼً ﻣﺴﺎﻋﺪه،
اﺧﺮاﺟﺎت ،اﺗﺤﺎﻻت )ادﺧﺎﻻت(  ،اﺧﺘﯿﺎر ،ﻏﯿﺮت ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﻣﺒﺘﻼ وﻏﯿﺮه .
 – 4ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ :
ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﻫﺎي واژه ﺳﺎز ﻣﺜﻼٌ )ﺑﯽ ،ﺑﺎ ،ﺑﺮ ،ﭘﺮ ،ﭼﻮن ،ﻧﺎ،
ﻫﻢ"( ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻏﻢ – ﺑﯿﻐﻢ ،ﮐﻤﺎل -ﺑﺎﮐﻤﺎل ،دوام – ﺑﺮدوام ،ﻫﻮش –
ﺑﯿﻬﻮش ،ﺣﺪت – ﭘﺮﺣﺪت )ﺧﺸﻢ – ﭘﺮﺧﺸﻢ( ﺧﻮر – ﭼﻮﻧﺨﻮر؟ ،اﻫﻞ – ﻧﺎ اﻫﻞ ،درد –
ﻫﻤﺪرد و ﻏﯿﺮه .
 - 5ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ:
ا – ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﺴﺎوﻧﺪ )ﯾﺎي ﻧﺴﺒﺖ ،ﻣﻨﺪ ،ﻧﺎك ،ﮔﯿﻦ ،ﯾﺎر ،آﻧﻪ ،ﯾﻦ،
ور ،وار ،وش ،آﺳﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﮐﺎر ،ﮔﺮ ،ﺑﺎن ،دار ،وان ،ﻧﺎم ،ﮔﻮن( از ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺰﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ وارد
ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻓﺎرس – ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻫﻨﺮ -ﻫﻨﺮ ﻣﻨﺪ ،ﻏﻢ – ﻏﻤﻨﺎك ،اﻧﺪوه – اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ،ﺣﺰن –
ﺣﺰن آﮔﯿﻦ ،ﺑﺨﺖ – ﺑﺨﺘﯿﺎر ،ﻣﺮد – ﻣﺮداﻧﻪ ،زر – زرﯾﻦ  ،ﻧﺎم – ﻧﺎﻣﻮر ،دﯾﻮاﻧﻪ – دﯾﻮاﻧﻪ وار،
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ﭘﺮي – ﭘﺮﯾﻮش ،ﻣﻠﮏ – ﻣﻠﮏ آﺳﺎ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ – ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،ﺛﻨﺎ – ﺛﻨﺎﮔﺎر ،آﻣﻮز -آﻣﻮزﮔﺎر،
ﺑﺎغ – ﺑﺎﻏﺒﺎن ،ﮐﯿﻦ – ﮐﯿﻨﺪار ،ﺑﺎﻏﭽﻪ – ﺑﺎﻏﭽﻪ وان ،ﮔﻞ – ﮔﻠﻔﺎم ،ﻧﯿﻞ – ﻧﯿﻠﮕﻮن و ﻏﯿﺮه .
ب – از ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻫﺎي واژه ﺳﺎز "ﭼﻪ" ﺑﺮاي ﺗﺼﻐﯿﺮ اﺳﻤﻬﺎ وارد زﺑﺎن ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ ،ﺑﺎﻏﭽﻪ ،دﮐﺎﻧﭽﻪ" وﻏﯿﺮه .
ج – ﺻﻔﺎت ﻣﻘﺎﯾﺲ ﺑﺮﺗﺮ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﺮﮐﯽ داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﮐﻢ – ﮐﻤﺘﺮ،
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ .
 – 6ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺸﺘﻖ از اﻓﻌﺎل ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ ،ﺻﻔﺖ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ و
ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺜﻼً  :ﺧﻮاﻧﻨﺪه ،آراﺳﺘﻪ ،ﺑﻨﺎ ،ﮔﺬران و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﺎ
آورده ﺷﺪن ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎي ﺻﻔﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ و ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ در آﺧﺮ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺎ در ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ و ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ در زﺑﺎن ﺧﻮدرا ﺑﺮ
رﺳﯽ و ﺗﻤﺜﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ ازاﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ ﻓﻌﻼ در زﺑﺎن ﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺪارﻧﺪ .
زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎن در ﻗﺎب ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ زﯾﺮ ﻧﺎم اﻧﻘﻼب ﺣﺮف
ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ وﻋﺮﺑﯽ را از زﺑﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎرات ﺑﯿﻦ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﻗﺒﻞ
از ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ در
زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ را ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد  .ﻟﮑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﺮﻏﻢ آن ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺎد
ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺎﻻً ﺑﺰﺑﺎن ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد  .ﺣﺘﯽ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﻮده وازﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﻓﺎرﺳﯽ
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ﺑﻮدن آن ﺑﻌﻀﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد  .اﺳﺎﺳﺎً ﺗﻌﺎﻃﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ ﯾﮏ ﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ  .در روي دﻧﯿﺎ ﻫﯿﭻ زﺑﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﺮ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺎﻃﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ " .ﭘﯿﺎم ﺻﻔﺎ" (1961-1899) 1ﺑﻘﻮل ﻣﺸﻬﻮرش اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ  ":ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮد ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﻮده ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ".
