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ئىسالم خهتتاتلىقىنىڭ تارىخىي : بىرىنچى بۆلۈم

  تهرهققىياتى
  

  ئهرهب يېزىقىنىڭ پهيدا بولۇشى ۋه تهرهققىياتى. 1

نهچچه مىڭ يىللىق تارىخقا ئىگه مۇكهممهل يېزىق سىستېمىسى بار بولغان قهدىمكى مىسىرلىقالر، 

ندا، ئهرهبلهر كېيىنرهك يېزىق قولالنغان مىللهتلهر بابىللىقالر ۋه خهنزۇالرغا سېلىشتۇرغا

دائىرىسى بهك دىن قالسىال دۇنيادا قوللىنىلىش گهرچه بۈگۈنكى دهۋرده التىن يېزىقى. جۈملىسىدىندۇر

 ئهرهب يېزىقى ھهقىقهتهن كېيىنرهك دهۋرلهرده تهرهققىياتقا نائىل كهڭرى بىر يېزىق ھېسابلىنىدىغان

 ئهرهبلهرنىڭ ناھايىتى ئۇزاق بىر مهزگىل كۆچمهن چارۋىچى مىللهت بولۇپ  بۇنىڭ سهۋهبى.بواللىغان

ناھايىتى زور ئۇالر ئۇچۇرالرنى يهتكۈزۈش ۋه ساقالشتا ھهم ئىجتىمائىي ئاالقىلهرده . تۇرغانلىقىدۇر

ئىسالمدىن ئىلگىرىكى دهۋرلهرده، بولۇپمۇ ئهرهب . كىي ئهنئهنىلهرگه تايىنىپ كهلگهندهرىجىده ئاغزا

 ئهسىرده، شېئىر بهلكى ئهرهبلهر ئهڭ – 6بىياتى بويىچه قهھرىمانلىق دهۋرى ھېسابلىنىدىغان ئهده

ياخشى كۆرىدىغان سهنئهت شهكلى، شۇنداقال ئۇالرنىڭ ئهدهبىياتىدىكى بىردىن بىر شهكىل بولۇپ، 

نىلىرى ئهرهب ئهدهبىياتى ئهنئه. شېئىر ئۇالرنىڭ ئاغزاكىي ئهنئهنىسىنىڭ ئهڭ ئاساسلىق شهكلى ئىدى

 دهپ ئهسهردهپ ئاتالغان ھهم ئهرهبلهر تهرىپىدىن ئهڭ ئېسىل » سهبئه مۇئهللهقات«بويىچه، 

ال يېزىققا ئېلىنغان ھهمده ئالتۇن سۈيى بىلهن يېزىلىپ، مهككىدىكى قارالغان يهتته بۆلۈك شېئىر

هندىن  باشلىرىدا ئىسالم دىنى بارلىققا كهلگ ئهسىرنىڭ– 7. كهئبه ئىچىگه ئېسىپ قويۇلغان

 يېزىققا ئېلىنماي، ئهكسىچه ئاغزاكىي يادالش شهكلى »قۇرئان«، ر چاغالرغىچهكېيىنكى خېلى بى

انداقال بولمىسۇن، ئهرهبلهر ئاخىرىدا ئۆزىنىڭ تىلىنى ق. بىلهن مۇسۇلمانالر ئارىسىدا تارقالغان ئىدى

نىڭدىن تارتىپال ئۇالر مانا شۇ. ىلىشقا باشلىدىيېزىق ئارقىلىق خاتىرىلهشنىڭ زۆرۈرىيىتىنى ھېس ق

ئۇالر . يېزىق گۈزهللىكى ئارقىلىق سهنئهت يارىتىش بويىچه باشقا قهۋملهردىن تېز ھالقىپ كهتتى

ئۆزلىرىنىڭ تاالنتى ۋه ئىستېتىك ھهۋهسلىرىنى ئهڭ ياخشى ئىپاده قىلىشنىڭ ۋاستىسى سۈپىتىده 
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ىنه بىر مهزگىل ئىچىدىال خهتتاتلىق بهدهئىي ئۇسۇلالر ئارقىلىق ئۆزگهرتىپ، قىسقىغئۆزىنىڭ يېزىقىنى 

  .بويىچه ھهيران قالدۇرارلىق تهرهققىياتالرنى قولغا كهلتۈردى

ئهرهب تىلى سام تىللىرى سىستېمىسىغا تهۋه، ئهرهب يېزىقى بولسا سام تىللىرى سىستېمىسىدىكى   

پ، سوزۇق تاۋۇشالر ئېلىپبهلىك يېزىقالرغا تهۋه بولۇپ، بۇ يېزىقالردا ئۈزۈك تاۋۇشالر يېزىقتا يېزىلى

ئهرهب يېزىقى ۋه ئۇنىڭ سام تىللىرى سىستېمىسىدىكى . قوشۇمچه بهلگىلهر ئارقىلىق ئىپاده قىلىناتتى

باشقا يېزىقالر بىلهن بولغان مۇناسىبىتى ھهققىده ئىلگىرى نۇرغۇن ئىلىم ساھىبلىرى نىسبهتهن 

شىمالىي نى خاتىرىلهيدىغان » ۇرئانق«ئورتاق بىر پىكىرگه كهلگهن بولۇپ، شۇ قاراش بويىچه، 

 يېزىقىنى مهنبه ينهباتىئهرهب يېزىقىغا ئايالنغان مهزكۇر يېزىق ئارامىي يېزىقىدىن كېلىپ چىققان 

 ئهرهب قهبىلىلىرىگه ناھايىتى يېقىن بولۇپال قالماستىن، مۇھىمى ئهرهبلهر يالرنهباتىقهدىمكى . قىلىدۇ

، يهنى يېرىم يالرنهباتىقهدىمكى . اقالپ كهلگهن ئىدىبىلهن يېقىن مهدهنىيهت ۋه سودا ئاالقىسىنى س

سىناي يېرىم ئارىلىدىن تارتىپ تاكى ئهرهب يېرىم ئارىلىنىڭ كۆچمهن چارۋىچى ئهرهب قهبىلىلىرى 

ئۇالر ھىجىر، پېترا ۋه بۇشراالرنى ئولتۇراقالشقان بولۇپ، بولغان زېمىنالردا شىمالى ۋه سۈرىيهگىچه 

 يىلدىن – 150دىن ئىلگىرىكى يالدىبۇ ھاكىمىيهت مى. ت بهرپا قىلغانمىيهمهركهز قىلغان ھالدا ھاكى

 يىلى رىم ئىمپىرىيهسى تهرىپىدىن ھاالك قىلىنغانغا قهدهر مهۋجۇد بولۇپ – 150الدىيه تاكى مى

مۇ يهنه داۋاملىق مهۋجۇد بىراق ئۇالرنىڭ تىلى ۋه يېزىقى، بولۇپمۇ يېزىقى شۇندىن كېيىن. تۇرغان

الر ئۆزلىرى ياشىغان ينهباتى.  يېزىقىنىڭ شهكىللىنىشىگه چوڭقۇر تهسىر كۆرسهتكهنبولۇپ، ئهرهب

  ئارىسىدىكىبۇ تاش ئابىدىلهرزېمىنالردا نۇرغۇن تاش ئابىدهلهرنى قالدۇرۇپ كهتكهن بولۇپ، 

مال ئابىدىسى ۋه ئىسالمدىن ئىلگىرىكى ئهڭ مهشھۇر ئهرهب هل جه يىلغا تهۋه ئۇمم– 250 مىالدىيه

 يىلغا – 328الدىيه مىنىڭ شېئىرلىرى ئويۇلغان ) رىۋايهتلهردىكى مهجنۇن(مرۇل قهيس هئشائىرى 

  يىلغا تهۋه– 568الدىيه زهبهد ئابىدىسى ۋه مى  يىلغا تهۋه– 512الدىيه ، مىنهماره ئابىدىسىتهۋه 

ىللىك ئۆتكۈنچى دهۋرگه ۋهكئهرهب يېزىقىنىڭ شهكىللىنىش دهۋرىدىكى ھهررام ئابىدىسى قاتارلىقالر 

مالدىكى ئالتىنچى ئهسىرگه تهۋه يهنه بىر هئۇممهل ج .لهر بولۇپ ھېسابلىنىدۇدىغان ئابىدىقىلى

  . يېزىقىدىن تۈرلىنىپ چىققانلىقىنى ئىسپاتاليدۇينهباتىئابىدهدىكى يېزىق ئهرهب يېزىقىنىڭ بىۋاسته 
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ېرىم ئارىلىنىڭ مهزكۇر ئابىدىلهردىكى يېزىق ئهرهب يئهرهبچه مهنبهلهرگه ئاساسالنغاندا،   

شهرقىي شىمالىدا، بولۇپمۇ ھىرا ۋه ھىجازدا ئولتۇراقالشقان ئهرهب قهبىلىلىرى ئارىسىدا كهڭ 

 ئهسىرنىڭ باشلىرىدا بۇ يېزىق ئهرهب – 6 ئهسىرنىڭ ئاخىرىلىرى ۋه – 5. ئىشلىتىلىشكه باشلىغان

دىن كېيىنال ئۇزۇن ئۆتمهي، بۇ يېزىق شۇنىڭ. يېرىم ئارىلىنىڭ غهربىگه، جۈملىدىن ھىجازغا تارقالغان

ر ئىبنى ئابدۇل مۈلۈك تهرىپىدىن مهككىگه ىقۇرهيش قهبىلىسىنىڭ ئاقسۆڭهكلىرىدىن بىرى بهش

دهسلهپته بۇ يېزىقنى بىلىدىغان قۇرهيش قهبىلىسىدىكى كىشىلهردىن ئىسالمنىڭ . تونۇشتۇرۇلغان

ئۆمهر ئىبنى خهتتاب، ئوسمان دهسلهپكى مهزگىللهردىكى تهرهققىياتىدا ھهل قىلغۇچ رول ئوينىغان 

، تهلھهت ئىبنى ئابدۇلال، ئهبۇ ئۇبهيده  قاتارلىق خهلىپىلهرئىبنى ئهففان، ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىب

مۇئاۋىييه ئىبنى ئهبۇ سۇفيان قاتارلىقالر بار ئۇمهييه سۇاللىسىنىڭ قۇرغۇچىسى ئىبنى ئهلجهرراھ ۋه 

شىپال، قوشنا شهھهر مهدىنهگه تېزال تارقالغان، بۇ يېزىقنىڭ مهككىده ئىشلىتىلىشىگه ئهگى. ئىدى

ھهمده مهدىنهدىكى ئهۋس، خهزراج ۋه ساقىف قاتارلىق قهبىلىلهرده خهت سهنئىتى ئىشلىرى تېزال 

زهيد ئىبنى سابىت كى مهدىنه شهھرىدىكى مهشھۇر كاتىبالرنىڭ بىرى چاغدى شۇ .قولغا ئېلىنغان

پ خىزمهت قىلىپال قالماستىن، يهنه خهلىپه ئوسمان داڭلىق كاتىبى بولۇمۇھهممهد پهيغهمبهرنىڭ 

  .ئىشلىرىنى تامام قىلغاننى جهملهش ۋه يېزىققا ئېلىش » قۇرئان«دهۋرىده 

 ينهباتىبۇ يېزىق . دهپ ئاتالغان» جهزم«دهسلهپكى دهۋردىكى ئهرهب يېزىقىنىڭ نامى 

رگىچه بولغان ۋاقىتتا ھىرا ۋه ئالتىنچى ئهسىرلهيېزىقىنىڭ تهرهققىياتىنىڭ مهھسۇلى بولۇپ، ئۇنىڭغا 

قهدىمكى سۈرىيه يېزىقىنىڭ تهسىرىده بهلگىلىك ئهنبهر قاتارلىق جايالردا داۋاملىق ئىشلىتىلگهن 

 تۈز ۋه نىڭ جهزم دهپ ئاتالغان بۇ يېزىقتىكى ھهرپلهرنىڭ قۇرۇلمىسى.ۆزگهرتىشلهر ئېلىپ بېرىلغانئ

رنىڭ يېزىلىش نىسبىتىنىڭ ئوخشاش بولۇشى  ۋه ھهرپلههك ئاالھىدىلىكلهرىدتىك بۇلۇڭلۇق بولۇش

قاتارلىق خۇسۇسىيهتلهر كېيىنكى چاغالردىكى كۇفىي نۇسخىسىنىڭ مهيدانغا كېلىشىگه كۈچلىك 

جهزم دهپ ئاتالغان بۇ يېزىق تهدرىجىي تهرهققىي قىلىش نهتىجىسىده بارلىق . تهسىر كۆرسهتكهن

ئىسالم دىنىنىڭ پهيدا بولۇشى بۇ . رىغا چىققانئهرهبلهر ئورتاق قوللىنىدىغان يېزىق سۈپىتىده ئوتتۇ

يهنى، ئالالھ ئۆزىنىڭ ۋهھىيسىنى پۈتۈن ئىنسانالرغا يهتكۈزۈش ئۈچۈن (يېزىقنى مۇقهددهس يېزىق 
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  .دهرىجىسىگه كۆتۈرۈلگهن) تاللىغان يېزىق

  

  مهزگىللهردىكى تهرهققىياتىھهر قايسىخهتتاتلىقنىڭ  .2

  ىياتىقۋرلهردىكى خهتتاتلىقنىڭ تهرهقئىسالم دىنى دهسلهپ تارقالغان ده) 1(

نۇرغۇن . ۇالت دۇنياۋى ھادىسه ئهمهسغخهتتاتلىق ئهلۋهتته يېزىق سهنئىتى، بىراق بۇ مهش

بهزى مىللهتلهرده خهتتاتلىق  خهلق ۋه مىللهتلهر يېزىق سهنئىتى تهپسىلىي تهرهققىي قىلدۇرۇلمىغان،

خهتتاتلىق ئهنئهنىسى ، ئهلۋهتته .رىشكهنۈلۈپ زور تهرهققىياتقا ئېبۈيۈك سهنئهت تهرزىده كۆر

چهكلهرده -بولمىغان خهلقلهردىمۇ گۈزهل قوليازمىالر ھهممه جايدىن ـ مهسىلهن، خۇسۇسىي خهت

بىراق بۇنداق گۈزهل يازمىالر خهتتاتلىق ھهققىدىكى ئومۇمىي بىلىم ۋه تېخنىكا . تېپىلىدۇ

 يهنى ئىسالم دىنى ،ئهسىرده-7 يهمىالدى .توغرىسىدىكى تهسىراتىنى مهنبه قىلغان ئهمهس

گه » قۇرئان كهرىم«مۇھهممهد پهيغهمبهر مۇقهددهس كىتاب  گۈللهنگهن دهسلهپكى مهزگىللهرده،

بىرلىككه  ئاخىرى چېچىالڭغۇ ھالهتتىكى ئهرهبلهرنى ،يىل تىرىشىىش ئارقىلىق 23 تايىنىپ

 بىلهن ىخدىكى تۇنجى سىياسئهرهبلهر تارى كۈچلۈك بىر مىللهت قىلىپ چىقىپ، ئۇالرنى ،كهلتۈرۈپ

 .لىشىنى ئهمهلگه ئاشۇردىېلىككه كگهن دۆلهتنى قۇرۇپ ئهرهب يېرىم ئارىلىنىڭ بىرۈل بىرلهشتۈردىن

ئىسالم دىنىنىڭ گۈللىنىشى ۋه تارقىلىشى ئهرهب يېرىم ئارىلىنىڭ بىرلىككه كهلگهن ۋهزىيىتىنى 

 تهدىرىجى ھالدا  تىلى ئهرهبهلگهنقۇرهيش قهبىلسى ئىشلىتىپ كيهنه  ئىلگىرى سۈرۈپال قالماي،

قۇرئان « .، پۈتۈن ئهرهبلهرنىڭ ئورتاق تىلىغا ئايالندىل دىئالىكىتالرنىڭ ئورنىنى ئېلىپھهرخى

. پ كهلدىئهرهب مىللىتىنىڭ ئورتاق تىلىنىڭ موقۇملىشىشىدا ناھايىتى مۇھىم رول ئوينا»كهرىم

 دىكى مهزمۇنالر ئۇنىڭ،ش بىلهن بىرگهئىسالم دىنىنىڭ ئهڭ ئالىي قانۇنى بولۇ» قۇرئان كهرىم«

، خالىغانچه ئۆزگهرتىپ ئوقۇش ۋه ئۆزگهرتىپ يېزىشقا  ناھايىتى مۇقهددهس بولۇپمۇسۇلمانالر ئۈچۈن

نىڭ تىلى ئهرهب تىلى بولغانلىقى ئۈچۈن، ئىسالم دىنىنىڭ تارقىلىشى » قۇرئان« .بولمايدۇ

لهر ھۆكۈمىرانلىق قىلغان جايالردا ۋه رهبه ئئهرهب تىلىنىڭ ئورنى تىز كۆتۈرۈلۈپ،سهۋهبلىك 

 نى ئۈنلۈك ئوقۇش ۋه كۆچۈرۈپ يېزىش»قۇرئان كهرىم«. مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ئورنى تېز يۈكسهلدى
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 ئېھتىرام بىلهن ، دىنىي ئېتىقاد سهۋهبىدىن بۇ مهشغۇالتالرنى يۈكسهك ئېلىپ ئېيتقاندانۇقتىسىدىن

نى ئۈنلۈك  »قۇرئان كهرىم«ت قىلىپ ئېيتقاندا، ېرككون . بولدىجان كۆيدۈرۈپ ئىلىپ بېرىش الزىم

نى »قۇرئان كهرىم«. رهكېتهلهپپۇز ئۆلچهملىك بولۇشى ك ، دانه- ۋه دانه  ئوچۇقتاۋۇشالرئوقۇغاندا 

قۇرئان « .ىرى بىرلىككه كهلگهن بولۇشى كىرهكقائىدىل ،ر ئۆلچهملىكلهۈرگهن ۋاقىتتا خهتكۆچ

نى ئۈنلۈك ئوقۇش ۋه يېزىش »قۇرئان كهرىم«لهيھىساالمغا ئاال مۇھهممهد ئههتئالالھ ده »كهرىم

ئۇ ئىنساننى . ياراتقان پهرۋهردىگارىڭنىڭ ئىسمى بىلهن ئوقۇغىن«: ھهققىده مۇنداق خىتاب قىلىدۇ

 خهت يېزىشنى )قهلهم بىلهن(ئۇ  .ىكتۇر پهرۋهردىگارىڭ ئهڭ كهرهمل،ئوقۇغىن. لهخته قاندىن ياراتتى

قۇرئان  «،شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ①».بىلدۈردى نهرسىلهرنى هنبىلمىگ  ئىنسانغا.ئۆگهتتى

 بېرىم –دا يهنه ئېلىم » قۇرئان «.الدى ئات دهپ»قهلهم«نامى  سۈرىسىنىڭ-64نىڭ  »كهرىم

ده  »قۇرئان كهرىم«. ئىشلىرىدا قهلهم بىلهن پۈتۈكنى توغرا پۈتۈش ھهققىدىكى مهزمۇنالرمۇ باردۇر

شۇنىڭدىن  .دۇي ئۇچراهردهدىن كۆپرهك ي 121 ئايهتلهرىك بولغان خهت يېزىش بىلهن مۇناسىۋهتل

 ھاياتىي ناھايىتى مۇھىم نالرغا نىسبهتهن ئېلىپ ئېيتقانداخهت يېزىش مۇسۇلما كۆرۋىلىشقا بولىدۇكى،

  .مهجبۇرىيهت تهرزىده تونۇلۇپ كهلگهن

ازاۋهر بولۇپ تېز  ئېتىبارغا س–خهتتاتلىقنىڭ دهسلهپكى دهۋرلهردىن تارتىپال كۆپ دىققهت    

 : تهرهققىي قىلىشىدا ۋه ئىسالم سهنئىتىنىڭ گۈلتاجىغا ئايلىنىشىدا مۇنداق ئۈچ سهۋهب بار

نىڭ تارقىلىشى ناھايىتى مۇھىم »قۇرئان كهرىم«ئىسالم دىنىنىڭ تارقىلىشىدا بىرىنچىدىن، 

ئىككى خىل  بارهتازمادىن ئى ۋه ييغزاكىائ  تارىخ مابهينىده»قۇرئان كهرىم «.ۇپ كهلدىئورۇن تۇت

لهش ۋه كۆچۈرۈپ ىنى ئهستايىدىل خاتىر»قۇرئان كهرىم«. ده ساقلىنىپ ۋه تارقىلىپ كهلدىلىشهك

چى  مۇھىم ۋهزىپىسى ۋه مۇقهددهس بۇريېزىش مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالم دىنىنى تارقىتىشتىكى ئهڭ

 ۋه سۈرىيه جاز،ھىرىلىدىكى ئهينى ۋاقىتتا مهيلى ئهرهب يېرىم ئا ئېيتىشالرغا قارىغاندا، .ھېسابالنغان

نى كۆچۈرۈشنى مهخسۇس »قۇرئان كهرىم«  ئىراق ۋه مىسىردا بولسۇن،ياكىيهمهنده بولسۇن، 

 مۇسۇلمانالرنىڭ نهزىرى بويىچه قارىغاندا، .بار ئىدى خىزمهت ئورنىدا كۆرۈپ كۆچۈرۈپ يازىدىغانالر

                                                        
�. ئايهتلهر– 5 ~ 1، »سۈره ئهلهق«، »قۇرئان كهرىم« ① �
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ىدىللىق بىلهن ناھايىتى گۈزهل لىرىنى ئهستايجۈملى -پ ۋه سۆز نىڭ ھهر بىر ھهر»قۇرئان كهرىم«

كۆچۈرگۈچىنىڭ بهلكى يهنه  ھتىياجى بولۇپال قالماي،ېيېزىش پهقهتال ئىسالم دىنىنىڭ تارقىىشىنىڭ ئ

  ساناپ تۈگهتكۈسىز بولغان بىر خهيرىلىك ئىشىساۋابئهجرى  كۆرسهتكهن خىزمىتى ۋه مۇشۇ ئىشتا

ئۈچۈن ئوقۇش ۋه يېزىشنى بىلىش ئىسالم دىنىنى تېخىمۇ ياخشى تارقىتىش  .دهپ تونۇلىدۇ

 شۇڭالشقا، . تهخىرسىز ۋهزىپىسىگه ئايالنغانھلقىپ ئۆتۈپ كېتهلمهيدىغانمۇسۇلمانالرنىڭ 

كاتىباتلىق ۋه ئىسالم دىنىنىڭ دهسلهپكى تارقىلىش باسقۇچىدا پهيغهمبهر پهيغهمبهر مۇھهممهد 

 مهدهنىيهت ئۆگىنىشكه ھابىلهرنىسا ئهھمىيهت بهرگهن ۋه ۆپخهتتاتلىقنى ئۆگۈتۈش ۋه تارقىتىشقا ك

شۇنىڭدىن باشالپ مۇسۇلمانالر ئارىسىدا خهت يازااليدىغان ۋه  .رىغبهتلهندۈرۈپ تۇرغان

ئىسالم   قۇرۇلغاندىن كىيىن،ىده ئىسالم ھاكىمىيىتىمهدىن .ئوقۇيااليدىغانالر كۈنسىرى كۆپهيگهن

مبهر خهتتاتلىقنىڭ دىن ڭهيتىش ئۈچۈن مۇھهممهد پهيغهېدىنىنىڭ تارقىلىش دائىرىسىنى ك

 دىپلوماتىيه مۇھهممهد پهيغهمبهر  ئۆز زامانىدا.تارقىتىشتىكى رولىنى چوڭقۇر تونۇپ يهتكهن

ئهتراپتىكى دۆلهتلهرنىڭ پادىشاھلىرىغا ياكى قهبىله باشلىقلىرىغا كۇفى نۇسخىسىدا  ،ئىشلىرىدا

چه ىخاتىرلىنىش.  قىلغان ئىدىدهۋهتىنىغا كىرىشكه  ئۇالرنى ئىسالم دىپيېزىلغان خهتلهرنى ئهۋهت

تهسىرى ھهققىده مۇنداى خاتىره  دىپلوماتىيه ئىشلىرىدىكى نىڭ ئهينى دهۋردىكىئهرهب خهتتاتلىقى

ڭ بىر ۋهزىرى ئۇنىڭغا پادىشاھلىقىنىئهسىرده رىم پادىشاھى ئابباسىيالر  -9 يهتهخمىنهن مىالدى: بار

مهن ئهزهلدىن ئهرهبلهرنىڭ «:  ھالدابهرگهن خهتنى كۆرۈپ ھهيران بولغانئىبهرتىپ يېزىپ 

نىڭ شۇ يېزىقىمىنىڭ ئۇالرنىڭ  .بۇنىڭدىنمۇ گۈزهلرهك شهكىلدىكى نهرسىللىرىنى كۆرۈپ باقمىغان

 قىسقىسى، .كهن ئىدېگهن ».ئۇالر ئۆزىدىن ھالقىپ كىتىپتۇ .قهدهر گۈزهللىكىگه ھهۋىسىم كېلىدۇ

رىلهش ۋه كۆچۈرۈش ئىشلىرىدا شۇنداقال باشقا نى خاتى» قۇرئان«ئهينى دهۋرده مۇھهممهد پهيغهمبهر 

خهت ئاالقىلىرىده يېزىقنىڭ رولى ۋه كاتىباتلىق مهسىلىلىرىگه كۆپ ئېتىبار قىلىپال قالماستىن، بهلكى 

 جۈملىلهرنى قانداق يېزىش ئۈستىده بهزى –دىكى سۆز » قۇرئان«يهنه ئۆز ۋاقتىدىكى خهتتاتالرغا 

  .كۆرسهتمىلهرنىمڭ بهرگهن

لهر ئىسالم دىنىنى تارقىتىش ىخهلىپ ھهر قايسى يىن،ې كۋاپات بولغاندىنمهد پهيغهمبهر مۇھهم  
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خهتتاتلىقنىڭ ،  ۋارىسلىق قىلىپمۇھهممهد پهيغهمبهرنىڭ ئىرادىسىگه ۋهزىپىسىنى تامامالش ئۈچۈن،

 ئۈزلۈكسىز هربىيه ئىشلىرىنىشىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان مهدهنىيهت تىياخشىلىنىش ۋه ئومۇملىش

قۇرئان «ئهڭ تهخىرسىز بولغان ۋهزىپه   ۋهئالدى بىلهن ئهڭ گهۋدىلىك شۇ چاغدا .امالشتۇردىداۋ

ئۇالر مۇھهممهت پهيغهمبهرنىڭ ھايات  .ئىدى كۆچۈرۈپ چىقىش بىر نۇسخامۇكهممهل دىن »كهرىم

 سابىت قاتارلىق بىر قىسىم كىشلهرنى بۇ ۋهزىپىنى تامامالشقا نىبئىۋاقتىدىكى پۈتۈكچىسى سهيىد 

قۇرئان «يهت يۈرگۈزگهن مهزگىلده ىئوسمان ھاكىمخهلىپه يىلى - 651مىالدىيه . ئورۇنالشتۇردى

شۇنىڭ بىلهن مهخسۇس ئادهم . نىڭ دهسلهپكى بېكىتىلگهن نۇسخىسى روياپقا چىقتى»كهرىم

دىن يهتته پارچه كۆچۈرگۈزۈپ مهككه، مهدىنه، دهمهشهق، » قۇرئان كهرىم«تهيىنلهپ 

ئۇنىڭدىن باشقا .  ساقلىدىغا بىردىن ئىبهرتىپ ۋه يهمهن قاتارلىق جايالرن،بهسره، بهھرهيۇفهك

نى كۆچۈرۈپ »قۇرئان كهرىم«قهبىلىسىده  قفهىف شهھرىدىكى سئئۆمهر بىلهن ئوسمان يهنه تا

ئاڭالشالرغا قارىغاندا،  .كۆپلهپ كۆچۈرتكۈزۈپ ساقلىدى ۋه تارقاتتىيازىدىغانالرنى تهيىنلهپ، 

ئهلى قاتارلىقالرنىڭ ئۆزىمۇ ئهينى ۋاقىتتىكى ماھىر   ۋه خهلىپهئوسمان ه خهلىپئۆمهر،خهلىپه 

قهدىرلهشكه خهتتاتلىق ئهينى ۋاقىتتا ناھيىتى  لىشقا بولىدۇكى،ېكۆرۈۋ .خهتتاتالردىن ئىكهن

نى كۆچۈرۈشتىن ئىبارهت بۇ »قۇرئان كهرىم«بولۇپمۇ  .ئهتكه ئايالنغانرىشكهن بىر خىل سهنېئ

  ۋه ئىخالسىنھې كۆچۈرۈپ پۈتۈن زنى» قۇرئان كهرىم«ورۇنداش جهريانىدا، نى ئمۇقهددهس ۋهزىپى

 بى ئوتتۇرىغا قويۇلۇپال قالماي، تهلى كۆچۈرۈش- بىلهن ناھايىتى رهتلىك، خاتاسىز ھالدا يېزىش

تېخىمۇ ئۇنى  پ،لۈرى مۇكهممهللهشتۈرۈې بارغانسنىتىىخهتتاتلىق سهنىئيهنه خهتتاتالر بهلكى 

ھالغا ئېلىپ كېلىش يولىدا ھۆرمهت تۇيغۇسى بېرىدىغان   ۋهئېغىر بېسىق ،ه سالماقئادهمگ جهزبىدار،

  .كۆپ ئىجتىھادالرنى كۆرسهتتى

  بېزىكى بولسا ئۈچ خىل بېزهكھۆسنخهتئىسالم بىناكارلىق سهنىئىتىده  ىنچىدىن،كئىك

ۇھىم نىڭ ئىچىدىكى م) بېزىكىھۆسنخهتئۆسۈملۈك بېزىكى،  لىك نهقىش بېزىكى،هرىيتېگىئوم(

 قۇرۇلۇشلىرىدا مۇقهددهس كىتابالردىن ئېلىنغان ئۈزۈندىلهر جىدبولۇپمۇ مهس. دۇرمهزمۇنالرنىڭ بىرى

 دىن بىرىگهئهڭ مۇھىم ئاالھىدىلىكلىرى نىڭبىناكارلىقى ئىسالم  ئۇبولۇپ،ئويۇلغان ياكى يېزىلغان 
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ئهڭ   ئهڭ گهۋدىلىك،لهر ئىسالم بىناكارلىقىدىكىجىدمهس باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا،. ئايالنغان

 مهسجىد ئىسالم دىنى قهيهرگه تارقالسا شۇ يهرگه چوقۇم كى،ھهممىگه ئايان .ۋهكىللىك نامايهندىدۇر

ئومۇمهن مۇسۇلمانالر تارقالغان جايالرنىڭ ھهممىسىگه  ياكى دېيىشكه بولىدۇكى، .قۇرۇلىدۇ

لۇشالردا ئهڭ ئهمهلىي قىممىتى بۇ قۇرۇ سهنئهت نۇقتىسىدىن قارىغاندا، . بولىدۇلهر قۇرۇلغاندىجمهس

تۈۋرۈك  مېھراب،  ئىچىدىكى تام،مهسجىد .خهتلهردۇربىزهك يهنىال نهپىس بولغان ھۆسنبولغان 

بۇ قهدىمدىن  .لهر بىلهن ئايهتلهر ئويۇلىدۇھۆسنخهتقاتارلىق ئورۇنالرغا ھهرخىل نۇسخىدىكى 

شۇڭا  .ككىگه ئايالنغانلهرنىڭ ئورتاق ئاالھىدىلىمهسجىد مۇتلهق كۆپھازىرغىچه بولغان 

 بىزهكلىرىده يېڭى مهسجىدرهڭگارهڭ خهتتاتلىق سهنىئتىمۇ ،لهرنىڭ قۇرۇلۇشىغا ئهگىشىپمهسجىد

ناھايىتى ھهيۋهتلىك بولغان مهدىنهدىكى  .سۈپىتىده شهكىللىنىپ ئوتتۇرىغا چىقتىبىر سهھىپه 

 شۇنداقال مىسىر، ى،دمهسجىره بهس ى،مهسجىد هتارىخى ئۇزۇن بولغان كۇف ى،مهسجىدپهيغهمبهر 

 لهردىكى بىزهكلهرده رهڭگارهڭ،مهسجىدھىندىستان قاتارلىق جايالردىكى بىر قىسىم چوڭ  تۈركىيه،

 لهر ئهرهبلهرنىڭ خهتتاتلىقىنىڭ تهڭداشسىز،ھۆسنخهتبۇ  .لهر بارھۆسنخهتئۇسلۇبى ئاالھىده بولغان 

 ئهرهب ئىسالم ئۇ .رهلهيدۇې ئىكهنلىكىنى گهۋدىلهندۈرۈپ بسهنئهتئهڭ يۈكسهك 

دۇنيا مهدهنىيهت خهزىنىسىدىكى پارقىراق  سهنىئتىدىكى قىممهتلىك بايلىق،-مهدهنىيهت

  .تۇرمهرۋايىت

پهقهت بىرال بولغان ئالالھقا چوقۇنۇشنى ئىتىراپ  بۇتپهرهسلىككه قارشى تۇرۇش، ئۈچىنچى،      

 ده،ئىتىقادنىڭ تهسىرىىل بۇ خ .دۇرمانا بۇ ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسلىق ئىتىقاد يولى ـــ قىلىش

ۋه مۇھهممهد پهيغهمبهرنىڭ ھهدىسلىرىدىكى ئاالقىدار » قۇرئان كهرىم«  سهنئهتكارالرمۇسۇلمان

رهسساملىق سهنىئتىدىكى ئادهم ۋه ھهر خىل روھى بار بولغان نهرسىلهرنى  ،كۆرسهتمىلهرگه ئاساسهن

 گىياھالرنى،-هر خىل گۈلبهلكى پۈتۈن زېھنىنى ھ مىسى قىلماستىن،ېئۆزىنىڭ ئىجادىيهت ت

بىلهن گىياھ رهسساملىق ئىجادىيىتى - گۈل دهرهخلهرنى سىزىشقا مهركهزلهشتۈرۈپ،

 ۋه تهرهققىياتقا كهئىجادىيىتىمۇ دهل مۇشۇ ئامىل ئاساسىدا گۈللىنىشخهتتاتلىق .شۇغۇلالنغان

  بهلكى ستىن،بىرال سهۋىيهده توختاپ قالما خهتتاتلىقى شهكىللهنگهندىن كېيىنئهرهب  .ئېرىشكهن
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ئهرهب خهتتاتلىقىنىڭ شهكىل  كه ئايلىنىپ،سهنئهت لىك ئىجادىيىتمۇ ماس قهدهمشئهرهبلهرنىڭ نهق

 بىلهن نهقىش ئارقىلىق ھۆسنخهتشۇڭالشقا خهتتاتالر . يارىتىشى بىلهن ماسلىشىپ كهتكهن

تىنى تېخىمۇ بىر ىئارا گىرهلهشتۈرۈش ئارقىلىق خهتتاتلىق سهنىئ- ئۆز ئۇالرنى بىزهشنى بىرلهشتۈرۈپ،

   .كۆتۈردىيۈكسهكلىككه بالداق يۇقىرى 

 يېزىقىنىڭ بىرلىككه -ىن كۆرۈنۈپ تۇرۇپتىكى، ئهرهب تىلالرد پاكىتيدىكى تارىخىىرىيۇق       

 مۇھهممهد، نىڭ ئۆلچهملىك نۇسخىسىنىڭ روياپقا چىقىشىغىچه »قۇرئان كهرىم«كېلىشىدىن 

نىڭ تارتىپ ساھابىلهرىق بىلهن باشالمچىلىق قىلىشىدىن ئاكتىپلكىتابهت ئىشلىرىدا نىڭ پهيغهمبهر

  ئىسالم دىنىنىڭ بۇتپهرهسلىككه قارشى تۇرۇشگىچه،پۈتۈن كۈچى بىلهن ئۆز ئهمهلىيىتىده كۆرسىتى

  ئېلىپ بېرىشىغىچهىتىئىجادىيخهت سهنئىتى  خهتتاتالرنىڭ ئىخالس بىلهن ئهقىدىسىدىن تارتىپ

گۈللىنىشى ئهرهب خهتتاتلىقىنىڭ شهكىللىنىشىگه چوڭقۇر تهسىر  ئىسالم دىنىنىڭ بولغان جهرياندا،

يۇقىرقىالرنى ئومۇمالشتۇرغاندا،ئىسالم دىنىنىڭ دهسلهپكى مهزگىلىدىكى ئهرب  . كهلدىكۆرسىتىپ

خهتتاتلىقىنىڭ شهكىللىنىش ۋه تهرهققىي قىلىش جهرىيانى ئهرهب خهتتاتلىقى بىلهن بىلهن ئىسالم 

ق ئىكهنلىكىنى، ئىسالم دىنىنىڭ تهسىرى بولمىغان بولسا جاھان ئهھلىنى دىنىنىڭ قويۇق باغلىنىشلى

شۇڭا ئهرهب  .رىدۇېمهستخۇش قىلغان ئهرهب خهتتاتلىقىنىڭ بولمايدىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ ب

ھهم ئهرهب . دهيمىزسهنئهتخهتتاتلىقىنى ئىسالم دىنىنىڭ ھامىيلىقىدا ئۆسۈپ يىتىلگهن يۈكسهك 

لقىنىڭ ۋه دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ دۇنيا مهدهنىيىتىگه قوشقان ئۇلۇغ تۆھپىسى خهتتاتلىقىنى ئهرهب خه

  .دهيمىز

ئهمما ئهرهب خهتتاتلىقىدا دهسلهپكى دهۋرلهرده ئوتتۇرىغا چىققان نۇسخىالر كۆپ ئهمهس، 

) ئهگمه ۋه يۇمۇالق(ئهرهپ يېزىقى دهسلهپتىال مۇقهۋۋهر ۋه مۇدهۋۋهر  شهكىل نۇقتىسىدىن قارىغاندا،

تىن ئىبارهت ئىككى چوڭ كاتىگورىيىگه ) سوزۇلغان ۋه تۈز سىزىقلىق(هن مهبسۇت ۋه مۇستهقىم بىل

يۇمشاق بهزى مهنبهلهرده تهرجىمه قىلىنغاندا بىرىنچى گۇرۇپپىدىكىلىرى  بۇالر يهنه. ئايرىلغان

ئىككى نۇسخىالر دهپ، ئىككىنچى گۇرۇپپىدىكىلىرى قاتتىق نۇسخىالر ياكى قىرلىق نۇسخىالر دهپ 

ق ۋه هپته بارلىققا كهلگهن مائىل، مهشدهسل. خىل تهرجىمه قىلىنىپ ئىشلىتىلگهن ئهھۋالالرمۇ بار
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گه مهنسۇپ بولغان بولسا، باشقا بارلىق چىرماش نۇسخىالر هگورىينۇسخىلىرىنى ئىككىنچى كاتېكۇفىي 

بولۇپ، ئاز ساندىكى ئهمما مۇنداق ئايرىش بهزىده مۇتلهق ئهمهس . گه تهۋهدۇرهگورىيىېبىرىنچى كات

. ىلىرىدا ھهر ئىككى گۇرۇپپىدىكى نۇسخىالرنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى تېپىلىدۇبىر قىسىم خهت نۇسخ