"آﮔﺎه ﺳﺮّي ﻟﻮﻧﺪ" ) (1978-1894ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ اﺳﺒﺎب در ﻫﺮ زﺑﺎن ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﻤﺎت
اﺟﻨﺒﯽ وﺟﻮد ﻣﯿﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ".ﺑﻨﻈﺮ او ﺑﻤﺮور زﻣﺎن ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ  :اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
داده و ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺪه ،ﻫﻨﻮز ﮐﻠﻤﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آن ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه ،ﮐﻠﻤﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه ،ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺠﺎي ﮐﻠﻤﻬﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻟﮑﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪه
 "...ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ از زﺑﺎن اﺟﻨﺒﯽ ،ﺳﺒﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ".
ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﻣﺎ وارد ﺷﺪه اﮔﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﺐ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر آﮔﺎه
ﺳﺮّي ﻟﻮﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در زﺑﺎن آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه و ﺷﮑﻞ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺨﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺠﺎي آﻧﻬﺎ ﮐﻠﻤﮥ را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮد  .ﻣﺜﻼً  :ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي "
ﺗﺰﮔﺎه)دﺳﺘﮕﺎه( ،ﻫﻮﺟﻪ )ﺧﻮاﺟﻪ( ،ﭼﺸﻤﻪ ،ﺳﯿﺎه و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺗﺮﮐﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮده وﺑﺨﺰﯾﻨﻪ
ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ و از ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﭘﻼن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ  " :ﻫﺰاران
ﮐﻠﻤﻪ از ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ وارد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد زﺑﺎن ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺰج
ﺷﺪه و ﮐﺴﯽ اﺟﻨﺒﯽ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎرا درك ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ  .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎل
1
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زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ".ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ اﺑﺘﮑﺎرات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي اﻧﻘﻼب ﺣﺮف در ﭘﯽ ﮐﺎﻫﺶ دادن
ﮐﻠﻤﺎت اﺟﻨﺒﯽ در زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻮده  ،ﺳﺒﺐ ﻧﺎ ﺗﻮاﻧﯿﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي
زﻧﺪه و ﺑﺮﺣﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎل زﺑﺎن ،در ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﭘﻼن ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻫﻢ ﻟﺰوم ارزﯾﺎﺑﯽ
زﺑﺎن را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ  .از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ .
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺜﻠﺘﺄﺛﺮ ﻣﺮدم و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﯿﺴﺎري ازﺟﻬﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ،ﺗﺄﺛﺮ
زﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﻇﺎﻫﺮة ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ  .زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮاي زﺑﺎن
ﺗﺮﮐﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻬﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ادﺑﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﯾﻨﯽ ﺑﻪ
ﯾﮏ راﺑﻄﮥ ﻧﺰدﯾﮏ و ﺷﻤﻮل را دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .ﻧﺘﯿﺠﻬﻄﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻌﺎﻃﯽ و آﻣﯿﺰش
ﮐﻠﻤﺎت در ﻫﺮ دو زﺑﺎن ﺧﻮاه ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﺑﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .اﮔﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻮب ﺑﺮ رﺳﯽ ﺷﻮد  ،دارا ﺑﻮدن ﻫﺮ دو زﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﺑﺎﻧﯽ را
ﻣﯿﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ  .ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﺣﺮف در ﮐﺸﻮر ﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺖ ،اﺑﺘﺪا در ﺳﺮ
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ از ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺮوز ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل آﻧﻬﺎ
ﻧﺸﺪﻧﺪ .ودر ﺑﯿﻦ زﺑﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ داﯾﻢ ﻣﯿﺘﻮان ﯾﮏ ﺗﻌﺎﻃﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد  .وﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوز در ﺗﺮﮐﯽ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﻌﮑﺲ در ﮐﺘﺎب
ﻫﺎي ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪة ﻗﺒﻞ از دورة ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ در ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ  .ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﮔﺬﺷﺘﮥ وﺳﯿﻌﻤﺜﻞ ﻗﯿﻤﺖ اﺷﯿﺎء ﻋﺘﯿﻘﻪ  ،ﻓﻬﻤﯿﺪن و درك اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوري ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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ﻣﺂﺧﺬ :
اوزدن ،راﻏﺐ ﺧﻠﻮﺻﯽ) ،(2009ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  :رﺟﺐ ﺗﻮﭘﺎرﻟﯽ،
اﻧﻘﺮه .ﺻــ 408 .
ﭼﺎوش اوﻏﻠﻮ ،ﻣﺤﻤﺪ) ،(1986دﯾﻮان ﺷﻌﺮي" ،ﺗﺮك دﯾﻠﯽ ﺗﺮك ﺷﻌﺮي" )ﺷﻤﺎرة
ﻣﺨﺼﻮص  (2ﺷﻤﺎره .417-415 :
ﮐﻮﭘﺮوﻟﻮ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﻮاد)" ،(2009ﺗﺮك ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ"  ،ﻧﺎﺷﺮ :اورﺧﺎن ﮐﻮﭘﺮوﻟﻮ ،اﻧﻘﺮه،
ﺻــ  ،141و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﺄﺛﯿﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دزﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﺗﺮﮐﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ  :ﺗﺎﻧﭙﯿﻨﺎر،
اﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪي ،اون دوﻗﻮزوﻧﺠﯽ ﻋﺼﺮ ﺗﺮك ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻧﺎﺷﺮ  :ﻋﺒﺪاﷲ اوﭼﻤﺎن،
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل.29-23 ،2012 ،
ﻟﻮﻧﺪ ،آﮔﺎه ﺳﺮّي" ،ﺗﺮك دﯾﻠﯿﻨﺪه ﮔﻠﯿﺸﻤﻪ و ﺳﺎده ﻟﺸﻤﻪ اوره ﻟﺮي" ،ﺻــ . 7-6-5
اﻗﺴﺎن ،دوﻏﺎن ،زﺑﺎن از ﻫﺮ ﺟﻬﺎت ،ﺻـــ .138
ﻧﮏ ،آﻗﺴﻮي) ،(2006ﻋﻤﺮ ،ﻋﺎﺻﻢ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ زﺑﺎن ،اﻧﻘﺮه.41 .
ﻗﺪري ،ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﻇﻢ) ،(1943ﺗﺮك ﻟﻐﺎﺗﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،1943 ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ج 95 /1
ﮐﺎﺷﻐﺮي ،ﻣﺤﻤﻮد )،(2013ﺗﺮﺟﻤﮥ دﯾﻮان ﻟﻐﺎت اﻟﺘﺮك ،ﻣﺘﺮﺟﻢ  :ﺑﯿﺴﯿﻢ اﺗﺎﻻي ،اﻧﻘﺮه،ج .29/1
ﺣﺎﺟﯽ اﻣﯿﻦ اوﻏﻠﻮ ،ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ) ،(1992ادوات در زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل.1992 ،
ﻋﻤﺮ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ) ،(1999ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎرة زﺑﺎن ،اﻧﻘﺮه. 31-28 ،1999 ،
ﺻﻔﺎ ،ﭘﯿﺎﻣﯽ ،ﻋﺜﻤﺎﻧﻠﯿﺠﻪ) ،(1990ﺗﺮﮐﭽﻪ  ،اوﯾﺪورﻣﻪ ﺟﻪ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل. 168 ،
ﻟﻮﻧﺪ ،آﮔﺎه ﺳﺮّي) ،(1973ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ،اﻧﻘﺮه. 67 ،
آﻗﺴﻮي ،ﻋﻤﺮ ﻋﺎﺻﻢ) ،(2006ﺣﻘﯿﻘﺖ زﺑﺎن ،اﻧﻘﺮه.41 ،
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“Xəta” məfhumu və onun Füzuli şeirində ifadəsi
Mahirə Quliyeva

Xülasə
Qələmini üç dildə məharətlə sınayan Füzuli sözü misilsiz bir
mənəviyyat xəzinəsidir.
Klassik ədəbiyyatda Quran ayələrindən həm islamın müqəddəs
kitabı, həm möhtəşəm sənət abidəsi, həm əxlaqi-mənəvi qaynaq, həm
də yığcam, ibrətamiz ifadələr şəklində istifadə edilmiş, bununla da
şairlər öz sözlərinin etibarını artırmağa çalışmışlar.
Söz sənətində Quran şairlərin istinad etdiyi əsas örnək olmuşdur
və Füzulinin bədii irsi bu cəhətdən istisna deyil.
Füzuli sənətində “xəta” məfhumu özünü iki şəkildə göstərir:
1. Qurana bağlı xətalar (tələffüz, qiraət, yazı)
2. İnsan davranışına bağlı xətalar (səhvlər)
Quranın qiraəti ilə bağlı olan xətaları da öz növbəsində üç
yerə ayıra bilərik.
1. Quranın təcvid qaydalarına əsasən tilavəti
2. Quranın avazla qiraəti
3. Fərdin (qarenin) avazı
Quran – səcli nəsrdir. Bu baxımdan da hərflərin səsi, ahəngi,
musiqililiyi onun bəlağət gözəlliyini təmin edən əsas amillərdəndir.
Quran hərfləri səs baxımından elə sıralanmışdır ki, hər bir hərfin səsi
bir musiqi kimi gəlir, bu musiqinin təsiri qəlbləri yumşaldır, ruhları
Qurana doğru cəlb edir. Bu avazın bəlağət və ecazı, sözsüz ki, fərdin
qabiliyyətinə – avazına bağlıdır. Ona görə Füzuli bir qitəsində
Quranın qiraətində xətadan çəkinməyi təkidlə vurğulayır.
Ey xəta ləfzilə Quranın şükuhun sındıran,
Möcizi-ayəti-Qurandan həzər qılmazmısan?
Hər əlif xəncəri-xunrizi-burrandır sənə,
Xəncəri-xunrizi-burrandan həzər qılmazmısan?
Bir həkimi-kamilin daruş-şəfayi-hikmətin
Etmək istərsən xərab, ondan həzər qılmazmısan?
Məqalədə xəta məfhumunun
xüsusiyyətləri təhlil edilir.