ق نۇسخىلىرى ئىسالم ى، مائىل ۋه مهشفۇسۇت ۋه مۇستهقىم نۇسخىالرغا تهۋه بولغان كمهببۇالردىن 

ئهمما چىرماش . لىغانبارلىققا كېلىشتىن ئىلگىرىال قىسمهن دائىرىلهرده ئىشلىتىلىشكه باش

نىڭ بارلىققا كېلىش دهۋرى ئىسالمنىڭ ) مۇقهۋۋهر ۋه مۇدهۋۋهر گۇرۇپپىسىغا تهۋه نۇسخىالر( نۇسخىالر

يېزىلغان چىرماش نۇسخىالر قوپال، تهرتىپسىز،  دهسلهپته .دهسلهپكى چاغلىرىغا توغرا كېلىدۇ

ن بولۇپ، بۇ جهھهتته ئۇالر شۇنداقال ئادهتتىكى ھۆججهت ۋه نهرسىلهرنى يېزىشتا ئىشلىتىلگه

  .نى خاتىرلهشكه ئىشلىتىلگهن كۇفىي نۇسخىسىدىن پهرقلىنىدۇ» قۇرئان«

  تارىختىكى ئېمپرىيهلهر دهۋرىدىكى ئهرهب خهتتاتلىقى) 2(

نىڭ يۈكسهك تهرهققىي ) مهدهنىيهت(ۋه خهتتاتلىق مهرىپهت ) يېزىش( ئىبىن خالدۇن يېزىق

بۇ . نىڭ چۆكۈشىگه ئهگىشىپ چېكىنىدۇ دهپ كۆرسهتكهنقىلغان مهزگىللىرىده گۈللىنىدۇ، ئۇ

تارىختا قهيهرده ئىسالم . ئهمما ئۇالر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهت بولسا تولىمۇ نازۇكتۇر. شهكسىز توغرا

گۈللهنگهن بولسا، شۇ يهرلهرده يهرلىك مهدهنىيهتلهرده ئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى خهتتاتلىق شۇ 

ئابباسىيالر خانلىقى   سۇاللىسىدىن باشالپ،ئۇمهۋىيلهر .ا باش كۆتۈردىلهرنىڭ نهزىرىچه قايتخهلق

  سۇاللىسىدىنئۇمهۋىيلهر ۋه كىيىنكى سۇلتانلىقلىرى هملۇكم ،هييۇبئ شۇنداقال مىسىرنىڭ فاتىمه،

  جهريان بولسايگىچه بولغان مىڭ يىللىق تارىخى )1924 ~ 661(سىهمپىرىيې ئ تۈركتاكى ئوسمان

بۇ دهۋرلهرده ئهرهب  .نىڭ شهكىللىنىش، تهرهققىي قىلىش ۋه گۈللىنىش دهۋرىدۇرئهرهب خهتتاتلىقى

رىشىپال ې مۇكهممهللهشتۈرۈشكه ئئىسالھات ۋهخهتتاتلىقى ئهسلىدىنال بار بولغان ئۇلى ئاساسىدا 

. لهشتۈرۈلدىهرهتلهندى ۋه نهزهرىي  ئىلگىرلىگهن ھالدا قېلىپالشتۇرۇلدى،تېخىمۇقالماي، بهلكى يهنه 

ۇپمۇ، بۇ جهرياندا ھهرقايسى دهۋرلهردىكى خهتتاتالر ئۈزلۈكسىز تىرىشىش ئارقىلىق ئهستايىدىل بول

شۇنىڭ بىلهن ئهرهب خهتتاتلىقى يېپيېڭى  .يۈرهكلىك ھالدا يېڭىلىق ياراتتى ئومۇمالشتۇرۇپ،

  .رگه كىردىئالتۇن دهۋ ،قهدهم قويۇپتهرهققىيات باسقۇچىغا 
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 ۋه تارقىلىشىغا ئهگىشىپ ئهرهب خهتتاتلىقىمۇ ئهرهب ئىسالم دىنىنىڭ گۈللىنىشى      

دهسلهپكى قهدهمده جهنۇب ۋه . تىلدىېلىشى بىلهن ساغالم ئۆسۈپ يېيېزىقىنىڭ بىرلىككه ك-تىل

  .هندىلشىمالنىڭ ئوخشاش بولمىغان ئۇسلۇبتىكى خهتتاتلىقى شهكىل

 خهلىپه دهپ ئاتىلىپ، هبى مۇئاۋىيىسۈرىيىنىڭ نائ )يىلى-40 ھجىرىيه( يىلى- 661 يهمىالدى    

شۇنىڭدىن كىيىن ئهرهب . ت قىلىپ بهلگىلىدىتهخقنى پاي سۇاللىسىنى قۇرۇپ، دهمهشئۇمهۋىيلهر

 ئۇمهۋىيلهر. دهنىيهت مهركىزى مهدىنهدىن دهمهشققه يۆتكهلدىيېرىم ئارىلىنىڭ سىياسىي، مه

ارىسلىق قىلىش ۋه  ئهرهب مهدهنىيىتىگه ۋىلهرخهلىپ ھهر قايسى دهۋرىده )749- 661( سۇاللىسى

ئۇالر قهدىمكىلهرنىڭ ئهنئهنىسىنى قوبۇل قىلىپال  .تهرهققىي قىلدۇرۇشقا تېخىمۇ ئهھمىيهت بهردى

تى ئهرهب ىخهتتاتلىق سهنئ .بهلكى يهنه يېڭى مهدهنىيهتلهرنى ماھىرلىق بىلهن ياراتتى قالماي،

 .مۇيهسسهر بولدى بۆلۈشكه ي ھالدا ئاالھىده كۆڭۈلىئىتهب  قىسىمى بولۇپ،يتهشكىلى مهدهنىيتنىڭ

ئهينى  .قىلدىتهرهققىي  يهنىمۇىده دهۋر  سۇاللىسىئۇمهۋىيلهرلىرى كۇفى ۋه نهسخ نۇسخى_،مهسىلهن

پ ق ئىتىپهر ئۆلچهملىك يېزىشقا،  نۇسخىسىنى نهپىس، كىشىلهر ئومۇميۈزلۈك ھالدا نهسخۋاقىتتا

رهب يېزىقىدىكى سوزۇق تاۋۇشالرغا يهنى ئه(ھهرىكىلهر ئۇنىڭغا .  قواليلىق دهپ قارىغانئوقۇشقا

نى  »قۇرئان كهرىم «هشتۈرۈشنى قويۇپ تهلهپپۇزىنى ئۆلچهمل) ۋهكىللىك قىلىدىغان بهلگىلهر

شۇڭالشقا كىيىنكى . ئاالھىده ئهھمىيهتكه ئىگه بولغان  توغرا ئوقۇشقا پايدىلىق بولۇپ، ،ئۆلچهملىك

ئىزچىل ھازىرغىچه   قىلىنغان بولۇپ،كۆچۈرۈش خىزمىتىده مۇشۇ نۇسخا ئاساس» قۇرئان كهرىم«

 50 كۇفى نۇسخىسىنىڭ تۈرلىرىمۇ گىچهىنىڭ ئاخرقى دهۋرلىر سۇاللىسىئۇمهۋىيلهر .ۋاتىدۇىقوللىنىل

ئهرهب مهنبهلىرىده قهيت قىلنىشىچه، ئۇمهييه خهلىپىلىكى دهۋرىده . نهچچه خىلغا يهتكهن ئىدى

 ۋه سۇلۇستىن ئىبارهت  تۇمار، جهلىل، نىسفك بىر خهتتاتئىسىملى )770-؟( قۇتبهھ ئهل مۇھهررىر

 بهزى ئهرهب تارىخ كىتابلىرىنى ۋه شېئىر ائۇ مهزكۇر نۇسخىالرد. تۆت نۇسخنى ئىختىرا قىلغان

مهدىنىدىكى پهيغهمبهر مهسجدىنىڭ مېھرابى جهلىل نۇسخىسدا يېزىلغان . دىۋانلىرىنى كۆچۈرگهن

ۋرىدىكى يهنه بىر مهشھۇر خهتتات خالد ئىبىن ئۇمهييه ده. ئايهتلىرى بىلهن بېزهلگهن» قۇرئان«

شۇ نهرسه . گهنرنى كۆچۈ» قۇرئان« ئۇ تۇمار ۋه جهلىل نۇسخسىدا خېلى كۆپ ،ئهلھهيياج بۇلۇپ
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 تۇمار نۇسخسى خهتنىڭ سىزىقلىرى تىك ۋه چوڭ يېزىلدىغان نۇسخا بولۇپ، جهلىل ،ئېنىقكى

ىغان، ئهمما سىزىقالر ئهگرى تارتىلدىغان نۇسخسى بولسا خهتلهر تۇمار نۇسخسىدىكىدهك چوڭ يېزىلد

نىسىف ۋه سۇلۇس نۇسخلىرى جهلىل نۇسخسىغا ئوخشاپراق كېتىدىغان، . نۇسخنىڭ نامى ئىدى

لىك بولۇپ، دېگهنئهرهبچه يېرىم  »نىسف«. ئادهتتىكى يازمىالرنى يېزىشتا قوللىنىلغان نۇسخا ئىدى

لهرنىڭ يېرىمىچىلىك ھهرپر نۇسخىسدىكى بۇ نام مهزكۈر نۇسخسىدىكى خهتلهرنىڭ جهلىل ۋه تۇما

ئاساسى ئۆلچهم سۈپىتىده  )ا(تۇمار نۇسخىسدا ئهلىف ، يهنى. يېزىلدىغان ئاالھىدىكتىن كهلگهن

 )تۈكىنىڭ(تال قىلىنىڭ  24نىڭ كهڭلىكى ئاتنىڭ ) ا(ئېلىنىغان بۇلۇپ، ئۇنىڭدا ئهلىف 

ده  ) مهنىده دېگهنئۈچتىن بىر  (ۋه سۇلۇس) يېرىم (ف نىس، مهكېد. كهڭلىكىدهك بولسا بوالتتى

 ئۈچتىن  ۋهنىڭ يېرىمىچىلىك) ا( نىڭ كهڭلىكى تۇمار نۇسخىسىدىكى ئهلىفھهرپ) ا(ئهلىف 

   .بىرىچىلىك بوالر ئىدى

 نىسىف ۋه سۇلۇس نۇسخلىرى ئهمهلىيهتته تۈز ،دههئهمما يۇقىرقىغا ئوخشىمايدىغان بىر نهزهرىي     

دهپ   نۇسخىالردا ئىگىلهيدىغان نىسبىتى ئاساسىدا يېزىلىدۇتارتىلىدىغان سىزىقالرنىڭ چىرماش

 سىزىقلىرىنىڭ ئۈچتىن بىر قىسىمى تۈز ھهرپنۇسخسىدا ) ئۈچتىن بىر(مهسىلهن، سۇلۇس . ىدۇقارىل

نىڭ ئۆز هئهلۋهتته يۇقىرقى ئىككى نهزهرىي. ... دهكدېگهنتارتىلدىغان سىزىقالدىن تهشكىل تاپىدۇ، 

  .  بارئالدىغا بهلگىلىك ئاساسى

ئهرهب مىللىتىنال ئاساس قىلغان بىلهن، شى ۇنىڭ قۇرۇل )1258-749( ئابباسىيالر سۇاللىسى

ئهرهب ئهمهس بولغان  شۇنداقالئهرهبلهر خوجايىن بولغان،  دۆلهت تۈزۈلمىسىگه خاتىمه بېرىپ،

بۇ  . مهيدانغا كهلدى»ئىسالم ئمپريىسى-ئهرهب«نورغۇنلىغان مۇسۇلمانالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 

ئهرهب مهدهنىيىتىنى گۈللهندۈرۈش، كېڭهيتىشكه پايدىلىق ئامىل ۋه ئاساسلىق ھهركهتلهندۈرگۈچ 

ئهرهب خهتتاتلىقىنىڭ تهرهققىياتى ۋه گۈللىنىشى ئۈچۈن كهڭ  شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، .كۈچ بولدى

سىياسىي، نىڭ ه ئهينى ۋاقىتتىكى ئمپرىيسۇاللىنىڭ پايتهختى باغدادبۇ . ندىزېمىن ھازىرال

ھهرقايسى مىللهت ۋه رايونالرنىڭ دانىشمهنلىرى،  ، مهدهنىيهت مهركىزى بولۇپ،ىيئقتىساد

ئۆلمالىرى، شائىرلىرى، مهشھۇر ئهدىبلىرى ۋه سهنئهتكار خهتتاتلىرى ئۈزلۈكسىز ھالدا ئوردىغا - ئالىم
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، ئۈستىده ئىزدىنىپ سىرالر ئىلمىي ئارا پىكىر ئالماشتۇرۇپ ۋه ئىلىم تهھسىل قىلىپ،-ئۆز يىغىلىپ،

ئهرهب خهتتاتلىقى مۇشۇنداق ۋهزىيهتته،  . ۋهزىيهتنى بارلىققا كهلتۈردىبىر قاتار گۈللهپ ياشناشتهك

  تهكشى تهرهققىياتقا نائىل بولۇشتهكىده سېلىنغان ياخشى ئۇل ئاساسىدا،دهۋر  سۇاللىسىئۇمهۋىيلهر

شالنغاندىن كېيىن، چىرماش نۇسخىالر ئابباسىيالر خهلىپىلىكىنىڭ زامانى با .ۋهزىيهت شهكللهندى

  .جۈملىدىن چىرماش نۇسخىالرغا نام بېرىش مۇشۇ دهۋهردىن باشالندى. بهزى تهرهققىياتالرغا ئېرىشتى

 ھدهپ ئاتالغان ئبنى مۇقله »ئۈچ داڭدار خهتتات«ىدىكى دهۋر سۇاللىسى ئابباسىيالر 

رلىق خهتتاتالر مۇشۇ اقات )1298-؟( مىىسياقۇت مۇستهئ ،)1022-؟( بهۋۋابئهلئىبنى  ،)886-940(

ئۇالر ئالدىنقى خهتتاتالرنىڭ . دىكى نورغۇن خهتتاتالر ئىچىده ئهڭ داڭلىقلىرىدىن ئىدىدهۋر

 يېڭىچه ھۆسنخهت نۇسخىلىرىنى ئىجاد ئىجادىيىتى ئاساسىدا ئهستايىدىل تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىپ،

، ۆلچهملىرىنى ئومۇالشتۇرۇپ ئيېزىلىشھهرخىل خهت نۇسخىلرىنىڭ قىلىش بىلهن بىرگه، 

نىڭ ئبۇنىڭ ئىچىده ئبنى مۇقله. ىنى تۈزۈپ چىقتىلىرتىنڭ ئاساسلىق قائىدىىخهتتاتلىق سهنئ

  نۇسخسى،مالشتۇرغان كۇفى نۇسخىسى، نهسخىقۇرهتلهپ مئۇ . تۆھپىسى ناھايىتى زور بولدى

 نۇسخىسى هۇقئر،  نۇسخىسىقهقمۇھهق رهيھانى نۇسخىسى، ئجازهت نۇسخىسى، سۇلۇس نۇسخىسى،

يىن ېك .ىرى ئاللىقاچان ئهرهبلهرنىڭ تارىخنامىلىرىگه كىرگۈزۈلگهن ئىدىنۇسخىلخهت قاتارلىق 

دىن باشالپ دهۋرشۇ . دهپ ئاتىدى »سىنىڭ ئاتىسىهئهرهب خهتتاتلىقى نهزهرىي« كىشلهر ئۇنى

ڭ تۈرى ئون ىالرنىنۇسخ قائىدىلهشتۈرۈلگهن ھهر خىل خهت نۇسخىلىرى بارلىققا كېلىشكه باشالپ،

مهسچىتلهرنىڭ تاملىرىنى زىننهتلهش،  نى كۆچۈرۈپ يېزىش،»قۇرئان كهرىم«. نهچچه خىلغا يهتتى

 تۆھپىلهرنى خاتىرلهش قاتارلىق ھهر قايسى تهرهپلهرده ي ۋه تارىخىيېزىشپهرمانلىرىنى  -ئهمىر ئوردا 

 . كهم بولسا بولمايدىغان ئامىلغا ئايالندىقىئهرهب خهتتاتلى

ورچىلىق، پارپھهيكهلتاراشلىق، رهڭلىك  تى رهسساملىق،ى خهتتاتلىق سهنئ،باشقابۇنىڭدىن 

 قاتارلىق )كىتاب كۆچۈرۈش ۋه مۇقاۋا ئىشلهش(هتچىلىك كهشتىچىلىك ۋه كىتاب چىلىق،ىتوقۇم

ئامىلالر  بۇ . ئىدى كۈچىنى نامايهن قىلغانيھرىې سهنئهتلهردىمۇ ئۆزىنىڭ غايهت زور ستلىكزىننه

خهتتاتلىقنى قهدىرلهش  .ئاتاققا ئىگه بولدى- اتالر جهمئيهتته يۈكسهك نامسهۋهبلىك خهتت
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يهنه بىر قىسىم كىشىلهر ئۈچۈن ئېلىپ   قالماي،گه ئايلىنىپالجهمئيهتنىڭ بىرخىل ئومۇمىي ئادىتى

  .الدىئېيتقاندا،خهتتاتلىق مهنسهپكه ئولتۇرۇش ۋاستىسى ۋه يۇقىرغا ئۆرلهشنىڭ شوتىسى بولۇپ ق

يهنى   دهۋرىدىكى مهدهنىيهت گۈللهپ ياشنىغان مهزگىللهرده،سۇاللىسىئابباسىيالر 

ئهسىرنىڭ كىيىنكى يېرىمىدا جۇڭگونىڭ قهغهز ياساش تېخنىكىسى ئهرهبلهرگه تارقىلىپ ئهرهبلهر -8

ئۆسۈملۈك قهغىزى قاتارلىق قهغهزلهرنىڭ  ئهزهلدىن ئشىلتىپ كىلىۋاتقان قوي تىرىسى قهغىزى،

كۆڭۈلدىكىدهك  نهرخى تۆۋهن،نهر خهتتاتلىقىنىڭ تهرهققىياتى ئۈچۈن تهئهرهبل ئورنىنى ئېلىپ،

مىنىدا ئولتۇراقلىشىپ قالغان ېئهرهب ز خاتىرلىنىشچه،. رىيالى بىلهن تهمىن ئهتتىېيېزىقچىلىق مات

رىيال قىلىپ قهغهز ياساش تېخنىكىسىنى سهمهرقهنتكه ېئهسىرلهر زىغىر ياكى كهندىر ئۇۋىقىنى مات

ه ھارۇن پخهلى .يىلى باغدادتا تۇنجى قهغهز زاۋۇتى قۇرۇلدى-794 يهمىالدى .گهنئېلىپ كىر

يىن ې بۇنىڭدىن كداھۆكۈمهت ئورگانلىرى بۇيرۇق چۈشۈرۈپ،بهرمهكىي ر هئفهشىدنىڭ ۋهزىرى جهر

يىلىغا - 891مىالدىيه  .دىنتىدىغانلىقى جاكارالىپ، تاختا قهغهز ئىشىللۇ ئهمهلدىن قالدۇرۇتېره قهغهز

ئۇنىڭدىن باشقا جايالردىمۇ  .بارلىققا كهلدى ت باغدادتا نورغۇنلىغان كىتابخانىالرتهخقهدهر پاي

قهغهز  كىنى،ككىتاب دۇ كىنى،كقىسقا ۋاقىت ئىچىده قهغهز دۇ ئارقىدىن بارلىققا كېلىپ،-ئارقا

ئهسىرنىڭ -10 .مىسلى كۆرۈلمىگهن دهرىجىده گۈللىنىشكه باشلىدى زاۋۇتى پهيدا بولۇشقا باشالپ،

شۇنىڭ  .خىرلىرىدا قهغهز پۈتۈنلهي قوي تىرىسى قهغىزى ۋه ئۆسۈملۈك قهغهزنىڭ ئورنىنى ئالدىئا

ومۇميۈزلۈك كىڭهيتىلشكه بىلهن جۇڭگونىڭ قهغهز ياساش تېخنىكىسى ئهرهب ئىسالم دۇنياسىدا ئ

  .باشلىدى

) د825(لىرىده يهنه يۈسۈپ ئهلسىجىزىيدهۋرئابباسىيالر خهلىپىلىكىنىڭ دهسلهپكى 

ئۇ يهنه . دىن ئىبارهت ئىككى نۇسخىنى ئىجاد قىلىپ يۇقارقى نامالر بىلهن ئاتىغان )فۇسسۇلۇسخهفى

ده دهۋرخۇددى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش، مۇشۇ . رىياسىي ناملىق بىر خهت نۇسخىسىنىمۇ ئىجاد قىلغان

ىن ئهشۇ نۇسخىالرد. پهيدا بولغان نۇسخىالرنىڭ بهزىلىرى ئۇزاق داۋاملىشالماي ئۇنتۇلۇپ كهتكهن

ناھايىتى ئاز بىر قىسمى دهۋرلهر مابهينىده خهتتاتالرنىڭ ئىجتىھاد بىلهن قېلىپالشتۇرۇشىدىن ئۆتۈپ 

، نهسخدهپ ئاتالغان سۇلۇس،  »شىش قهلهم«قهدىمكى ئهنئهنىده . كېيىنكى دهۋرلهرگه ئۇالشقان
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» سىتته-سمۇئهل ئهقال « ۋه تهۋفىي نۇسخىلىرى كىشىلهر تهرىپىدىن رۇقئههق، رهيھانىي،ققمۇھه

  .دهپ ئېتىراپ قىلىنىپ قۇبۇل قىلىنغان

 بۇ. ئهسىرلهردىن كېيىن باشالندى-10ئهرهپ خهتتاتلىقىنىڭ رهسمىي گۈللىنىش باسقۇچى 

بىر قىسىم خهتتاتالر ئىلمىي قائىده ۋه سهنئهت نۇقتىسىدىن ئهرهب ھۆسىنخهت  چاغدىن باشالپ بۇ

ئهبۇ ئهلى مۇھهممهد ئىبىن  .هر ئىجاد قىلدىقېلىپالشتۇردى ۋه ئهس ۋهنۇسخىلىرىنى ئىجاد قىلدى

بۇ دهۋردىكى ئهڭ مهشھۇر خهتتات بۇلۇپ، ئۇ ئادهتته ئهرهب )  يىلى ۋاپات بولغان– 940( مۇقلهھ 

ئۇ ئۆزىنىڭ سهنئهت . خهتتاتلىقىدىكى چىرماش نۇسخىالرنىڭ ھهقىقىي ئاساسچىسى دهپ قارىلىدۇ

لىمى ئاساسىدا ئهرهب خهتتاتلىق سهنئىتىنىڭ يىگانه بى) گىئومېتىرىيه( تاالنتى ۋه ئىلمىي ھهندهسه

  .تهرهققىياتىنى بارلىققا كهلتۈردى

ىپ ھۆسنخهت نۇسخىسىنى ئىشلىتىلدىن كۆپرهك  20ئهسىرلهرگىچه ۋاقىتتا ئهرهبلهرده -10   

شۇ سهۋهبتىن، . كېلىشكهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ كۆپ قىسمىدا نازۇكلۇق ۋه گۈزهللىك كهم ئىدى

خىل نۇسخىالرنىڭ تهرتىپسىز رهۋىشته كۆپىيىپ -ۈپىتىنىڭ ناچارلىشىپ كېتىشى ھهم خىلمۇخهت س

قانۇنىيهتلىرىنى تۈزۈپ - كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، خهتتاتلىقنىىڭ نىزامى ۋه قائىده

شۇ سهۋهبتىن، ئىبىن مۇقلهھ شۇ چاغقىچه كهڭ ئىشلىتىپ . چىقىش تهقهززاغا ئايلىنىپ قالغان ئىدى

نۇسخىسى بىلهن گۈزهللىكته كۇفىي ن ھهم ئېتىراپ قىلىنىدىغان بىزهك خهت نۇسخىسى ــكهلگه

قانۇنىيهتلىك چىرماش خهت نۇسخىلىرىنى بارلىققا كهلتۈرۈشنى - رىقابهتلىشهلهيدىغان، قائىده

ئۇ رۇمبا شهكىللىك چېكىتنى ئۆلچهم قىلغان خهتتاتلىقنىڭ قائىدىلىرىنى . ئۆزىگه ۋهزىپه قىلدى

ا قويۇپ، ئهرهب يېزىقىدىكى ھهربىر ھهرپنىڭ گېئومېتىرىك شهكلىنى بېكىتتى ھهمده ئوتتۇرىغ

كىچىكلىكىنى رومبا شهكىللىك چېكىت، ئۆلچهملىك ئهلف ۋه -ئۇالرنىڭ نىسبىي شهكلىنى ۋه چوڭ

بۇ سېستىمىدا رۇمبا شهكىللىك چىكىت قهلهمنى . ئۆلچهملىك چهمبهرلهر ئارقىلىق قايتا اليىھىلىدى

كه سىيرىپ، چىكىتنىڭ قىرلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى قهلهم ئۇچىنىڭ كهڭلىكى بىلهن ئوخشاش يانتۇ پهس

ىزلىكى چېكىتلهر ئارقىلىق بېكىتىلىدىغان، ئۆلچهملىك ئهلفنىڭ ئېگ. ه بېكىتىلدىبولغان ھالهتت

ئۈستىدىن ئاستىغا تىك تارتىلىدىغان سىزىقچه بولۇپ، ئۇ ئۆلچىنىدىغان چېكىتلهرنىڭ سانى بهشتىن 
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. ئۆلچهملىك چهمبهر بولسا دىئامېتىرى ئهلف بىلهن تهڭ بولغان چهمبهردۇر. ىگىچه بولىدۇيهتت

  .ئۆلچهملىك ئهلف بىلهن ئۆلچهملىك چهمبهر ئاساسىي گېئومېتىرىك شهكىل سۈپىتىده ئىشلىتىلىدۇ

روشهنكى، ئىبىن مۇقلهھ خهتتاتلىق سهنئىتىگه مۇنتىزىم ئىلمىي قائىده بېكىتىشته غهلبه 

سېستىمىدا ھهربىر ھهرپ مهزكۇر ئۈچ ئۆلچهمگه مهنسۇپ رهۋىشته ئۆلچىنىدىغان ۋه   بۇ.قازاندى

  . دهپ ئاتالدى »ئهلخهتتۇل مهنسۇب«ىدىغان بولغاچقا، بۇ يېڭى ئۇسۇل يېزىل

ئىبنى مۇقلهھ تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان بۇ قائىدىده رومبا شهكىللىك چېكىت، تىك 

 ئارا –بارهت ئۈچ ئامىل ھهرپلهرنىڭ چوڭ كىچىكلىكى ۋه ئۆز تارتىلغان ئهلف ۋه چهمبهردىن ئى

» ئهلخهتتۇل مهنسۇب«نىسبىتىنى بهلگىلهيدىغان ئۆلچهم سۈپىتىده بېكىتىلگهن بولۇپ، بۇ قائىده 

(al-Khatt al-Mansub)بۇ قائىدىگه ئاساسالنغاندا، ھهر بىر نۇسخىدىكى ھهرپلهر .  دهپ ئاتالغان

ئۇزۇنلىقىدىكى چهمبهر ۋه » ئهلىف«هكىللىك چېكىت، دېئامېتىرى ئوخشىمىغان ساندىكى رومبا ش

ھهر قايسى ھهرپلهرنىڭ يهتته چېكىت ئېگىزىلىكىدىكى ئهلىف بىلهن بولغان مۇناسىبىتى قاتارلىق ئۈچ 

بۇ ئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى خهتتاتلىقتا ئىبنى مۇقلهھتىن . گېئومېتىرىك ئۆلچهم بويىچه يېزىلىدۇ

  . غىچه ئاساسلىق ھۆسنخهت قائىدىسى بولۇپ ئىشلىتىلىۋاتىدۇكېيىن تاكى ھازىر

  :ئوتتۇرىغا قويغان ھۆسنخهت قائىدىسى بولۇپ، بۇنىڭدا تۆۋهندىكىسى ئىبنى مۇقلهھ   

  

    

رومبا شهكىللىك يهتته دانه چېكىت ئېگىزلىكىده : ئۈستىده
  .تىك تارتىلغان ئهلىف

 

 
  .ئۆلچهملك ئهلىف ۋه ئۆلچهملىك چهمبهر: ئوتتۇرىدا

  
  
  
  
  
  

ھهرپىنىڭ يۇقۇرىقى ئۆلچهم بويىچه » ئهين «:ئاستىدا
 .يېزىلىش شهكلى
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لته ئاساسىي خهت نۇسخىسىغا رىيالالردا ئىبىن مۇقلهھنىڭ مهزكۇر قائىدىنى ئاېبهزى مات

تهدبىق قىلغانلىقى تىلغا ئېلىنىدۇ، ئهمما ئىبنى مۇقلهھنىڭ ئهسهرلىرىدىن پهقهت بىر قانچه پارچىال 

 ۋه نهسخبۇالر . بىزگىچه يېتىپ كهلگهن بولۇپ، ئۇالر ھازىر باغدادتىكى ئىراق مۇزىيىدا ساقالنماقتا

  .بهت ئهسهردۇرتوققۇز سۇلۇس بىلهن يېزىلغان 

لهر ئۇنىڭ ئهنئهنىسىنى دئىبنى مۇقلهھنىڭ شاگىرتلىرى ئىبىن ئهلسىمسىمانىي ۋه ئىبنى ئهسه       

دهپ تۇنۇلغان » ئىبنى ئهلبهۋۋاب« كېيىن بۇ ئهنئهنه يۇقىرىقىالرنىڭ شاگىرتى. داۋامالشتۇردى

 مۇقلهھ ىن ئهلبهۋۋاپ ئىبئىبىن. تهرىپىدىن يۈكسهلدۈرۈلدى) د1022(ئهبۇلھهسهن ئهلى ئىبنى ھىالل 

بارلىققا كهلتۈرگهن خهتتاتلىق پىرىنسىپلىرىغا رىئايه قىلغان ھالدا، ئىبنى مۇقلهھ اليىھىلىگهن 

ئۆزىنىڭ ئىبنى ئهلبهۋۋاپ . ش ئهتتىهت ۋه گېئومېتىرىك گارمونىيه بهخلهرگه نازۇكلۇق، التاپھهرپ

مۇ  ئاساسىي خهت نۇسخىسىنى يهنىئالتهئهرهپ خهتتاتلىقىغا قوشقان تۆھپىسى ۋه 

ئىبنى ئهلبهۋۋاب ئالته نۇسخىنىڭ ھهممىسىده ۋايىغا . مۇكهممهللهشتۈرگهنلىكى بىلهن مهشھۇر بولدى

مۇھهققهق نۇسخىلىرىدىكى خهتلهر   ۋهنهسخيهتكهن بولۇپ، بولۇپمۇ ئۇنىڭ قهلىمىده يېزىلغان 

               .تهڭداشسىزدۇر

ئهرهب خهتتاتلىقىغا يهنه بىر چوڭ ) غان يىلى ۋاپات بول– 1298(سمىي مۇستهئهسىرده ياقۇت -13   

. يهنى ئۇ قۇمۇشنىڭ ئۇچىنى يانتۇ كېسىپ قهلهم ياسايدىغان ئۇسۇلنى ئىجاد قىلدى. تۆھپه قاتتى

ياقۇت يهنه . بۇنداق قهلهم بىلهن يېزىلغان نۇسخىالرنىڭ گۈزهللىك ۋه نازۇكلۇقى ھهسسىلهپ ئاشتى

قىيهتلىرىگه يانداشتۇرۇپ، سۇلۇس نۇسخىسىدىن ئۆزىنىڭ ئهنئهنىۋى ئالته نۇسخىسىدىكى مۇۋهپپه

» ياقۇتى«ھهمده بۇ نۇسخا ئۇنىڭ نامى بىلهن . تۈرلىنىپ چىققان يېڭى بىر نۇسخىنى ئىجاد قىلدى

                                   .دهپ ئاتالدى

ه ىييىن بولۇپ فاتىمېكهينىده ئىلگىرى ك-ئهسىرنىڭ ئالدى-9مىالدىيه   بولسامىسىردا

 سۇاللهلهر بۇ . قۇرۇلدىھاكىمىيهتلهر قاتارلىق سۇلتانلىقى هملۇك، مسۇاللىسى هييۇب، ئلىسىسۇال

رى پهللىگه كۆتۈرۈپ، ى بىلهن تىركىشىش جهريانىدا ئۆزىنىڭ مهدهنىيتىنى يۇقسۇاللىسىئابباسىيالر 

 . كهلدىگۈللهپ ياشنىتىشتهك ۋهزىيهت بارلىققا ئهرهب ئىسالم مهدهنىيتىنى مىسىردا روھالندۇرۇپ،
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ئهينى ۋاقىتتا مىسىرنىڭ .  نامايان بولدىسىىمهنزىر لىنىش گۈل ساھهسىده ھهمسهنئىتىخهتتاتلىق 

ئىسالھات  ۋه خهتتاتلىرى باغدادتىكى بارلىق خهت نۇسخىلىرىنى قاھىرهگه ئېلىپ كىرىپ، تهتقىقات

 يۇقىرى نىڭ سهۋىيىسى يهنىمۇ بىر بالداقسهنئىتىبۇنىڭ بىلهن خهتتاتلىق  .ئېلىپ باردى

 تهرهپتىن يىغىلىپ،-مالىرى قاھىرهگه تهرهپىھهر قايسى جايالردىكى مۇسۇلمان ئۆل. كۆتۈرۈلدى

 قاھىره باغدادتىن كېيىنكى يهنه بىر .ئارا پىكىر ئالماشتۇرۇپ ئىلىم ئاالقىسى قويۇقالشتى-ئۆز

غان خهتتاتلىق  پهقهت مىسىردىال قۇرۇل ئېيتىلىشىچه،.مهركىزىگه ئايالندىسهنئىتىنىڭ خهتتاتلىق 

 تىى قوبۇل قىلىپ خهتتاتلىق سهنئئوقۇغۇچى كهڭ كۆلهمده ، ئۇالردا نورغۇن بولۇپمهكتهبلىرى

 مىسىردا قايتا گۈللىنىشكه سهنئىتىشۇنىڭ بىلهن خهتتاتلىق . بويىچه تهربىيه ئېلىپ بېرىلغان

ئۇالر ھهمىشه .دىرى كۆتۈرۈلىخهتتاتالرنىڭمۇ ئورنى ئىلگىركىگه قارىغاندا تېخىمۇ يۇق .باشلىدى

  خهتتاتالر.دىن تهپسىر ئېيتىدىغان بولدى»قۇرئان كهرىم«ئوردىغا تهكلىپ قىلىنىپ، 

مىسىرنىڭ بىرنهچچه خانلىقىدا خهتتاتلىقتا نام چىقارغان  .ھۆرمىتىگه ئىرىشتى- خهلىپهلهرنىڭ ئىززهت

 ،)943-؟( ئىبنى ئابدۇ هبتهبت: ئهڭ داڭلىقلىرىدىن ئۇالر ئىچىده .ئاز بولمىغان موتىۋهر خهتتاتالر

 قاتارلىقالر  )1441-؟(ىي ھىقا سئىبنىمان ھئابدۇرا ،)1424-؟(  مۇھهممهدئىبنىربانى هزهيدىن س

ئۇنىڭ خهتتاتلىق ماھارىتى ئۆزى  . ئهڭ داڭلىقلىرىدىن ئىدى ئىبنى ئابدۇهبتهبتئۇنىڭ ئىچىده  .بار

دىكى خهتتاتلىق دهۋرهينى ئ دىكى خهتتاتالردىن ئېشىپ كهتكهن بولۇپ،دهۋربىلهن ئوخشاش 

نىڭ  )1418-1355( سىندىي هرهب تارىخچىسىئ. ساھهسىنىڭ داڭلىق ۋهكىللىرىدىن ئىدى

، سۇلۇس،  تۇماردىنئهينى ۋاقىتتا مىسىردا كهڭ ئومۇمالشقان خهت نۇسخىلىرى، خاتىرلىشىچه

  . ئىدىقاتارلىقالر باره رۇقئ ئىجازهت، ق،همۇھهقق

انلىقالرنىڭ ھاالك بولۇش ۋه باش كۆتۈرۈش جهريانىدا ئهرهب خهتتاتلىقى تارىختىكى خ

سى ئهرهب دۇنياسىغا همپىرىيېئتۈرك  ئوسمان .رهققىي قىلىپ ئالغا ئىلگىرلىدىئۈزلۈكسىز ته

 .مهركىزى قاھىرهدىن ئىستانبولغا يۆتكهلدىسهنئىتىنىڭ ھۆكۈمرانلىق قىلغان مهزگىلده خهتتاتلىق 

 يىلدىن 600ا ھۆكۈمرانلىق قىلغان ۋاقتى تهخمىنهن سىنىڭ ئهرهب دۇنياسىغيهئوسمان ئمپىرى

 يبۇ ئۇزۇن مهزگىللىك تارىخى. ئىسالم تارىخىدا ئنتايىن مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇئۇ  كۆپرهك بولۇپ،
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تى ئۈچۈن ىجهرياندا ئهرهب خهتتاتلىقىنىڭ مهركىزىنىڭ ھهر بىر يۆتكىلىشى ئهرهب خهتتاتلىق سهنئ

  . يارىتىپ بهردىالرنىت ۋه شارائىتهپۇرسئوخشاش بولمىغان 

هك تغانلىقىرتهسىرىگه ئۇچ هتلىرىنىڭ مهدهنىيىتى شهرق ۋه غهرب مهدهنىيئوسمان تۈركلىرىنىڭ    

بهلكى يهنه  ىنىڭ مهدهنىيهت ئهنئهنىسىنى تهكىتلهپال قالماي،لىرئۇالر ئۆز ئاالھىدىلىككه ئىگه بولۇپ،

ئهرهب خهتتاتلىقىغا ۋارىسلىق . يهت بهرگهنسىرىتنىڭ مهدهنىيىتىنى قوبۇل قىلىشقىمۇ ئاالھىده ئهھمى

ر لىكلههتۈركىي. قىلىش ۋه تهرهققىي قىلدۇرۇش جهريانىدا، ئۇالر دهل مۇشۇنداق ئۇسۇل قولالنغان

قاتارلىق جايالرنىڭ خهتتاتلىرىنى ناھايىتى ) ھازىرقى ئىران( سئالدى بىلهن مىسىر، ئىراق، پار

ركىيهگه كهلگهندىن كىيىن تۈركىيهگه خهتتاتلىق بۇ خهتتاتالر تۈ .ئهتىۋارالپ تهكلىپ قىلدى

شۇنىڭ بىلهن ئهرهب خهتتاتلىقى ئىجادىيىتىنىڭ يېڭى بىر يولى ئېچىلىپ، . تىنى تارقاتتىىسهنئ

يىن ېئۇنىڭدىن ك. تۈركىيهده كهڭ كۆلهمده ئومۇملىشىشىنى ئىلگىرى سۈردىخهتتاتلىق سهنئىتىنىڭ 

تا ئۈزلۈكسىز ئۆزگهرتىش، ياخشىالش ئېلىپ بېرىپ ئهرهب كىگه ۋارىسلىق قىلغان ئاساسىئۇالر ئىلگىر

نىڭ ئۇلىنىشىنى تهڭشهپ تېخىمۇ رهلپ ھهريېزىقىدىكى، جۈملىدىن ھۆسنخهتلهردىكى

پلهرنىڭ ئۇلىنىشى ئىلگىركىگه قارىغاندا تېخمۇ نهپىس، كۆركهملهشتۈرۈلۈپ ھهر .مۇۋاپىقالشتۇردى

 خهتتاتلىقنى ئۆگىنىش ئوسمان تۈركلىرىت. قۇزۇلدىئهرهب خهتتاتلىقى تۈركىيهده تېخىمۇ كامالهت تاپ

ھهتتا تهتقىقات ۋه ئىجادىيهتته ئهرهبلهردىنمۇ ئۇالر  بولۇپ، هرگهنه ئۆگىتىشكه ئىنتايىن ئهھمىيهت بۋ

كلهرنىڭ ئهرهب يېزىقى بىلهن بولغان بۇنداق بولۇشى بىر تهرهپتىن، تۈر. ئېشىپ چۈشىدۇ

يهنه .  ئهرهب يېزىقى ئىدىڭ دهسلهپته قولالنغان يېزىقئهئوسمان تۈركلىرى چۈنكى  .مۇناسىۋىتى

ئهينى ۋاقىتتا ئۇالر ئهرهب ئىسالم دۇنياسىنى پۈتۈنلهي ئىگىلىگهن بولۇپ، ئۇالرنىڭ  بىر تهرهپتىن،

مىسىنى تېخمۇ ېرىشى ئوسمان ئمپىرىيىسىنىڭ ھاكىمىيهت سىستېخهتتاتلىققا ئهھمىيهت ب

 .هتكهن ئىدى بىلهن تهمىن ئمۇستهھكهملىشى ئۈچۈن پايدىلىق شارائىت

ىده ئېنىقال دهۋرسى هكلهرنىڭ تىرىشچانلىقى ئارقىلىق ئهرهب خهتتاتلىقى ئوسمان ئمپىرىيتۈر

، ي، سۇلۇس، دىۋانىهئۇالر ئىلگىركىلهرنىڭ ئىجادىيىتى ئاساسىدا رۇقئ. ئۇچقاندهك تهرهققىي قىلدى

ئۇنىڭ . ن رهتلهپ ئوتتۇرىغا چىقاردى قاتارلىق نۇسخىالرنى قايتدىرا شۇنداقال تۇغيي دىۋانىىجهلل
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ىده دهۋرسى همپىرىيېپۈتۈن ئوسمان ئ. كلهر ئۆزى ئىجاد قىلغان نۇسخىدۇر نۇسخىسى تۈررائىچىده تۇغ

ئۇالرنىڭ ئهرهب خهتتاتلىقى . كىيىن بولۇپ نورغۇنلىغان داڭلىق خهتتاتالر بارلىققا كهلدى-ئىلگىرى

     .نهرلىك بولۇپ نهتىجىسى مول بولدىتارىخىدا قازانغان ئۇتۇقلىرى ناھايىتى كۆرى

ئوسمان تۈركلىرى دهۋرىده تۈرك خهتتاتلىرى شۇ دهۋرده يېزىلىپ كېلىۋاتقان ھۆسىنخهت 

نۇسخىلىرىنى قۇبۇل قىلغان ۋه ئۇالرنى يۈكسهلدۈرگهندىن سىرت، ئۆزلىرىمۇ بىر قىسىم يېڭى ۋه 

هب خهتتاتلىقىنى شۇ دهرىجىده ئۇالر ئهر. يهرلىك ھۆسىنخهت نۇسخىلىرىنى تهرهققىي قىلدۇردى

 »قۇرئان«قهدىرلىگهنكى، بۇنى ئوسمانىيالر دهۋرىده كۆچۈرۈلگهن ئېسىل بېزهلگهن نۇرغۇن 

ئۇالر يهنه زىننهتلىك ھۆسىنخهت نۇسخىلىرى بىلهن مهسجىد، . قوليازمىلىرىدىن كۆرۈشكه بولىدۇ

ىنخهت ئهسهرلىرىنى بارلىققا مهكتهپ،ئاممىۋى ئىمارهتلهرنى بېزىگهندىن سىرت، مىڭلىغان ساپ ھۆس

  .بۇ ئهسهرلهرنىڭ كۆپىنچىسى ھازىر تۈركىيه مۇزىيلىرىدا ساقالنماقتا. كهلتۈردى

 يىلى ۋاپات – 1520( مهشھۇر خهتتات شهيخ ھهمدۇلال ئهماسىي ئوسمانىيالر دهۋرىدىكى ئهڭ

سىنخهت دىن بىزگىچه نۇرغۇن ئېسىل ھۆىيئۇنىڭ شاگىرتى ئهھمهد قارا ھىسسار. دۇر )بولغان

دىن كېيىنال تۇرىدىغان مهشھۇر تۈرك خهتتاتى ئوسمان يھهمدۇلال ئهماسى. ئۆرنهكلىرى قېلىپ قالغان

بولۇپ ئۇ غۇبار ) . يىلى ۋاپات بولغان- 1698 .مۇ دېيىلىدۇ»  ئوسمانھافىز«(ئىبنى ئهلى 

ه بهك يلىك جهھهتتىئهۋه باشقا ھۆسىنخهت ئهسهرلىرى بهد»قۇرئان «نۇسخىسى بىلهن كۆچۈرگهن 

  .ئۈستۈندۇر

ئوسمانىيالر ئېمپىرىيىسده كىتاب كۆچۈرۈش ۋه ھۆسىنخهت مائارىپ ئىشلىرى ئىنتايىن 

يىلى قويۇۋېتىلگهن -1682ئۇرۇشتا ئوسمانىيالرغا ئهسىرگه چۈشۈپ قېلىپ،  گۈللهنگهن بولۇپ،

ئهينى چاغدا  نىڭ بهرگهن مهلۇماتىغا قارىغاندا،ساھىبى لۇگې فېردىناندو مارسىگىلپالىق ئىلىم وياۋر

ئوسمانىيالر .  مىڭغىچه خهتتات ۋه كىتاب كۆچۈرگىچىلهر ئىستانبۇلدا خىزمهت قىالتتى90 مىڭدىن 80

يىلىغا  -1924ئاخىرقى سۇلتان تهخىتتىن چۈشكهن  ئىمپىرىيىسىنىڭ كىتابهتچىلىك ئىدارىسى

نىالردا نۇرغۇن ئېسىل مىقىدىكى كۈتۈپخاىقهدهر مهۋجۇت بولۇپ خىزمهتته بولغان بولۇپ، بۇ ئىداره قار

  .قوليازمىالر ۋه ھۆسىنخهت ئهسهرلىرى ئۆز پېتى ساقلىنىپ كهلگهن
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قاتارلىق رايونالردىمۇ مهغرىبىي  نوقتىدىن قارىغاندا، ئهرهب خهتتاتلىقى پارىس، يتارىخى

 ئهسىرده پارىس خهتتاتى مىر ئهلى تهبرىزى-15مىالدىيه . كۆرنهرلىك تهرهققىياتقا ئېرىشتى

ىختا ئىلگىرى بولۇپ باقمىغان  مىر تارئىبنىلى ئابدۇلال ۋه ئۇنىڭ ئوغ) 1420-1360تهخمىنهن(

يېڭىلىق يارىتىش  بۇنى ئهرهب خهتتاتلىقى ساھهسىده. سىي خهت نۇسخىسىنى بارلىققا كهلتۈردىپار

مهغرىبلىكلهر كۇفى  ئافرىقا قىتئهسىدىكى. ۋه يېڭى ئېقىم بارلىققا كهلتۈرۈش دهپ ئاتاشقا بولىدۇ

نۇسخىسىنى ئىجاد قىلىپ، مول، رهڭگارهڭ ئهرهب مهغرىبىي خىسى ئاساسىدا يېڭىدىن نۇس

  .گه گۈل ئۈستىگه گۈل قوشقاندهك تۆھپىلهرنى قوشتىسهنئىتىخهتتاتلىقى 

للىك بهخىش ئهتكهن، ياقۇت تىكلهنگهن، ئىبنى ئهلبهۋۋاب گۈزهئىبنى مۇقلهھ تهرىپىدىن 

ئهسىردىن تارتىپ -13سهلدۈرۈلگهن ئىسالم خهتتاتلىقى  پهللىگه يۈكيۇقىرىسمىي تهرىپىدىن مۇسته

چىڭگىزخان ئىستىالسى ئىسالم خهتتاتلىقىدا بىر  .مۇقىم تهرهققىي قىلىشتهك يېڭى بىر دهۋرگه كىردى

ئهمما ھاياتىي كۈچى زور بۇ ئهنئهنه ئهمىر . مهزگىللىك توختاپ قېلىش ۋه چېكىنىشنى پهيدا قىلدى

تېمۇرىيلهر دهۋرىده ئوتتۇرا ئاسىيادا خهتتاتالر . شكه سهۋهب بولدىتېمور دهۋرىده قايتا گۈللىنى

رهيھانىي، نۇسخىسىدا كۆچۈرىدىغان ئهنئهنىنى بۇزۇپ تاشالپ، كۇفىي نى »قۇرئان« ئهرهبلهردىكى

نى كۆچۈردى ۋه باشقا ئهسهرلهرنى »قۇرئان« ، تهئلىق، غۇبار نۇسخىلىرىدا نۇرغۇنيىنهسىم

تۆمۈرنىڭ ئوغلى . ئهنئهنىسىنى تېمۇرنىڭ ئهۋالدلىرى داۋامالشتۇردىتتاتلىق هبۇنداق خ. كۆچۈردى

ۋه ئۇنىڭ ئوغلى ئىبراھىم سۇلتان، شاھرۇخنىڭ يهنه بىر ئوغلى بايسۇنغۇر ) 1447- 1405( شاھرۇخ

ئىشتىياقى زور كىشىلهردىن بولۇپ، ئۇالرنىڭ قاتارلىقالر تولىمۇ كىتابخۇمار، خهتتاتلىق سهنئىتىگه 

ئهسىرده ئوتتۇرا ئاسىيادا ھهرخىل ھۆسىنخهت نۇسخىسىدا كۆچۈرۈلگهن -15هن دهۋهت قىلىشى بىل

لهر بارلىققا »خهمسه«، »قۇرئان «مىنىياتۇرا رهسىملىرى ھهم نهقىشلهر بىلهن بىرلهشتۈرۈلۈپ نۇرغۇن

  .كهلدى

ئمپىرىيىلهر دهۋرىگه  ۋه ئىسالم تارىخىدا ئۆتكهن خانلىقالرغا-پۈتۈن بىر ئهرهب تارىخىغا

. لىرى بولغاندهۋربۇالر ئهرهب خهتتاتلىقىنىڭ تارقىلىش ۋه تهرهققىي قىلىش  غان بولساق،قارايدى

باغدادتىن مىسىرنىڭ قاھىرهگىچه، قاھىرهدىن  سۈرىيهنىڭ دهمهشىقتىن ئىراقنىڭ باغدادقىچه،
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تۈركىيهنىڭ ئىستانبولغىچه، ئهرهب خهتتاتلىقىنىڭ بىر مهركهزدىن يهنه بىر مهركهزگىچه بولغان 

. ىلىشلىرى خۇددى چوڭ دېڭىزنىڭ دولقۇنلىرىغا ئوخشاش دولقۇنالپ مهۋىج ئۇرۇپ كهلگهنيۆتك

باغداد، قاھىره، ئىستانبولدىن ئىبارهت ئۈچ شهھهرنى مهركهز قىلغان مىڭ يىلدىن كۆپرهك جهرياندا 

 مهدهنىيىتى ئىنتايىن ئهرهب ئىسالم ئهرهب خهتتاتلىقى كهڭ كۆلهملىك گۈللىنىشكه ئىرىشىپ،

لهرنى ئهرهب ئىسالم مهدهنىيتىنىڭ دهۋرشۇنداقال بۇ . ن ياخشى بىر ۋهزىيهت شهكىللهندىالشقائاۋات

  .ى دهپ ئاتاشقا بولىدۇدهۋرئالتۇن 

نىڭ ھوزۇرىدا ) 1506( ئوتتۇرا ئاسىيادىكى يهنه بىر كىتابخۇمار شاھ سۇلتان ھۈسهيىن بايقارا

خ، تهببامىن ئىبىن ئابدۇلال، ئابدۇلال ئ، مۇھهممهد مۇيتهبرىزىجهئفهر  ،ئابدۇلال ئىبنى مىرئهلى

  .قاتارلىق خهتتاتالر توپالشقان ئىدى... .يىسهبزهۋارئابدۇلھهق 

  سۇاللىسىگهد ئىسالم خهتتاتلىق سهنئىتىنڭ مهركىزى سهفهۋى،يلهر دهۋرىدىن كىيىنىتېمۇر

ۋه ئۇنىڭ ۋارىسى شاھ تاھماسىپ ) 1524-1502(  شاھى شاھ ئىسمائىلدسهفهۋى. يۆتكهلدى

. سهنئىتىنىڭ ئاجايىپ گۈللهنگهن مهنزىرىسى بارلىققا كهلدىدهۋرىده خهتتاتلىق ) 1524-1576(

 شهكىللهندۈرۈلدى ھهمده كهڭ ئىشلىتىلىدىغان تولۇقئۇالرنىڭ دهۋىتى بىلهن، تهئلىق نۇسخىسى 

ر بۇ نۇسخىال. كېيىن ئۇنىڭدىن نهستهئلىق نۇسخىسى تهرهققىي قىلدۇرۇلدى. نۇسخىغا ئايالندۇرۇلدى

قالغاننىڭ سىرتىدا، ئىسالم لهر كۆپ ئىشلىتىدىغان نۇسخا بولۇپ خهلق تۈركىي ۋه ئوردو تىللىق پارس

خهتتاتلىق سهنئىتىده مهزكۇر ئىككى ياش نۇسخا ئاساسلىق نۇسخا ئاساسلىق نۇسخىالر دهرىجىسىگه 

 ،ن بولۇپئېلىنماي كهلگه ئاساسهن ئېتىبارغائهمما تهئلىق نۇسخىسى ئهرهبلهرده . كۆتۈرۈلدى

ۋه  )ھىندىستان پاكىستان ۋه قىسمهن–تىلىدا سۆزلىشىدىغانالر  ئوردۇ(ھىندىالر  ،الرپارس

  .ھۆسىنخهت نۇسخىسى بولۇپ قالدى تۈركلهرنىڭ ئاساسلىق

  يېقىنقى ۋه ھازىرقى زامان ئهرهب خهتتاتلىقى) 3(

 دۆلهتلىرىدىال  ئهسىردىن كىيىن ئهرهب خهتتاتلىقى نوقۇل ھالدا ئهرهب ئىسالم-19 يهمىالدى

 بهلكى يهنه غهيرى ئهرهبلهر ۋه ئىسالم دۆلىتى ئهمهس رايونالردىمۇ ،گۈللىنىشكه ئىرىشىپ قالماي

مىڭ يىلالر ئىلگىرىكى ئابباسىيالر . بهلگىلىك دهرىجىده گۈللىنىش ۋه تهرهققىياتقا ئېرىشتى
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بىزگه ىشاھلىرى ئهگهر تاشقى ئهللهرنىڭ پاد«: مىن مۇنداق دىگهنۇئخانلىقىنىڭ خهلىپىسى م

كۆز قىلسا، بىزمۇ ئۇالرغا پهخىرلهنگهن ھالدا -السسىك ئهسهرلىرىنى ۋه دىنىنى كۆزئۆزلىرىنىڭ ك

 ، شهكىلى ئوقۇيااليدىغان ۋه يازااليدىغان ھهممه ئادهم،ئۆزىمىزنىڭ بىزدىن باشقا ئهللهرده بولمىغان

ئهسىر بولغان -21» .هكرهڭگارهڭ بولغان نهپىس خهتتاتلىقىمىزنى كۆرسىىپ قويىشىمىز كېر

ئۇ  .بۈگۈنكى كۈنده ئهرهب خهتتاتلىقى ئاللىقاچان دۇنيانىڭ بۇلۇڭ پۇچقاقلىرىغىچه تارقىلىپ بولدى

 بولۇپال قالماي، يهنه پۈتۈن دۇنيا مهدهنىيهت سهنئىتىپهقهت مۇسۇلمانالرنىڭال مهدهنىيهت 

  .  ھېسابلىنىدۇنىڭ تهشكىلى قىسىمىسهنئىتى

 تۈر، شهكىل قاتارلىق جهھهتلهرده ،امان ئهرهب خهتتاتلىقى نۇسخايېقىنقى ۋه ھازىرقى ز

 بهلكى يهنه بىر قهدهم ،ھهممىسى ئهرهب خهتتاتلىقىنىڭ ئهنئهنىۋى ئاساسىغا ۋارىسلىق قىلىپال قالماي

  نۇقتىسىدىننىشىۈ، ئومۇمىي كۆرتىىمهيلى شهكىل خۇسۇسىي. ىي قىلدىئىلگىرلىگهن ھالدا تهرهقق

ر پۇرىقى سىڭىپ كهتكهن تىن بولسۇن، ھهممىسىده مۇشۇ دهۋ ئېقىم جهھهتۋهۇب بولسۇن، ياكى ئۇسل

تاتالر ئۈزلۈكسىز يېڭى بىر ئهۋالد خهت. تى گهۋدىلىنىپ تۇرىدۇىھازىرقى زامان خهتتاتلىقى سهنئ

ۋارىسلىق قىلىپ، ئۇالر ئالدىنقىالرغا . ، تاالنتلىقالر كۆپلهپ مهيدانغا كهلدىبارلىققا كىلىپ

چىقىرىپ  ئۈزلۈكسىزرىنى ىجادىيتىده كونىل، خهتتاتلىق تهتقىقاتى ۋه ئىه يول ئېچىپكىيىنكىلهرگ

  .سهنئىتى ئۈچۈن يېڭى سهھىپه ئاچتى، ھازىرقى زامان خهتتاتلىق تاشالپ يېڭىلىرىنى يارىتىپ

 تېخىمۇ بىر قهدهم ئىلگىرلىگهن ، قىلدۇرۇپيئهرهب خهتتاتلىقىغا ۋارىسلىق قىلىپ ۋه جارى

 بىر قىسىم ئهرهب ئىسالم دۆلهتلىرى ،نىڭ ساالپىتىنى نامايان قىلىش مهقسىتىدهئىتىسهنخهتتاتلىق 

 كۆلهمدىكى خهتتاتلىق مۇسابىقىلىرىنى تهشكىللهپ خهتتاتلىق كۆرگهزمىسى ۋه ھهر خىلھهمىشه 

تۈركىيهنىڭ خهلقئارالىق . تهتقىقات خاراكتىرىنى ئالغان مۇھاكىمه يىغىنلىرىنى ئويۇشتۇرۇپ تۇردى

 ئىراقنىڭ ئهرهب خهتتاتلىقى ۋه ئىسالم بىزهكلىرى خهلقئارالىق ، خهتتاتلىقى چوڭ مۇسابىقىسىئهرهب

 ئىراننىڭ ، پاكىستاننىڭ خهلقئارالىق خهتتاتلىق مۇسابىقىسى ۋه كۆرگهزمىلىرى،سهنئهت بايرىمى

ى كى ئىسالم مىراسلىرى سهنئهت بايرىمتى كۈۋهيت، بايرىمىسهنئىتىئىسالم دۇنياسى خهتتاتلىق 

 خهلقئارالىق تهسىرگه ئىگه ئهرهب خهتتاتلىقى ،قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى مهلۇم مهنىدىن ئېيتقاندا
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 پاكىستان قاتارلىق دۆلهتلهرنىڭ ، ئىراق،تۆۋهنده تۈركىيه. تى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ ى پائالىيسهنئىتى

هب خهتتاتلىقىنىڭ ئهرهب خهتتاتلىقى كۆرگهز مىلىرىنى مىسال ئېلىش ئارقىلىق ھازىرقى زامان ئهر

 :تهرهققىياتى ۋه گۈللىنىشىگه قىسقىچه قاراپ ئۆتىمىز

 - 2000 ، يىلى باشالنغان بولۇپ-1986تۈركىيه خهلئارالىق ئهرهب خهتتاتلىقى مۇسابىقىسى 

 ، ئىستانبول ئىسالم تارىخى،ئاساسلىق ئويۇشتۇرغۇچى ئورۇن. يىلىغىچه بهش قېتىم ئۆتكۈزۈلدى 

 ئهرهبىستانى ي سهئۇدىسىتهشكۈللىگۈچىدهسلهپ  .دۇرتهتقىقات مهركىزى ۋه مهدهنىيىتى سهنئىتى

 ئىبنى هيسهلتىنىڭ رهئىسى فېتىئارا ئىسالم مهدهنىيىتى مىراسلىرىنى قوغداش كومخهلق شاھزادىسى،

ماالردىن ىئۆل -  ئالىم ،ت داڭلىق بولغان مۇتهخهسىسې بۇ كومىت،ئهزىز بولۇپل ئابدۇئىبنىفاھىد 

ھهر قېتىملىق مۇسابىقه . ت باھاالش ئېلىپ بارىدۇېر كونك،ى تهشكىللهپباھاالش گۇرۇپپىس

 ، بۇ كومىتىت دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىغا ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ،ئۆتكۈزۈلمهكچى بولغاندا

ت ې يىلى مهزكۇر كومىت-1986.  تۈرىنى ۋه موكاپاتالش ئۇسۇلىنى جاكاراليدۇ ،مۇسابىقه قائدىسىنى

نى خاتىرلهش يۈزىسىدىن تۇنجى نۆۋهتلىك ئهرهب  )1981- 1891( مهدىائداڭلىق خهتتات ھامىد 

نى يمىىئس يىلى داڭلىق خهتتات ياقۇت مۇسته-1989يىن ېك .خهتتاتلىقى مۇسابىقىسىنى ئۇيۇشتۇرغان

 1993 .  بۇ ئىككىنچى قېتىملىق مۇسابىقه بولغان،خاتىرلهپ يهنه بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلگهن بولۇپ

 . قېتملىق مۇسابىقه ئۆتۈزۈلگهن-3نى خاتىرلهپ ) 1298-؟( بهۋۋابئهلنى  ئىبيىلى داڭلىق خهتتات–

 قېتىملىق -4نى خاتىرلهپ  )1520-1429( يىلى داڭلىق خهتتات شهيىخ ھهمدۇلال ئهماسى-1998

نى خاتىرلهپ )1994-1897(  يىلى داڭلىق خهتتات سهيىد ئىبۇراس-2000. مۇسابىقه ئۆتكۈزۈلگهن 

 14 قېتىملىققىچه بولغان مۇسابىقىلهر -5 قېتىملىقتىن - 1. ه ئۆتكۈزۈلگهن  قېتىملىق مۇسابىق-5

. تكۈزۈلگهن ۆساب بىلهن ھهر ئۈچ يىلدا بىر قېتىم ئې ئوتتۇرا ھ،يىلنى باشتىن كهچۈرگهن بولۇپ

 ، سۇلۇس،مۇسابىقىنىڭ تۈرى ئهرهب خهتتاتلىقىنىڭ ئاالھىدىلىكىگه ئاساسهن جهللىي سۇلۇس

 ، ئىجازهت،ي رهيھانى،تۇغرا ،ي كۇفى،يدىۋانى ،ي جهللىي دىۋانى، تهئلىق،ق جهللىي تهئلى،نهسخى

مۇسابىقىگه قاتناشقۇچى ئۆزىنىڭ ئىقتىدارى ۋه .  قاتارلىق نۇسخىالرغا ئايرىلىدۇيمهغرىبى ،هرۇقئ

 كىچه نۇسخىنى خلىغانچه تالالپ مۇسابىقىگه 3-1ئاالھىدىلىكىگه ئاساسهن ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى 
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مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، ھهرقايسى دۆلهتلهرنىڭ مۇسابىقىگه قاتنىشىدىغان . ىدۇقاتناشسا بول

 ئوخشاش بولمىغان خهتتاتلىق ،ماھىرلىرى ھهر قېتىملىق مۇسابىقىده ئوخشاش بولمىغان ئۇسلۇب

 سهنئىتىئېقىملىرى ئىجاد قىلىنىپ، بۈگۈنكى دهۋىردىكى دۇنياۋى سهۋىيىگه ئىگه ئهرهب خهتتاتلىقى 

ئىستاتسىتكىغا ئاساسالنغاندا ھهرقېتىملىق مۇسابىقىگه قاتنىشىدىغان دۆلهت . ن تۆھپه قوشتى ئۈچۈ

بارا - ئادهمدىن بارا300 قىچه بولۇپ، مۇسابىقىگه قاتنىشىدىغان ماھىر تۇنجى قېتىمقى 30-40

 2000مۇسابىقىگه قاتناشتۇرۇلغان ئهسهر سانى ئهڭ كۆپ بولغاندىمۇ .  گه يېقىنالشقان800كۆپىيىپ 

 .پارچىغا يېقىنالشقان

يىلى -1988ئىراق ئهرهب خهتتاتلىقى ۋه ئىسالم بىزهكلىرى خهلقئارالىق سهنئهت بايرىمى 

بىرىنچى قېتىملىق سهنئهت بايرىمىدىن .  يىلىغىچه يۆت قېتىم ئۆتكۈزۈلدى-1998باشالنغان بولۇپ 

نئهت بايرىمى ئاساسهن دۆلهت  كىيىنكى بىر قانچه قېتىملىق سه،كىيىن ئىراقتا ئۇرۇش بولغانلىقتىن

تاشقى ئهللهردىكى نورغۇللىغان خهتتات ۋه . ئىچىدىكى خهتتات ۋه سهنئهتكارالرنى ئاساس قىلدى

شۇنىڭ بىلهن كىيىنكى قېتىملىق سهنئهت بايراملىرىنڭ كۆلىمى . سهنئهتكارالر ناھايىتى ئاز قاتناشتى

سهنئهت بايرىمى بولۇش -لۈك مهدهنىيهتبىراق بۇ بىر تۈر.تهبئيال بىرىنچى قېتىملىققا يهتمىدى

سۈپتى بىلهن باغدادتىكى بۇ خهتتاتلىق ۋه بىزهكچىلىك بايرىمى ئۇرۇش سهۋهبلىك توختاپ قالغىنى 

يىلىدىن -1998 مۇسابىقىسى ۋه كۆرگهزمىسى سهنئىتىپاكىستان خهلقئارالىق خهتتاتلىق  .يوق

. هھىرىده ئۈچ نۆۋهت ئۆتكۈزۈلدى يىلىغىچه پاكىستاننىڭ بهنچاپ ئۆلكىسىنىڭ الھۇر ش-2000

پاكىستان ھۆكۈمىتى مهخسۇس مهبلهغ ئاجىرىتىپ تهشكىللىگهن تهشكىلىي كومىتىت ۋه باھاالش 

مۇسابىقه ۋه كۆرگهزمىگه قاتنىشىش دائىرىسى مهزكۇر . كونكىرىت خىزمهتلهرنى يۈرگۈزىدۇ ھهيئىتى

يهنه تاشقى ئهلنىڭ خهتتاتلىرىمۇ  شۇنىڭ بىىلهن بىر ۋاقىتتا ،دۆلهتنى ئاساس قىلدىغان بولۇپ

تولۇق بولمىغان ئسىتاتسىتكىغا ئاساسالنغاندا، ھهر . تهكلىپ بىلهن بۇ پائالىيهتكه قاتناشتۇرۇلدۇ

قېتىملىق مۇسابىقه ۋه كۆرگهزمىگه قاتناشقان دۆلهت ئېچى ۋه سىرتىدىكى خهتتاتالر ئوتتۇرا ھىساب 

 كۆرگهزمىنى. پارچىغىچه بولغان 400 - 300 گىچه، قاتناشتۇرۇلغان ئهسهر 200  دىن150بىلهن 

كۆرگهزمه ئۆتكۈزۈلگهن مهزگىلده،  .ساناقسىز بولغان-كۆرگۈچلهرگه كهلسهك ئۇالر تىخىمۇ سان
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  .كىتىپ تۇرىدىغان ئادهملهرنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمىگهن-كۆرگهزمه مهركىزىگه كىلىپ

 دۆلهتلهرمۇ  قاتارلىقيسىياماال بۇالردىن باشقا ئىران،كۈۋهيت، ئهرهب بىرلهشمه خهلىپىلىكى،

ق ىلىربۇ توغ. كۆرگهزمىلىرىنى ئۆتكۈزدىخهتتاتلىق مۇسابىقىلىرى ۋه  كىيىن بولۇپ-ئىلگىرى

بۇ پائالىيهتلهر ئارقىلىق ئهرهب، ئىسالم ھهتتا پۈتۈب دۇنيادىكى ئهرهب  .تهپسىلىي توختالمايمىز

ىپ، ئۆزلىرىنىڭ جهزبىدارلىقىنى خهتتاتلىقى بىلهن شۇغۇللىنىدىغان خهتتاتالر بىر يهرگه يىغىل

رى ىئارا بهيگىگه چۈشۈپ خهتتاتلىقنىڭ بهدىئيلىكىنى يۇق-نامايان قىلىش بىلهن بىرگه ئۆز

يانىدا، بىر تۈركۈم يېڭىدىن بايقالغان مۇنهۋهر خهتتاتالر خۇددى يامغۇردىن جهر مانا بۇ .كۆتۈردى

 قويۇپ اليھىلىگهن ھۆسىن خهتلهرنىڭ ئۇالر كۆڭۈل. كىيىنكى بامبۇك نوتىلىرىدهك يىتىشىپ چىقتى

نورغۇنلىغان خهتتاتالر يهنه . مهزمۇنى چوڭقۇر، رهڭگارهڭ بولغانقامىتى كۆركهم، شهكىلى يېڭى، 

 بىلهن بىرلهشتۈرۈپ، پۈتۈنلهي يېڭى سهنئىتى-ئهرهب خهتتاتلىقىنى ئۆز دۆلىتىنىڭ مهدهنىيهت

ھىدىلىككه، پۇراققا، ئېقىمغا ئىگه بولغان بولغان، ئوخشاش بولمىغان ئۇسلۇبتىكى، ئوخشىمىغان ئاال

 ئهسهرلىرىنى ئىجاد قىلىپ، ئهرهب خهتتاتلىقىنىڭ چهكسىز سىھرى سهنئىتىئهرهب خهتتاتلىقى 

كۈچىنى،سىرلىق بولغان تىلسىماتلىق نهزهرىيلىرىنى ۋه سالماق بولغان ھاياتىي كۈچىنى تولۇق 

  .نامايان قىلدى

قتا، ئاساسلىق ھۆسنخهت نۇسخىلىرىدىكى ھهرپلهرنىڭ ئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى خهتتاتلى

يېزىلىش شهكلى ئىبنى مۇقلهھ ئوتتۇرىغا قويغان قائىده ئاساسىدا، تارىختىكى ئهرهب، فارس ۋه تۈرك 

 ئهسىرلهردىن – 16خهتتاتلىرىنىڭ ئىلگىرىكىلهرنى ئهينهك قىلىپ تهكرار ئىجاد قىلىشى داۋامىدا 

دىكى خهتتاتالرمۇ ھۆسنخهت شهكىللىرىده ئىلگىرىكى نۇسخا كېيىنكى دهۋر. كېيىن مۇقىمالشتى

ئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى خهتتاتلىقتا . شهكىللىرىگه سادىق بولۇشنى قهتئىي پرىنسىپ قىلدى

بىرى، خهتتاتالر ئىلگىرىكى ئىبنى مۇقلهھ، ئىبنى . نۆۋهتته ئىككى خىل تهرهققىيات يۈزلىنىشى بار

ر ئهلى تهبرىزىي، سۇلتان ئهلىي مهشھهدىي، مىر ئهلىي ھىرهۋىي، ئهلبهۋۋاب، ياقۇت مۇستهسىم، مى

تاجى سهلمانىي، شاھ مهھمۇد نىشاپۇرىي، قاسىم شادى، كامالىددىن ھېراتىي، غىياسىددىن 

سارىي، ھافىز ئوسمان، شهيخ ھهمدۇلال، قاسىم غۇبارىي ۋه ھاشىم ىقاراھئىسفاھانىي، ئهھمهد 
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الرنىڭ ھۆسنخهتلىرىدىكى نۇسخا ئاالھىدىلىكىگه تهدبىقالپ، مۇھهممهدلهرگه ئوخشاش پىشۋا خهتتات

بۇنىڭدا . شۇالر ئىجاد قىلغان كالسسىك ھۆسنخهت ئهسهرلىرىگه ئوخشاش ئهسهرلهرنى ئىجاد قىلىش

ئىلگىرىكى خهتتاتالرنىڭ ئهسهرلىرىنى كۆچۈرۈش ۋه شۇ ئهسهرلهر ئۇسلۇبىدا يېڭى ئهسهر يارىتىش 

بوياق ۋه ماي بوياق  هرهب يېزىقى ئاساسىدىكى خهت سهنئىتىنى سۇيهنه بىرى، ئ. ئاساس قىلىنىدۇ

مىنياتۇرا بىلهن بىرلهشتۈرۈپ ئۇنىۋېرسال سهنئهت ئهسىرى يارىتىش، شۇنداقال  رهسىملهر ھهم

سۆزلهرنى ھهر خىل ھۆسنخهت نۇسخىلىرىدا ئۆزگهرتىپ يېزىپ، ئۇالردىن ماركا، تۇغ، بهلگه 

نۆۋهتته كۆپىنچىمىزگه تونۇشلۇق . ېخنىكىسى بىلهن بىرلهشتۈرۈشالھىيىلهش ۋه ئۇالرنى كومپيۇتېر ت

بولغان ئهرهب خهتتاتى مهئمۇن سهققال ۋه ھهسهن مهسئۇدىيالرنىڭ ھۆسنخهت ئهسهرلىرى ئىككىنچى 

  .خىل يۈزلىنىشكه ۋهكىللىك قىلىدۇ

  

 ىك ئهنئهنىدىكى ئاساسلىق نۇسخىالركالسس. 3

رهب يېزىقى ئاساسىدىكى خهتتاتلىقتا ئاساسلىق الرغا ئاساسالنغاندا، ئهز مهلۇماتتولۇقسى

ئهرهبلهرده :  نۇسخا بار بولۇپ، ئۇالر44نۇسخىالر بىلهن ئۇالرنىڭ ۋارىيانتلىرى قوشۇلۇپ جهمئىي 

ئۇنىڭ كېيىن پهيدا بولغان ۋارىيانلىرىدىن يهنه ( ئهسىرلهرده بارلىققا كهلگهن كۇفىي – 7مىيالدى 

، مايىل، جائىز ۋه مهشق )، نهقىشلىق كۇفىي، ياپراقلىق كۇفىيشهترهنج كۇفىي ياكى كۇفىي مۇرهببه

نۇسخىلىرى، دهسلهپكى چىرماش نۇسخىالردىن تۇمار، جهم ۋه نىسف نۇسخىلىرى، ئابباسىيالر 

بارلىققا كهلگهن رىياسىي خهت )  ئهسىرنىڭ باشلىرىدا– 9يهنى (خهلىپىسى مهئمۇن دۋرىده 

دهپ » شىش قهلهم«ياكى » ئهلئهقالمۇس سىتته« ئهسىرلهرده مۇقىمالشقان، - 12نۇسخىسى، 

ۋه ئۇنىڭ ۋارىيانتلىرىدىن سهلسى سۇلۇس، جهللىي سۇلۇس، كۈرگۈل، مهھبۇك (ئاتالغان سۇلۇس 

 ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا – 13، نهسخ، رهيھانىي، مۇھهققهق، رۇقئه ۋه تهۋقىي نۇسخىلىرى، )سۇلۇس

 ئهسىرلهرده ئىجاد قىلغان – 14 فارسالر ياقۇت مۇستهسىم ئىجاد قىلغان ياقۇتىي خهت نۇسخىسى،

نۇسخىسى، .) ئۇنىڭ ۋارىيانتى شىكهسته تهئلىق. بۇ فارسىي خهت نۇسخىسى دهپمۇ ئاتىلىدۇ(تهئلىق 

 ئهسىرلهرده ئىجاد قىلىپ خهتتاتلىقتىكى مۇھىم نۇسخىالرنىڭ بىرىگه – 16ئوسمان تۈركلىرى 
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نۇسخىسى، ئهسلىيه خهت نۇسخىسى )  دىۋانىيۋه ئۇنىڭ ۋارىيانتى جهللىي(ئايالندۇرغان دىۋانىي 

 ئهسىرلهرده بارلىققا كهلگهن غۇبار – 16، .)بۇنى نهسخ نۇسخىسىنىڭ ۋارىيانتى دهپ قاراشقا بولىدۇ(

بۇ (، ئىجازهت، تهسۋىرىي، سۇمبۇل خهت نۇسخىلىرى، شىمالىي ئافرىقىدا بارلىققا كهلگهن مهغرىبىي 

، قهيرۇۋانىي، فاسىي ۋه سۇدانىي نۇسخىلىرى، جۇڭگودىكى .)ئهندهلۇسىي نۇسخىسى دهپمۇ ئاتىلىدۇ

خۇيزۇ مىللىتى ئهرهب يېزىقى ئاساسىدا ئىجاد قىلغان سىينى نۇسخىسى، يېقىنقى دهۋرلهرده بارلىققا 

، تۇغرا، .)دهپمۇ ئاتىلىدۇ» ئهينهلى«ياكى » مۇسهننا«بۇ (كهلگهن گۈلزار، زۇلفى ئارۇس، تهۋئهم 

  نۇسخىسىئۇيغۇرالرغا خاس بولغان تۈز خهت، ۋه يهنه ...  تاج – نار، ھۇرۇفۇت - ھهرفۇن 

قاتارلىقالر بولۇپ، بۇالرنىڭ ئومۇمىي سانىنى قانداق بېكىتىشته ئهسلىي نۇسخىالر بىلهن ۋارىيانت 

نۇسخىالر قوشۇپ ھېسابالش ياكى ئهسلىي نۇسخىالرنىال ھېسابالپ، ۋارىيانت نۇسخىالرنى ھۆسن 

 . ۇش ھهققىدىكى پىكىرلهر بىردهك ئهمهسخهت نۇسخىلىرى ئىچىگه قوش

ئهرهب خهتتاتلىقى ۋه ئهرهب يېزىقى ئاساسىدا پهيدا بولغان باشقا مىللىي يېزىقالر خهتتاتلىقىدا 

بۇنىڭدا . تۈرلىك ھۆسنخهت نۇسخىلىرىنىڭ ناملىرىنىڭ قانداق ئاتىلىشى مۇرهككهپ بىر ھادىسهدۇر

 ئهرهبلهرنىڭ خهتتاتلىقىده مۇتلهق كۆپ ھۆسنخهت  دهسلهپتىكى)1: (مۇنداق بىر قانچه ئامىل بار

ئهرهب يېزىقىنىڭ سهنئهت نۇقتىسىدىن ھۆسنخهت سۈپىتىده يېزىلغان مهلۇم نۇسخىلىرىنىڭ ناملىرى 

كۇفه شهھىرىنىڭ نامى (مهسىلهن، كۇفىي نۇسخىسى . شهھهر ۋه جايالرنىڭ ناملىرى بىلهن ئاتالغان

ئهنبهر رايونىنىڭ (، ئهنبهرىي )ىنىڭ نامى بىلهن ئاتالغانھىجاز رايون(، ھىجازىي )بىلهن ئاتالغان