Füzuli

şeirindəki

ifadə
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“Xəta” məfhumu və onun Füzuli şeirində ifadəsi
Açar sözlər: orta əsrlər, xəta, qitə, Quran, şeir, təcvid
Qələmini üç dildə məharətlə sınayan Füzuli sözü misilsiz
bir mənəviyyat xəzinəsidir. Zəngin hikmət, dərin etiqad və
mənəvi kamillik məqamına yüksəlmiş şair öz yaradıcılığında
həyatın zahiri və daxili aləmini, əqli-mənəvi özəllik və
gözəlliklərini əks etdirmişdir. Türk alimi prof.Dr. Ali Nihad
Tərlanın sözləri ilə desək: “Fuzili devrinin sayılı
alimlerindendir. Edebiyyatın en derin ve en ince noktalarına
kadar inen bir zekaya sahipdir. Samimi bir lirizm ve hassasiyyet
içinde sürüklenir gibi gördüğümüz şair, arada öyle bir zeka
parıltısı gösterir ki, insan, san`atkarın bu derece kendinden
geçmiş bir halde iken nasıl zekasını böyle keskin bir hale
getirebildiğine hayret eder. Lakin bu zeka, öyle gizli işler ki,
asırlar bunun farkına varmamış və onu daima derin aşkının
ateşleri içinde yanan samimi bir aşık olarak tanımıştır” (1, 14).
Həqiqətən də Füzuli yaradıcılığında İlahi eşq və bu eşqin
çeşidli növləri öz əksini tapır. Füzuli sənəti, qeyd etdiyimiz
məzmun çalarlarının qaynağı olmaqla yanaşı, bədii estetik
duyğu yaradan ahəngdar düzən və harmoniyanın vəhdətidir.
İslamda aləmin təsviri sözlə – Quranın poetik düzümü, səs
ahəngi və emosional-estetik təsiri ilə başlandı (2, 60). Bu da
Quranın ecazkar məzmun və söz dəyərinin vəhdət şəklində
sənətkarların yaradıcılıq bəlağətinin meyarı kimi çıxış etməsi ilə
nəticələndi. Quranın rəngarəng söz, üslub, məna və poetik
möcüzələri ədəbiyyata geniş şəkildə sirayət etdi.
Orta əsrlərdə şair və ədiblərin yaradıcılığında Qurandan
faydalanma müxtəlif və rəngarəng olmuşdur. Klassik
ədəbiyyatda Quran ayələrindən həm islamın müqəddəs kitabı,
həm möhtəşəm sənət abidəsi, həm əxlaqi-mənəvi qaynaq, həm də
yığcam, ibrətamiz ifadələr şəklində istifadə edilmiş, bununla da
şairlər öz sözlərinin etibarını artırmağa çalışmışlar.
Qurandan istifadə sadəcə, şair və ədibin Tanrı kəlamına
xas olan rəğbətinin bəyanı deyil, həm də sənətkarın ifadə etdiyi
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düşüncələrin daha təsirli və məzmunlu olmasına xidmət edir (3,
140).
A.Bahadurovun ingilis dilindən tərcümə etdiyi “Концепция
плагиата в арабской теории” adlı məqalədə müəllif bir qisim
alimlərin fikrinə cavab olaraq Qurandan “təzmin” vasitəsilə
istifadəni plagiat deyil, şairin fikrinin tamamlanması və ya
təsdiqlənməsi kimi dəyərləndirir: “…использование в своем
произведении стихов Корана или хадисов полностью или
частично, что предночтительнее, и включение калама
другого автора в собственную поэзию или прозу не для
завершения, а для подтверждения своего ма`на” (4, 142).
Bu da sənətkar qarşısında sözün dəyəri, sözün gücü, sözün
sehri, möcüzəsi və ən əsası, sözün eyni mənada, eyni məna
çalarları ilə işlənməməsi kimi yeni-yeni vəzifələr qoyur.
Sözün həqiqi qiymətini və çəkisini bilən sənətkarlar onun
aydın, sadə, təmiz, təsirli, dolğun və danışıq məqamına görə
müxtəlif məna incəliklərindən istifadəyə önəm vermişdilər. Öz
yaradıcılığına məsuliyyətlə yanaşan dahi Füzuli bu barədə yazır:
“Elə vaxtlar da olmuşdur ki, gündüz axşama qədər düşüncə
dəryasında dalıb söz almazı ilə məna gövhərini deşmişəm.”
Şair məzmun aydınlığına, sözün xoşagəlimliyinə, qulağa
yatımlılığına, xalq arasında işlənməsinə xüsusi fikir vermiş,
söylənməmiş sözü söylənmədiyinə görə, söylənmişi isə artıq
söylənildiyinə görə işlətməkdən vaz keçmişdir (5, 91).
Xəlifə Əli (ə) bu fikri nisbətən fərqli şəkildə söyləmişdir:
“Əgər nitqdə təkrarlar olmasa idi, nitq çoxdan tükənmişdi” (4,
58).
Həqiqətən, cümlə və nitq söz vahidinin yerinə, danışıq
məqamına, auditoriyaya uyğun şəkildə işlədilən incə məna
yönləri baxımından yeniləşir.
Məhəmməd Füzuli şeiri daima təravətlidir. Şairin hər
misrasının, hətta ayrı-ayrı kəlmələrinin arxasında arif və kamil
insanın dərin elmi biliyi dayanır ki, bütün bunlara onun
yaradıcılığı – yazdığı mətnlər əsasında şahid oluruq: “Edebiyat
tarihi evvela metnler tarihidir. Metnin bize verdiği şey
san`atkarın iç alemidir. Bunu muasır ilmin hudutları içinde
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psikoloji, fizyoloji ve bilhassa psikopati bakımlardan inceleyir,
san`atkarın ruh portresini vücuda getirmeden bilgi, his, fikir,
hayal meleklerindeki kudretini muayyen usullerle ortaya
koymadan onu edebiyat tarihi içine oturtamayız. Bu tedkik insan
denem problem üzerinde olduğu için çok şümulludür” (1, 14).