) شىمالىي ئافرىقىدىكى ئهرهبلهر ياشىيدىغان زېمىنالرنىڭ نامى(، مهغرىبىي )نامى بىلهن ئاتالغان

 ھۆسنخهتنىڭ قانداق بىر ىن تارتىپسهل كېيىنرهك دهۋرلهرد) 2( ؛دېگهندهكنۇسخىسى 

مهسىلهن، كىتاب كۆچۈرۈش مهقسىدىده . نام بېرىلگهنپ مهقسهدلهرده ئىشلىتىلىش ئهھۋالىغا قارا

، ئوسمان تۈرك ئېمپىرىيهسىده دىۋان يهنى ھۆكۈمهت نۇسخىسى) كۆچۈرمه(كۆپرهك يېزىلغان نهسخ 

 ھهرپلهرنىڭ )3( .ھۆججهتلىرىنى خاتىرىلهش مهقسىسىده يېزىلغان دىۋانىي نۇسخىسى دېگهندهك

مهسىلهن، ھهرپلهر . ئاساسهن نام بېرىلگهنهتته يېزىلىشىغا يېزىقتا قانداق سىياقتا ياكى قانداق نىسب

 يانتۇ نۇسخىسى ۋه ھهرپلهر ئۈچلىك نىسبهتته قاتلىنىپ كىرىشتۈرۈلۈپ –يانتۇراق يېزىلىدىغان مايىل 
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، ھهرپلهر تۈز ۋه قاتتىق قائىدىگه رېئايه قىلىنىپ يېزىلىدىغان تۈز يېزىلىدىغان سۇلۇس نۇسخىسى

) 4(هر كېسىپ يېزىلىدىغان كهسمه خهت نۇسخىسى دېگهندهك؛ خهت نۇسخىسى ۋه ھهرپل

مهسىلهن، ھهرپلهر . ھۆسنخهتته ھهرپلهرنىڭ چوڭ ياكى كىچىك يېزىلىشىغا ئاساسهن نام قويۇلغان

چوڭ يېزىلىدىغان قهدىمكى نۇسخا ــ مهشق ۋه ھهرپلهر ئىنتايىن كىچىك يېزىلىدىغان غۇبار 

نخهت نۇسخخلىرىنىڭ بېزهكلىك بولۇشىغا ئاساسهن نام  ئادهتتىكى ھۆس)5(نۇسخىسىغا ئوخشاش؛ 

نامى بىلهن ئاتالغان » جهللىي«مهسىلهن، ئهرهب ۋه باشقا مۇسۇلمان ئهللهر خهتتاتلىقىدا . بېرىلگهن

يهنى (نۇسخىسىنىڭ بېزهكلىك  ھۆسنخهت نۇسخىلىىرىنىڭ ھهممىسى ئهسلىدىكى ئاددىي ھۆسنخهت

يهنى، جهللىي سۇلۇس نۇسخىسى سۇلۇس نۇسخىسىنىڭ . ۇۋارىيانتى بولۇپ ھېسابلىنىد) جۇاللىق

بېزهكلىك ۋارىيانتى، جهللىي دىۋانىي نۇسخىسى بولسا دىۋانىي نۇسخىسىنىڭ بېزهكلىك ۋارىيانتى 

ۇلزار نۇسخىسى بولسا ھهر قانداق بىر ھۆسنخهت نۇسخىسىدا ھهرپلهرنىڭ گيهنه . بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

بىر ۋه ئۇچار قاناتالرنىڭ سۈرهتلىرى بىلهن بېزهپ يازىدىغان  گىياھ –گۈل ) يهنى غولىنى(ئىچىنى 

الرنىڭ نامى بولسا شۇ نۇسخىالرنى ئىجاد قىلغان خهتتاتالرنىڭ ئىسمى ىبهزى نۇسخ) 6(نۇسخىدۇر؛ 

 بىلهن ئاتالغان ياقۇتىي خهت لهن، ياقۇت مۇستهئسىمىينىڭ ئىسمىمهسى. بىلهن ئاتالغان

  ... نۇسخىسى؛

 ئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى باشقا يېزىقالر خهتتاتلىق سهنئىتىده خهتتاتلىقى ۋهئهرهب 

بىرى، دهسلهپكى دهۋرلهردىكى : تهرهققىياتىدا مۇنداق ئۈچ ئاالھىدىلىك بارھۆسنخهر نۇسخىلىرىنىڭ 

ھۆسنخهت نۇسخخلىىرنىڭ ناملىرى ئهرهب خهتتاتلىقى شهكىللىنىش باسقۇچىدا تۇرۇۋاتقان دهۋرلهرده 

رنىڭ ناملىرى بىلهن ئاتالغان ۋه بۇنداق نامالر ئۇزاق ئىشلىتىلمهيال يوقاپ كۆپىنچه مهلۇم جايال

 ئهسىرلهردىن كېيىن ئهرهب خهتتاتلىقىنىڭ نهزهرىيهلىرىنىڭ – 10ئىككىنچى، . كهتكهن

مۇكهممهلللىشىشى ۋه يېتۈك خهتتاتالرنىڭ ھهر قايسى نۇسخىالردا ئېسىل ئهسهرلهرنى رويابقا 

هتتاتلىقىدىكى مۇتلهق كۆپ ھۆسنخهت نۇسخىلىرىنىڭ ناملىرى چىقىرىشى بىلهن، ئهرهب خ

نۇسخىلىرنىڭ ناملىرى  بۇ دهۋرلهردىن تارتىپ شهكىللهنگهن ھۆسنخهت. شهكىللىنىپ مۇقىمالشتى

 -  ب19 ۋه – 18ئۈچىنچى، . ئىشلىتىلىپ كېلىۋاتىدۇئىزچىل  ئۆزگهرتىلمهيتاكى بۈگۈنگه قهدهر 
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اشقا مۇسۇلمان مىللهتلهر ئارىسىدا ئهرهب خهتتتالىقى ئاساسىدا ئهسىرلهردىن تارتىپ، ئهرهبلهردىن ب

لىرى بارلىققا كېلىپ، ئۇالر ىئۆزگهرتىلگهن ياكى ئىجاد قىلىنغان مىللىي ئۇسلۇبتىكى ھۆسنخهت نۇسخ

مهسىلهن، . شۇ مىللهتلهرنىڭ تىللىرىدىكى ئاتالغۇالر بىلهن ئاتىلىدىغان ئهھۋالالرمۇ بار بولدى

 خهت ۋه كهسمه خهت نۇسخىسى، فارسالردىكى شىكهسته تهئلىق نۇسخىسى ئۇيغۇرالردىكى تۈز

رهب يېزىقى ئاساسىدىكى يېزىقالر هشۇنىڭغا دىققهت قىلىپ قويۇشقا بولىدۇكى، ئ. دېگهندهك

خهتتتالىقىدا بهزى نۇسخىالرنىڭ ئوخشىمىغان رايونالردا ئاتىلىشىدا بهزى پهرقلهر ساقالنغان، يهنه 

ىالرنىڭ ھهر قايسى رايونالردىكى خبىر نام بىلهن ئاتالغان قىسمهن نۇسبىر تهرهپتىن، ئهينى 

  .يېزىلىش ئۇسلۇبىدىمۇ بهزى پهرقلهر ساقالنغان

  :تۆۋهنده ئهرهب خهتتتالىقىدىكى ھهر قايسى نۇسخىالر ھهققىده قىسقىچه توختىلىپ ئۆتىمىز

  :ىلىرى ۋه ئۇنىڭغا مۇناسىۋهتلىك بهزى قهدىمكى ھۆسنخهت نۇسخجهزم نۇسخىسى. 1

دهپ ئاتالغانلىقى  »جهزم« ئهڭ دهسلهپكى ئهرهب يېزىقى يېزىلىدىغان نۇسخىنىڭ نامىنىڭ

جهزم نۇسخىسىدىكى يېزىقتىكى ھهرپلهرنىڭ تىك، قىرلىق ھالهتته يېزىلىدىغان  .مهلۇم

خۇسۇسىيهتلىرى، ھهمده ئۇنىڭدىكى ھهرپلهرنىڭ ھهرقايسى بۆلهكلهرنىڭ تهڭ نىسبهتته 

نۇسخىسىنىڭ تهرهققىياتىغا تهسىر كۆرسهتكهنلىكىده كۇفىي ىدىلىكىنىڭ كېيىنكى يېزىلىدىغان ئاالھ

هت نۇسخىسى داۋاملىق تهرهققىي قىلىپ ۋه ئىشلىتىلىپ، بارلىق ئهرهبلهر خجهزم . شهك يوق

ئىسالم دىنىنىڭ بارلىققا كېلىشى بىلهن، . ئىشلىتىدىغان خهت نۇسخىسى سۈپىتىده ئوتتۇرىغا چىقتى

كېيىنچه  .غانكۆچۈرۈش، خاتىرىلهشكه ئهرزىيدىغان مۇقهددهس نۇسخا دهپ قارالنى »قۇرئان« ئۇ

جهزم نۇسخىسىدىن مهلۇم شهھهرلهر جايالرنىڭ ئىسمى بىلهن ئاتالغان بهزى خهت نۇسخىلىرى 

 ئهنبهرده ئىشلىتىلگهن جهزم نۇسخىسىدىن ئهنبهرىي، ھىرادا :مهسىلهن. راۋاجلىنىپ چىقتى

ككه ۋه مهدىنىده ئىشلىتىلگىنىدىن مهككىي ۋه مهدهنىي دهپ ئاتالغان ئىشلىتىلگهندىن ھىرىي، مه

 ۋه ىكتېرائهمما بۇ تۈرلىنىپ چىققان نۇسخىالرنىڭ خاس خار. نۇسخىالر تۈرلىنىپ چىقتى

ئهمما مهدىنىده ئىشلىتىلگهن ھۆسىنخهت نۇسخىلىرى ئۈچ تۈرگه . ئۆزگىچىلىكلىرى تولىمۇ كهم ئىدى

ۋه تىئىم ) ئۈچ بۇلۇڭلۇق( ، مۇسهللهس)يۇمۇالق( ۇالر مۇدهۋۋهرئايرىلىپ تونۇلغان بولۇپ، ئ
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بۇ ئۈچىدىن ئىككى ئاساسلىق نۇسخا ساقلىنىپ . الردۇر )قى ئىككىسىنىڭ بىرلهشمىسىيۇقىرى( 

 ۋه تىك بۇلۇڭلۇق نۇسخا) يهنى مۇدهۋۋهر (قالغان بولۇپ، ئۇالر ئهگرى، چىرماش يېزىلىدىغان نۇسخا

 شهكىلدىن كېيىنچه ئۈچ ئاساسلىق نۇسخا تهرهققىي قىلىپ چىققان بۇ ئىككى . الردۇر)مهسبۇت(

ئهمما مهزكۇر ئۈچ .  نۇسخىلىرىدىن ئىبارهتنهسخۋه ) سوزۇلغان (، مهشق)يانتۇ( بولۇپ، ئۇالر مايىل

نۇسخىسى راۋاجالندۇرۇلدى ھهمده باشقا كۇفىي نۇسخا ھىجازدا ئىشلىتىلگهن مهزگىلده كۇفهده 

 نۇسخىلىرى داۋاملىق تهرهققىي قىلدۇرۇلۇپ نهسخمهشىق ۋه . ىلدىيۇرتالردىمۇ كهڭ ئىشلىت

نۇسخىسى ئۇنىڭ كۇفىي ئىشلىتىلگهن بولسىمۇ، ئهمما مائىل نۇسخىسى داۋاملىشالمىدى ھهمده 

  . ئورنىنى ئالدى

  : مائىل خهت نۇسخىسى. 2

خۇددى ئالدىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكىنىمىزدهك، ئهڭ دهسلهپته قوللىنىلغان ھۆسىنخهت 

ۇسخىلىرىنىڭ خاسلىقلىرى تولىمۇ كهم بولۇپ، ھهر قايسى نۇسخىالر ئوتتۇرىسىدىكى پهرقلهر تۇتۇق ن

ئهمما دهسلهپكى نۇسخىالر ئىچىده مهككه ۋه مهدىنىده قوللىنىلغان، ئۈستىگه . ۋه ئاز ئىدى

هت دهپ ئاتالغان بىر خ»مايىل نۇسخىسى«تارتىلىدىغان تىك سىزىقلىرى ئوڭغا مايىل يېزىلىدىغان، 

ئهسىرده ئهرهب يېرىم ئارىلىدا پهيدا بولۇپ، بىر مهزگىل كهڭ -7نۇسخىسى ئۆزگىچىرهك بولۇپ، بۇ 

نۇسخىسىغا ئوخشاپراق كتىدىغان بولۇپ، بۇ نۇسخا كېيىنچه كۇفىي بۇ نۇسخا . ئىشلىتىلگهن

  .ئىشلىتىلمهيدىغان بولدى

  : ق نۇسخىسىمهش. 3

نۇسخىسىغا كۇفىي  بىرى بولۇپ، ئۇ ق نۇسخىسى ئهڭ دهسلهپكى خهت نۇسخىلىرىنىڭمهش

سېلىشتۇرغاندا سهل چىرماشراق يېزىلىدىغان، تىك سىزىقالر قىسقا، ئهمما يانتۇ سىزىقالر ئۇزۇن 

بۇ نۇسخىنىڭ بىر قاتار قائىدىلىرى بېكىتىلگهن بولۇپ، . تارتىپ يېزىلىدىغان نۇسخىنىڭ نامى ئىدى

نۇسخىسى كۇفهده تهرهققىي كۇفىي ئهسىرده -7بۇ نۇسخا . بۇ يهرده تۇنۇستۇرۇشنى قىسقارتىمىز

قىلدۇرۇلغان بىر ۋاقىتتا، مهككه ۋه مهدىنىده تۇنجى قېتىم راۋاجالندۇرۇلۇپ، ئايرىم خهت نۇسىخىسى 

يلىشىپ، ئاخىرىدا مهشق نۇسخىسى بولۇپ  تهدرىجىي ئاددى، ھهمدهسۈپىتىده تىكلهندى
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  .شتىن قالدىهن ئىشلىتى ئاساسىسىنۇسخمهشق ئهسىرلهردىن كېيىن -11 .شهكىللهندى

   :كۇفىي نۇسخىسى. 4

 دېگهن سۆزنىڭ ئاھاڭ تهرجىمىسى، ئۇ ئىراقنىڭ جهنۇبىي »الكوفه« ئهرهبچه يكۇفى

ئۇنىڭدىن .  يىلدىن باشالپ قۇرۇلغان-17قىسمىدىكى مهشھۇر بىر تارىخىي شهھهر بولۇپ، ھېجىرىيه 

ئهرهب خهتتاتلىقىنىڭ تۈرلۈك  ارقالغانبۇرۇن يېرىم ئارالغا بولۇپمۇ جهنۇبىي قىسىم رايونالرغا ت

فه شهھرىده توپلىنىش، ئۆز ئارا ئۇچرىشىش ۋه راۋاجلىنىش ئارقىلىق تهدرىجىي ھالدا ۇنۇسخىلىرى ك

  . نۇسخىسى دېيىلگهنيبىرلىككه كهلتۈرۈلۈپ، كۈفى

ئهسىرده بهسرهھ ۋه كۇفهدىن ئىبارهت ئىككى ئىسالم شهھىرىنىڭ بهرپا بولۇشى بىلهن،  -8

كى شهھهردىكى ئىلىم ساھىبلىرى ئهرهب تىلىنى ۋه ئۇنىڭ يېزىقىنى تهتقىق قىلىش بۇ ئىك

بۇ جهرياندا قهدىمكى سۈرىيه يېزىقىدىكى نۇسخىالر ئاساسىدا تىك ۋه . قىزغىنلىقىنى قوزغىۋهتتى

توغرا سىزىقلىرى تىك تارتىلىدىغان، ھهرپلهر ئهينى بىر نىسبهت بويىچه يېزىلىدىغان، ئۈچبۇلۇڭ ۋه 

قىرلىق ئاالھىدىلىككه ئىگه بىر خىل ھۆسىنخهت شهكلى بارلىققا كهلتۈرۈلدى، ھهمده تۆت 

بۇ نۇسخىنىڭ بارلىققا كېلىشى . نامى بىلهن تۇنۇلدى) خهت نۇسخىسىكۇفىي ( » يئهلخهتتۇل كۇفى«

بىلهن ئىلگىرىكى خهت نۇسخىلىرىدىكى تهرتىپسىزلىك ئهھۋالى تېزدىن يوقىدى، قېلىپالشمىغان 

نۇسخىسىنىڭ ئهرهب كۇفىي ھهمده . سخىالر ئاساسهن ئىشلىتىلمهيدىغان بولدىھهرخىل نۇ

  .خهتتاتلىقىنىڭ كېيىنكى دهۋرلهردىكى تهرهققىياتىغا كۆرسهتكهن تهسىرى ئىنتايىن زور بولدى

 يۇقىرىئهسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا ئۆز تهرهققىيات تارىخىدىكى -8نۇسخىسى كۇفىي 

  يىلدىن كۆپرهك ۋاقىت ئىچىده ئۆزگهرتىلمهي قوللىنىلغان،300 پهللىگه چىقتى، ھهمده كېيىنكى

بۇ مهزگىلدىكى . نى كۆچۈرۈشته ئاساسلىق ئىشلىتىدىغان نۇسخا دهرىجىسىگه كۆتۈرۈلدى»قۇرئان«

 سىزىقنىڭ ئاستىغا ينۇسخىسىدا خهتلهرنىڭ ئىگىزلىكىدىن كهڭلىكى چوڭراق بولۇپ، ئاساسىكۇفىي 

شۇڭا بىر قۇر خهتنىڭ كۆرۈنىشى دائىم تىك تۆت . ن چۈشۈرۈلمىگهنھهرپلهرنىڭ بۆلهكلىرى ئاساسه

 »قۇرئان«دهسلهپكى دهۋرلهردىكى بىر قىسىم  بۇ نۇسخىدا. تهرهپلىك شهكىلده بولۇپ پۈتكهن

  .مۇ يېزىلغانئابىدىلهر قىسمهنكۆچۈرۈلگهندىن باشقا، يهنه ئهرهب تىلىدىكى 
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نۇسخىسى بىلهن خهت كۇفىي چه، ئهسىرنىڭ باشلىرىغى -9شۇنى ئهسكهرتىش زۆرۈركى، 

نۇسخىسىدىكى يازمىالرنى كۇفىي ئهمما . الردا بىزهكلهر ناھايىتى ئاز ئىدى »قۇرئان«كۆچۈرۈلگهن 

ئابباسىيالر . نهقىش ۋه باشقا بهلگىلهر ئارقىلىق بېزهش ئۇسلۇبى باش كۆتۈرگهن ئىدى-تۈرلۈك گۈل

نۇسخىسىدىكى يازمىالرنى كۇفىي ) قىدهخهلىپىلىكىنىڭ شهر( خهلىپىلىكى دهۋرىده شهرق تهرهپته

بېزهپ يېزىش كهڭ قوللىنىلغان بىر خىل ئۇسلۇبقا ئايالنغان بولسىمۇ، ئهمما غهرب تهرهپلىرىده تاكى 

نۇسخىسى ئهسلى ساددا ھالىتى بويىچه كۇفىي ئهسىرلهرگىچه مهزكۇر ئۇسلۇب قوللىنىلماي، -16

نۇسخىسى تېز كۇفىي ىلغان بىزهكلىك ئهسىردىن كېيىن شهرقته قوللىن- 10 .يېزىلىپ كهلدى

نامى بىلهن » خهت نۇسخىسىكۇفىي شهرق «يهنى » مهشرىق كۇفىيسى«تهرهققىي قىلدى ھهمده 

ئىمارهتلهرنىڭ -نۇسخىسى ئۆيكۇفىي شۇنىڭدىن ئېتىبارهن بېزهكلىك شهرق . مهشھۇر بولدى

نىڭ .....وقۇلمىالر،كاھىشلىرى، تاشالر، ياغاچالر، مىتالالر، ئهينهكلهر، پىل چىشى، ت-خىش

كۇفىي نۇسخىسى ئۆلچهملىك كۇفىي شهرق . يۈزىگه يېزىلىدىغان يازمىالردا بىردهك كهڭ ئىشلىتىلدى

نۇسخىسىغا قارىغاندا نازۇكراق بولۇپ، ئۇنىڭ ئاساسلىق ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ ئۈستىگه تارتىلىدىغان 

ايىل، ئاساسىي سىزىقالرنىڭ ئاستىغا لهر قىسقا ۋه سولغا مخېلىال ئېگىز، پهستىك) تىكلهر (سىزىقالر

بۇ نۇسخا ئىمارهت ۋه كىتاب يۈزلىرىگه يېزىلغاندا بهزىده . لهر ئۇزۇنراق تارتىلىدۇىيېزىلىدىغان سهرم

دهپمۇ  »كۇفىي گۈلدار « بۇ يهنه ھهرپلهرنىڭ قۇرۇلمىلىرى گۈل ۋه ياپراق شهكلىده يېزىلغان بولۇپ،

اھايىتى كۆپ بولۇپ، شهكىل ئاالھىدىلىكىگه ئاساسهن  نۇسخىسىنىڭ تۈرلىرى نيكۇفى .ئاتىلىدۇ

 شهترهنجىقوليازما نۇسخىسى، شاخچه نۇسخىسى، يوپۇرماق نۇسخىسى، ئۆرۈمهچاچ نۇسخىسى، 

سىيه نۇسخىسى، شام ۇلهنۇسخىسى قاتارلىقالرغا بۆلۈنىدۇ؛ رايون ئاالھىدىلىكىگه ئاساسهن ئهند

ئىسالم دىنىنىڭ . ارلىقالرغا بۆلۈنىدۇل نۇسخىسى قاتىسهۋنۇسخىسى، باغداد نۇسخىسى، م

ئۇندىن . كېڭىيىشىگه ئهگىشىپ، كۇفى نۇسخىسى باشقا نۇسخىالرغا قارىغاندا تېخىمۇ كهڭ تارقالغان

باشقا كۇفى نۇسخىسى ئۆزىنىڭ تۈرلىرى، ئوبرازلىقلىقى، بېزهكچىلىك ۋه گۈزهل سهنئهت جهھهتتىكى 

  .ب خهتتاتلىقىنىڭ سهركىسى دېيىلىدۇئاالھىدىلىكلىرى بىلهن تهڭداشسىز بولۇپ، ئهره

، ۇلۇڭلىرى ئېنىق، سىزىقلىرى قېلىن ب-نۇسخىسى شهكىل جهھهتتىن جانلىق، قىركۇفىي 
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ساددا، جۇشقۇن، مهردانه ۋه مۇستهھكهم بولۇپ، يازغاندا قهلهمنىڭ كۈچلۈكرهك بولۇشىنى تهلهپ 

ۇشقا، شۇنداقال قۇرۇلۇش ، پۇل نهقىشلىرىنى ئويئۇ ئهڭ دهسلهپته تاش ئابىدىلهرگه. قىلىدۇ

 ي نى كۇفى»قۇرئان كهرىم«ئىسالم دىنى كهڭ تارقالغاندىن كېيىن، . بېزهكلىرىگه ئىشلىتىلگهن

 ئهسىرنىڭ باشلىرىدا -11 هتهخمىنهن مىالدىي. نۇسخىسىدا كۆچۈرۇش قاتتىق بهلگىلهنگهن ئىدى

. ده دۇنياغا كهڭ تارقالدى نۇسخىسى ئادهتتىكى خهتتىن تهدرىجىي ھالدا بېزهك نۇسخا سۈپىتىيكۇفى

.  قاتارلىقالردا دائىم ئۇچراپ تۇرىدۇ، مېھراب دهرىزه، تام، قۇببه- ئىشىكدىكىمهسىلهن، مهسچىتلهر

  . سخىالردىن بىرى دېيىشكه بولىدۇئۇنى ئىسالم بىناكارلىق سهنئىتىده كۆپ ئىشلىتىلىدىغان نۇ

  : ىلىر خهت نۇسخىيمهغرىبى. 5

تهۋه بولغان، مىسىرنىڭ غهربىدىكى بارلىق مۇسۇلمان ئهللهر ۋه ئابباسىيالر خهلىپىلىكىگه 

دهپ ئاتالغان بولۇپ، ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ بىر پۈتۈن تهرهققىيات  »مهغرىب «ئىسپانىيه شۇ دهۋرده

نىڭ )مىسىردىن تارتىپ شهرقتىكى بارلىق مۇسۇلمان ئهللىرى( تارىخىدا مهغرىب بىلهن مهشرىق

  .ىياتىدا كۆپ پهرقلهر ساقلىنىپ كهلدىسهنئهت ئىشلىرىنىڭ تهرهقق

نۇسخىسىنىڭ تهرهققىياتىدا، بۇ تهدرىجىي كۇفىي دا ئىشلىتىلگهن ) قهيرۇۋان( تۇنىس

مهغرىب . ۋه شهرق كۇفىسىدىن ئاالھىدىلىك جهھهتته يىراقلىشىشقا باشلىدىكۇفىي ئۆلچهملىك 

ىدىغان، تىك بۇلۇڭلۇق سىزىقالر نۇسخىسىدا ھهرپلهرنىڭ سهرمه ۋه تاقىلىرى يۇمۇالقراق يېزىلكۇفىي 

قاتارلىق بۆلهكلهر يېرىم .....چىرماش نۇسخىالرغا ئوخشاپراق تارتىلىدىغان، تاقا، ھالقا، تۈگۈن

سى يشۇنداق قىلىپ، بۇ مهغرىب كۇفى. چهمبهر شهكلىده يېزىلىدىغان ئاالھىدىلىكلهر پهيدا بولدى

.  نامى بىلهن ئاتالدىي ۋه مهغرىبىنۇسخىسىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرىنى ئاساسهن يوقاتتىكۇفىي 

 نۇسخىسى قهيرۇۋاندا شهكىللهنگهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇ تېزال غهربىي، شىمالىي ئافرىقا يمهغرىبى

 يئىبىن مۇقلهھنىڭ مهنسۇب سېستىمىسىدىكى قائىدىلهر مهغرىبى. ئهللىرى ۋه ئىسپانىيىگه تارقالدى

نۇسخىسىدىن تهرهققىي كۇفىي ه رهۋىشته مهغرىب ئهمهلىيهتته ئۇ بىۋاست. نۇسخىسىغا تهدبىقالنمىدى

مهغرىب نۇسخىسى قوللىنىش جهريانىدا، ھهر قايسى جايالردىكى خهتتاتالرنىڭ  .قىلىپ چىقتى

 خهت نۇسخىسىنىڭ تۆت خىل ۋارىيانتى ييېزىش ئۇسلۇبىنىڭ پهرقلىنىدىغانلىقى سهۋهبىدىن مهغرىبى
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   ۋه سۇدانىي نۇسخىلىرىدىن ئىبارهتي، فاسىيئۇالر قهيرۇۋانىي، ئهندهلۇسى. بارلىققا كهلدى

 نۇسخىسىنىڭ دهسلهپكى تهرهققىياتىنىڭ نهتىجىسى بولۇپ، يقهيرۇۋانىي نۇسخىسى مهغرىبى

ئۇنىڭدا ھهرپلهر ئوتتۇرىچه چوڭلۇقتا، تىك سىزىقلىرى قىسقىراق، توال ئىنچىكىلهپ يېزىلىدىغان بىر 

  .ده ئوخشاپ كېتىدۇ نۇسخىسىغا مهلۇم جهھهتلهرنهسخخا بولۇپ، ئۇ سنۇ

 ئوڭايراق بولۇپ، ئۇنىڭدا ھهرپلهر كىچىكرهك، خهتلهر زىچ قا نۇسخىسى ئوقۇشيئهندهلۇسى

ئهرهبچه (ئۇ نۇسخا كوردۇۋا . راق يېزىلىدۇئۇ باشقا ھهمراھ نۇسخىالرغا قارىغاندا نازۇك. يېزىلىدۇ

 ئاتالغان، ھهمده  نۇسخىسى دهپمۇيدا پهيدا بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇ يهنه قۇرتۇبى) قۇرتۇبه

ده ئۇزاق ) ئىسپانىيهنىڭ ئىسالمالشقان بۆلهكلىرىنىڭ ئهينى دهۋردىكى ئاتىلىشى(ئهندهلۇسىيه 

  .قوللىنىلغان

سۆزلهر شاالڭراق  فاسىي نۇسخىسىدا ھهرپلهر ئهندهلۇسي نۇسخىسىغا قارىغاندا چوڭراق،

 نۇسخىسى ئادهتته يبىمهغرى ،شاپ كىتىدىغان بولۇپخئۇ ئهندهلۇسىي نۇسخىسىغا ئو .يېزىلدۇ

  .يۇقىرىقى ئىككى خهت نۇسخىسىنى كۆرسىتىدىغان نامدۇر

النغان ۋه لسۇدانىي نۇسخىسى غهربىي ئافرىقا ۋه سهھرايى كهبرنىڭ جهنۇبىدىكى خهلقلهر قو 

ئۇنىڭدا ھهرپلهر  ،قىلدۇرغان نۇسخا بولۇپتهرهققىي ئاساسىدا  نۇسخىسى )يمهغرىبى (يمهغرىب كۇفى

 بىرهر نۇسخا بويىچه بىرهر نىڭدائۇ. كۆرۈنۈشته قوپال ۋه ئىغىر كۆرۈنىدۇ،چ يېزىلغانسۆزلهر زى توم،

شۇ  ،بىرهر قائىدىنىڭ تهدبىق قىلغانلىقى نامهلۇم بولۇپ ،قانۇنىيهتنىڭ مهيدانغا چىققانلىقى-قائىده

 بۇ نۇسخا .سهۋهبتىن ئۇنىڭدىكى ھهرپلهرنىڭ يېزىلىشى خېلىال تهكشىسىز ۋه قائىدىسىزدۇر

 نۇسخسىدىن ي مهغرىبى،رنىڭ جهنۇبىدىكى مۇسۇلمان ئهللهرده قوللىنلىپىىرغىچه سهھرايى كهبھاز

  . بولماقتادئايرىم نۇسخا سۈپىتىده مهۋجۇ

ي ۋه فاسىي نۇسخىلىرىنىڭ قوشۇلۇشىدىن ى نۇسخىسى ئهندهلۇسي مهغرىبى،دېمهك

نىس ۋه لىۋىيه قاتارلىق تۇ ،ئالجىرىيه ھازىرغىچه ماراكهش، ،شهكىللهنگهن نۇسخىنىڭ نامى بولۇپ

 بولۇپ تۇرماقتا ۋه د نۇسىخسى ئاساسلىق ھۆسنىخهت نۇسخىسى سۈپىتىده مهۋجۇيئهللهرده مهغرىبى

  .ئىشلىتىلمهكته
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  :  نۇسخىسىنهسخ. 6

 دېگهن سۆزنىڭ ئاھاڭ تهرجىمىسى بولۇپ، كۆچۈرۈپ يېزىش، »نسخ«ئهرهبچه  نهسخ 

كۆچۈرۈپ يازغان، قولدا ” خ ننهسۇ خهتت“ . قولدا كۆچۈرۈش دېگهندهك مهنىلهرنى بىلدۈرىدۇ

بۇ نۇسخا ئېنىق، گۈزهل، خېتى كىچىك لېكىن جانلىق، . كۆچۈرگهن نۇسخا دېگهنلىك بولىدۇ

 خهت نهسخ. يېزىشقا قواليلىق نۇسخا بولۇپ، بۇرۇنقىالر يهنه كىچىك باسما خهت دهپمۇ ئاتىغان

امان ئهرهب خهتتاتلىقىنىڭ  خهت نۇسخىسى بىلهن ئوخشاشال ھازىرقى زينۇسخىسى كۇفى

مهنبهلىرىدىن بولۇپ، ئهڭ دهسلهپ ئىسالم دىنىدىن بۇرۇنقى ئهرهب يېرىم ئارىلىنىڭ ھېجاز رايونىدا 

 .رىختا ھېجاز نۇسخىسىمۇ دېيىلگهنكېلىپ چىققان، تا

ه ئهبۇبهكرى دهۋرىده مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا كاتىب پرىۋايهتلهرگه قارىغاندا، تۇنجى خهلى

لېكىن ئهينى ۋاقىتتا . خ نۇسخىسىدا كۆچۈرگهن نى نهس»قۇرئان كهرىم« ت سابىىبنئىد ي زهبولغان

 - ئۇمهۋىييه سۇاللىسى دهۋرىگه كهلگهنده سىياسىي. بۇ نۇسخا تېخى كهڭرى قوللىنىلمىغان ئىدى

ى ىسخ نۇسخنهس. دىن سۈرىيىنىڭ دهمهشق شهھرىگه يۆتكىلىدۇهمهدهنىيهت مهركىزى مهدىن

الىي رايونىدا تهرهققىي قىلىپ قېلىپالشقان ۋه ئهڭ گۈزهل، ئوڭاي ئوقۇغىلى سۈرىيىنىڭ شىم

كېيىن ئابباسىيالر سۇاللىسى دهۋرىده مهشھۇر خهتتاتالردىن ئىبنى . بولىدىغان نۇسخا دهپ قارالغان

. الرنىڭ تهشهببۇسى بىلهن تېز تهرهققىي قىلغانيبهۋۋاب ۋه ياقۇت مۇستهئسىمىئهل، ئىبنى ھمۇقله

 ۋه ئىسالم »ھهدىس شهرىف«، »قۇرئان كهرىم« سېلېشتۇرۇپ كۆرۈش ئارقىلىق بۇ نۇسخىنى كىشىلهر

شۇنىڭ . دىنىنىڭ باشقا قهدىمىي كىتابلىرىنى كۇفى نۇسخىسىدا كۆچۈرۈشنىڭ ئورنىغا دهسسهتتى

 -1097مىالدىيه .  نۇسخىسىغا سۇلۇس نۇسخىسى بىلهن ئوخشاشال ئهھمىيهت بېرىلدىنهسخبىلهن 

 .ۇسخىسى قۇيما پۇل قۇيۇشتا ئىشلىتىلدى ننهسخيىلى 

 نهسخ ئهسىرنىڭ بېشىدا يهنى ئابباسىيالر سۇاللىسىنىڭ ئاخىرقى دهۋرىده - 12مىالدىيه 

 نهسخھازىر .  نۇسخىسى بىلهن ئوخشاشال ئوردا يېزىقى قىلىپ بېكىتىلدىينۇسخىسى كۇفى

ىق نۇسخىالردىن بولۇپ  ئاساسلخاتىرىلهيدىغان يېزىقىنى ب ۋه ئهره»قۇرئان كهرىم «نۇسخىسى



  خهتتاتلىق سهنئىتى جهۋھهرلىرىىئسالم

 41 

 مهتبهچه بھازىرقى زامان ئهره.  ئىسالم ئهللىرىگه كهڭ تارقالدى-قالدى ھهمده پۈتۈن ئهرهب

نهسخ . دۇئېلىپ بېرىلىۋاتى پ، باسمىچىلىق ئىشلىرىلۇ نۇسخىسىدا قۇيۇنهسخ  ھهرپلهرسىداسىستېمى

همما بۇ نۇسخىنىڭ بىر قهدهر ئ ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا بارلىققا كهلگهن دهپ قارالسىمۇ،-8 نۇسخىسى

 نۇسخىسى نهسخدهسلهپكى  .ئوتتۇرىغا چىققانكېيىنكىرهك دهۋرلهرده سېستىمىالشقان شهكلى 

 زامانىدىال ئۇ كىشى مۇكهممهل، مۇقلهھ پهقهت ئىبنى ،ئىنچىكه قائىدىلهردىن خالىي بولۇپ

 ئىبنى ئهلبهۋۋاب بۇ كېيىن .لىرىنى بهلگىلهپ چىققانھهرپ نۇسخىسىنىڭ نهسخنىسبهتلىرى ئېنىق 

ئهڭ . نى كۆچۈرۈشكه ئهرزىيدىغان نۇسخىغا ئايالندۇرغان»قۇرئان«نۇسخىغا ئېتىبار بېرىپ، ئۇنى 

تېخىمۇ . يىلى بارلىققا كهلگهن-1036 »قۇرئان« نۇسخىسى بىلهن كۆچۈرۈلگهن نهسخدهسلهپكى 

كېيىنكى . گهنئهسىرده مهيدانغا كهل-12 »قۇرئان« نۇسخىسىدىكى نهسخچىرايلىق يېزىلغان 

رىلىپ زور نى كۆچۈرۈپ يازىدىغان نۇسخا سۈپىتىده قا»قۇرئان« نۇسخىسى نهسخدهۋرلهرده 

ھازىرغىچه .  پهللىسىگه يهتكۈزۈلگهنيۇقىرى ھهمده خهت گۈزهللىكىنىڭ تهرهققىياتقا ئېرىشكهن

 سخنه.  نۇسخىسى بىلهن كۆچۈرۈلگهنلىرى ئهڭ كۆپتۈرنهسخالر ئىچىده  »قۇرئان«كۆچۈرۈلگهن 

بولۇپمۇ ( ئاۋامچىرماش نۇسخىالر ئىچىده يېزىشقا ۋه ئوقۇشقا قواليراق نۇسخا بولغاچقا، ئۇ 

ئافغانىستاندا ۋه ھىندىستاننىڭ  .نىڭ ياقتۇرۇشىغا سازاۋهر بولغان) خهتتاتالردىن باشقا كىشىلهر

ان  نامىدا داۋاملىق ئىشلىپ كېلىۋاتق» نهسخىسىدىيھىن« نۇسخىسى نهسخقىسمهن جايلىرىدا 

  .بولۇپ، بۇ ئهرهبلهردىكى نهسخ نۇسخىسىدىن قىسمهن جهھهتته پهرقلىنىدۇ

نهسىخ نۇسخىسىنىڭ ئۇستىخىنى جانلىق، تهرتىپلىك، شهكلى قېلىپالشقان، يېزىلىشى 

 نهسخ . خهت نۇسخىسى دهپ ئېتىراپ قىلىنغانكالسسىكتهبىئىي بولۇپ، ئهرهب يېزىقىنىڭ 

ى قىسقىراق يېزىلىدۇ، ئوتتۇرا سىزىقنىڭ ئۈستى ۋه ئاستىدا لهرنىڭ يانتۇ سىزىقلىرھهرپنۇسخىسىدا 

 ۋه چوڭقۇر بولىدۇ، ئۈستىگه تارتىلىدىغان تولۇقئوخشاش چوڭقۇرلۇق ھاسىل قىلىنىدۇ، ئهگمىلهر 

  .سىزىقالر تىك ۋه تۈز بولىدۇ، سۆزلهر ئىگىلهيدىغان بوشلۇق بىر قهدهر كهڭ بولىدۇ

  :سۇلۇس نۇسخىسى. 7

مانه  بولۇپ، دىن كهلگهن دېگهن سۆز»سۇلۇس«ئهرهبچه مى سۇلۇس نۇسخىسىنىڭ نا
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 بولسا »سۇلۇس سۇخهتت«.  دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ»ئۈچتىن بىر«ئېتىبارى بىلهن بۇ سۆز 

لىسى ئۇ ئهڭ دهسلهپ ئۇمهۋىييه سۇال. تۇرئۈچتىن بىر نۇسخا ياكى ئۈچ بۆلهكلىك نۇسخا دېگهنلىك

ھهمده ئاساسهن ) يهنى ھهرپلهر ئۆزگهرتىلمهيدىغان (قىمشهكلى مۇ - سۇلۇس .دهۋرىده پهيدا بولغان

سۇلۇس  .زىننهتلهش مهقسىدىده قوليازما، لهۋھه ۋه ئويمىالردا ئىشلىتىلىپ كهلگهن نۇسخىدۇر

ئهسىرنىڭ  -9ئهسىرلهرده ئۇمهييه خهلىپىلىكى دهۋرىده شهكىللهنگهن بولۇپ،  -7نۇسخىسى 

 سۇلۇس نۇسخىسىنىڭ بېزهك ۋه زىننهت ئۈچۈن دهسلهپته. تهرهققىي قىلغانتېز ئاخىرلىرىدا 

. مىي تهرىپىدىن تهرهققىي قىلدۇرۇلغانىسمۇستهئۆزگهرتىلگهن شهكلى ئىبىن ئهلباۋۋاپ ۋه ياقۇت 

 مهزكۇر نۇسخىدا تۈز تارتىلىدىغان سىزىقالرنىڭ ئهگرى سىزىقالر بىلهن ئىبارىسىنىڭ »سۇلۇس«

 ئىشلىتىلگهن تۇمار نۇسخىسىدىكى خهتلهرنىڭ بولغان نىسبىتى سهۋهبىدىن، ياكى شۇ دهۋرده كهڭ

سۇلۇس . يۇلغانلىقى نامهلۇموئۈچتىن بىرىچىلىك چوڭلۇقتا يېزىلىدىغان بولغانلىقى سهۋهبىدىن ق

پۈتۈنلهي . ۋزۇ قاتارلىقالرنى يېزىشقا ئىشلىتىلگهنهنۇسخىسى ئاساسهن كىتاب ۋه باشقا يازمىالردىكى م

بېرىتانىيه كۈتۈپخانىسىدا . ناھايىتى كهم ئۇچرايدۇ »قۇرئان«سۇلۇس نۇسخىسىدا كۆچۈرۈلگهن 

بىر -پۈتۈنلهي سۇلۇس نۇسخىسىدا كۆچۈرۈلگهن بىردىن »قۇرئان« توملۇق بىر 7ساقلىنىۋاتقان 

لىك نۇسخىالر ئىچىدىكى خاراكتېرسۇلۇس نۇسخىسى ھازىرغىچه زىننهت  .قوليازما بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

  .ېلىۋاتىدۇئهڭ مۇھىم نۇسخا بولۇپ ھېسابلىنىپ ك

سۇلۇس نۇسخىسىنىڭ ھهقىقىي پهيدا بولۇشى ۋه قېلىپلىشىشى بهلكىم ئابباسىيالر سۇاللىسى 

 سۇلۇس ھئهرهب خهتتاتلىقى نهزهرىيىسىنىڭ پېشىۋاسى ئىبنى مۇقله. دهۋرىده بولغان بولۇشى مۈمكىن

لىپىنى  قائىدىسىنى ئهڭ دهسلهپ تۈزۈپ چىققان ۋه ئۆلچهملىك يېزىش قېتېنۇسخىسىنىڭ كونكر

غا بېكىتىپ، ئوتتۇرا ئهسىر ئهرهب خهتتاتلىقى قول يازما نۇسخىلىرىنىڭ ئاساسلىق نۇسخىسى

 تۈگۈشى كۆپ خىل، ڭسۇلۇس نۇسخىسىنىڭ خهت شهكلى كېلىشكهن، ھهرپلهرنى. ئايالندۇرغان

 ئىنچىكىلىكى نهپىس، تۇرقى سۆلهتلىك ۋه ئېسىل، ئورۇنالشتۇرۇش تهرتىپى -سىزىقلىرىنىڭ توم

ېھتىياتچان، ھهرپلهر گىرهلهشتۈرۈلۈپ يېزىلىدىغان بولۇپ، يازغاندا مهلۇم دهرىجىده بهك ئ

سۇلۇس نۇسخىسىنىڭ ئاددىي سۇلۇس ۋه جهللىي سۇلۇس دهپ ئىككى . دقىيىنچىلىق مهۋجۇ
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  .ۋارىيانت نۇسخىسى بار

 ژورنال - گېزىت ۋه نىڭ سۈره ناملىرى، كىتاب» قۇرئان كهرىم «سۇلۇس نۇسخىسى كۆپىنچه

بولۇپمۇ . ، لهۋھهگه خهت ئويۇش، ئۆيلهرنى بېزهش قاتارلىقالرغا ئىشلىتىلىدۇۋزۇلىرىما

ئىمارهتلهرنى بېزهشته كۆپىنچه ئالدى بىلهن  مهسچىتلهرنىڭ مېھراب، پېشايۋان، تاملىرى قاتارلىق

   .سۇلۇس نۇسخىسىدا يېزىلىپ بېزىلىدۇ

  :  نۇسخىسىمۇھهققهق. 8

لهرنىڭ ھهرپلهرگه قارىغاندا، ھهرپسخىسىدىكى نۇكۇفىي ئهڭ دهسلهپته » مۇھهققهق«

بىر ) لهر ئۇلىنىدىغان جايالر كۆپرهك ئورۇننى ئىگىلهيدىغانھهرپ( بۇلۇڭلىرى ئازراق بولىدىغان

لىك دېگهن» ئىنتايىن ئىنچىكىلهپ يېزىلغان« نۇسخىغا بېرىلگهن نام بولۇپ، بۇ سۆزنىڭ مهنىسى

لۇم بۆلهكلهرنى ئىنتايىن ئىنچىكىلىك بىلهن نازۇك شۇ دهۋرلهرده خهت قۇرۇلمىسىدىكى مه. بولىدۇ

 . پهللىسىنىڭ بهلگىلىرىدىن بىرى سۈپىتىده تونۇلغان ئىدىيۇقىرىيېزىپ چىقىش خهتتاتلىقنىڭ 

يىلالردا قهغهزنىڭ بايقىلىشى ۋه ئۇنىڭ تېز سۈرئهتته تارقىلىشىغا ئهگىشىپ، مۇھهققهق -750

. ىنسىپ جهھهتته ئازراق چهكلىمىگه ئۇچرىدىپىر-نۇسخىسى كهڭ قوللىنىلدى، ھهمده قائىده

) ئهگرىرهك(دهۋرىده ئۇنىڭ سىزىقلىرى بارغانسېرى يۇمۇالقراق  )833-813(خهلىفه مهئمۇن 

 ۋهرهقۇن ــ(تارتىلىدىغان بولۇپ ئۆزگهردى، ھهمده كىشىلهرنىڭ ياقتۇرۇشىغا سازاۋهر بولغان نۇسخا 

 بويىچه مۇھهققهق »سىىمهنسۇب سېستىم«نىڭ ئىبنى مۇقلهھ ئۆزى. قالدىبولۇپ ) كهسپىي نۇسخا

ئاساسى توغرا  (، قېلىپقا سېلىپ، ھهرپلهر ئىنتايىن ئىنچىكىلىك بىلهن يېزىلىدىغاننىنۇسخىسى

تىك سىزىقالردىن ئېگىزرهك، ئاستىغا تارتىلىدىغان بۆلهكلهر بهك قىسقا ) سىزىقچىنىڭ ئۈستىدىكى

 مۇھهققهق نۇسخىسىنىڭ مۇكهممهل شهكلى ئىبنى ئهلۋهتته،. ىتتارتىلىدىغان نۇسخا قىلىپ بېكىت

ئۇ بۇ نۇسخىنى ئۈستىده تىك . نىڭ قهلىمىده يارىتىلدى ) يىلى ۋاپات بولغان– 1022( ئهلبهۋۋاب

تارتىلىدىغان سىزىقالر ئېگىزرهك يېزىلىدىغان، توغرا ئهگرى سىزىقالر دۆڭرهك تارتىلىدىغان ياكى 

 مۇشۇ سهۋهبتىن، .خىنىڭ سۈپىتىده تهرهققىي قىلدۇردىبىرىگه كىرىشتۈرۈپ يېزىلىدىغان نۇس-بىر

كۆچۈرۈلىدىغان ئاساسلىق نۇسخا سۈپىتىده  »قۇرئان«مۇھهققهق نۇسخىسى چوڭ فورماتلىق 
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ئهسىرلهردىكى مهملۇك سۇلتانلىرى ھۆكۈمرانلىقىدىكى مىسىردا، -14-13قارىلىپ، بولۇپمۇ 

كۆچۈرۈلىدىغان ئاساسلىق نۇسخا  »قۇرئان«ندا ئىلىخانىيالر ھۆكۈمرانلىقى دهۋرىدىكى ئىراق ۋه ئىرا

ئوخشىمىغان خهتتاتالر قهلىمىده يېزىلغان ( بۇ نۇسخىنىڭ ۋارىيانتلىرى. بولۇپ ئىشلىتىلدى

 نهسخئىچىده ئاستىغا تارتىلىدىغان ئهگمىلهرنى سولغا مايىل يازىدىغان، سۇلۇس ۋه ) شهكىللىرى

  .رىمۇ بارنۇسخىلىرىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرىگه ئىگه بولغانلى

  :  نۇسخىسىرهيھانىي. 9

 .ئهسىرده پهيدا بولۇپ تهرهققىياتقا ئېرىشكهن -9رهيھانىي نۇسخىسى دهسلهپته 

ئهمما ئۇنىڭدا .  نۇسخىسىدىن تۈرلىنىپ چىققاننهسخبهزىلهرنىڭ پىكىرىچه رهيھانىي خهت نۇسخىسى 

لهر ھهرپئهمما ئۇنىڭدا . ار ۋه سۇلۇس ھهمده مۇھهققهق نۇسخىلىرىنىڭ بهزى ئاالھىدىلىكلىرى بنهسخ

مۇھهققهق ۋه سۇلۇس نۇسخىسىغا قارىغاندا نازۇكراق يېزىلىدىغان بولۇپ، دهل مۇشۇ سهۋهبتىن بهزى 

 .دىن ئېلىنىپ ئاتالغان» گۈلى رهيھان«يازما مهنبهلهرده ئۇنىڭ ئىسمى خۇشپۇراق ۋه نازۇك ئۆسۈملۈك 

بولۇشىغا قارىماي، ئۇ مۇھهققهق  نۇسخىسىدىن تۈرلىنىپ چىققان نهسخرهيھانىي نۇسخىسى 

قوشماق « شۇڭا ئۇ مۇھهققهق نۇسخىسى بىلهن بىرلىكته. نۇسخىسى بىلهن مهلۇم ئوخشاشلىققا ئىگه

رهيھانىي نۇسخىسىنىڭ ئهڭ روشهن ئاالھىدىلىكلىرىدىن بىرى شۇكى، . دهپمۇ قارىلىدۇ» نۇسخىالر

 ىڭ ھهرپلىرى بىلهن كىرىشتۈرۈلمهيدۇ،ئۇنىڭدا ھهرپلهرنىڭ ئهگمىلىرى ۋه تاقىلىرى باشقا سۆزلهرن

سۇلۇس نۇسخىسىغا قارىغاندا ئهگمىلهر ئوچۇقراق  .ئهگرى سىزىقالر تولۇق ۋه چوڭراق تارتىلىدۇ

رهيھانىي  .ئهرهب يېزىقىدىكى ھهرپ بهلگىلىرى ئىنچىكىرهك قهلهم ئۇچى بىلهن يېزىلىدۇ. تارتىلىدۇ

نى كۆچۈرۈشته ياقتۇرۇپ ئىشلهتكهن  »نقۇرئا« خهت نۇسخىسى خهتتاتالرنىڭ چوڭ فورماتلىق

نۇسخىالردىن بىرى بولۇپ، ئۇ ئىلىخانىيالر دهۋرىدىكى ئىراندا ۋه مهملۇك سۇاللىسى دهۋرىدىكى 

بهزى يازما مهنبهلهر رهيھانىي نۇسخىسىنىڭ ئىختىرا قىلىشىنى ئىبىن . مىسىردا كۆپ ئىشلىتىلگهن

ئهمما . ىنىڭ گۈزهللىكىنى يۈكسۈلدۈرۈلگهنچۈنكى ئۇ رهيھانىي نۇسخىس. ئهلبهۋۋابغا باغاليدۇ

ئىختىرا )  يىلى ۋاپات بولغان- 834( توغرىسى شۇكى، بۇ نۇسخىنى ئهلى ئىبنى ئۇبهيده ئهل رهيھانىي

رهيھانىي نۇسخىسى . بۇ نۇسخىنىڭ نامى مۇشۇ كىشىنىڭ تهخهللۇسىدىن كهلگهندۇر، قىلغان بولۇپ
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ـ  بىلهن ئهڭ چىرايلىق مىي قولىدا كۆچۈرۈلگهن چوڭ فورماتلىق ىسقۇت مۇستهئيا يېزىلغان ئهسهر ــــ

  .دۇر »قۇرئان«

  : نۇسخىسىيتهۋقى. 10

ئهسىرده خهلىپه مهئمۇن -9بۇ نۇسخا  . دهپمۇ ئاتىلىدۇ»تهۋاقىي«يهنه ) ئىمزا( يتهۋقى

 ئۇنىڭ ئابباسىيالر خهلىپىلىكى ئۆز ئىمزالىرىنى يېزىشتا ئىشلهتكهن. زامانىدا ئىختىرا قىلىنغان

بۇ نۇسخا سۇلۇس نۇسخىسىغا . نۇسخىسىدىن تۈرلىنىپ قىققانلىقى قىياسىي قىلىنىدۇ» ياسىيرى«

. يېزىلىدۇ) ئهگرىرهك (لهر يۇمۇالقراقھهرپئهمما ئۇنىڭدىكى  يېقىنلىشىپ كېتىدىغان بولۇپ،

. بۇ ئۇنىڭغا ئېغىر ۋه مهزمۇت تۈس بهخش ئهتكهن. ئۇنىڭدىكى ئهگمىلهر ئانچه يۇمۇالق بولمايدۇ

خا سۈپىتىده ئۇنىڭ مۇھىم نۇس. ئهسىردىن كېيىنال تهرهققىياتقا ئېرىشتى-11 نۇسخىسى يىتهۋق

بۇ . خهزىن دهپ نام ئالغان ئهھمهد ئىبنى مۇھهممهد بىلهن مۇناسىۋهتلىكتۇرتىكلىنىشى ئىبنى ئهل

ئهسىرنىڭ ئاخىرقى مهزگىللىرىده  - 15. كىشى ئىبنى ئهلبهۋۋابنىڭ شاگىرتلىرىدىن بىرىدۇر

يېزىلىدىغان بىر ۋارىيانتى مهيدانغا ) تومراق ۋه زىچراق( ده تهۋقىي نۇسخىسىنىڭ ئېغىرهتۈركىي

. ئهمما كېيىنچه بۇ نۇسخا ئهرهب ۋه فارىسالر ئارىسىدا كهڭ قوللىنىشقا سازاۋهر بولمىغان. كهلگهن

 ئۇالپ بىرىگه ئىمكانقهدهر-ئوسمان تۈركلىرى ئارىسىدا يېزىلىدىغان تهۋقىي نۇسخىسىدا ھهرپلهر بىر

   .يېزىلغان

  :  نۇسخىسىرۇقئه. 11

 دېگهن »رهخت پارچىسى« ،»قهغهز پارچىسى«“ ياكى »ياماق« ئهرهبچه »رۇقئه«

. مهنىلهرنى بىلدۈرىدىغان بولۇپ، بۇ نۇسخا شۇالرنىڭ شهكلىگه ئوخشىغانلىقتىن بۇ ئىسىم قويۇلغان

ئۇنىڭ .  كۇشاده كېلىدۇ-ام كهڭقواليلىق ، ئىخچ) ئىتتىكرهك يېزىشقا(بۇ نۇسخا خاتىرىلىۋېلىشقا 

بارلىققا كېلىشى كۆپ سانلىق كىشىلهرنىڭ يېزىش ماھارىتىنى ئوڭاي ئىگىلىشىگه قواليلىق شارائىت 

شۇنىڭ بىلهن ئۇ تېز تارقىلىىپ ۋه كهڭ ئومۇملىشىپ، كهڭ قوللىنىلىدىغان، ئهڭ ئاممىباب . ياراتتى

رۇقئه ىرىده تىلغا ئېلىپ ئۆتكىنىمىزدهك، خۇددى يۇق .بىر خىل قول يازما نۇسخىسى بولۇپ قالدى

 نۇخىسىنىڭ ئىجاد قىلىنىشى ئىبىن ئهلباۋۋابنىڭ شاگىرتى، مهشھۇر خهتتات ئهھمهد ئىبىن مۇھهممهد
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مهزكۇر زات بۇ نۇسخىنى ئىجاد قىلغاندىن كېيىن . بىلهن مۇناسىۋهتلىكتۇر) يهنى ئىبىن ئهلخهزىن(

رۇقئه .  نۇسخىسىغا ئايالندۇرۇشقا زور تۆھپه قوشقانئۇنى كۆپ ئىشلىتىدىغان ئاممىباب ھۆسىنخهت

نۇسخىسى دهسلهپته تۈركلهر ئارىسىدا ياقتۇرۇشقا سازاۋهر بولغان بولسىمۇ، ئهرهبلهر ئارىسىدا 

 ۋه سۇلۇس نۇسخىلىرىدىن تۈرلىنىپ چىققان نهسخبۇ نۇسخا بىۋاسته . دهك كهڭ قوللىنىلمىغاندېگهن

 ۋه نهسخومېتىرىك قۇرۇلمىسى بهزى جهھهتلهرده لهرنىڭ گېئھهرپبولۇپ، ئۇنىڭدىكى 

لهر كىچىكرهك يېزىلغان، ئهگمىلهر ھهرپسۇلۇسنىڭكىگه ئوخشاپ كهتكهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭدا 

بهكرهك يۇمۇالق تارتىلغان، باشقا ئاالھىدىلىكى شۇكى، ئۇنىڭدا دهسلهپته ھهرپلهرنىڭ تاقىلىرى 

يانتۇ تارتىلىدىغان سىزىقالر خېلىال قىسقا . رۇلغانلىرى ئارقىلىق تولدۇھهرپباشقا سۆزلهرنىڭ 

 بىر سۆزنىڭ ئاخىرقى ھهرپى تارتىلغان، خهتنىڭ قۇرۇلمىسى زىچراق ھالهتته ئورۇنالشتۇرۇلغان،

بۇ نۇسخا دهسلهپته  .كېيىنكى سۆزنىڭ بىرىنچى ھهرپىگه ئۇالنغان) مۇمكىن بولغان ئهھۋالدا(

نىي مهزمۇندا بولمىغان كىتابالرنى كۆچۈرۈشكه چهكلهرنى ۋه دى-ئاساسلىق ئادهتتىكى خهت

خهت نۇسخىسى رۇقئه . ھهمده يېزىلىدىغان قهغهزلهرمۇ كىچىك ياكى ئوتتۇرىچه بولغان. ئىشلىتىلگهن

ئوسمانىيالر خهتتاتلىرى ياقتۇرۇپ ئىشلهتكهن نۇسخىالردىن بىرى بولۇپ، بۇ نۇسخا مهشھۇر تۈرك 

نىڭ قهلىمى ئاستىدا زور ) ` يىلى ۋاپات بولغان– 1520( خهتتاتى شهيخ ھهمدۇلال ئهماسىي

 يىلى تۈرك ئوسمان ئىمپىرىيىسىنىڭ سۇلتانى -1863مىالدىيه . تهرهققىياتالرغا ئېرىشكهن

رۇقئه نۇسخىسىنىڭ ) 1867 -1810( مهجىدنىڭ خهتتاتلىق مۇئهللىمى مۇمتاز بهكرىلئابدۇ

 ئوسمان ئىمپىرىيىسى ،هشھۇر خهتتاتشۇندىن كېيىن م .قېلىپالشقان يېزىش قائىدىسىنى تۇرغۇزدى

يهنه رۇقئه ) 1902 -1841(خان جهمهتى مهكتىپىنىڭ خهتتاتلىق مۇئهللىمى مۇھهممهد ئىززهت 

نۇسخىسى ھهرپلىرىنىڭ يېزىلىش قائىدىسى ۋه مۇھىم نۇقتىلىرىنى رهتلهپ كىتاب تۈزۈپ، تېخىمۇ 

رشى ئېلىشىغا ئېرىشتى ھهمده مۇكهممهللهشتۈرۈپ، ئهرهب ئىسالم دۇنياسىنىڭ ئومۇميۈزلۈك قا

 ئىزىدىن بويالپ مېڭىپ، ئىلگىرىكىلهرنىڭكېيىنكى خهتتاتالرمۇ . ھازىرغىچه ئىزچىل قوللىنىلىۋاتىدۇ

بۇ . بۇ نۇسخىنى تهدرىجىي ئاددىيالشتۇرۇپ، ھازىر بىز كۆرۈپ تۇرىدىغان شهكىلگه ئېلىپ كهلگهن

 كۆپ قوللىنىلىدىغان نۇسخا بولۇپ نۇسخا ھازىر ئهرهب دۇنياسىدا قوليازما ئىشلىرىدا ئهڭ
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 ئهمما ھازىر ئىشلىتىلىۋاتقان رۇقئه نۇسخىسى كالسسىك رۇقئه نۇسخىسىدىن كۆپ .ھېدابلىنىدۇ

پهرقلىنىدىغان بولۇپ، ھازىرقى رۇقئه نۇسخىسى مۇستهقىل بىر ھۆسنخهت نۇسخىسى سۈپىتىده، 

  .ۇئۇنىڭدا نهسخ ۋه سۇلۇس نۇسخىسىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى تېپىلمايد

  : نۇسخىلىرى ۋه نهستهئلىقتهئلىق. 12

دىكى سۆز  دېگهندهك مهنىلهر»ئېسىپ قويماق، ئېسىلىپ تۇرماق« ئهرهبچه »تهئلىق«

 بۇ نۇسخىنىڭ سىزىقلىرى بولۇپ، بۇ سۆزنىڭ تهئلىق نۇسخىسىنىڭ نامى بولۇپ قېلىشنىڭ سهۋهبى

ه باشقا سوزۇلىدىغان، ۋ) ن(” نۇن “ راۋان، تهبىئىي نهپىس، بولۇپمۇ ئۇنىڭ ھهرپلىرىدىن 

خۇددى پانۇس گۈلىگه  ئىگىلىدىغان بىر قىسىم ھهرپلهر ئهركىن، جانلىق يېزىلىدىغان بولۇپ،

تهئلىق نۇسخىسى يهنه پارسىي نۇسخىسى دهپمۇ  .كارلىقى بىلهن مۇناسىۋهتلىكتۇرئوخشاش مهپتۇن

  :مۇنداق ئاتىلىشىدا تۆۋهندىكىدهك سهۋهب بار. ئاتىلىدۇ

 تارقىلىپ كىرگهندىن ئىرانغائىسالم دىنى .  پهھلهۋى تىلىنى قوللىناتتىسالرقهدىمقى پار

 نۇسخىسىنى ئاساس قىلغان ئهرهب خهتتاتلىقىمۇ ئۇنىڭغا ئهگىشىپ بۇ رايونغا يكېيىن، كۇفى

 نى قىرائهت قىلىش »قۇرئان كهرىم«ېيىن ئهرهب يېزىقىدا كۆچۈرۈلگهن شۇندىن ك. تارقالدى

ا كهم بولسا بولمايدىغان مهزمۇنغا ئايالندى، ئهرهب خهتتاتلىقىنى پارىسالرنىڭ دىنىي تۇرمۇشىد

شۇنىڭ بىلهن ئهرهب . ئۆگىنىش ۋه قوللىنىشمۇ جىددىي ئورۇنالشقا تېگىشلىك ۋهزىپه بولۇپ قالدى

كېيىن، ئهرهب . ناھايىتى تېزلىكته پارىسالرنىڭ ئوردا ۋه ئهل ئارىسىدا ئومۇمالشتى خهتتاتلىقى

 خهتتاتلىقىنىڭ شهكىللىنىشىگه غايهت زور تهسىر ىسىدىكى نۇسختهئلىقۇسۇلى يېزىقىنىڭ يېزىلىش ئ

 نۇسخىسىنىڭ يئىرانلىقالر يازغان ئهرهبچه ھۆسنخهتلهرنىڭ، جۇملىدىن كۇفى. كۆرسهتتى

ئهتراپىدا، پارىس )  ئهسىر- 4ھېجىرىيه ( ئهسىر -10مىالدىيه . ئۇسلۇبىدىمۇ يېڭىلىق ياراتتى

 ئاستا ئۆزگهرتىپ ۋه يېڭىلىق يارىتىپ، ياي - ئاساسىدا ئاستاخهتتاتلىرى نهسىخ نۇسخىسى

 تهئلىق - شهكىللىك سىزىقالرنى سوزۇپ، ئىگىلىش دهرىجىسىنى ئاشۇرۇپ، ئاخىرى بىر يېڭى نۇسخا

شىدا پارىسالر،  ئهسىرنىڭ بې-12مىالدىيه . نۇسخىسى يهنى پارسىي نۇسخىسىنى شهكىللهندۈردى

 ئهسىرده پارىستىكى مهشھۇر - 15مىالدىيه .  قوللىنىشقا باشلىدىالر بۇ نۇسخىنىئافغانالر، ھىندى
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پارسىي .  ئاخىرى پارسىي نۇسخىسىنىڭ يېزىلىش قائىدىسىنى بېكىتتىئهلى تهبرىزىيخهتتات مىر

نۇسخىسىمۇ ئهرهب خهتتاتلىقىدىكى رهسمىي نۇسخا تۈرلىرىنىڭ بىرى بولۇپ قالدى ھهمده ئىران، 

ستان قاتارلىق دۆلهتلهرنىڭ يېزىقىدىكى ئاساسلىق خهتتاتلىق ئافغانىستان، پاكىستان، ھىندى

  . نۇسخىسىغا ئايالندى

 خهت نۇسخىسنىڭ پهيدا بولۇشى ۋه كهڭ تارقىلىشى ئهرهب يېزىقىنىڭ )پارسىي(تهئلىق 

ئۇ ئىسالم دىنىنىڭ تارقىلىشى . ئىشلىتىلىشى ۋه تهسىرى جهھهتته چوڭقۇر تارىخىي ئهھمىيهتكه ئىگه

ىنىڭ نهتىجىسى بولۇپال قالماستىن بهلكى يهنه ئهرهب ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ تارقىلىشى ۋه تهرهققىيات

بۇ جهرياندىن ئهرهب خهتتاتلىقىنىڭ شۇنچىلىك كهڭ ماسلىشىش . ۋه تهرهققىياتىنىڭمۇ نهتىجىسىدۇر

ئۇ ھهر بىر جايغا تارقالغاندا شۇ يهرنىڭ . ئىقتىدارىغا ئىگه ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

قارىشى بىلهن ئۆز ئارا بىرلىشهلىدى ھهم يېڭى بىر خىل سهنئهت ئۇسلۇبى قىممهت مهدهنىيىتى، 

. دۇرپارسىي خهت نۇسخىسنىڭ پهيدا بولۇشى بۇنىڭ ئهڭ ياخشى بىر دهلىلى .شهكىللهندۈرهلىدى

باشقا بىر قىسىم دۆلهتلهر مهسىلهن، تۈركىيه، پاكىستان، جۇڭگۇ ۋه شىمالىي ئافرىقا قاتارلىق 

  .ايالردىمۇ شۇنداق ئهھۋالالر بارج

 شاھى ئىسمائىل ۋه ئۇنىڭ ۋارىسى شاھ ۋىد سۇاللىسىنىڭئهسىرلهرده سهفه -  15 ~ 16 

دهۋرىده ئىران ۋه ئوتتۇرا ئاسىيادا ئىسالم خهتتاتلىقىنىڭ مۇھىم ھهمده ) 1576-1524( تاھماسىپ

 رنىڭ دهۋهت قىلىشى بىلهنۇر شاھالمهزك. ئىنتايىن گۈللهنگهن بىر مهنزىرىسى مهيدانغا كهلدى

تهئلىق نۇسخىسى شهكىللهندۈرۈلدى، ھهمده كهڭ قوللىنىلىدىغان ئاساسىي نۇسخىالرنىڭ بىرىگه 

كېيىنچىرهك، بۇ نۇسخىنى قىسمىهن ئۆزگهرتىش ئاساسىدا نهستهئلىق نۇسخىسى . ئايالندۇرۇلدى

 مهزكۇر ئىككى ياش نۇسخا تېز لهر ئارىسىداخهلقالر، ئوردۇ ۋه تۈركىي تىللىق پارس. بارلىققا كهلدى

 ،»سىلغانېئ«( »تهئلىق«. تهرهققىي قىلىپ، ئاساسىي نۇسخىالر دهرىجىسىگه كۆتۈرۈلدى

ـ ئهرهبلهردىكى ئانچه ) مهنىسىده» مۇئهللهق« ـ بهزى ئهرهب مهنبهلىرىگه ئاساسالنغانداــ نۇسخىسى ــ

 ئىسىملىك نۇسخا ئاساسىدا زامۇرېف )ئهسىرلهرگىچه قوللىنىلغان چىرماش نۇسخا-9(نامى چىقمىغان 

ئهسىرده -9ئهمما بۇ ھهقتىكى ئومۇمىي قاراش شۇكى، . الر تهرىپىدىن تهرهققىي قىلدۇرۇلغانپارس
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رىياسىي نۇسخىسى ئىجاد قىلىنغاندىن كېيىنال، تهئلىق نۇسخىسى خاس نۇسخا سۈپىتىده 

 كۆپ تهسىرى ئاستىدا ئۇنىڭ تهرهققىياتى ۋه تهۋقىي نۇسخىلىرىنىڭ. شهكىللىنىشكه باشلىغان

ۋه تهۋفىي نۇسخىلىرىغا رۇقئه فارىسالرمۇ تهئلىق نۇسخىسىنىڭ كېلىپ چىقىشىنى . بارلىققا كهلگهن

 ئىسىملىك خهتتات ئىجاد يباغاليدۇ، ھهمده بۇ نۇسخىنى نامى ئانچه مهشھۇر بولمىغان تاجى سالمانى

نۇسخىسىنىڭ دهسلهپكى ئاسترابادلىق خهتتات ئهبدۇلھهي تهئلىق . قىلغان دهپ قارايدۇ

مهزگىللهردىكى تهرهققىياتىغا چوڭ ھهسسه قوشقان، ھهمده شاھ ئىسمائىلنىڭ تهشهببۇسى بىلهن 

 گهرچه تهئلىق ئهرهبلهر ئارىسىدا .تهئلىق نۇسخىسىنىڭ ئاساسىي قائىدىلىرىنى بېكىتىپ چىققان

ىق مۇسۇلمانالر ئارىسىدا تهئلىق ھازىرغىچه كۆپ قوللىنىلمىسىمۇ، ئهمما فارىسالر، ئوردۇ ۋه تۈركىي تىلل

ارىسالر ئۇزاق ئۆتمهيال تهئلىق نۇسخىسى پ. ئهڭ كۆپ ئىشلىتىلىپ كهلگهن نۇسخا بولۇپ قالدى

ئهمما . ـــ نهستهئلىقنى روياپقا چىقاردى ئاساسىدا تېخىمۇ يهڭگىل يېزىلىدىغان بىر ۋارىيانت نۇسخا

تۈرك . ر يهنىال تهئلىق نۇسخىسىنى قولالندىمۇھىم ۋه رهسمى ھۆججهت ۋه ئهسهرلهرنى يېزىشتا، ئۇال

خهتتاتلىرى بولسا تهئلىق نۇسخىسىنىڭ ئهسلى ۋه ئهنئهنىۋى قائىدىسىگه سادىق بولۇپ، نهستهئلىق 

دهپ » تهئلىق«نۇسخىسىنى ئاساسهن قولالنمىدى ھهمده ئۇنىڭ نامىنى داۋاملىق تۈرده

             .ئىشلىتىۋهردى

نۇسخىسى ھازىرغىچه ) نۇسخىلىرىنىڭ بىرىكتۈرۈلۈپ ئاتىلىشى نهسختهئلىق ۋه  (نهستهئلىق

ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا فارىس -15بۇ نۇسخا . تهئلىق نۇسخىسىنىڭ بىر ۋارىيانتى دهپ قارىلىدۇ

شاھ  .تهرىپىدىن ئىجاد قىلىنغان)  يىلى ۋاپات بولغان– 1416( خهتتاتى مىرئهلى سۇلتان تهبرىزى

 نۇسخىسىنىڭ نهسخنۇسخىسى )  بىز ئاتاپ كۆنگهن تهئلىقياكى( تاھماسىپ دهۋرىده نهستهئلىق

لهرنىڭ نهزمىي دىۋانلىرىنى، داستانلىرىنى ۋه باشقا خهلقئورنىنى ئېلىپ، فارىس ۋه تۈركىي 

  .خىلدىكى ئهدهبىي ئهسهرلهرنى كۆچۈرۈشكه كهڭ قوللىنىلدى

 ھازىرغىچه .نى كۆچۈرۈشكه كۆپ ئىشلىتىلمىدى» قۇرئان« تهئلىق ۋه نهستهئلىق نۇسخىلىرى

دىن پهقهت بىر نۇسخىال بار بولۇپ، ئۇنى شاھ »قۇرئان« كۆچۈرۈلگهن تولۇقتهئلىق نۇسخىسىدا 

بۇ كىتابتىكى . يىلى كۆچۈرۈپ تامامالپ، شاھ تاھماسىپقا ھهدىيه قىلغان-1539مهھمۇد نىشاپۇرىي 
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 ۋه روشهنلىكته تهئلىق نۇسخىسى ھازىرغىچه تهئلىق نۇسخىسىنى يىتهلهيدىغان نازۇكلۇق، گۈزهللىك

  . سهۋىيىگه يهتكهن دهپ قارىلىدۇيۇقىرىئهڭ 

سالردىن تهئلىق نۇسخىسى بويىچه ۋايىغا يهتكهن خهتتاتالردىن پاردىن كېيىن يمىرئهلى تهبرىزى

،  ئابدۇلكهرىم پادىشاھ،يرهھىم ئانىسى، ئابدۇيراخمان خارازىمىسۇلتان ئهلى مهشھهدىي، ئابدۇ

 غىياسىدىن ،ي، كامالىدىن ھىراتىيس ئهردهۋىلى ئۇۋهيي، شاھ كهبىر ئىبنىقاسىم شادى

ئهسىرلهردىكى ئېسىل ئهسهرلهرنىڭ -17-16بار بولۇپ، ئۇالر قولىدىن قاتارلىقالر .... ئىسفاھانىي

 يۇقىرىتهئلىق نۇسخىسى يهنه موغۇل ئىمپىرىيىسى دهۋرىده يهنىمۇ . قوليازمىلىرى روياپقا چىققان

كىي ۆپ ئهسهر كۆچۈرگهن ۋه كۆپ لهۋھه يازغان مهشھۇر خهتتات تۈربۇ دهۋرده ك. سهۋىيىده يېزىلدى

ئوسمانىيالر ئىمپىرىيىسى دهۋرىدىكى تهئلىق نۇسخىسىدا ئېسىل . دۇرناسۇنهسىللىك ئىمادۇددىن ھ

ھىندىستان  . ۋه ھاپىز ئوسمانالردۇريئهسهر ياراتقان خهتتاتالر ھهمدۇلال ئهماسىي، ئهھمهد قاراھىسارى

ۇلمانلىرى نهستهئلىق نۇسخىسىنى مىللىي نۇسخا سۈپىتىده تهرهققىي قىلدۇرغان مۇسۋه پاكىستان 

  . ھهمده ئۇنى ئوردو تىلىنى خاتىرىلهشته ئومۇميۈزلۈك ئىشلهتتى

 تهئلىق نۇسخىسى نهستهئلىق نۇسخىلىرى بىلهن بهلگىلىك ئوخشاشلىققا ئىگه بولۇپ، ئۇنىڭدا

يانتۇ . ىدىغان جايالر نازۇك ۋه ئىنچىكه بولىدۇلهر ئۇلىنھهرپنىڭ كىرتىكلىرى يېزىلمايدۇ،  »ش«

  .تارتىلىدىغان سىزىقالر ئهينى بىر قهلهمنى ئىشلهتكهن ئهھۋالدا ئىنچىكىلىكتىن تهدرىجىي توملىشىدۇ

   : نۇسخىسىغۇبار. 13

بولۇپ، بۇ نۇسخىنى ئهلئهھۋال » ھهلبهھ غۇبارۇل«  ئاتىلىشىتولۇقغۇبار نۇسخىسىنىڭ 

ئهسىرده -9 نۇسخسىدىن رىياسىي بۇ نۇسخا روشهن ھالدا. ىجاد قىلغانئئىسىملىك بىر خهتتات 

لىك بولۇپ، بۇ ئۇنىڭدىكى دېگهن» توزان-چاڭ«ئۇيغۇرچه » غۇبار« .تۈرلىنىپ چىققاندۇر

بۇ نۇسخا . خهتلهرنىڭ ئىنتايىن كىچىك يېزىلىدىغان ئاالھىدىلىكىدىن ئېلىنىپ قويۇلغان ئىسىمدۇر

ڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرىدىغان نۇسخا بولۇپ، ئۇنىڭ تۈپ سۇلۇس بىلهن نهسخى نۇسخىسىنى

بۇ دهسلهپته كهپتهر . ئاالھىدىلىكى ئۇنىڭدىكى خهتلهرنىڭ ئىنتايىن كىچىك يېزىلىدىغانلىقىدۇر

ئارقىلىق ئهۋهتىلىدىغان، كىچىك ۋاراقچىگه يېزىلىدىغان خهتلهرنى يېزىشتا قوللىنىلغان، ھهتتاكى 
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 تۆت(  ھهرخىل گېئومېتىرىك دائىرىگه.  نۇسخىدا يېزىلغانمۇ مۇشۇ »قۇرئان« كىچىك فورماتلىق

 بېزهكلىرىئېلىنىپ، مىنىياتۇرا )  ئىچىگه ۋه ئالته تهرهپلىك شهكىللهرتهرهپلىك، بهش تهرهپلىك

الردىن بىر نهچچه » قۇرئان«  كۆچۈرۈلگهن كىچىك ھهجىملىكداېزىلىپ، غۇبار نۇسخىسىببىلهن 

ئۆمهر ئاقتا ئىسىملىك خهتتات ئهمىر تۆمۈرنىڭ : مهسىلهن.  زامانىمىزغىچه يېتىپ كهلگهنانۇسخ

نىڭ  »قۇرئان«دىن بىر نۇسخا كۆچۈرگهن، بۇ  »قۇرئان«ھاۋالىسى بىلهن غۇبار نۇسخىسىدا 

. چوڭلىقى مۆھۈر ئۈزۈكچىلىك بولغاچقا، ئهمىر تۆمۈر ئۇنى بهك كىچىك كۆرۈپ قۇبۇل قىلمىغان

ھهربىر ۋارىقىنىڭ كهڭلىكى بىر مېتىرچه سخىسى بىلهن ئۆمهر ئاقتا تۇمار نۇبۇنىڭدىن رهنجىگهن 

نى كۆچۈرۈپ، ئۇنى ئهمىر تۆمۈرگه ھهدىيه قىلىپ، كۆپ »قۇرئان« كېلىدىغان چوڭ فورماتلىق