“Xəta” sözünün ifadə xüsusiyyətlərini, sözün məna
çalarlarını şairin mətni əsasında (qəzəl və rübailəri) izləyək;
Bu söz ərəb mənşəlidir. Sözün etimoloji mənası özünü iki
şəkildə göstərir:
1. Ошибаться, заблуждаться – səhv etmək, yolunu
azmaq;
2. Согрешить – günah etmək (6, 285).
Saytlarda bu sözün “hatakar” – yanlışlıq yapan, hata edən,
yanılan; hataiyyat – yanlışlıklar, yanlışlar; hatarkar – hatarlı,
korkulu mənaları da qeyd edilmişdir.
Təsəvvüf anlamı kimi xəta – şur və eşq cazibəsinin təsiri ilə
salikin xətası kimi izah edilir (13, 200).
Bütövlükdə Füzuli yaradıcılığı Şərq nəzəri sisteminin əksi
kimi dəyərləndirilir. Buna görə də, “xəta”nın bu sistemdə –
bəlağət elmində yerini müəyyənləşdirməyi də lazım bildik.
Belə ki, bu elmin məxəzi, mənşəyi olan üç tərkib hissənin –
məani, bəyan və bədiinin bir elm kimi sistemliyinin təminində
qrammatik və üslubu xətalardan uzaq olmaq lazım gəlir ki,
bütün bunlar “xəta” başlığı altında təmərküzləşdirilmişdir. Öz
zəngin məna çeşidlərini Şərq poetik sistemi üstündə sazlayan
şair bütün bunlara dərindən bələd idi. O, yaradıcılığında
sözlərin incə məna çalarlarından bu poetik formalara istinadən
istifadə etmişdir.
Füzuli sənətində “xəta” məfhumu özünü iki şəkildə
göstərir:
1. Qurana bağlı xətalar (tələffüz, qiraət, yazı)
2. İnsan davranışına bağlı xətalar (səhvlər)
Quranın qiraəti ilə bağlı olan xətaları da öz növbəsində
üç yerə ayıra bilərik.
1. Quranın təcvid qaydalarına əsasən tilavəti
2. Quranın avazla qiraəti
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3. Fərdin (qarenin) avazı
Quran – səcli nəsrdir. Bu baxımdan da hərflərin səsi,
ahəngi, musiqililiyi onun bəlağət gözəlliyini təmin edən əsas
amillərdəndir. Quran hərfləri səs baxımından elə sıralanmışdır
ki, hər bir hərfin səsi bir musiqi kimi gəlir, bu musiqinin təsiri
qəlbləri yumşaldır, ruhları Qurana doğru cəlb edir. Bu avazın
bəlağət və ecazı, sözsüz ki, fərdin qabiliyyətinə – avazına
bağlıdır. Ona görə Füzuli bir qitəsində Quranın qiraətində
xətadan çəkinməyi təkidlə vurğulayır.
Ey xəta ləfzilə Quranın şükuhun sındıran,
Möcizi-ayəti-Qurandan həzər qılmazmısan?
Hər əlif xəncəri-xunrizi-burrandır sənə,
Xəncəri-xunrizi-burrandan həzər qılmazmısan?
Bir həkimi-kamilin daruş-şəfayi-hikmətin
Etmək istərsən xərab, ondan həzər qılmazmısan?
(7, c. 1, 379).
Füzuli yaradıcılığında Allaha, Peyğəmbərə, insanı haqq
yoluna aparan qanun və ehkamlara böyük sevgi, hörmət və
ehtiramla yanaşır. Sözünün qüdrəti ilə oxucusunu da buna dəvət
edir. Şair qeyd etdiyimiz qitədə Quranı səhvlərlə oxuyanlara,
onun şükuhunu, əzəmətini sındıranlara qarşı çıxır, üzünü həmin
adamlara tutaraq, Şərq və Qərbin ən nəhəng dahilərinin nur
aldığı, aqil adamların faydalandığı Quranın möcüzəsi,
təkrarolunmaz ecazkar ayələrindən həzər qılmalarına çağırır.
Müəllif “Qurani-Kərimin möcüzəvi ayələri” – ifadəsi ilə
müqəddəs kitabın bütün məna çalarlarına – ibrət, hikmət və
nəsihətlərinə işarə etməklə, fikrini insanı daha çox
düşündürməyə vadar edən tərzdə, həm də Quran üslubuna xas
poetik forma – istifhəm üstündə nəzmə çəkərək oxucusunu
“xəta” sözü ilə üzləşdirir, bu sözün məna qatları ilə bizlərdə
xüsusi hiss və duyğular oyadan Allah-təala kəlamının Ona nazil
olduğu ərəb dilində səsləndirilməsi yollarına – Qurani-Kərimin
tilavətinə işarə edir.
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Ərəb əlifbasının birinci hərfi olan “əlif” həm sıra yerinə
görə, həm qamətin düzlüyü baxımından ədəbiyyatda Allahın
rəmzi işarəsi kimi çıxış edir. Mənbələrdə bu hərfin məna yükü ilə
bağlı müxtəlif fikirlər qeyd edilir: “Ərəb əlifbasının ilk hərfi,
“Allah” sözü bu hərflə başlayır. Əlif varlığın başlanğıcı və
Tanrıya işarədir. Haqqın adları əlifdə cəmləşib və bu rəmzlə
yeganə varlığın substansiyasını ifadə etmək olur. Deməli, əlif
əzəl anlamına və Haqqın əhədiyyət mərtəbəsinə işarədir” (2,
76).
Təşbih üstündə qurulmuş növbəti misrada əlif xəncərixunziri-burranla müqayisə edilir. Müəllif əlif hərfinin qüdrətini
qabarıq şəkildə oxucusuna çatdırmaq üçün bu ifadəni sual
üstündə, özü də yeni məntiqi vurğu ilə təkrarlayaraq xətanın adi
“xəta” olmadığını və Quran oxuyanların bundan həzər
qılmalarını təkidləyir.
Qurani-Kərimin mətnində təkrir olduqca geniş şəkildə
işlədilmişdir. İbn Qüteybə qeyd edir ki, Quran, hədis və
qissələrdə olan təkrar deyimlər insanları qəflətdən ayıltmaq
üçündür (3, 58).
Füzuli də məhz fikrinin insanlarda təsir gücünü artırmaq
üçün Quran bəlağətinin əsas üslubi xüsusiyyətlərindən –
təkrirdən istifadə etmişdir.
Allahın “Əsmaül-hüsna” adlanan adlarından birinə (həkim
– hikmət sahibi) müraciət edən Füzuli kamil bir həkimin hikmətli
şəfaət evini xərab edənlərə bir daha müraciət edərək, onların bu
xətadan daşınmalarını tövsiyə edir.
Sadrul – İslam dövrünün cəmiyyətə ən böyük ətası olan
Qurana dərindən bələd olan şair “xəta-ləfz” ifadəsi ilə nələrə
işarə etmiş olur?
“Xətaləfz” anlamı altında şair Quranın nüzulundan sonra,
xüsusən Hz. Məhəmmədin vəfatından sonra bu möhtəşəm kitabın
qiraətində yaranmış olan bəzi mübahisələrə işarə etmişdir:
“Peyğəmbər əleyhissəlamın bir çox əshabəsi Qurani-Kərimi
əzbər bilər, hər hansı bir ayənin nazil olma səbəbini, hökmünü,
dəqiq mənasını ondan soruşub öyrənərdilər. Müxtəlif ərəb
qəbilələrinə mənsub olan bu əshabələrin hər biri mətni sabit
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saxlamaq şərtilə Allah kəlamını öz ləhcəsinə müvafiq surətdə
oxuyardı. Bu zaman qiraətdə müəyyən fərqlər əmələ gəlirdi.
Məhəmməd əleyhissəlamın özü buna izin verərək belə demişdir:
“Quran yeddi ləhcədə nazil olmuşdur. Sizin üçün hansı ləhcədə
mümkündürsə, həmin ləhcədə də oxuyun! Lakin Peyğəmbərin
vəfatından sonra vəziyyət dəyişməyə başladı. Quranın
qiraətindəki sövti fərqlər bəzən ləfzi fərqlərə gətirib çıxarırdı,
bəzi sözlərin yaxın və ya oxşar səs tərkibli başqa sözlərlə əvəz
edilməsinə səbəb olurdu. Quranı əzbər bilən əshabələrdən hər
biri öz qiraət variantını düzgün hesab edir, Allah kəlamının
məhz bu cür nazil olduğunu iddia edirdi. Nəticədə, Quranın necə
oxunması barədə böyük şəhərlərdə mübahisələr başlandı,
müsəlman icmasının müxtəlif firqələrə bölünməsi, müqəddəs
kitabın təhrif olunması təhlükəsi yarandı. Ümmətin ağılılı
başçıları bu barədə düşünməyə, yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu
axtarmağa məcbur oldular (12, VI).
Mənbələrdə Quranı düzgün oxumaq üçün aşağıdakı üç
qaydadan istifadə edilməsinin vacibliyi qeyd edilir:
1. Quran oxunmazdan öncə riayət ediləsi qaydalar;
2. Quran oxunarkən riayət edilən qaydalar;
3. Quran oxunandan sonra riayət edilən qaydalar;
Füzulinin qitəsinə əsasən biz ikinci bölməni açıqlamalıyıq
(8, 532).
Bu bəndə əsasən önəmli məqamlardan biri və ən birincisi
Quranı əzbər deyil, üzündən oxumaqdır. Hz. Peyğəmbərin
sözləri ilə desək: “Ümmətin ən üstün ibadəti Quranı üzündən
oxumaqdır” (10, 543).
Hz. Peyğəmbərə (s.a.s) görə: “Quranı öz (gözəl)
səslərinizlə gözəlləşdirin (9, 544).
İmam Sadiqə görə, “Quran tez-tez və surətlə yox, tərtil
(asta-asta) oxunmalıdır (8, 543).