  .مۇكاپاتقا ئېرىشكهن

غۇبار نۇسخىسى ئاساسىدا خهتلهرنى كىچىكلىتىپ يېزىش سهنئىتى يېقىنقى زاماندا كهڭ 

لهرنى تېخىمۇ ھهرپ ھازىرقى زامان خهتتاتلىرى غۇبار نۇسخىسىدىكى .تارقالغان بىر ئىشقا ئايالندى

كىچىكلىتىپ، خهتلهرنى بىر تال گۈرۈچ چوڭلۇقىدىكى نهرسىلهر ئۈستىگه يازىدىغان ماھارهتنى 

 بىر تۇخۇمنىڭ ئۈستىگه ھهمده »قۇرئان« سۆزدىن تهشكىل تاپقان پۈتۈن 77934. بارلىققا كهلتۈردى

تۇمار ئورنىدا مۇسۇلمانالر  .دىغان بىر ۋاراق قهغهزگه كۆچۈرۈلدىسانتىمېتىر كېلى 45 × 55

بۇ ساھهدىكى . مۇ ھازىرقى زاماندا بارلىققا كهلدى »قۇرئان«بارماق چوڭلۇقىدىكى شئېسىۋالىدىغان با

 يىلى ۋاپات -1386، لهقىمى ئىبنى ئهل زهمهكجهلىي (مهشھۇر خهتتاتالر ئىسمائىل ئىبنى ئابدۇلال

ئهسىردىكى مىسىرلىق خهتتات  -20، ) يىلى ۋاپات بولغان– 1624(م غۇبارىي ۋه قاسى) بولغان

نى بىر تال بۇغداي ئۈستىگه پارىسى نىڭ ئۈچ »قۇرئان«بۇ كىشى  (ھهسهن ئهبدۇل جهۋۋاد

سۆزدىن تهشكىل تاپقان لىۋاننىڭ دۆلهت  287بۇ كىشى (كارىم ه، لىۋانلىق ناسىب م)كۆچۈرگهن

 سۆزلىك بىر 555( ، ئافغانىستانلىق داۋۇد ئهلھۇسهينى)ىگه كۆچۈرگهنشېئىرىنى بىر تال گۈرۈچ ئۈست

  .لهر بار) دىن سهل چوڭراق بىر قهغهزگه كۆچۈرۈلگهن كۋادرات سانتېمېتىر6.45يازمىنى 

تۈركىيه قاتارلىق جايالردىكى خهتتاتلىقنىڭ ئۈزلۈكسىز تهرهققىياتى يهنه بىر قىسىم 

بۇنىڭدا بهھىرلىنىش مهقسىدىده بارلىققا كهلگهن . دىنۇسخىالرنىڭ پهيدا بولۇشىغا سهۋهب بول
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بۇ ساھهده بارلىققا . بېزهك خارهكتېرلىك ھۆسىنخهت نۇسخىلىرى ئاالھىده تهرهققىياتالرغا ئېرىشتى

بۇ ساھهده . كتېرلىك ھۆسىنخهت نۇسخىلىرى ئاالھىده تهرهققىياتقا ئېرىشتىاكهلگهن بېزهك خار

  .لىي دىۋانىيالر بار ۋه جهليسته، شىكهسته ئامىز، دىۋانىبارلىققا كهلگهن نۇسخىالردىن شىكه

  : نۇسخىلىرىشىكهسته ۋه شىكهسته ئامىز. 14

 بېزهكلىك نۇسخا بولغانخهت نۇسخىسى ۋه ئۇنىڭ قوشمىقى ) مهنىسىده» سۇنغان« ( شىكهسته

ـ   تهرهققىي شىكهسته ئامىز تهئلىق ۋه نهستهئلىق نۇسخىلىرى بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولغان، پارسالرــ

گه ا بولۇشى ئادهتته ھىراتلىق شافىيشىكهسته نۇسخىسىنىڭ پهيد. قىلدۇرغان نۇسخىالردۇر

 .ۋىش ئابدۇلمهجىد تالىقانىيدۇربۇ نۇسخا بويىچه يۈكسهك پهلله ياراتقان كىشى بولسا دهر .باغلىنىدۇ

لهن بىر  تهئلىق خهت نۇسخىسىغا نۇرغۇن تهرهپلهرده يېقىن كېلىش بىشىكهسته خهت نۇسخىسى

بىرىگه ئۇلىنىدىغان جايلىرى بهكال -لهرنىڭ بىرھهرپسۆزلهر زىچراق يېزىلىدۇ، ئۇنىڭدا ۋاقىتتا، 

بۇ نۇسخا . يېقىن بولىدۇ، تىك تارتىلىدىغان سىزىقالر قىسقىراق ۋه سولغا مايىلراق تارتىلىدۇ

 فارىسچه بېرىم ھۆججهتلىرىنى يېزىشتا، ھهمده ئوردوچه ۋه-چهكلهر ۋه ئىلىم-خۇسۇسىي خهت

شىكهشته ئامىز نۇسخىسىدا سۆزلهر چوڭراق ۋه . ئادهتتىكى يازمىالردا كۆپ قوللىنىلىپ كهلمهكته

شاالڭراق يېزىلىدۇ، ھهمده كۆپىنچه رهڭلىك ۋه بېزهكلىك لهۋھهلهرنى يېزىشتا كۆپ ئىشلىتىلىپ 

  .كهلمهكته

  : نۇسخىلىرىي ۋه جهللى دىۋانىيدىۋانى. 15

» ئوردا، يامۇل يهنى مهمۇرىي ئورگان« ئهرهبچه سۆزى» دىۋان« دىكى خهت نۇسخىسىىيدىۋان

نىڭ مهخسۇس سىئوردىئوسمان تۈرك ئېمپىرىيهسى  بۇ نۇسخا ئهڭ دهسلهپ مهنىسىدىكى سۆز بولۇپ،

، تارتۇقالش پهرمانى، خان )ۋهزىپىگه تهيىنلهش خېتى(زىقى بولۇپ، ئوردا تهيىننامىسى بىر خىل يې

دىۋان خهت نۇسخىسى .  چهكلهرگه قول قويۇشقا ئىشلىتىلهتتى- ۋه خهتيارلىقى قاتارلىقالرنى يېزىش

  . چهك نۇسخىسى ياكى ئوردا نۇسخىسى دېگهن مهنىده بولغاچقا شۇ ئىسىم بىلهن ئاتالغان-خهت

 بولسا ئوسمان تۈركلىرى ئىجاد قىلغان ۋه راۋاجالندۇرغان ھۆسىنخهت نۇسخىسى يدىۋانى

ىرلىرىدا تۈرك خهتتاتى ئىبراھىم مۇنىف تهئلىق نۇسخىسى ئهسىرنىڭ ئاخ-15بولۇپ، بۇ نۇسخىنى 
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خ ھهمدۇلال تتات ئاساسچىسى شهيكېيىن بۇ نۇسخا مهشھۇر خه. ئاساسىدا تهرهققىي قىلدۇرغاندۇر

تهرىپىدىن يۈكسهلدۈرۈلگهن بولۇپ، بۇ نۇسخا ئوسمان ئىمپىرىيىسى دهۋرىده ھۆكۈمهت 

لهر ئىنتايىن چىرماش يېزىلىدىغان ھهرپدا بۇ نۇسخى. چهكلىرىنى يېزىشقا ئىشلىتىلگهن-خهت

 يئهرهب تىلى خاتىرىلىنىدىغان دىۋانى. بىرىگه ئىمكانقهدهر ئۇلىنىدۇ-بولۇپ، ھهرپلهر بىر

 يدىۋانى خهت نۇسخىسىدىن بېزهكلىك ۋارىيانت جهللى. نۇسخىسىدا ھهرىكه بهلگىلىرى يېزىلمايدۇ

ئېمپىراتۇر خهت « ۋه »ھۇمايۇنىي نۇسخىسى«ۇپ، ئۇ يهنه  نۇسخىسى تۈرلىنىپ چىققان بوليدىۋانى

  . مۇ دېيىلىدۇ» نۇسخىسى

ان مىز ئوسپ تهرهققىي قىلدۇرغان كىشى ــــ خهتتات ھاتولۇق نى نۇسخىسىي دىۋانىيجهللى

لىك خۇسۇسىيهتنى ھاپىز ئوسمان باشقا ھۆسىنخهت شهكىللىرىگىمۇ تهدبىق » يجهللى« بولۇپ،

نىڭ ئاساسىي ئاالھىدىلىكى خهتلهرگه  )ۆسىنخهت شهكىللىرىبىلهن ئاتالغان ھ( »يجهللى«. قىلغان

بېزهكلىك خۇسۇسىيهت بهخىش ئېتىش بولۇپ، ئۇنىڭ ئهمهلىيهتته يېزىقنىڭ ئهسلى شهكلى ۋه 

جهللى دىۋانى نۇسخىسىدا بىر پۈتۈن خهتنىڭ شهكلى . ئوقۇلۇشى جهھهتته ھېچبىر قىممىتى يوقتۇر

  .دائىرىسىده تولۇق بېزهپ يېزىلىدۇتىك تۆت تهرهپلىك ياكى باشقا شهكىللهر 

دىۋان نۇسخىسىدا ئۈچته بىر نۇسخا، كۆچۈرمه نۇسخا، رهيھانى نۇسخىلىرىنىڭ 

ئاالھىدىلىكلىرى بار بولۇپ، ئۇ يهنه يېزىلىشى زىچ، گىرهلىشىشچان، تۇرقى بېجىرىم، ئۆلچهم 

تارىخنىڭ . رغا ئىگهجهھهتته قاتتىق ئېھتىيات قىلىشنى تهلهپ قىلىشتهك تهڭداشسىز ئارتۇقچىلىقال

ئىلگىرلىشىگه ئهگىشىپ، بۇ خىل ئهسلىده پهقهت ئوردىغىال خاس خهت نۇسخىسى گهرچه يهنىال بىر 

 ئاالقه، باياننامىلىرىده ساقلىنىپ قالغان بولسىمۇ، لېكىن ئهمهلىي - قىسىم دۆلهتلهرنىڭ ئوردا خهت

، شۇنداقال كىتاب نامى، رنالالردىكى تهبرىكنامه، ئېالن، سهرلهۋھهۇ ژ- تۇرمۇشتا گېزىت

  .شاھادهتنامه، تهبرىك كارتىسى قاتارلىقالردا ئومۇميۈزلۈك ئىشلىتىلمهكته

  :  نۇسخىسىتۇغرا. 16

تۇغرا ئوسمانىيالر سۇلتانلىرىنىڭ ئىمزاسى ۋه تامغىسى سۈپىتىده مهشھۇر بولغان بىر خىل 

ر قهلىمىده بارلىققا كهلگهن، خهتتاتلىق ماھارىتى بولۇپ، ئۇ ئهينى دهۋردىكى يېتىشكهن خهتتاتال



  خهتتاتلىق سهنئىتى جهۋھهرلىرىىئسالم

 54 

ئوسمان . خهتتاتلىق سهنئىتىنىڭ يۇقىرى پهللىسىگه ۋهكىللىك قىلىدىغان بىر شهكىلدۇر

ىسىنىڭ ھاكىمىيىتىنىڭ ئهڭ روشهن سىمۋوللىرىدىن بىرى سۇلتانالرنىڭ تۇغرالىرى بولۇپ ئىمپېرىي

ه مۆھۈر، ئۈزۈك ۋه باشقا تۇغرا ھۆججهت ۋه پهرمانالرنى قانۇنالشتۇرۇش مهقسىدىد .ھېسابلىنىدۇ

 تۇغرا شهكلىدىكى نهرسىلهر ئۈستىگه چۈشۈرۈلگهن سۇلتانالرنىڭ خۇسۇسىي ئىمزاسى بولۇپ،

 –مۆھۈرلهر بارلىك ھۆكۈمهت ھۆججهتلىرىگه، ۋهقفهنامىلهرگه ۋه سۇلتاننىڭ خۇسۇسىي خهت 

گىللهرده ئۇنىڭ چهكلىرىگه بېسىلغان، شۇنداقال مهلۇم سۇلتان ھاكىمىيهت بېشىدا ئولتۇرغان مهز

ھهر بىر سۇلتان . ئۈزۈكى ۋه شۇ سۇلتاننىڭ نامىدا قۇيۇلغان تهڭگه پۇلالر ئۈستىگه ئويۇلغان

ھاكىمىيهت بېشىغا چىققاندىن كېيىنال دهرھال مۇقىم بىر تۇغرانى اليىھهلىتىپ، ئۇنى ھاكىمىيىتىنىڭ 

  .ئاخىرىغىچه ئىشلهتكهن

) يىلى-1324مىالدىيه (ن ئورخان تۇغرا شهكلىدىكى خاس مۆھۈرنى دهسلهپته سۇلتا

 Ⅱ ، سۇلتان مۇراد Ⅰئهمما ئۇ دهۋردىكى تۇغراالر سهل ئاددىي بولۇپ، سۇلتان بايازىد . ئىشلهتكهن

ۋه سۇلتان مهھمهتلهرنىڭ تۇغرالىرىنىڭ تهركىبلىرىنىڭ كۆپهيتىلىشى نهتىجىسىده، سۇلتان سۇاليمان 

سىنىڭ قۇرغۇچىسى ئوسمان هئىمپېرىيئوسمان . نزامانىغا كهلگهنده تۇغرا مۇكهممهل ھالهتكه يهتكه

غازىنىڭ خۇسۇسىي تۇغراسى بولمىغاننى ھېسابقا ئالمىغاندا، ئىككىنچى خهلىپه ئورخاندىن تارتىپ 

 كىچه بولغان ئوتتۇز بهش سۇلتاننىڭ خاس تۇغرالىرى Ⅵتاكى ئهڭ ئاخىرىقى خهلىپه مهھمهت 

 Ⅱ )1481~1512سۇلتان بهيازىد  خهلىپىسىئهڭ بۇرۇنقى مهشھۇر تۇغرا ئوسمانىيالر . بولغان

تۇغرا نۇسخىسىدىكى خهت ياكى . نىڭ تۇغرالىرىدۇر) 1566 ~ 1520( ۋه سۇلتان سۇاليمان) تهخىتته

زامانىسىدىن تارتىپ ھۆكۈمهت ) 1453 / 857(مۆھۈر ئوسمانىيه سۇلتانى مۇھهممهد ئهلفهتھه 

  .ھۆججهتلىرىده كۆرۈلۈشكه باشلىغان

ئۇالرنىڭمۇ . ىپ قالماستىن، يهنه شاھزادهلهرمۇ ئىشلهتكهن سۇلتانالر ئىشلىت يالغۇزنىرتۇغراال

ئوردىدا خاس نىشانچىلىرى بار بولۇپ، ئۇالر مهلۇم مهمۇرىي ئورۇنغا نائىل بولغاندىن كېيىن 

مهسىلهن، سۇاليمان . ئۆزلىرىنىڭ تۇغرالىرىنى ئهسلى شهكلى بويىچه داۋاملىق ئىشلهتكهن ئىدى

 – 1510  ئىلگىرى مهمۇرىي ئهمهلدار بولۇپ تۇرغان چاغلىرىدا ئىشلهتكهن تۇغراسىسۇلتان بولۇشتىن
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يىلى تهختكه ۋارىسلىق قىلىپ سۇلتان بولغاندىن كېيىن ئىشلهتكهن تۇغراسى بىلهن ئوخشاش 

ىسىدىكى شهيخۇلئىسالم، باش ۋهزىر ۋه باشقا ۋهزىرلهر ھهم ئىمپېرىي يهنه ئوسمان نىتۇغراالر. ئىدى

ئهمما . ي ئهمهلدارالر ھۆججهت ھهم پهرمانالرنى قانۇنالشتۇرۇش ئۈچۈنمۇ ئىشلهتكهن ئىدىچوڭ مهمۇرى

 سۇلتان ۋه شاھزادهلهرنىڭ تۇغرالىرى شهكىل جهھهتتىن ئوخشاش بولغان  بىلهنبۇالرنىڭ تۇغرالىرى

بولسىمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ تۇغرالىرى ھۆججهت ۋه پهرمانالرنىڭ ئۈستۈنكى تهرهپ ئوتتۇرىغا 

ماستىن، بهلكى يان تهرىپىگه ئۇرۇالتتى، ھهمده كۆپىنچه تۇغرالىرىنىڭ بىرال بهيزهسى بار بوالر ئۇرۇل

  . ئىدى

، »سهره«ياكى » كۇرس«بىرىنچى : توغرا قۇرۇلما جهھهتتىن تۆت بۆلهكتىن تهشكىل تاپىدۇ

هنى ، ي»زۇلفه«ۋه » تۇغ«يهنى تۇغرا ئىگىسىنىڭ ئىسمى يېزىلىدىغان تهگلىك بۆلهك؛ ئىككىنچى 

بۇنىڭدا .  شهكلىده ئۇالنغان ئۈچ تال سىزىقSئۈستىگه تىك تارتىلغان ئۈچ سىزىق ۋه ئۇالرغا 

تۇغالرنىڭ مهناسى بار بولسىمۇ، لېكىن زۇلفهلهرنىڭ مهناسى يوق بولۇپ، بۇالر پهقهت قۇرۇلما 

) ۇميهنى تۇخ(» بهيزه«ئۈچىنچى بۆلهك . جهھهتتىن تۇغالرغا مۇۋازىنهت بېرىش ئۈچۈن سىزىلىدۇ

بۇ ئۆز . بولۇپ، بۇ تۇغنىڭ سول تهرىپىدىكى بىر مهركهزلىك ئىككى ئېللىپىس شهكىللىك ئهگمهدۇر

سىرتىدىكىسى چوڭ بهيزه، ئىچىدىكىسى . ئىچىدىن چوڭ بهيزه ۋه كىچىك بهيزهلهرگه بۆلۈنىدۇ

، يهنى تۇغالرنىڭ سول تهرىپىگه، »خهنجهر«ياكى » قول«كىچىك بهيزه ھېسابلىنىدۇ؛ تۆتىنچى 

لېكىن بهزى ماتېرىيالالردا . رنىڭ ئىچىدىن سىرتىغا قارىتىپ تارتىلغان ئۇچلۇق ئهگرى سىزىقبهيزهله

تۇغرانىڭ تهركىبىده ئىككى بهيزهدىن داۋاملىشىپ تۇغالرنىڭ ئوڭ تهرىپىگه » خهنجهر«ياكى » قول«

  .ئۆتكۈزۈلۈپ ئۇزۇن سۇزۇلغان سىزىقالرنى كۆرسىتىدۇ دهپ قارىلىدۇ
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 تۇغرانى .دۇر» )ئهدلىي(مهھمۇدخان بىن ئابدۇلھهمىد ئهلمۇزهففهر دائىما « نىڭ تۇغراسى بولۇپ، تولۇق تېكىستى Ⅱ سۇلتان مهھمۇد

  .مۇستافا راقىم يازغان

تۇغرا گهرچه يۇقىرىدىكى تۆت ئاساسىي بۆلهكتىن تهشكىل تاپقان بولسىمۇ، لېكىن ئومۇملۇق 

دا خهنجهر ياكى قول بۆلىكىنىڭ ئۈستىگه بوشلۇق ئېتىبارىدىن قارىغاندا، ئوسمانىيالرنىڭ تۇغرالىرى

تولدۇرۇش زۆرۈرىيىتىنى چىقىش قىلىپ تۇغرا ئىگىسى بولغان سۇلتاننىڭ شهرهپ نامى يېزىلىدىغان 

كۇرس ياكى سهرهنىڭ سول تهرىپىگه بولسا شۇ تۇغرانى يازغان ياكى اليىھهلىگهن خهتتاتنىڭ . بولغان

انىيالر سۇلتانلىرىنىڭ تۇغرالىرى ھاكىمىيهتنىڭ بهلگىسى ئهمما ئوسم. نامى يېزىلىدىغان بولغان

  . بولۇش سۈپىتىده، ئۇالرغا شۇ تۇغراالرنى يازغان خهتتاتالرنىڭ ناملىرى يېزىلمىغان

ئهسىردىن كېيىن، ئوسمانىيالر تۇغرالىرى شهكىل جهھهتته يهنىمۇ مۇكهممهللهشتى،  -18

قىم اتاتلىق بويىچه ئۇستازى مۇستاپا ر نىڭ خهتⅡئهسىرنىڭ باشلىرىدا سۇلتان مهھمۇد  -19

تۇغرا نوقۇل . تۇغرانىڭ شهكلىنى ئىسالھ قىلىپ ھازىرقى كۆپ تۇغراالرنىڭ شهكلىگه ئاساس سالدى

پهرمانلىرىدا ئىمزا ئورنىدا ئىشلىتىلىشتىن ھالقىپ، ئوسمانىيالر پۇللىرىنىڭ - سۇلتانالرنىڭ ئهمىر

  . يۈزىگىمۇ بېسىلدى

ى بىلهن قارىغاندا، تۇغرا مۇستهقىل ھۆسنخهت نۇسخىسى ھۆسنخهت نۇسخىسى ئېتىبار

. بولماستىن، بهلكى ئۇ ھۆسنخهت يېزىشتا ئىشلىتىلىدىغان بىر خىل شهكىل ياكى فورمىدۇر

ئوسمانىيالرنىڭ تۇغرالىرىنىڭ ھهممىسى سۇلۇس خهت نۇسخىسىدا يېزىلغان بولۇپ، شۇڭا ئۇنى 

ھازىرقى دهۋرده تۇغراالرنىڭ مهزمۇنى . ا بولىدۇجهللىي سۇلۇس نۇسخىسىغا تهۋه شهكىل دهپ قاراشق
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 شهرىپىنىڭ بهلگىسى بولۇشتهك –ئهڭ دهسلهپكى نوقۇل ئوسمانىيالر ھۆكۈمىرانلىرىنىڭ نام 

ئايهتلىرى، ھهدىسلهر ۋه » قۇرئان« ئاستا – ئهسىرلهردىن تارتىپ ئاستا – 19دائىرىدىن ھالقىپ، 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه . لىگه كهلتۈرۈلۈپ يېزىلدىئادهتتىكى شهخسلهرنىڭ ئىسىملىرىمۇ تۇغرا شهك

يهنه قىسمهن شېرىكهت ناملىرىمۇ تۇغرا شهكلىگه كهلتۈرۈلۈپ اليىھهلىنىدىغان ئهھۋالمۇ بارلىققا 

  .كهلدى

 - 15ھهرخىل شهكىلگه كهلتۈرۈپ يېزىلىدىغان ھۆسىنخهتلهرنى يېزىش تېخنىكىسى 

 ۋه نهسخخنىكىدا خهتلهر ئاساسهن سۇلۇس، بۇنداق تې. ئهسىرلهردىن ئېتىبارهن بارلىققا كهلدى

تهئلىق ۋه نهستهئلىق نۇسخىلىرىدا يېزىلىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭدا خهتلهرنىڭ ئومۇمىي قۇرۇلمىسى 

 بۇ ئۇيغۇرالردا. قاتارلىقالرنىڭ سىياقىغا كهلتۈرۈلىدۇ ..... قۇش، ئادهم، ئىمارهت، ھايۋان

ى خهت نۇسخىلىرى شۇ كاتېگۇرىيهگه  تۆۋهندىك.دهپ ئاتالغان» تهسۋىرىي خهت نۇسخىسى«

  .تهۋهدۇر

  : نۇسخىسىگۇلزار. 17

لهرنىڭ قۇرۇلمىسى ۋه شهكىلدىكى ئۆزگىچىلىككه ئاساسالنغان ھهرپگۇلزار خهت نۇسخىسى 

لهرنىڭ سىزىقلىرىنىڭ ئىچىنى بېزهشتهك بىر خىل ماھارهتنى ھهرپنۇسخا بولماستىن، بهلكى ئۇ 

ئهمما كۆپىنچه  (نۇسخىدا يېزىلغان بولۇشىدىن قهتئىينهزهرلهر قايسى ھهرپئۇنىڭدا . كۆرسىتىدۇ

لهرنىڭ سىزىقلىرىنىڭ ھهرپلهر چوڭراق يېزىلىدۇ، ھهرپ، ) نۇسخىسىدا يېزىلىدۇنهسختهئلىق ۋه 

چېچهكلهر، گېئومېتىرىك نهقىشلهر، ئوۋچىلىق كۆرۈنۈشلىرى، ئادهم رهسىملىرى، -ئىچى گۈل

ه باشقا بېزهك خارهكتېرىدىكى شهكىللهر بىلهن  بىلهن يېزىلغان جۈملىلهر ۋھهرپئۇششاق 

بۇ نۇسخا كۆپىنچه مۇرهككهپ شهكىللىك ھۆسىنخهتلهرنى، ماۋزۇالرنى يېزىشتا . تولدۇرۇلىدۇ

  .نهقىشلهر ھهم ھۆسىنخهتلهر بىلهن قوشۇلىدۇ-ئىشلىتىلىدۇ، ھهمده باشقا بېزهكلهر

  :تهۋئهم نۇسخىسى. 18

 دهپمۇ  نۇسخىسى ياكى قوشماق خهت، مهئكۇسئهينهلى، مۇسهننايهنه  تهۋئهم نۇسخىسى

 بۇ بىر بۆلۈك ھۆسىنخهتنى قوشماق قىلىپ يېزىشتهك ئۇسۇل بولۇپ، ئۇنىڭدا بىر بۆلۈك .ئاتىلىدۇ



  خهتتاتلىق سهنئىتى جهۋھهرلىرىىئسالم

 58 

ئهمما كۆپىنچه جهللى سۇلۇس ( خهت مهيلى قايسى نۇسخىدا يېزىلغان بولۇشىدىن قهتئىينهزهر

بۇ خۇددى بىر . ۈك خهت تهتۈر يېزىلىدۇ، ئۇنىڭ قارشى تهرىپىگه شۇ بۆل)نۇسخىسىدىكى خهتلهر

بولغاچقا، ئۇ مهزكۇر نامالر  خهت بىلهن ئۇنىڭ ئهينهكتىكى ئهكسى يېقىن تۇرغاندهك كۆرۈنۈش ھاسىل

بۇ ئادهتته نوقۇل بهھىرلىنىش ئۈچۈن يېزىلىدىغان ھۆسىنخهت ئهسهرلىرىنى يېزىشقا . بىلهن ئاتالغان

  .ئىشلىتىلىدۇ

  :  نۇسخىسىسىياقهت. 19

قهت نۇسخىسى كىچىك ئاسىيادىكى سهلجۇق تۈركلىرى دهۋرىرىدىن تارتىپ مهۋجۇد سىيا

ده دى ئوسمان تۈركلىرى تهرىپىدىن ھۆكۈمهت ھۆججهتلىرىنى يېزىش مهقسىنۇسخابۇ . بولغان

سېتىققا -تهرهققىي قىلدۇرۇلغان نۇسخا بولۇپ، ئۇ ئاساسلىقى ھهرخىل گۇۋاھنامه، ئىجازهتنامه، سودا

لهرنىڭ يانتۇ ۋه تىك سىزىقلىرى تۈز ۋه ھهرپئۇنىڭدا . تلهرنى يېزىشقا ئىشلىتىلگهنئاالقىدار ھۆججه

بۇ نۇسخا ئافغانىستان ۋه ھىندىستاننىڭ قىسمهن جايلىرىدا ئىشلىتىلگهن . توم قىرلىق تارتىلىدۇ

  .بىلهن مۇناسىۋهتلىكتۇر  نۇسخىسىيھىرات كۈفى

  :سۇنبۇل نۇسخىسى. 20

ۋه ) لهر توم ۋه زىچ يېزىلىدىغانھهرپ (ئېغىر»  سۇنبۇلخهتتى«يهنى سۇنبۇل نۇسخىسى،  

ئۇ خهت .  خهت نۇسخىسىدىن تۈرلىنىپ چىققان بولۇشى مۇمكىنيبېزهكلىك نۇسخا بولۇپ، ئۇ دىۋانى

شهكلى بهك جهزبىدار ۋه ئۆزگىچىلىككه ئىگه بولغان بولسىمۇ، ئهمما بۈگۈنكى دهۋرده كۆپ 

  .ئىشلىتىلمهيۋاتىدۇ

  :ىسهلسهل نۇسخىسمۇ. 21

نۇسخىسى مهملۇك دهۋرىده تهۋقىي نۇسخىسىدىن تهرهققىي قىلدۇرۇلغان ) زهنجىر(مۇسهلسهل 

بىرىگه -ھهم بهزى ھهرپلهر بىر) ل( ۋه الم) ا( نۇسخا بولۇپ، بۇنىڭدا سۆز تهركىبىدىكى ئهلف

ئهمما مۇكهممهل مۇسهلسهل نۇسخىسىدىكى ھۆسىنخهت ئهسىرى تۈرك خهتتاتى . ىدۇئۇالشتۇرۇپ يېزىل

مۇسهلسهل نۇسخىسى تۈرلىنىپ چىققان نۇسخا بولۇش . قهلىمىده روياپقا چىقتى ھمهد قارا ھىسارىيئه

بۇ نۇسخىدا بىر بۆلۈك سۆزلهردىكى .  ياكى تهۋقىي نۇسخىلىرىدۇرسبىلهن، ئۇنىڭ ئاساسىي سۇلۇ
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 تهكشى، مۇۋازىنهتلىك ۋه رهتلىك زهنجىرسىمان ھالهتته ئۈستى تهرهپتىن ھهرپلهر بىر بىرىگه

 نۇسخىسىدىكى يمۇسهلسهل ئۇسلۇبىنى تهئلىق ۋه دىۋانى .ئۇلىنىپ، بىر پۈتۈنلىك ھاسىل قىلىدۇ

  .خهتلهرگىمۇ تهدبىق قىلىش ئهھۋاللىرى كۆپ

  :زۇلفى ئارۇس نۇسخىسى. 22

تهئلىق  نۇسخىسى شهكىل جهھهتته رهيھانىي ۋه نهس)»كېلىنچهكنىڭ چېچى«(  زۇلفى ئارۇس

لهرنىڭ يانتۇ سىزىقلىرى، سهرمىلىرى، ھهرپسخا بولۇپ، ئۇنىڭدا نۇسخىسىغا يېقىن كېلىدىغان نۇ

. تاقىلىرى توم يېزىلىدۇ، ھهرپلهرنىڭ ئاخىرى ئىنچىكه تارتىلىدۇ ھهم ئىگىلىگهن سىزىق قوشۇلىدۇ

  .تال چاچالرغا ئوخشاپ كهتكهچكه، شۇ نام بىلهن ئاتالغان- سېلىنىپ تۇرغان تال بۇ

  :نۇسخىسىخهت تاج . 23

ئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى خهتتاتلىق سهنئىتىده ئهڭ كېيىن بارلىققا سى تاج خهت نۇسخى

 زيىلى مىسىرلىق خهتتات مۇھهممهد مهھفۇ-1930بۇ نۇسخىنى  .كهلگهن نۇسخا بولۇشى مۇمكىن

ئهرهب يېزىقىغا خۇددى التىن Ⅰگهن بولۇپ، پادىشاھ فۇئادهپ بهرلهئۈچۈن اليىھⅠپادىشاھ فۇئاد

.  قىلغان ئىدىب چوڭ يېزىلىدىغان شهكلىنى پهيدا قىلىشىنى تهلهيېزىقىدىكىدهك ھهرپلهرنىڭ

ئهرهب ۋه . ۋهھالهنكى، بۇ تهلهپ ۋه تاج خهت نۇسخىسى دېگهندهك مۇۋهپپىقىيهتكه ئېرىشهلمىدى

ئهرهب يېزىقىنى قوللىنىدىغان مىللهتلهر ھازىرغىچه خهتلهرنى يهنىال ھهرپلهرنىڭ چوڭ يېزىلىدىغان 

  .ىپ كهلمهكتهشهكلى يوق ھالهتته يېز

  :نار نۇسخىسى-ھهرفۇن. 24

مهنىسىدىكى سۆز بولۇپ، بۇ ھهرپلهرنى ئوت يالقۇنى » ئوت ھهرپ«بولسا » نار-ھهرفۇن«

ن هبۇمۇ يېقىنقى مهزگىللهرده بارلىققا كهلگ .سىياقىغا كهلتۈرۈپ يازىدىغان بىر نۇسخىنى كۆرسىتىدۇ

ۇيغۇرالردا يېقىندا بارلىققا كهلگهن ئوتقاش ئ. بىر نۇسخى بولۇپ، دېگهندهك غهلىبىگه ئېرىشهلمىگهن

  .نار نۇسخىسىنىڭ بىر ۋارىيانتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ- خهت نۇسخىسىمۇ مهلۇم جهھهتته ھهرفۇن

  :سىينىي نۇسخىسى. 25

 ھۆسنخهت  ئاتالغان بىر دهپ»نىييسى « ئارىسىدا)جۈملىدىن تۇڭگانالر(سۇلمانلىرى  مۇجۇڭگۇ
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. دهپ ئاتالغان) نۇسخىسى) جۇڭگو(چىن «يهنى » سىينىي«، ئۇ بولۇپ قىلىنغان ئىجاد نۇسخىسى

 توم ۋه قىسمهن بۆلهكلىرى بهكرهك بهكرهك بۆلهكلىرى قىسمهن، سىلىق لهرھهرپنۇسخىسىدا ينىي سى

بۇ خهنزۇ خهتتتالىقىدىكى پهي ۋه موي  بولۇپ، ىزىقالر مۇبالىغىلىك يېزىلىدىغانئىنچىكه، ئهگرى س

.  ھۆسنخهتلهرنى يېزىشتهك ئۇرۇنۇشالردىن پهيدا بولغان بىر نۇسخىدۇرقهلهمنى ئهرهب يېزىقىدىكى

  .پۇر بۇيۇملىرىدا كۆپ ئىشلىتىلىپ كهلمهكته-پارتۇڭگانالر تهرىپىدىن ئىشلىتىلىدىغان بۇ نۇسخا 

ئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى خهتتاتلىقتا بارلىققا كهلگهن نۇسخىالرنىڭ بهزىسى ئۆزگىچه  

چهكلهرده ئىشلىتىلمهستىن، بهلكى مهخپىي ۋه نازۇك -ئۇالر ئادهتتىكه خهتگه ئىگه بولۇپ، خاراكتېر

مهسىلهن، خهت نۇسخىسى تولىمۇ ئىنچىكه ۋه نهپىس خهت . خهت ئاالقىلىرىده ئىشلىتىلگهن

ئۇ . نۇسخىسى بولۇپ، ئۇنى ئوقۇش ئۈچۈن چوڭايتىپ كۆرسىتىدىغان لوپا ئهينهك زۆرۈر بولىدۇ

يهنه . چهكلهرنى يېزىشقا ئىشلىتىلگهن-هر ئارقىلىق يوللىنىدىغان خهتكهپتهرلئىلگىرىكى دهۋرلهرده 

ئهيىبلهش خهتلىرىنى يېزىشقا مهخسۇس خهت نۇسخىسى دهپ ئاتىلىدىغان بىر  مهناشىر

  . ئاي شهكلىگه ئېلىپ كېلىشكهن نۇسخىسىدا ھهرپلهر ئىمكانقهدهر ھىالليھىاللى. ئىشلىتىلگهن

نىڭ تهرهققىياتىدا يهنه مۇشۇ يېزىقىنى ئىشلىتىدىغان ھهر ئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى خهتاتلىقت

قايسى مىللهتلهر يۇقىرىدا زىكرى قىلىنغان نۇسخىالر ئاساسىدا نۇرغۇن ۋارىيانت نۇسخىالرنى 

ا ئۆزگهرتىلگهن ئۆزگهرتىپ ئىجاد قىلىپ ئىشلهتكهن بولۇپ، بۇنىڭغا ئۇيغۇرالردىكى نهسخ ئاساسىد

  . مۇمكىنتۈز خهت نۇسخىسىنى مىسال قىلىش

  

  ئىسالم خهتتاتلىق مائارىپى. 4

خهتتاتلىق مۇھىم بىر سهنئهت تۈرى بولۇش سۈپىتىده، بۇ سىنئهتكه ئېتىبار بېرىلىدىغان ھهر 

قانداق بىر مىللهت ياكى دۆلهتته ياش ئهۋالدالرغا كىچىكىدىن باشالپال خهتنى چىرايلىق يېزىش 

 ھهۋهس ۋه ئىشتىياق باغلىغۇچى بىر قىسىم تهربىيهسىگه بىرلهشتۈرۈلۈپ، خهتتاتلىق سهنئىتىگه

ئهۋالدالرغا نوقۇل چىرايلىق خهت يېزىش ياكى پۇچۇركىنى ياخشىالش سهۋىيهسىدىن ھالقىپ 

بۇ جهھهتته . تۇرۇلۇپ، سهنئهت دهرىجىسىگه كۆتۈرۈلگهن خهتتاتلىق تهربىيهسى ئېلىپ بېرىلىدۇ
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نىپ چىققان يېزىقالرنى ئىشلهتكۈچى خهنزۇ مىللىتى ۋه ئهرهب يېزىقى ھهم مۇشۇ ئاساستا تۈرلى

مىللهتلهرده بۇنداق ئهنئهنىنىڭ تارىخى ئۇزۇن بولۇپ، قهدىمدىن ئېتىبارهن شۇ مىللهتلهرده ۋه 

 مهدرىسه تهربىيهسىنىڭ مۇھىم بىر تهركىبىي قىسمىغا –ئهللهرده خهتتاتلىق مائارىپى مهكتهب 

الىي مهكتهپلهرده مهخسۇس كهسپ سۈپىتىده ھهتتا بۈگۈنكى دهۋرلهرده خهتتاتلىق ئ. ئايالندۇرۇلغان

مهسىلهن، ئېلىمىزده بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتى . چىڭ تۇتۇلۇپ ئۆگىتىلىدىغان ئهھۋال شهكىللهنگهن

قاتارلىق نۇرغۇن مهكتهپلهرده مهخسۇس خهتتاتلىق كهسپى بويىچه تولۇق كۇرس دهرىجىسىده 

ئۆز ئالدىغا بىر قاتار پرىنسىپ، جهريان، خهتتاتلىق مائارىپى . داۋاملىق ئوقۇغۇچى تهربىيهلىنىدۇ

 جابدۇق، ئىجادىيهت –دهرسلىك، ماھارهت ۋه بىلىم، ئوقۇتۇش ئۇسۇلى، ماتېرىيال ۋه ئهسۋاب 

قاتارلىق مهزمۇنالردىن تهشكىل تاپىدىغان بىر سىستېما بولۇپ، بۇ خهتتاتلىقنى مهيلى .... ئۇسۇلى

ىقنى تهتقىق قىلىش، يېزىق قوراللىرىنى تونۇش قايسى دهرىجىده ئۆگىنىش بولسۇن، ھهممىسىده يېز

ۋه ئىشلىتىش ۋه ياساش ماھارهتلىرىنى ئىگىلهش، خهت نۇسخىلىرىنى پهرقلهندۈرۈش ۋه ئۇالرنىڭ 

باسقۇچالرنى ق قاتارلى....  قانۇنىيهتلىرىنى ئىگىلهش، ئىجادىيهت بىلهن شۇغۇللىنىش، –قائىده 

مىللهتلهرده مهزكۇر سهنئهتنىڭ تاكى بۈگۈنگه  سىگه ئىگهخهتتاتلىق ئهنئهنى. تامامالش زۆرۈر بولىدۇ