İmam Sadiqə gəlincə, o, belə buyurmuşdur: “Həqiqətən də
Quran hüznlə nazil olmuşdur. Elə buna görə də onu hüznlə
oxuyun (10, 544).
İmam Rza (ə) İslam Peyğəmbərinin (s.a.s) belə buyurduğunu nəql etmişdir: “Öz səsinizlə Quranı gözəlləşdirin” (10, 545).
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Ayələrin birində isə “Quran oxunarkən, onu dinləyin və
sükut edin” (Əraf: 204) – fikri öz əksini tapmışdır.
Peyğəmbərin (s.a.s) aşağıdakı fikri xüsusilə maraqlıdır:
“Quranı elə oxu ki, səni çəkindirsin” (11, 4).
Qurani-Kərimin tilavət edilməsi haqda Peyğəmbərdən
(s.a.s) çoxlu hədislər vardır: “Quranı məharətlə oxuyan, hörmət
sahibi olan əməlisalehlilərlə bir məqamdadır, Quranı höccələyəhöccələyə oxuyan, lakin oxumağa böyük həvəsi olanın isə
mükafatı ikiqatdır” (11, 4).
...Qurani-Kərimi oxuyarkən, ...lazımlı yerlərdə dayanın...
Hərflərin öz məxrəc hüdudundan kənar çıxmasından həzər et” –
buyurur İmam Cəfər əs-Sadiq (11, 4). Hz. Peyğəmbər (s.a.s)
digər bir hədisdə buyurur: “Bir çox Quran oxuyanlar vardır ki,
Quran onlara lənət edir (8, 547).
Məhəmməd Füzuli bu qitəsinin məzmunu və xəta sözünün
arxasındakı məna qatları ilə insanları, xüsusən, qareləri düzgün
tilavətə çağırır.
Tilavət – ibadətin bir formasıdır, çünki Allah-təala özü
Qurani-Kərimin əl-Müzzəmmil surəsinin 20-ci ayəsində
“...Qurandan sizə müyəssər olanı oxuyun...” buyurur (11, 4).
Füzulinin bir başqa qəzəlində isə “xəta” sözü “təqsir”
mənasında işlədilib:
Xəta səndən deyil, cismim oxundan binəsib olsa,
Hübabi-əşki-gülgün içrə ninhan etdiğimdəndir
(9, c.1, 122).
Şair bu beytdə “Əgər cismim sənin atdığın oxdan pay
almasa, bunun təqsiri (xətası) səndə deyil. Bunun səbəbi cismimi
gül rəngi ilə (qanlı göz yaşı) ilə gizlətdiyimdəndir”, – deyir.
Şair bu beyti “xəta” və onun səbəbini açmaqdan, məna
çalarını qüvvətləndirməkdən, hadisənin səbəb və nəticəsini
göstərməkdən ötrü “hüsnü-təlil” üstündə qurmuşdur. Ən zərif
biçimli deyimlərlə ifadə olunan məntiqi bağlılıq, səbəb və nəticə
arasındakı münasibət Füzuli yaradıcılığında geniş şəkildə
işlədilərək, onun şairanə sözünə gözəllik və özəllik gətirir.
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Başqa bir beytə nəzər salaq:
Sənə derlər buti-Çin, zülfünə zünar söylərlər.
Zəhi-imanı yoxlar, küfr söylərlər, xəta derlər (9, c. 1, 128).
Təşbih və təqsim sənəti üstündə yazılan (Sən-Çin bütü,
saçın-zünnar, imanı olmayanların sözləri isə küfr və xətadır) bu
beytdə xəta sözü “yanlış, yalan, səhv” mənasında işlədilmişdir.
Füzulinin başqa bir beytində “qul ilə xəta” sözləri
üzləşdirilir:
Füzuli, aşiqə onlar ki, derler tərki-eşq eylə,
Deməzlərmi xəta, təğyir qıl hökmi-qəza derlər
(9, c.1, 128).
Füzuli beyti məntiqi baxımdan qüvvətləndirmək üçün Şərq
poeziyasında geniş yayılmış və Quran üslubuna xas olan xitabın
“təcridi-qeyri-məhz” növündən istifadə edərək özünə müraciət
edir, bununla da müxatibinin nəzər-diqqətini şeirin məğzinə
yönəltmiş olur.
Eşq-ilahi nurdur, təlimlə deyil, Haqq tərəfindən verilir.
Aşiqə belə bir eşqi tərk et! – demək olarmı? Qəzanın hökmünü
dəyişmək istəyənlər (xəta) günah etmirlərmi? – deyən Füzuli
beytdə özünə müraciət etməsinə baxmayaraq, xalqı qəflətdən
oyatmağa çalışır, digər tərəfdən, insanları düşünməyə və
deyilənlərdən öz nəticələrini çıxartmağa vadar edən istifhəm
sənətindən istifadə edir ki, bu da şeiri bəlağətlilik baxımından
daha da təsirli edir.
Beytdə söhbət ilahi eşqin tərkibindən, qəzavü-hökmün
dəyişməsindən gedirsə, sözsüz ki, “xəta” sözü burada “günah”
anlamında işlədilmişdir.
Başqa bir nümunəyə müraciət edək:
Həkimə nəfyi-qiyamət xətasını bildir,
Qiyam göstər ona, etiqadını et zail (9, c.1, 284).