قهدهر مهۋجۇد بولۇپ تۇرۇشى پۈتۈنلهي دېگۈدهك خهتتاتلىق مائارىپىنىڭ يولغا قويۇلۇشى ۋه 

  .داۋامالشتۇرۇلىشىدىن ئايرىلغان ئهمهس

مۇقهددهس ئهشۇ نىڭ تىلى، ئهرهب يېزىقى بولسا » قۇرئان«ئهرهب تىلى مۇقهددهس كىتاب 

هب يېزىقى، جۈملىدىن ئهرهب يېزىقىنى گۈزهل رهب تىلى، ئهرئه.  خاتىرىلهنگهن يېزىقتۇرهرلۋهھىي

يېزىش خاھىشى بىلهن ئهشۇ دىنىي ئامىلالر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىبهت سهۋهبىدىن، ئىسالم 

ئهرهب خهتتاتلىق سهنئىتى  .غانىندۇنياسىدا خهتتاتالرغا ئاالھىده ئىجتىمائىي ئىمتىياز ئاتا قىل

اقىتتىن بۇيان ئۈگىتىلىپ ۋ يىلدىن كۆپرهك 1000يولى بىلهن ئهنئهنه لهپته شهكىللهنگهن دهس

ۋه شۇ يېزىق ئاساسىدا شهتكىللهنگهن باشقا مىللىي يېزىقالر ئهرهب يېزىقى . داۋاملىشىپ كهلمهكه

ھۇر ششاگىرتالرنىڭ مه.  ئۈگىنىش زۆرۈر بولىدۇر يىلالىلىگهنبويىچه خهتتاتقا ئايلىنىش ئۈچۈن نهچچ

ىنىپ بۇ سهنئهتنى داۋامالشتۇرغۇچىغا كچىلىكىده ھۆسنخهت سهنئىتىنى ئۈگخهتتاتالرنىڭ يېته
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ئايلىنىشتهك ئهنئهنه ئۆز دهۋرىدىكى مهشھۇر خهتتات، مۇھهممهد پهيغهمبهرنىڭ كۈيئوغلى ئهلىي ئىبنى 

  . ئهبۇ تالىبقا تۇتۇشىدۇ

. نىڭ پهۋقۇلئادده ئهۋرىشىملىكىدۇرئهرهب يېزىقىنىڭ ئهڭ مۇھىم ئاالھىدىلىكلىرىدىن بىرى ئۇ

بۇ خىل خۇسۇسىيهت ئهرهب يېزىقىنى تۈرلىك شهكىل ۋه نۇسخىالردا يېزىشنىڭ ئىمكانىيهتلىرى 

بىلهن تهمىن ئهتكهن، ھهمده نهچچه ئهسىر مابهينىده خهتتاتالرنىڭ ئىزچىل تىرىشچانلىقى ۋه 

ئىسالمنىڭ دهسلهپكى .  كهلگهنيېڭىلىق يارىتىشى نهتىجىسىده نۇرغۇن خهت نۇسخلىرى بارلىققا

مهزگىللىرىده داڭلىق خهتتاتالر تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان ھۆسنخهت سهنئىتىنىڭ قاتتىق قائىده 

  . نىزاملىرىنى بويالپ ماڭىدىغان خهتتاتلىق ئهنئهنىسى تاكى بۈگۈنكى كۈنگىچه داۋام قىلىۋاتىدۇ–

اھايىتى مۇھىم مهزمۇنلىرىدىن بىرى بولۇپ ئىسالم مائارىپىنىڭ ن خهتتاتلىق سهنئىتى تارىختا

ۋه ھهدىس كىتابلىرى ھهم باشقا يازمىالرنى قولدا كۆچۈرۈشتهك » قۇرئان«بۇنىڭغا . كهلدى

زۆرۈرىيهتتىن باشقا، يهنه جانلىقالرنىڭ سۈرىتىنى سىزىشنىڭ چهكلهنگهنلىكى سهۋهبىدىن خهت 

. پ ئېتىبارغا ئېرىشىشى سهۋهب بولدىسهنئىتىنىڭ تهبىئىي يۇقىرى ئورۇنغا ئۆتۈپ قېلىشى ۋه كۆ

ھۆسنخهتنى چىڭ تۇتۇڭالر، «تېخىمۇ مۇھىمى مۇھهممهد پهيغهمبهرنىڭ ھهدىسلىرى ئىچىدىكى 

نى چىرايلىق يازسا، › بىسمىلالھىر رهھمانىر رهھىيم‹كىمىكى  «،».چۈنكى ئۇ زىرقنىڭ ئاچقۇچىدۇر

هنئىتى خهتتاتالر ۋه باشقا  دېگهن ھهدىسلىرى سهۋهبىدىن، خهت س①».جهننهتكه كىرىدۇ ئۇ

ئهرهب يېزىقى ۋه شۇ ئاساسىدىكى .  ئېتىبارىغا سازاۋهر بولغان–كىشىلهرنىڭ ئاالھىده دىققهت 

خهتتاتلىق سهنئىتى قهدىمدىن تارتىپال خهتتاتالرنىڭ قاتتىق ئۆلچهملىك ئىختىيارىي مهشقلىرى ۋه 

  . ئىجادىيىتى ئاساسىدا يېتىلىپ پىشقان سهنئهتتۇر

 ئاخىر ھهر قايسى –تتاتلىقىنىڭ تارىخىدا مهشھۇر خهتتاتالر باشتىن ئهرهب خه

نۇسخىالردىكى ھهرپلهرنىڭ كونكرېت ئۆلچىمىگه ئائىت نۇرغۇن قائىده ۋه قانۇنىيهتلهرنى بېكىتىپ 

ئىبنى مۇقلهھتىن يۇقۇت مۇستهسىمىيگىچه، مىر ئىماد ھۇسنىيدىن ھاشىم مۇھهممهد  .چىققان

ۇسخىسىدىكى ھهرپلهرگه ئىنچىكه چېكىتلىك ئۆلچهم بېكىتىپ، ھهر باغدادىيگىچه ھهر قايسى ن

                                                        
  .بۇالر ئاجىز ھهدىسلهر بولۇشى مۇمكىن ①
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ئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى خهتتاتلىقتا . قايسى نۇسخىالرنىڭ زور تهرهققىياتىغا ئاساس سېلىپ بهردى

ھهر قايسى نۇسخىدىكى ھهرپلهرنىڭ قېلىپقا سېلىنىشىدا يېتىلگهن ئۇستاز خهتتاتالرنىڭ شاگىرت 

يهنى ( تهربىيهسى ئۈچۈن تهييارلىغان قولالنما كىتابلىرى –ىق تهلىم تهربىيهلهش ۋه خهتتاتل

يهنى شۇ خهتتاتالر تۈزۈپ قالدۇرغان قولالنما كىتابالر بىر . نىڭ رولى ناھايىتى چوڭ بولدى) كۇرراسه

تهرهپتىن ئىلگىرىكى ھۆسنخهت نۇسخىلىرىنىڭ ئۆلچىمىگه قاتتىقى رىئايه قىلغان ئاساستا تۈزۈلدى، 

هن بىر ۋاقىتتا ھهر قايسى نۇسخىالردىكى ھهرپلهرنىڭ ئۆلچهملىرى تېخىمۇ شۇنىڭ بىل

ئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى خهتتاتلىقتا، نهتىجىده . ئىنچىكهلهشتۈرۈلدى ۋه يۇقىرى كۆتۈرۈلدى

 تهكرار ئىجاد قىلىشى مۇشۇنداقئاساسلىق ھۆسنخهت نۇسخىلىرىدىكى ھهرپلهرنىڭ يېزىلىش شهكلى 

كېيىنكى دهۋردىكى خهتتاتالرمۇ ھۆسنخهت . لهردىن كېيىن مۇقىمالشتى ئهسىر– 16داۋامىدا 

مۇشۇنداق . شهكىللىرىده ئىلگىرىكى نۇسخا شهكىللىرىگه سادىق بولۇشنى قهتئىي پرىنسىپ قىلدى

. ئهنئهنىنى بويالپ ھازىرغىچه نۇرغۇن خهتتاتالر خهتتاتلىق قولالنمىلىرىنى ئوتتۇرىغا چىقاردى

سىم خهتتاتالر مهخسۇس رىسالىلهرنى يېزىپ خهت مهشقى ۋه خهت ئۇنىڭدىن سىرت، بىر قى

مهسىلهن، ناۋائىينىڭ كۆپ . ئىجادىيىتى بويىچه چوڭقۇر نهزهرىيهۋىي مۇالھىزهلهرنى يۈرگۈزدى

ئهسهرلىرىنى تهئلىق نۇسخىسىدا كۆچۈرگهن خهتتات سۇلتان ئهلى مهشھهدىي ناۋائىي دهۋرىده تهئلىق 

مىر ئىماد ھۇسنىي تهئلىق خهت ھهققىده . ىر رىساله يازدىنۇسخىسى توغرىسىدا مهخسۇس ب

مۇھهممهد شهمسىددىن لهخنهۋىيمۇ تهئلىق . ناملىق رىسالىنى يازدى» رىسالهئى ئادابۇل مهشق«

دېمهك، يۇقىرىدىكى قولالنما ۋه رىساله كىتابالر يالغۇز . نۇسخىسى توغرىسىدا رىساله يېزىپ قالدۇردى

 تهربىيهسىنىڭ ئوقۇتۇش ماتېرىيالى بولۇپال –ىسىدىكى خهتتاتلىق تهلىم  شاگىرتالر ئوتتۇر–ئۇستاز 

قالماستىن، ئۇالردىكى خهت نۇسخىلىرى يهنه ئىختىيارىي ئۈگهنگۈچىلهرنىڭمۇ خهتتاتلىقنى قهدىمكى 

  .مۇقىمالشقان ئهنئهنىگه ياندىشىپ ئۆگىنىشىدىكى ئاساسىي ئۆلچهم بولۇپ ھېسابالندى

تلىق مائارىپىدا ھۆسنخهت سهنئىتىنى ئۆگىنىش خۇددىي باشقا ئهرهب يېزىى بويىچه خهتتا

 سايمانالرنى چۈشىنىش ۋه ئىشلىتىش –بىلىملهرنى ئۆگهنگهندهك نهزهرىيه ئۆگىنىش، قورال 

 ئىختىرا –ماھارىتىنى ئىگىلهش، نهزهرىيهنى ئهمهلىيهتكه تهدبىقالپ مهشق قىلىش ۋه ئىجاد 
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نهۋائىي ۋه باشقا . ل تاپىدىغان بىر سىستېمىلىق جهرياندۇرقىلىشتهك بىر قاتار جهريانالردىن تهشكى

شهرق كالسسىكلىرىنىڭ كاتتا ئهسهرلىرىنى كۆپ كۆچۈرگهن مهشھۇر فارس خهتتاتى سۇلتان ئهلىي 

مهشھهدىينىڭ خهتتاتلىق ھهققىدىكى رىسالىسىدىكى بايانالرغا ئاساسالنغاندا، خهتتاتلىقنى ئۆگىنىش 

، يهنى ئىلگىرىكى خهتتاتالرنىڭ »قهلهمىي«بىرى :  تهشكىل تاپىدۇمۇنداق ئىككى چوڭ باشقۇچتىن

، يهنى »نهزهرىي«ياخشى ھۆسنخهت ئهسهرلىرىنى تهقلىد قىلىپ كۆچۈرۈپ ئۆگىنىش؛ يهنه بىرى 

ۋه ئۇنىڭدىكى ھهر قايسى ( يېزىش ئارقىلىق خهتتاتلىقنىڭ نىئهمهلىي ھۆسنخهت ئهسهرلىرى

مهزكۇر قائىده گهرچه ئهمهلىي  ①.ىنى تهتقىق قىلىپ ئۆگىنىش قانۇنىيهتلىر–قائىده ) نۇسخىالرنىڭ

ئۆگىنىش جهريانىدا كۆپ تهكىتلهنمىسىمۇ، ئهمما خهتتاتلىقنى ئۆگىنىشته يۇقىرىقى ئىككى 

باسقۇچنىڭ مۇقهررهر بېسىپ ئۆتۈلىدىغانلىقى ئهمهلىيهت بولۇپ، بۇ قائىدىلهرنىڭ كونكرېت 

شۇنداقتىمۇ، يۇقىرىقى . ئۇسۇلى پهرقلىنىشى مۇمكىنتهدبىقلىنىشىدا ھهر قايسى خهتتاتالرنىڭ 

 ئىسالم ئهللىرىدهھازىرغىچه بىر قهدهر ئىلگىرىكى دهۋرلهردىن ئومۇمىي قائىدىگه بويسۇنغان ھالدا، 

ئۆگىنىش ئۇسۇلى ئىككى باسقۇچتىن ئهنئهنىۋىي خهتتاتلىق ئوقۇتۇشى ۋه قوللىنىپ كېلىۋاتقان 

بۇ باسقۇچ . ككه ھهرپلهرنى مهشىق قىلىش باسقۇچىدۇر يهسى بىرىنچىئۇنىڭ. تهشكىل تاپقان

بۇنىڭدا ئوقۇغۇچى ئۇستازى . دېيىلىدۇ) هشقىم يهنى يهككه ھهرپلهر - Mufradat(» مۇفرهدات«

ئوقۇغۇچىالر . تهمىنلىگهن ئهرهب يېزىقىدىكى ھهرپ ئۈلگىلىرىنى تهرتىپ بويىچه مهشىق قىلىدۇ

لىرىدىكى رۈش، ئاندىن كېيىن ئۇستازلىرىنىڭ ھۆسىنخهتيهككه ھهرپلهرنى تهكرار كۆچۈ) شاگىرتالر(

غىچه دهرستىن تهشكىل  30تىن  25بۇ باسقۇچ . ىدۇ ئۈلگىلىرىنى كۆچۈرۈپ مهشىق قىلھهرپ

نهسخ، سۇلۇس، مۇھهققهق، رهيھانىي، ( ئهنئهنىۋى ئالته نۇسخاشاگىرتالر بۇ باسقۇچتا . تاپىدۇ

هلگىلهش يهنى چىكىت ئارقىلىق ھهرپلهر نىسبىتىنى ب( شهكىللىرى قاتتىق ئۆلچهملهر رۇقئهتهۋقىي ۋه 

 يهنى -  Murakkabat(» تبامۇرهككه«ئىككىنچى باسقۇچ بولسا . ىدۇبويىچه ئۆگىن) قائىدىسى

ۇغۇچى دهپ ئاتىلىدىغان باسقۇچ بولۇپ، بۇنىڭدا ئوق ) جۈملىلهر مهشقى–قوشۇلما ھهرپ ۋه سۆز 

                                                        
 سهنئهت –، مهدهنىيهت »سهنئهت ئۇستازلىرى سهنئهت ھهققىده«: بافروۋ. ف. گوبېر، ف. ئا. ئا] سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى[ ①

  . بهت– 160  توم،– 1 ئاي نهشرى، خهنزۇچه، – 3 يىلى – 1987نهشرىياتى، 
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دهسلهپته .  جۈملىلهرنى تهتقىق قىلىپ ئۆگىنىدۇ ۋهقۇرۇلمىسىنى) ھهرپ جهھهتتىكى(سۆزلهرنىڭ 

 بىرىگه ئۇالنغان شهكىللىرىنى تاكى ئۆلچهمگه چۈشۈرۈپ يازااليدىغان –يهككه ھهرپلهرنىڭ بىر 

 ئىككى مىسرالىق ،مهسىلهن( ىسقا جۈملىلهرئاندىن كېيىن ق. بولغانغا قهدهر تهكرار ئۆگىنىدۇ

 نى ئوسمانىيالر دهۋرىدىن) نىڭ قىسقا ئايهتلىرى» انقۇرئ«ھهدىسلىرى ۋه نىڭ نهزمىلهر، پهيغهمبهر

  يېزىپ مهشھۇر بولغان ئىككى نۇسخاـــــ سۇلۇس ۋه نهسخ نۇسخىلىرىدا كىرىشتۈرۈپتارتىپ

ئۆگىنىدۇ، شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا يهنه ئىلگىرىكى بىرهر مهشھۇر خهتتاتنىڭ ئېسىل ئهسىرىدىن 

ى ۋه ئهمهلىي بۇسۇلدا خهتتاتالر ئوقۇغۇچىنىڭ تهلىيهنه بىر خىل ئ. بىرهرنى كۆچۈرۈپ چىقىدۇ

ئىككى قۇر شېئىر ياكى -ئهھۋالىنى چىقىش قىلغان ئاساستا، بىر ۋاراق مهشىق قهغىزىنىڭ بېشىغا بىر

 قىلىپ كۆچۈرۈپ ئۆگىنىشكه جۈملىلهرنى مهلۇم نۇسخىدا يېزىپ، ئوقۇغۇچىنىڭ شۇنىڭغا تهقلىد

 ۋه سۆز جۈملىلهرنى مهشىق ا ئهلگه خهت تهدبىقالپ ھهرپلهرنىئوقۇغۇچىالر مهشىق ۋارىقىغ. ىدۇتاپشۇر

ئهسكهرتىپ ئۆتۈشكه تېگىشلىكى شۇكى، بهزى مهنبهلهرده خهتتاتلىقنى ئۆگىنىشنىڭ  .ىدۇقىل

دهپ بۆلۈنىدىغان ) يهنى سۆزلهر مهشقى(» كهلىمات«ۋه » مۇرهككهبات«، »مۇفرهدات«باسقۇچى 

  . ئۇسۇلىدىن كۆپ پهرقى يوقتۇربولۇپ، بۇنىڭ يۇقىرىدىكى بۆلۈپ ئۆگىنىش

. ئوسمانىيلهر ئېمپىرىيهسى دهۋرىده ئىسالم خهتتاتلىق سهنئىتى مىسلىسىز دهرىجىده گۈللهندى

 شهرهپلهرگه نائىل – يىلچه ۋاقىتتا تۈركىيه پۈتۈن ئىسالم مهدهنىيىتنىڭ بۆشۈك بولۇشتهك شان 500

ئهرهبلهر ۋه فارسالردىن نۇرغۇن مهشھۇر بولۇپ، ئۇ يهرده سانسىز ئهسهرلهر كۆچۈرۈلدى، تۈركلهر، 

. خهتتاتالر يېتىشىپ چىقىپ، ناھايىتى ئېسىل ۋه ئۆلمهس نۇرغۇن ئهسهرلهرنى يېزىپ قالدۇردى

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ئىستانبۇل ئىسالم دۇنياسىدىكى خهتتاتلىق مائارىپىنىڭ مهركىز بولۇش 

بۈگۈنكى دهۋرده . شلىرى ناھايىتى يۈكسهلدى تهربىيه ئى–سۈپىتىده، ئۇ يهرده خهتتاتلىق تهلىم 

گه بېرىپ، شۇ يهرده هقى مۇخلىسلىرى تۈركىيىدۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىكى ئىسالم خهتتاتل

داڭلىق خهتتاتالرنىڭ يېتهكچىلىكىده خهتتاتلىقنى ئۆگىنىدۇ، ئىلگىرىكى مهشھۇر ئهسهرلهرگه تهقلىد 

شى جهريانىنى كۆزىتىپ، ئۇ ئىشلهتكهن قهلهم، قهغهز، قىلىپ مهشىق قىلىدۇ، ئۇستازىنىڭ خهت يېزى

سىياھالرنى ياساش ۋه ئىشلىتىشنى ئۆگىنىپ، ئۇستازى رازى بولغۇچىلىك مهشىق قىلىپ ئاخىرىدا بىر 
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  .ئېسىل ئهسهرنى يېزىپ پۈتتۈرگهندىن كېيىن، ئاندىن ئىجازهتكه ئېرىشىدۇ

ـ ئىسالم خهتتاتلىق مائارىپىدىكى ئۆ زگىچه بىر ھادىسه بولۇپ، ئۇ خهتتاتلىق ئىجازهت بېرىش ـــ

مائارىپىدىكى دىپلوم ياكى شاھادهتنامه سۈپىتىده شاگىرت خهتتاتالرغا بېرىلىدىغان، شۇ ئارقىلىق 

خهتتاتلىق مائارىپىنىڭ نهتىجىسى بولغان يېڭى خهتتاتالرنى ئېنىق ساالھىيهتكه ئىگه قىلىدىغان بىر 

هن شاگىرت تهربىيهلهش ئۇسۇلىدا مهشھۇر خهتتاتالر ئىجازهت بېرىش شهكلى بىل. خىل ئۇسۇلدۇر

 ئوقۇتۇش ئىشى بىلهن شۇغۇللىنىپ، – يۈز ياكى رو بېرو شهكىلده ئوقۇ -شاگىرتالر بىلهن يۈزمۇ 

ىدۇ، گه ئېرىش» ئىجازهتنامه« بىر قانچه خهت نۇسخىسىدا كامالهتكه يهتكهندىن كېيىن شاگىرتالر

شۇنداق قىلىپ . هش ساالھىيىتىگه ئېرىشىدۇله تهربىيشۇنىڭدىن كېيىن ئۇالرمۇ شاگىرت ھهمده

يۇقىرىقى ئىككى باسقۇچنى غهلبىلىك . ئۇالرمۇ مهزكۇر ئهنئهنىنىڭ ئۇلىغۇچىلىرىغا ئايلىنىدۇ

بېرىدۇ، شۇنىڭدىن كېيىن ئوقۇغۇچىمۇ رهسمىي » ئىجازهت«تاماملىغان ئوقۇغۇچىغا ئۇستازى 

 ..... ، بۇنىيهنى( »...... بهھۇكهته«رلىرىگه  ئهسهھهمده ئۆزى يازغانخهتتاتقا ئايلىنىدۇ، 

 ئۈگهنگۈچى ناۋادا ئايال جىنىسلىق بولسا، ئۇنداقتا ئۇ ئهرهب .دېگهن ئىمزانى قويسا بولىدۇ) ..يازدى

تىلىدىكى پېئىلالرنىڭ مۇئهننهس جىنسى بويىچه تۈرلىنىش قائىدىسىگه ئاساسهن 

.  يىلغىچه ۋاقىت كېتىدۇئون يىلدىن ئۈچيانغا  جهرمۇشۇ پۈتۈن .دهپ يازىدۇ» ....... كهتهبهتھۇ «

يۇقىرى ئىسالمىي بىلىملهرنى ئۈگىنىپ بىر كىشى ئىجازهت مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن ئىشلىتىلگهن، 

ىدىغانلىقىغا بولغاندىن كېيىن شۇ بىلىملهرنى تارقىتىش ياكى ئوقۇتۇش بىلهن شۇغۇللىنشقا بول

شاھادهتنامه ياكى رۇخسهتنامه بولۇپ، ئۇ يهنه نى دهلىللهپ بېرىدىغان ھوقۇق بېرىلگهنلىكى

ئىجازهتكه ئېرىشكۈچىنىڭ مهزكۇر بىلىملهرنى ئۇستازىدىن يۈز تۇرانه ئۈگىنىپ ئىگىلىگهنلىكىنى 

 مىالدىيهئالىي ئىسالمىي بىلىملهرنى ئۈگهنگهنگۈچىلهرگه ئىجازهر بېرىش . كۆرسىتىدىغان دهلىلدۇر

ىدا تۇنجى بولۇپ بارلىققا كهلگهن بولۇپ، دهسلهپته ئۇ  ئهسىرلهرده قهيرۇۋان ئۇنىۋېرسىتېت– 9

كېيىنچه ئىجازهت بېرىلىدىغان . ئاساسهن ئىسالم شهرىئىتى ئۈگهنگۈچىلهرگه بېرىلگهن ئىدى

بۇنىڭ جۈملىسىده خهتتاتلىق ئۈگهنگۈچىلهرگه ئىجازهت بېرىش . ئىلىملهرنىڭ دائىرىسى كېڭهيدى

ىر ئهنئهنه بولۇپ، باشقا ئىلىملهر بويىچه ھهر قايسى قهدىمدىن ھازىرغىچه داۋاملىشىپ كهلگهن ب
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ئالىي بىلىم يۇرتلىرى ھۆكۈمهت نامىدىن تۈرلىك دىپلوما ۋه شاھادهتنامه تارقىتىدىغان ئهھۋالغا 

ئهگىشىپ ئهشۇ ئىلىملهر بويىچه ئىجازهت تارقىتىدىغان ئهھۋالنىڭ يوقىلىپ بېرىشىنىڭ ئهكسىچه، 

مۇشۇنداق ئۇستاز  .ىش ئىشى ھازىرغىچه داۋاملىشىپ كهلدىخهتتاتلىق ساھهسىده ئىجازهت بېر

شاگىرتقا ئۆگىتىشتهك، قهدىمكىلهرنىڭ ئهسهرلىرىگه تهقلىد قىلىشتهك مائارىپ ئهندىزىسى 

تۈپهيلىدىن، قهدىمكى ۋايىغا يهتكهن نۇسخىالرنى خالىغانچه ئۆزگهرتىۋېتىدىغان ئهھۋالالر ناھايىتى 

   .م خهتتاتلىقى ئۆز يولى بويىچه تهرهققىي قىلىپ كهلمهكتهئاز سادىر بولۇپ، ئهنئهنىۋى ئىسال

مۇسۇلمانالرنىڭ خهتتاتلىق مائارىپىدا شهكىللهنگهن ئىجازهت بېرىش ئارقىلىق خهتتاتلىق 

سهنئىتىنى ئىلگىرىدىن ھازىرغا ئۇالشتهك ئهنئهنىده دىپلوم سۈپىتىده ئىشلىتىلىدىغان ئىجازهت ئۆز 

ئىجازهت كىچىك بىر ۋاراق مهشق قهغىزى . ىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇئالدىغا بىر كاتتا سهنئهت ئهس

 مۆھۈرلىرى بېسىلغان دىپلوم بولماستىن، بهلكى مهشھۇر –ياكى ھۆكۈمهت تهرهپنىڭ تامغا 

خهتتاتالرنىڭ ئىجازهت بېرىشىگه مۇيهسسهر بولغان، خهتتاتنىڭ خهتتاتلىق ماھارىتىنىڭ پىشىپ 

ئىجازهتنىڭ تېكىستى بىر . بىر ئېتىراپنامه بولۇپ ھېسابلىنىدۇيېتىلگهنلىكىگه تهستىق بېرىدىغان 

پارچه بېزهكلىك قاتتىق كارتون تاختا ئۈستىگه چاپالنغان ئىككى ۋاراقلىق ئىككى بۆلهكتىن تهشكىل 

تاپىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭ بىرىنچى بۆلىكى بولغان قهغهزگه شاگىرت خهتتات ئۇستازى بىلهن 

بۇ بۆلهك كارتون تاختىنىڭ ئۈستى تهرىپىگه . خهت يېزىلغان بولىدۇمهسلىھهتلىشىپ تاللىغان ھۆسن

ئايهتلىرى، ھهدىسلهر ۋه باشقا » قۇرئان«ئۇنىڭ تېكىستى كۆپىنچه ھالالردا . ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ

ئىككىنچى بۆلىكى بولسا ئىجازهتنىڭ ھهقىقىي تېكىستى بولۇپ، . دىنىي مهزمۇندىكى يازمىالر بولىدۇ

ئالدى بىلهن، ئۇستاز بولغۇچى خهتتات شاگىرتىنىڭ .  مهزمۇندىن تهشكىل تاپىدۇئۇ بىر قانچه مۇھىم

» ......ئهجهزتۇ بى ۋهزئىل كهتهبه «شۇنىڭدىن كېيىن ئۆزى يازغان خهتلىرى ئۈستىگه ئهرهبچه 

دېگهن جۈمله يېزىلىدۇ، كۆپ ) دهپ يېزىشىغا ئىجازهت بهردىم...... نىڭ ..... يهنى، (

ئۇنىڭ ئارقىسىدىن ئۇستازنىڭ ئىسمى ۋه ۋاقىت . شاگىرتنىڭ ئىسمى يېزىلىدۇچېكىتلهرنىڭ ئورنىغا 

ئۇنىڭدىن كېيىن يهنه ئۇستازنىڭ شاگىرتنىڭ مۇۋهپپهقىيهت قازىنىشىغا تىلهك . يېزىلىدۇ

. ئاخىرىدا باشقا خهتتاتالرنىڭ ئىمزالىرىمۇ قويۇلىشى مۇمكىن. مهزمۇنىدىكى دۇئاالرمۇ يېزىلىدۇ



  خهتتاتلىق سهنئىتى جهۋھهرلىرىىئسالم

 68 

 – 1791 مىالدىيهل ئىجازهتنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇنى ئهلى ئارىف ئهپهندى تۆۋهندىكىسى ئهشۇ خى

 ئىجازهتنىڭ ئاستى تهرىپىگه ئهلى ئارىف ئهپهندىگه. يىلى سۇلۇس ۋه نهسخ نۇسخىلىرىدا يازغان

ئىجازهت بهرگۈچىلهردىن مۇستافا ھهلىمىي ۋه ھۇسهييىن ھامىدالرنىڭ ئىجازهت خهت نۇسخىسىدىكى 

  . ق سۆزى يېزىلغانئىككى بۆلهك گۇۋاھلى

 

قىستۇرۇپ ئۆتۈشكه تېگىشلىك بىر نۇقتا شۇكى، بىر ئۇستاز خهتتات بىر شاگىرتقا ئىجازهت 

ئادهتته كۆپ قىسىم ئىجازهت . بهرگهنده ھۆسنخهتنىڭ ھهممه نۇسخىسىدىن ئىجازهت بهرگهن ئهمهس

ىچه ئىجازهت بېرىش نۇسخىالر بويىچه بېرىلىدىغان بولۇپ، بىر قېتىمدا ئادهتته ئىككى نۇسخا بوي

شۇڭا كۆپىنچه ئىجازهتنىڭ ئۈستىگه شاگىرت خهتتات ئىككى خىل نۇسخىسدا ماھارهت . كۆپ ئۇچرايدۇ

ھازىرقى دهۋرده ئهرهب ئهللىرىده ۋه ئىران، تۈركىيه، پاكىستان قاتارلىق . كۆرسىتىپ خهت يازىدۇ

خسۇس كهسپلهرنىڭ بارلىقىدىن دۆلهتلهرده ئالىي مهكتهپلهرده ئهرهب خهتتاتلىق سهنئىتى بويىچه مه

شۇنداقتىمۇ ھهر خىل كۆلهمدىكى كۇرسالر مهزكۇر دۆلهتلهرده داۋاملىق ئۇيۇشتۇرۇلۇپ . خهۋهرسىزمىز

 تهربىيهسىده شاگىرتالر ئۇستاز –ئهمما مۇشۇنىڭغا يانداشقان ھالدا، خهتتاتلىق تهلىم . تۇرىدۇ

 تهربىيه ئۇسۇلى –ا ئىجازهت ئالىدىغان تهلىم خهتتاتالرنىڭ قولىدا يۈز تۇرانه تهربىيهلىنىپ ئاخىرىد
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ئىزچىل قوللىنىلىپ كېلىۋاتقان بولۇپ، بۈگۈنكى دهۋرده بىزگه تونۇشلۇق بولغان مهشھۇر 

خهتتاتالرنىڭ مۇتلهق كۆپچىلىكى ئىلگىرىكى ئۇستاز خهتتاتالردىن تهلىم ئېلىپ ئۇالرنىڭ ئىجازىتىگه 

ى شۇكى، بۈگۈنكى دهۋرده ئىجازهت ئېلىش شهكلى قىستۇرۇپ ئۆتۈشكه تېگىشلىك. ئېرىشكهنلهردۇر

بىلهن خهتتاتلىق ساالھىيىتىنى ھازىراليدىغان ئهنئهنه تۈركىيهده ساقلىنىپ قالغان بولۇپ، 

تۈركىيهدىكى مهشھۇر خهتتاتالرنىڭ ھوزۇرىدا دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىن كهلگهن ھهۋهسكارالر 

  . تكه ئېرىشىپ كهلمهكتهنهچچه يىلالپ خهتتاتلىقنى ئۆگىنىپ ئىجازه

ئىسالم خهتتاتلىق سهنئىتى مائارىپىدا نۆۋهتته ئىجازهت بېرىش ئهنئهنىسىگه يانداشتۇرۇپ ئېلىپ 

ـ ھۆسنخهت كۇرسلىرىنى ئېچىپ شاگبېرىلىۋاتقان بىر ئۇسۇل ــ . ىرت تهربىيهلهش بولۇپ ھېسابلىنىدۇـ

لهرده ئالىي مهكتهپلهرده نهچچه يىلالپ گهرچه ئهرهب ئهللىرىده ۋه تۈركىيه ھهم ئىران قاتارلىق ئهل

ئۆگىنىدىغان خهتتاتلىق كهسپى كۆپ تهسىس قىلىنمىغان بولسىمۇ، لېكىن كىچىك كۆلهمدىكى 

ھهر بىر خهتتات ئۆزىنىڭ شارائىتى ۋه نۇسخا . كۇرسالر ھهر ۋاقىت ئۇيۇشتۇرۇلۇپ تۇرىدۇ

قهرهلسىز ۋه قهرهللىك  ئىككى نۇسخا بويىچه –ئاالھىدىلىكىنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ، بىر 

بۇ كۇرسالرنىڭ بهزىلىرى يهنه ئىجازهت . كۇرسالرنڭ تهشكىللهپ، كۆپلىگهن شاگىرت تهربىيهلهيدۇ

ىرىدىمۇ دائىم بۇ خىلدىكى كۇرسالر ھهتتا غهرپ ئهلل. بېرىش خاراكتېرىگىمۇ ئىگه بولىدۇ

 . تهربىيه شهكلى بولۇپ تۇرماقتا–دىغان بىر خىل تهلىم ئۇيۇشتۇرۇلۇپ تۇرى
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  خهتتاتلىق قوراللىرى . 5

  :قهغهز) 1

ا قهدىمدىن تارتىپ قهغهز سۈپىتىده ئىشلىتىلىپ كهلگهن تخهتتاتلىقيېزىقى ئاساسىدىكى ئهرهب 

 قىرتاس. ، تېره ۋه رهسمىي قهغهزدۇر)papyrusيهنى مىسىر قۇمۇش قهغىزى ــــ( مۇش قهغهزوــــ ق نهرسه

. لالردىن ئېتىبارهن قهدىمكى مىسىردا ئىشلىتىلىشكه باشلىغانيى-3000مىالدىدىن بۇرۇنقى  ) پاپىرۇسياكى(

ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىغىچه كۆپلهپ ئىشلهپچىقىرىلغان ۋه ئىشلىتىلگهن بولۇپ، - 10مىسىردا قىرتاس تاكى 

مىسىر قۇمۇش قهغىزىنىڭ رهڭگهى ئۇچۇق، . ئهسىرگه كهلگهندىال ئۇنىڭ ئورنىنى رهسمىي قهغهز ئالدى-10

ئهسىرلهردىن ئىلگىرىكى ئهرهبلهردىكى بىر قىسىم يازمىالر ئهنه -10رىشىم بولۇپ، تا ۋه ئهۋيۈزى سىلىق، پۇخ

  .شۇ قۇمۇش قهغهزگه پۈتۈلگهندۇر

ئۇنىڭدا  ئىسالم خهتتاتلىقىدا قهدىمدىن تارتىپال ئىشلىتىپ كهلگهن ماتىرىيال بولۇپ،- ئهرهب-رهېت

بۇنداق تېره ئالدى  .ئىشلىتىگهن )ئهرهبچه-قلد، رهقىج (ئىشهك ۋه بۇغا تېرىلىرى قوي، كاال، ئۆچكه،

پىنچه تېرىنىڭ خهت كۆ ،دىن كېيىن ) يۈزىدىكى يۈكلهر چۈشۈرۈۋېتىلگهنتېره( ئاشالنغان تولۇقبىلهن 

 ئىلگرىكى هنه بوياشقا بولىدىغانلقى ئۈچۈن،تېرىنى ي .گه يېزىلغان) يهنى تۈك بار تهرىپى(تقى يۈزى سىر

 تېره قىممهترهك نهرسه .هرنىڭ بىر قىسمى ھهرخىل رهڭلهرده بويالغانخهت يېزىشقا ئىشلىتىگهن تېرىل

اكى لىدۇ يۇئۇ يۇي(ئهينى بىر تېره تهكرار خهت يېزىشقا ئىشلىتىلگهن ئهھۋالالرمۇ ئۇچرايدۇ  يهنه ،بولغاچقا

  ).ئهسلىدىكى خهت قىرىپ چىقىرىۋىتىلىدۇ

 كۆپ ئهڭ قهدهر ھازىرغا ئهمما ،هنئىشلىتىلگ يىنېك ئهڭ يېزىشتا خهت دىيارلىرىدا ئىسالم قهغهز

 ئالدى قهغىزى جۇڭگۇ ،قارىغاندا مهلۇماتىغا نىڭيئهلسهئلهبى تارىخچىسى  ئهرهب، بولۇپىيالرېمات قوللىنىلغان

 ئارىسىدا سىهيىمپىرېئ بىلهن ئهرهب سۇاللىسى تاڭ ئهسىرده -8 ئاندىن ،تارقالغان ئاسىياغا ئوتتۇرا نبىله

 تېخنىكىسى ياساس قهغهز هۋاستىسىد جۇڭگۇلۇق ھۈنهرۋهنلهرنىڭ چۈشكهن هئۇرۇشتا ئهسىرگ بهرگهن يۈز

  .غهربىي ئاسىياغا تارالغان ئىكهن

ياكى  »چارتاس«گىرىكچه   سۆزىدىن ياكى»كاغاز« سوغدى تىلىدىكى –ئۇيغۇر  سۆزىنىڭ »زغهكا«

ئهسىرده -10 .تهخمىن قىلىنىدۇ  لىرىدىن كهلگهنلىكىزسۆ »تهسرقه« مهنىسىدىكى قومۇشئهرهبچه 
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 .ئالدى ئورنىنى قهغهزلهرنىڭ رهتى قهغىزى ۋه قومۇش تۈرده مىسىر رهسمى دهۋرىده قهغهز خهلىپىلىكى ئابباس

 ۋه سهنئهت ساھهسىده پهن قايسى رهۋىشته ھهر ئىشلىتىلىشى تهبىئىي ئىشلىرىدا يازمىچىلىق قهغهزنىڭ

ر كىتابال ئىتىبارهن  شۇندىن.سۈردى ىرىكىلىشىنى ئىلگ ۋه ئىجادىيهتلهرنىڭ بارلىققا يېڭىلىق كۆپلىگهن

 يىلى بارلىققا -848 هكىتاب مىالدىي تۇنجى يېزىلغان قهغهزگه ئهرهبلهرده .يېزىلىدىغان بولدى قهغهرلهرگه

  .ساقالنماقتا كىتابخانىسىدا يهى ئىسكهندىرھازىرئۇ  ،بولۇپ كهلگهن

 . بولدىه تۈرتكخىلىرىنىڭ بارلىققا كىلىشىگه يېڭى خهت نۇسبئيىال ئىشلىتىلىشى تهقهغهزنىڭ خهتتاتلىققتا   

  قهغهزلهرگهېره ت نۇسخىسىدا قومۇش قهغهزگه ۋهكۇفىي  ئهسىرلهردىن ئىلگىركى ئهرهب يېزىقى ئاساسهن-9