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“Filosofa qiyamətin inkar etməyin xətasını bəlli et, ona
qiyaməti göstər, onun etiqadını puç elə” – məzmunlu beytdə
“xəta” – yanlışlıq mənasında işlədilmişdir.
Mushəf demək xətadır ol səfheyi-cəmalə,
Bu bir kitab sözdür, fəhm edən əhli-halə (9, c.1, 295).
Quran sözünün mənası “oxumaq”, “tələffüz etmək”, daha
doğrusu, Allahdan Məhəmmədə (s.a.s) nazil olan sözlərin
oxunması, tələffüz edilməsi deməkdir. Qurana, həmçinin, müshəf
(səhifələnmiş kitab, lülə halında bükülmüş kağız), zikr
(xəbərdarlıq, xatırlamaq, öyüd-nəsihət), fürqan (haqla nahaqqı
ayırd edən) və s. deyilir (12, VII).
Füzuli bu beytində “üzün” istiarəsi olan “səfheyi-cəmalı”
müshəfə bənzədənlərin əməllərini xəta (səhv) kimi dəyərləndirir.
Xaliqin kitabını xilqətin üzü ilə eyniləşdirmək nə dərəcədə
düzgün ola bilər? “Anlayan, başa düşən adam üçün bu, bir kitab
sözdür, – deyən Füzuli söz anlamı altında insan sözü, bəşər
kəlamını deyil, heç bir şeyə bənzəməyən Allah kəlamını nəzərdə
tutur.
Bükülmüş qəddimi qurtarə gör qüllabi-zülfündən,
Xətadır, çəkməsin çox bağrı çökmüş bir sınıq yayı
(9, c.1, 307).
Bükülmüş qəddinin qüllabi-zülfdən qurtarmasını diləyən
şair, eyni zamanda, qəddini bağrı çökmüş bir sınıq yaya
bənzədir və bu sınıq yayın çox çəkilməsini (tarıma çəkilməsini)
istəmir. Bunu “xəta” (səhv əməl) kimi dəyərləndirir.
Mişki-Çin zülfün ilə eyləsə dəva, nə əcəb,
Nə olur üzü qara qulda xətadan qeyri? (9, c.1, 313).
“Çin müşkü saçınla mübahisə etsə, üzü qara qulda xətadan
başqa heç bir şey ola bilməz, – deyən Füzuli istifhəm üstündə
yazılmış bu beyti ilə qulun acizliyinə, miskinliyinə, hər şeydən
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məhkum olmuş insana işarə edir. Bu beytdə xəta, daşıdığı bütün
məna çalarları ilə nəzmə çəkilmişdir.
Azərbaycan folklorunda “qul xətasız olmaz” deyimi həmin
fikrə dəlalət edir.
Maraqlı nümunələrdən biri də aşağıdakı beytdir:
Dəftəri-əmalımın xətti xətadandır siyah,
Qan tökər çeşmim, xəyal etdikcə hövli-məhşəri
(9, c.1, 303).
İnsanın bütün həyat yolu mələklər tərəfindən yazılır. İnsan
axirət dünyasını məhz bu dəftərdəki əməlləri nəticəsində qazanır.
“Əməl dəftərinin yazısı xətadan qaradır, məhşərin
dəhşətini gözümün önünə gətirdikcə, gözüm qan tökür”, – deyən
Füzuli insanın lövhi-məhfuzuna işarə edir. Bütün həqiqətlər
Haqqın yanında görünən lövhəyə yazılır. Həmin yazıya pozu
yoxdur. İlahi sirlərə yaxın olan insanın qəlbi həmin lövhə
kimidir (13, 115).
Bu beytdə işlədilən “xəta” sözü insanın həyatındakı bütün
xətaları nəzərdə tutur. Bu xətalar o qədər çoxdur ki, şair
məhşərin sorğu-sualından qorxur.
Füzuli yaradıcılığında “xəta” sözünü sufi və dini
anlamlarla bağlı çalarlarından daha çox istifadə edilir. “Ey
Füzuli, hər əməl qulsan xətadır qeyri- eşq, bu durur mən
bildigim, vəllahü ələm bis-səvab” F.Ə. c.1, s. 80; “Xövfi-xətadə
müztəribəm, var ümid kim, Lütfün verə bəşarəti-əfvü əta mana”
– F.Ə. c.1, s.53.
Sözlərin müxtəlif düzüm və çeşidli tərzdə işlənməsi, incə
məna fərqləri göstərir ki, işlənmə xüsusiyyətindən asılı olaraq,
onların məzmun və təsiri çoxşaxəlidir. Zahirən eyni görünən
sözlərin bu sayaq fərqlərini araşdırmaqla, məna incəliklərini üzə
çıxarmaq olar. Həmin incə fərqlərin mahiyyəti bəlağət elmi ilə
aşkar edilir. Məhz elə Füzuli də, klassiklərin bir qismi kimi,
sənətində ecazkar bəlağətin tərənnümçüsüdür.
Maraqlı məqamlardan biri də Azərbaycan klassik dövr
şairlərinin bir qisminin bu təxəllüslə yazmasıdır. Müəyyən

898

www.SID.ir

Archive of SID

səbəblərlə bağlı təxəllüs kimi götürülmüş bu söz hər şairdə eyni
məna daşımamış, çalarlarının müxtəlifliyi baxımından seçilmişdir.
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