ى  قىلىشتهرهققىي اتلىقىدا چىرماش نۇسخىالرنىڭ تىز خهتتېيىن ئهرهبك ئهسىرلهردىن - 10 ،بولسا يېزىلغان

 كارخانىلىرى ىن ئىسالم دۇنياسىدا قهغهزچىلىك كىي شۇندىن. مۇناسىۋهتلىكتۇرنمهلۇم جهھهتته قهغهز بىله

 يهنه ، قامدىغاندىن باشقا قهغهز يهرلىك كىشىلهرنىڭ ئېھتىياجىنى تولۇق،كىلىپئارقىدىن بارلىققا –ئارقا 

  . بولدىياۋروپا ئهللىرىگه سېتىلىدىغان

 يېزىلغان قهغهزلهرگه ئىسىلكىالر ۋاستىسىده تېخنى مهلۈم قوۋزاقلىرىدىن  قاتارلىقالرنىڭ   ئۈجمه

 . بولغان ئۈچۈن ئۇنى سىياھ سىڭىپ تارقاپ كهتمهيدىغان ھالهتته ياساش زۆرۈرھۆسىنخهتلهرنى يېزىش

 «ئهرهبچه ( سالغان يىلىماالشتۇرۇپ يى مېغىزىنى ئار، ئېقى تۇخۇم،كىراخمال  ئۇنى،بۇنىڭ ئۈچۈن گۈرۈچ

 كىتىشىنىڭ ئالدىنى تارىلىپ  يۈزىگه خهت يازغاندا سىياھنىڭقهغهز  بۇ.نسۈركهلگه يۈزىگه قهغهز )»ئهھهر 

  بۇنىڭدىن كىيىن.بهرگهن ئىمكانىيهت ان خهتلهرنى ئۆچۈرۈپ تۈزهشكىمۇ قالغ خاتا يېزىلىپ،ئالغاندىن باشقا

 ، ياغاچ قهغهز يۈزىگه سىلىق،ئۈچۈن  يىلىمنى پۇختىالشقهغهز يۈزىنى سىلىقالشتۇرۇش ۋه برىلگهنيهنه 

 ئۇنىڭغا ،يىنېك بولغاندىن پۈتۈپ  قهغهز. سۈركىگهنخشايدىغان نهرسىلهرنىئو شۇنىڭغا ھېقىق ۋه

 ،ئاتىلىدىغان دهپ »مىستهره«ياكى  »مهستار«  قهغهز،بۇرۇن يازمىالرنى يېزىشتىن  باشقاھۆسىنخهت ياكى

 دىغان خهتنىڭ ئهھۋالىغانيېزىلى ،ئارقىلىق چىكىلگهن جاھازا) ئۈچۈن تارتىش سىزىق( يىپالر ئىچىگه يانتۇ

 ياكى بهلكى تىرناق ،سىزىلماستىن بىلهن قهلهم  سىزىق. سىزىلغانسىزىق ۋه ئهيرىلغان قاراپ بۆلهكلهرگه

يىپ ( ئۇسۇل بۇنداق .چىقىرىلغان يۈزىگه سىزىقالرنىڭ ئىزى قهغهز ،ئىشلىتىپ نهرسىلهرنى باشقا قاتتىق

  ئوتتۇرا)ئۇسۇل تارتىدىغان سىزىق ۋه بۆلىدىغان هرگهبۆلهكل يۈزنى قهغهز ئارقىلىق تارتىلغان رامكا
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ھۆسىنخهت  يىن ئىسالم دۇنياسىدا خهتتاتالر ئىسىلېئهسىردىن ك ئوتتۇرا بولۇپ، ئىشلىتىلگهن ئهسىرلهردىال

 . بولدىهلۇم رهڭلهر بىلهن بويايدىغان مئۈچۈن قهغهزلهرنى يېزىش) جۈملىدى لهۋھهلهرنى(ئهسهرلىرىنى 

 ، كۆپىنچىسى يىشىلىكى ھۆسىنخهتلهرنىڭكىيىن بارلىققا كهلگهن لهۋھه شهكلىد لهردىنئهسىر-15بولۇپمۇ 

 ئۇسۇلى مهلۈمقهغهزنى بوياشنىڭ يهنه بىر  .يېزىلغاندۇر سېرىق رهڭده بويالغان قهغهزلهرگهقىزغۇچ ۋه  ،كۆك

تېخىمۇ  غهزنىئارقىلىق قه ن قهغهزنىڭ يۈزىگه ئالتۇن سۈيى ياكى كىپهك ئالتۇننى چېچىشبويالغا رهڭده

 دهپ) ئالتۇن چېچىش (»شانى ئهفزهر« تېخنىكابۇ ،بولۇپتكه ئېلىپ كىلىدىغان تېخنىكا  سۈپهئىسىل

 بارلىقا دهۋرىدىال جۇڭگۇدىال تېخنىكىسى تاڭ بىرىش ھهل ئالتۇن يۈزىگه ۋه بوياش قهغهزنى .ئاتالغان

 .قىياس قىلىنىدۇ قىلغانلىقى بۇلقو دىنوجۇڭگ نىكىنىمۇختې دۇنياسىنىڭ مهزكۇر ئىسالم ،بولۇپ كهلگهن

 تېخنىكىسىنى ئۆزلىرى خىلدىكى قهغهز ئىشلهش بۇ  ئىرانلىقالر،بولغاچقا قىممهت قهغهز بىرىلگهن ھهل ئالتۇن

 ۋهسى هيىمپىرېموغال ئئهسىرلهرده  -16 - 15 .بولغان دىغانيقىلما چىن قهغهزلىرىنى ئىمپورت ،قوللىنىىپ

كىتابالر  لهۋھهلىرى ۋه بهزى ھۆسىنخهت ،ىياتۇرارلىققا كهلگهن ئىسىل مىنىرىدا بائوتتۇرا ئاسىيا خانلىقل

                      .يېزىلغاندۇر بىرىلگهن قهغهزلهرگه بهتلىرىمۇ ئالتۇن ھهل نىڭ )لهر »قىسسه« ۋه باشقا »قۇرئان«مهسىلهن (

هرقلىنىدىغان رهڭگىدىكى شۇنىڭدىن سهل كېيىنرهك دهۋرلهرده قهغهز يۈزىگه قهغهز رهڭگىدىن پ       

ياقالرغا سۇ ئارىالشتۇرۇپ سۇسلىتىۋالغاندىن كېيىن، ئۇنى قهغهز يۈزىگه تهرتىپسىز چېچىش ياكى سۈركهش وب

 بارلىققا ىسىتېخنىكئهبرو ه ئىگه قىلىدىغان گىنىشۈكۆر بۇلۇت ياكى مهرمهر تاش ئارقىلىق، قهغهز يۈزىنى

نخهت يېزىش ۋه مىنىياتۇرا رهسىملىرىنى سىزىش ھازىرغىچه كهلگهن بولۇپ، بۇ خىلدىكى قهغهزلهرگه ھۆسى

قهغهزلهرگه تۇنجى بولۇپ ئېبروالنغان لهرسه ئهسهرلىرىنى دهۋرئىلگىرىكى  .ئىراندا كهڭ قوللىنىپ كهلمهكته

» ېرىئقهغهز « ارىسچىدهفبۇ قهزغهز  .يلهردۇرىھېرهۋيازغان خهتتاتالر سۇلتان ئهلى مهشھهدىي ۋه مىرئهلىي 

مهنىسىنىڭ بارلىق » بۇلۇت« سۆزىنىڭ تۈركچه )وبرهئهسلىي ئ( »رىبئې« الغان بولۇپ، بۇنىڭدىكىدهپ ئات

چۇپ يۈرگهن ھالغا ئېلىپ كېلىش تېخنىكىسى ۇئېتىبارى بىلهن، ئۇنى قهغهز يۈزىنى كۆكتىكى بۇلۇتالر ئ

  .دېيىشكه بولىدۇ

 نىڭ يهنه بىر تېخنىكىسىئوتتۇرا ئهسىرلهردىكى ھۆسىنخهت يېزىلىدىغان ئهسهرلهرنى تهييارالش

كهسمه قهغهز ئۇسۇلى بولۇپ، بۇنىڭدا خهت يېزىلغان يېشىل، سېرىق، قىزغۇچ، دهپ ئاتالغان، » قهتئىد«
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 گهڭۇر رهڭدىكى قهغهز كېسىۋېلىنغاندىن كېيىن، تېخىمۇ ئېغىرراق رهڭدىكى يىزىشقا بىر قهغهزوئاق ياكى ق

چوڭ بىر تاختا  )خهت يېزىلغان ( ۋه رهڭدىكى قهغهزلهرچاپلىنىدۇ، مۇشۇ ئۇسۇلدا ئوخشىمىغان چوڭلۇقتىكى

يۈزىگه مهلۇم تهرتىپته چاپالنغاندىن كېيىن، رهڭگى ۋه قۇرۇلمىسى مۇرهككهپ، خهت ) يهنى لهۋھه (قهغهز

بۇنداق . ئۇسۇلىدۇر» كهسمه قهغهز «مانا بۇ . ئهسهر پۈتۈپ چىقىدۇ شهكلى ھهرخىل بىر پۈتۈن لهۋھه

شلىتىلىشكه سازاۋهر بولغان بولۇپ، چاغاتاي تانى ھۈسهيىن بايقارا زامانىدا كهڭ ئىتېخنىكا تېمۇرىيلهر سۇل

شۇ خىل ئۇسۇلدا ) ۈملىدىن ھۈسهيىن بايقارانىڭ غهزهللىرىج( ئۇيغۇر يېزىقىدىكى بىر قىسىم غهزهللهر

تاتالر بۇ سى زامانىدا تۈركىيىده تۈرك ۋه فارس خهتهلهۋھهلهرگه ئايالندۇرۇلغان، كېيىن ئوسمان ئېمپىرىي

  .تېخنىكىنى تېخىمۇ ۋايىغا يهتكۈزۈپ ئىشلهتكهن

  :قهلهم ۋه قهلهمدان) 2

. مۇش قهلهمدۇروا ئىشلىتىپ كهلگهن ئهنئهنىۋى قهلهم ـــــ قتخهتتاتلىقيېزىقى ئاساسىدىكى ئهرهب   

زلىقالردا مۇش قهلهملهر زامانىمىزغا يېتىپ كهلمىگهن بولسىمۇ، ئهمما تارىخىي مهلۇماتالردا ساوقهدىمكى ق

مهسىلهن . ( ئۆسىدىغان قۇمۇشالرنىڭ قهلهم ياساشتا ئىشلىتىلگهنلىكىگه ئائىت خاتىرىلهر بار

قهلهم .) رئهسىردىكى ئهرهب جۇغراپىيىچىسى ئهلمۇقهددهسىينىڭ ئهسىرىده شۇ ۋاقىتتىكى مهلۇماتالر با-10

، ئىران ۋه ئوتتۇرا ئاسىيا ھهم )ىراقتامىسىر ۋه ئ(ېلىدىغان قهلهم ئهرهب ئهللىرىده ئۈچۈن ئىشلىتىشكه اليىق ك

دىيارىمىزدا كۆپ بولۇپ، قهلهم ئىچى كاۋاك نهي ھالىتىدىكى قۇمۇشنىڭ ئىككى بۇغۇمىنىڭ ئوتتۇرىسىنى يانتۇ 

قهلهم ھۆسىنخهتنىڭ نۇسخىلىرىغا ۋه سۈپىتىگه بىۋاسته مۇناسىۋهتلىك بولغاچقا، . كېسىشتىن ياسالغان

ئهسىردىن كېيىن ھىندونىزىيىده مهككىگه ھهج -19. االھىده ئېتىبار بهرگهندۇرخهتتاتالر قهلهم تهييارالشقا ئ

قىلغىلى بارغان مۇسۇلمانالر ھىندونىزىيىده ۋه مااليسىيادا ئۆسىدىغان قاتتىق، تۈزهپالما شېخىدىن ياسالغان 

دهپ »  قهلىمىجاۋا «ىگه تۇنۇشتۇرغاندىن كېيىن، ئوسمان ئېمپىرىيىسىدىكى خهتتاتالر ئهللىرقهلهمنى ئهرهب

ئهسىرنىڭ ئاخىرلىردىن تارتىپ ئىسالم دۇنياسىدا -19 .ئاتالغان مهزكۇر قهلهمنى كۆپ ئىشلىتىشكه باشلىدى

  .چوڭ خهتلهرنى يېزىشقا يهنه بامبۇك ياغاچلىرىمۇ ئىشلىتىلشكه باشلىدى

ىرىنىڭ چۈنكى، ئىسالم ئۆلىمال. هرىپىدىن بهك ئهتىۋارلىنىپ كهلدىقهلهم مۇسۇلمان خهتتاتلىرى ت

نىڭ دهسلهپ نازىل بولغان » قۇرئان«تۇنجى بولۇپ قهلهمنى ياراتقان، قارىشىچه، ئالالھ مهخلۇقاتالر ئىچىده 
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ئايىتىده قهلهم تىلغا ئېلىنىدۇ، ئىسالم ئهنئهنىسىده قهلهم مهمۇرىي ساھهنىڭ سىمۋولى سۈپىتىده مۇقىمالشقان 

يهنه .  ۋه مهمۇرىي ئىشالر كۆزده تۇتۇلىدۇيمۈلكى - ىيئىبارىلىرىده ئهنه شۇ ھهرب» ئهلهم ۋه قهلهم«بولۇپ، 

يهنه چالغۇ ئهسۋاب ـــ .) دېيىلىدۇ» نهي«پارسچه  (مۇشوبىر تهرهپتىن، قهلهم ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ق

ئىنسان ) نهي (رىيالى بولغاچقا، تهسهۋۋۇپ ئېقىمىدىكى زاتالر ۋه خهتتاتالر نهزىرىده قۇمۇشېنهينىڭمۇ مات

) نهي ئاۋازى(كۈيلهر -شهكلىده ئىپادىلهيدۇ ھهم دولقۇنسىمان ئاۋازبۈگرى سىزىقالر  - روھىنى ئهگرى

  .ئارقىلىقمۇ ئىپادىلهيدۇ

مۇش كېسىۋېلىنغاندىن كېيىن سۇغا بىر مهزگىل چىالپ قويۇلىدۇ ياكى ئات تېزىكى و ققهلهم ياساشتا

ۇل قوللىنىشىدىن قهتئىينهزهر، قهلهم مهيلى قانداق ئۇس. ئىچىده خېلى ئۇزاق ۋاقىت ساقلىنىدۇ دهپ قارىلىدۇ

قۇمۇشتىن .  قۇرۇشى، پىشىشى، چىالن رهڭگىگه ياكى قارا رهڭگه كېلىشى كېرهكتولۇقياسايدىغان قۇمۇش 

قهلهم ياساشتا، قۇمۇشنىڭ بىر ئۇچى يانتۇ ھالهتته كېسىۋېلىنغاندىن كېيىن، قهلهمنىڭ ئۇچى يالپاقلىنىپ 

ئىسالم . هن ياپاالق شهكىلگه كهلتۈرۈلگهن ئۇچ يانتۇ ھالهتته كېسىلىدۇئاندىن ئىتتىك پىچاق بىل. ياسىلىدۇ

قهلهمنىڭ ئۇچى يانتۇ كېسىلمهستىن، تۈز كېسىلگهن بولۇپ، خهتتاتلىقىنىڭ دهسلهپكى دهۋرلىرىده 

 يانتۇ نىئهسىرلهردىن كېيىن چىرماش خهت نۇسخىلىرىنىڭ بارلىققا كېلىشى بىلهن تهڭ قهلهمنىڭ ئۇچى-10

 گىرادۇسلۇق 45هملىك ئۇسۇل بولۇپ مۇقىمالشقان، كېيىنرهك دهۋرده قهلهمنىڭ ئۇچىنى كېسىش ئۆلچ

تا كېسىش قائىدىسى بارلىققا كېلىشى بىلهن بىر ۋاقىتتا، ھهرپلهرنىڭ قۇرۇلمىسىنى قهلهم ئۇچىنىڭ تولۇقيان

ئهسىرده -13ۇسۇل بۇ ئ. كهڭلىكىگه باراۋهر كېلىدىغان چېكىتلهر بىلهن ئۆلچهشتهك ئۇسۇلمۇ بارلىققا كهلدى

  .رهسمىي ھۆسىنخهت قائىدىسى سۈپىتىده مۇقىمالشتى

قۇمۇش قهلهم بىلهن خهت يازغاندا، قهلهمنىڭ سىياھ ساقالش ئىقتىدارى بولمىغاچقا، ئۇنى سىياھقا 

شۇڭا، . بۇ خهتتاتالر ئۈچۈن بىر مهسىلىگه ئايلىنىپ قالغان ئىدى. پات چىالشقا توغرا كېلىدۇ-پات

ئېيتىشالرغا قارىغاندا خاتىمىيه سۇاللىسى . ىرىنى ئىسالھ قىلىش تهقهززاغا ئايالنغان ئىدىھۆسىنخهت قهلهمل

پات -سىياھ ئىچۈرۈشكه بولىدىغان، پات) يىللىرى تهخىتته ئولتۇرغان -975 ~ 953( خهلىپىسى مۇئئىز

يه قىلغان، ھهمده چىالپ تۇرمىسىمۇ خېلى كۆپ خهتنى بىر يولىال يېزىشقا بولىدىغان بىر خىل قهلهمنى تهۋسى

ئهمما بۇ خىل قهلهمنىڭ ئۈلگىلىرى زامانىمىزغا يېتىپ . ئوردا ھۈنهرۋهنلىرى بۇ خىل قهلهمنى ياساپ چىققان



  خهتتاتلىق سهنئىتى جهۋھهرلىرىىئسالم

 75 

  .كهلمىگهندۇر

) ئهرهبچه(» مىقلهمه « ساقلىنىدىغان بولۇپ، بۇ قۇتا قۇمۇش قهلهملهر ئادهتته بىر خىل قهلهم قۇتىسىدا

سانتېمېتىر ئۆپچۈرىسىدىكى 20كۆپىنچه قهلهمدانالر ئۇزۇنلىقى . غاندهپ ئاتال) چهپارس( »قهلهمدان« ۋه 

ۋه بهزىده ....) مىس، تۆمۈركۆمۈش،  (ياغاچتىن، مېتالدىن كۋادىرات شهكلىدىكى قۇتا بولۇپ، بۇ

قىممهتلىك تاشالرغا ياسالغان، قهلهمداننىڭ يۈزىگه تۈرلۈك نهقىشلهر ئۇيۇلغاندىن تاشقىرى، ئۇنى 

كېيىنكى دهۋرلهردىكى قهلهمدانالر بولسا تېخىمۇ چوڭراق ۋه . سىمۇ چۈشۈرۈلگهنياسىغۇچىنىڭ ئىمزا

  بېزهكلىك ياسىلىپ كهلمهكته

  :)دۆۋهت(سىياھ ۋه سىياھدان) 3

ئىسالم خهتتاتلىقىدا قهدىمدىن تارتىپ ئىشلىتىلىپ كېلىنگهن سىياھ ئىككى خىل بولۇپ، بىرى، 

ا سىياھ ئادهتته كاربۇنلۇق سىياھ، يهنى قار. سىياھدۇر  تاننېت كىسالتالىقكاربۇنلۇق سىياھ، يهنه بىرى

 تاننېتلىق سىياھ. تى يهنى كۆمۈر ئىسىنىڭ قالدۇقىغا ياغ ياكى يىلىمنى ئارىالشتۇرۇش ئارقىلىق ياسىالتكاربون

ۋه رهڭ ئۆزگهرتكۈچى بهزى ) كۆپىچه مىس سۇلفات تۇزى( تۇزىسۇلفات  ...ولسا ئاكاتسىيه يېلىمى،ب

كېيىنكى دهۋرلهرده مهزكۇر ئىككى خىل سىياھ تهركىبلىرى قوشۇلۇپ، . شۇشتىن ياسىالتتىتهركىبلهرنى قو

ۋه زاك سىياھ  ئانار پوستى، ياڭاق شاكىلى ئهرهب يېلىمى،. تېخىمۇ ئۆزگىچه سىياھالر بارلىققا كهلدى

 ى،ئۇنىڭدىن سىرت، سىياھنىڭ رهڭگىنى، پارقىرىقلىقىن. ياساشنىڭ ئاساسلىق خام ئهشيالىرى ئىدى

  . تۈلۈك تهركىبلهر مۇناسىپ دهرىجىده تهڭشهلگهنچىداملىقلىقىنى ئۆزگهرتىش ئۈچۈن

ئهرهبچه  (»دۆۋهت« خهتتاتالر ئۆزلىرى ياسىغان سىياھالرنى تۈرلۈك قۇتىالردا ياسىغان بولۇپ، بۇ

الر، تالېئۇنىڭ شهكلى چاسا، يۇمۇالق ۋه باشقا شهكىللهرده م. دهپ ئاتالغان» مىقبهره«ياكى ) »دۇۋات«

نهقىشلهر ئۇيۇلغاندىن باشقا ياسىغۇچىنىڭ ياكى  ياغاچ، تاش ۋه چاقچۇقالردىن ياسالغان بولۇپ، ئۈستىگه

 ياسالغان ان ۋه ئىراندادا ياسالغوكېيىنكى دهۋرده جۇڭگ. ئىشلهتكهچى خهتتاتالرنىڭ ئىسمى ئويۇالتتى

  .چاقچۇق دۆۋهتلهر كهڭ قوللىنىشقا سازاۋهر بولغاندۇر

 يىپهك يىرىكنى ئىشلهتكهنده، ئالدى بىلهن ئۇنىڭ ئىچىگه پاختا، يۇڭ ياكى  )هتدۆۋ( سىياھدان

رهخت پارچىلىرىنى قويۇپ، ئۈستىگه سىياھ قويۇلغان بولۇپ، بۇ قهلهمگه سىياھنىڭ مۇۋاپىق مىقداردا 
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  .ئېلىنىشى ئۈچۈن ئىدى
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   نهمۇنىلهر سهنئىتىدىنئىسالم خهتتاتلىق: ئىككىنچى بۆلۈم

شهكلى هرهب يېزىقى ئاساسىدىكى خهتتاتلىق سهنئىتى شهكىللهنگهندىن تارتىپ، بۇ سهنئهت ئ

نۇرغۇن خهتتاتالرنىڭ ئىجادىيىتى ۋه ئىجتىھادلىرى ئارقىلىق بۈگۈن بىز كۆرۈپ تۇرغاندهك شۆھرهتلىك 

 ئارقىلىق خهتتاتلىق سهنئىتىنىڭ مهۋجۇدلىقىنى بىز كونكرېت ھۆسنخهتلهر. نهتىجىلهرگه مۇۋهپپهق بولدى

مۇسۇلمان مىللهتلهرنىڭ . دېمهك، ھۆسنخهت يېزىلمىسا خهتتاتلىق سهنئىتى مهۋجۇد بولمايدۇ. ھېس قىلىمىز

مۇسۇلمان ئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى خهتتاتلىق سهنئىتىده ھۆسنخهت نهمۇنىلىرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ، 

، مۇقاۋا اليىھهلهش، كىتاب كۆچۈرۈش :خهتتاتالر خهتتاتلىقنى مۇنداق شهكىللهرده ئايان قىلىپ كهلگهن

ھهرپ ، )siyah mashq( مهشىق نهمۇنىلىرى،  (Kurrase)ھۆسىنخهت توپالملىرى، كىچىك لهۋھهلهر-چوڭ

پۇل، ، )مهدرهسه مهسجىد،( ئىمارهت، قهبره تاشلىرى ۋه ھهرخىل ئابىدىلهر، )mufradat(مهشقى  لىرىىئۈلگ

 ياپراق، ....)سېلىنچا-قاچا، گىلهم-چىنه( رمۇش جابدۇقلىرىتۇ، سودا تاۋار ماركىلىرى، پوچتا ماركىسى

ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا دهرهخ يوپۇرماقلىرىغا ھۆسىنخهت يېزىش ياكى بېسىش تېخنىكىسى تۈركىيه -19(

س ئىسىملىرى ياكى قىسقا دىنىي نخهت كۆپىنچه شهخياپراققا يېزىلغان ھۆس .بۇرسادا تهرهققىي قىلدى

 بۇ كىتابتا بىز پهقهت ئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى خهتتاتلىق سهنئىتىنىڭ .ارلىقالرقات) .تېكىستلهر بولدى

قىسقىچه تارىخىنى بايان قىلدۇق ۋه ئالدىنقى ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچه ۋاقىتتا بارلىققا كهلگهن مۇھىم 

ته يېقىنقى ۋه ئهمهلىيهت. ھۆسنخهت ئهسهرلىرىنى ۋه ئۇالرغا ئاالقىدار بهزى ئۇچۇرالرنى تىزىپ كۆرسهتتۇق

ھازىرقى زاماندا بارلىققا كهلگهن بۇ ساھهدىكى ھۆسنخهت نهمۇنىلىرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ، بۇالرمۇ ئايرىم 

 ۋه مىزنىڭ يېتهرسىز بولۇشىئهرهب خهتتاتلىقىغا بولغان تونۇش. ىنىدۇبىر ئىزدىنىش تېمىسى بولۇپ ھېسابل

. اقلىنىپ قالغان بولۇشى مۇمكىنر س ۋه نۇقسانالسهھۋهنلىككىتابتا بهزى  بۇ ندىتۈپهيلى باشقا سهۋهبلهر 

 .ئۈمىد قىلىمىزپايدىالنغۇچىالرنىڭ بۇ يېتهرسىزلىكلهرنى ئۆز بىلىملىرى بىلهن تولۇقالپ پايدىلىنىىشىنى 
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ئهرهب يېرىم ئارىلىدىكى ئۇممۇ جىمال قهبره . كۆرۈنىشىئهرهب يېزىقىنىڭ ئهسلىي ئاساسىي بولغان ناباتىي يېزىقىنىڭ . 1

 . ئهسىر– 2 مىالدىيه. غا ئويۇلغان خهتتېشى

 
 

 
دهپ ئاتالغان مهشھۇر شائىر ئهمرۇل قهيسنىڭ نامارادىكى قهبرىسىگه ئويۇلغان دهسلهپكى ئهرهب » لهيلىنىڭ مهجنۇنى«. 2

  .يېزىقىدىكى خهت
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 . يىلغا تهۋه– 709 مىالدىيه. ئۇمهۋىيلهر سۇاللىسىنىڭ ئهمىرىنىڭ بىر پارچه خېتى. 3
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 . يىلى جىللىي سۇلۇس نۇسخىسىدا يازغان بېزهكلىك لهۋھه– 1383 خهتتات ئابدۇلغهنىي باغدادىي ھىجىرىيه .283

  
ھهرپىسوزۇلۇپ ۋه كىرىشتۈرۈلۈپ شهكىلگه » ھائ« يىلى يېزىلغان، -1325 ھىجىرىيه  خهتتات ھۇسنىي تهرىپىدىن.284

 .كهلتۈرۈلگهن لهۋھه

  
 مهككه مۇكهررهمنىڭ خهتتاتى ئابدۇلال زۇھدىي تهرىپىدىن سۇلۇس نۇسخىسىدا جامه قۇببىسىغا ئوخشىتىلىپ يېزىلغان .285

 .لهۋھه
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 .سۇلۇس نۇسخىسىدا يازغان مۇرهككهپ قۇرۇلمىلىق لهۋھه يىلى – 1345 شهيخ ئهزى رافائىي ھىجىرىيه .286

  
 باغدادلىق مهشھۇر خهتتات مۇھهممهد ئهلىي فهزلىي شاگىرتى مۇھهممهد سالىھ مهۋسىلىيگه ھهدىيه قىلغان سۇلۇس .287

 .نۇسخىسىدىكى يۇمۇالق لهۋھه
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 . ھهر خىل خهت نۇسخىلىرىدا يېزىلغان بېزهكلىك لهۋھه.288

  
 .ققىي تهرىپىدىن يېزىلغان تهۋئهم شهكىللىك لهۋھه خهتتات ھه.289
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 . باغدادلىق خهتتات مۇھهممهد ئهلىي فهزلىي تهرىپىدىن سۇلۇس نۇسخىسىدا يېزىلغان لهۋھه.290

  
 يىلى ئىبنى خهلدۇننىڭ كىتابىغا قىستۇرۇلۇپ ھهر خىل خهت – 1318 نامهلۇم خهتتات تهرىپىدىن ھىجىرىيه .291

 . لهۋھهنۇسخىلىرىدا يېزىلغان
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 يىلى جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدا ھهرهم شهكلىگه كهلتۈرۈپ يازغان – 1371  خهتتات ھامىد ئامهدىي ھىجىرىيه .292

 .لهۋھه

  
 . سۇلۇس نۇسخىسىدا يېزىلغان يۇمۇالق شهكىللىك لهۋھه.293
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 .لۇس نۇسخىسىدا يازغان لهۋھه يىلى يۇمۇالق شهكىلگه كهلتۈرۈپ جهللىي سۇ– 1960 خهتتات ماجىد زۇھدىي مىالدىيه .294

  
 .  خهتتات مۇكاۋىي سۇلۇس نۇسخىسىدا يازغان لهۋھه.295

  
مهكتىپىنى پۈتتۈرگهنده يازغان   سهنئهت– يىلى باغداد گۈزهل – 1386 خهتتات سابىت مۇنىر ئهرراۋىي ھىجىرىيه .296

 .سۇلۇس نۇسخىسىدىكى لهۋھه
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 – 1358دهپ تهرىپلهنگهن خهتتات ھاجى ئهھمهد كامىل ھىجىرىيه ) بېشىخهتتاتالرنىڭ (» رهئىيسۇل خهتتاتتىين «.297

 .يىلى يازغان يۇمۇالق شهكىللىك لهۋھه

  
 . يىلى جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدا يېزىلغان بېزهكلىك لهۋھه– 1335  خهتتات مهمدۇھ تهرىپىدىن ھىجىرىيه .298
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 . يىلى– 1346ىيه ھىجىر.  شهيخ ئهزىز رافائىينىڭ خهتلىرىدىن بىر پارچه.299

  
 . يىلى سۇلۇس نۇسخىسىدا يازغان لهۋھه– 1383 چخهتتات ئابدۇلغهنىي باغدادىي ھىجىرىيه .300
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 يىلى خهتتات مۇھهممهد سهبرىينىڭ ئوغلى غالىب سهبرىي تهرىپىدىن كۆپ خىل خهت نۇسخىسىدا – 1387  ھىجىرىيه .301

خىسىدا يېزىلغان لهۋھهلهرنى خهتتاتلىقتا، جۈملىدىن مۇشۇنداق كۆپ خىل خهت نۇس. يېزىلغان ئېسىل لهۋھه
مۇھهققهق، سۇلۇس، نهسخ، كۇفىي، تهئلىق، دىۋانىي، جهللىي دىۋانىي ۋه رۇقئىي نۇسخىلىرىدا كامالىغا يهتكهن 

 .بىر خهتتات ئۆزى يالغۇز ياكى بىر قانچه خهتتات بىرلىشىپ يازاتتى
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 .رۈپ جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدا يازغان لهۋھه  خهتتات مۇرتهزا يۇمۇالق شهكىلگه كهلتۈ.302

  
دا » قۇرئان«لهۋھهده .  يىلى سۇلۇس نۇسخىسىدا يازغان يۇمۇالق لهۋھه– 1339  خهتتات مۇھهممهد سالىھ ھىجىرىيه .303

 .نامى زىكرى قىلىنغان بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ ئىسىملىرى يېزىلغان
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ھهرپىنىڭ شېخى يوق » كاف«بۇنىڭدا . ۇلۇس نۇسخىسىدا يېزىلغان لهۋھه   خهتتات مۇھهممهد ئىززهت تهرىپىدىن س.304

 .قىلىۋېتىلگهن ھالهتته يېزىلغان

  
 .يېزىش بىلهن ئاالھىده ئۈنۈم ھاسىل قىلىنغان جهللىي سۇلۇس نۇسخسىدىكى لهۋھه ھهرپىنى سوزۇپ) ا ( » ئهلف  «.305
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 . يېزىلغان يۇمۇالق لهۋھه   خهتتات ماجىد زۇھدىي تهرىپىدىن سۇلۇس نۇسخىسىدا.306

  
 . يىلى يېزىلغان تۈركچه تېكىستلىك لهۋھه– 1317 خهتتات خۇلۇسىي تهرىپىدىن ھىجىرىيه .307

  
 . يىلى يازغان يۇمۇالق لهۋھه– 1384 ئابدۇلغهنىي باغدادىي جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدا ھىجىرىيه .308
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 .اغپاي شهكىللىك لهۋھه يىلى يازغان چىر– 1281 خهتتات ئهلىي ھىجىرىيه .309

  
 .ھهرپىنى سوزۇپ يۇمۇالق يېزىش ئارقىلىق ئاالھىده ئۈنۈم ھاسىل قىلىنغان لهۋھه) س(» سىن «.310
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 . يىلى يېزىلغان جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدىكى لهۋھه– 1346   شهيخ ئهزىز رافائىي تهرىپىدىن ھىجىرىيه .311

  
 يىلى سۇلۇس ۋه نهسخ نۇسخىلىرىدا يېزىلغان – 1357ىپىدىن ھىجىرىيه    تۈرك خهتتاتى ھاجى ئهھمهد كامىل تهر.312

 .بېزهكلىك لهۋھه
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 .   خهتتات مۇرتهزانىڭ بىر قۇر خېتى.313

  
 . يىلى جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدا يازغان شهۋقىينىڭ بىر بىيىتى– 1350 خهتتات مۇرتهزا ھىجىرىيه .314

  
 .س نۇسخىسىدا يازغان لهۋھه  خهتتات مۇھهممهد سالىھ جهللىي سۇلۇ.315



  خهتتاتلىق سهنئىتى جهۋھهرلىرىىئسالم

 211 

  
 يىلى يازغان – 1348شهيخ ئهزىز رافائىينىڭ ھىجىرىيه .  سۇلۇس نۇسخىسىدا يېزىلغان يۇمۇالق شهكىللىك لهۋھه.316

 .خهتلىرىدىن

  
 . يىلى يازغان سۇلۇس نۇسخىسىدىكى لهۋھه– 1348 مۇستافا ھهلىم ھىجىرىيه .317
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  . يىلى يازغان جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدىكى كىچىك بىر لهۋھه– 1355 ھاجى ئهھمهد كامىل ھىجىرىيه .318

 

  
 يىلى سۇلۇس ۋه نهسخ نۇسخىلىرىدا – 1277  مىسىرلىق خهتتات مۇھهممهد مۇنىس زاده تهرىپىدىن ھىجىرىيه .319

 .يېزىلغان لهۋھه
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لۇس ۋه نهسخ نۇسخىلىرىدا يازغان  يىلى يۇرتىدىن مىسىرغا بارغان چېغىدا سۇ– 1342  شهيخ ئهزىز رافائىي ھىجىرىيه .320

  .لهۋھه

  
  . يىلى يازغان مهشق خهتلىرىدىن بىر پارچه– 1377 خهتتات ماجىد زۇھدىي ھىجىرىيه .321

  
  مهشھۇر خهتتات ھاشىم مۇھهممهد يېزىپ خهتتاتلىق دهرسىده ئىشلهتكهن سۇلۇس نۇسخىسىدىكى بىر بهت ھهرپلهر .322

 كچىكلىك نىسبىتى چاسه سىزىقالر –ئۇنىڭدا ھهر بىر ھهرپنىڭ يېزىلىش يۆنىلىشى شۇنداقال ئۇالرنىڭ چوڭ . ئۈلگىسى
  .ئارقىلىق كۆرسىتىلگهن
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ئۇنىڭدا ھهر بىر ھهرپنىڭ . رۋىش يازغان سۇلۇس نۇسخىسىدىكى ھهرپلهر ئۈلگىسىمهۋسىللىك خهتتات مۇھهممهد ده  .323

  . كىچىكلىكى چېكىتلهر ئارقىلىق كۆرسىتىلگهن–چوڭ 
  

  
  . يىلى، ئىستانبۇل-1361ھىجىرىيه . ئۇستاز خهتتات ھامىد ئامهدىينىڭ خهت ئۈلگىلىرىدىن بىر بهت. 324
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، سۇلۇس نۇسخىسىدىكى يهككه ھهرپلهر ۋه بىرىككهن ھهرپلهرنىڭ يېزىلىش ھاجى ھهسهن رىزا تهرىپىدىن يېزىلغان. 325

  .نىسبىتى چېكىتلهر ئارقىلىق كۆرسىتىلگهن ئۈلگه
  

  
 كىچىكلىكى ۋه نىسبىتى چېكىتلهر ئارقىلىق كۆرسىتىلگهن ئالته بهت خهت – نهسخ ۋه سۇلۇس ھهرپلىرىنىڭ چوڭ .326

 )1 (غىچه ئارىدا يازغانل يى– 1290 يىلدىن – 1285خهتتات مۇھهممهد شهۋقىي ھىجىرىيه . ئۈلگىسى
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 كىچىكلىكى ۋه نىسبىتى چېكىتلهر ئارقىلىق كۆرسىتىلگهن ئالته بهت خهت – نهسخ ۋه سۇلۇس ھهرپلىرىنىڭ چوڭ .327

 )2 (غىچه ئارىدا يازغانل يى– 1290 يىلدىن – 1285خهتتات مۇھهممهد شهۋقىي ھىجىرىيه . ئۈلگىسى

  
ش ئۈچۈن چېكىتلهر ئارقىلىق ئۆلچهنگهن سۇلۇس ۋه نهسخ نۇسخسىدىكى يالغۇز ۋه بىرلهشكهن نىسبهت بهلگىله  .328

  . يىلى يازغان– 1360تۈرك خهتتاتى مهھمۇد يازار ھىجىرىيه . ھهرپلهرنىڭ ئۈلگىلىرىدىن بىر بهت
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س ۋه نهسخ نۇسخسىدىكى  يىلى يازغان، چېكىتلهر ئارقىلىق ئۆلچهنگهن سۇلۇ– 1342 ھاجى ئهھمهد كامىل ھىجىرىيه .329

  .يالغۇز ۋه بىرلهشكهن ھهرپلهرنىڭ ئۈلگىلىرىدىن بىر بهت

  
 يىلى ئىنتايىن چىرايلىق ۋه ئۆلچهملىك – 1302 مهشھۇر خهتتات مۇھهممهد ئىززهت ۋه ھافىز تهھسىنلهر ھىجىرىيه .330

  .يازغان سۇلۇس ۋه نهسخ نۇسىخلىرىدىكى ھهرپلهر ئۈلگىسىدىن بىر بهت
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  . يىلى سۇلۇس نۇسخىسىدا يازغان بىر قۇر خهت ئۈلگىسى– 1368تاز سهييىد ئىبراھىم ھىجىرىيه   ئۇس.331

  
 . يىلى يازغان سۇلۇس نۇسخسىدىكى لهۋھه– 1349 شهيخ ئهزىز رافائىي ھىجىرىيه .332

  
  . مۇھهممهد سالىھ مهۋسىلىي تهرىپىدىن يېزىلغان گۈزهل لهۋھه.333
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  .دىن يېزىلغان سۇلۇس نۇسخىسىدىكى لهۋھه مۇھهممهد ھهلىمىي تهرىپى.334

  
  . ماجىد زۇھدىي يازغان سۇلۇس نۇسخىسىدىكى لهۋھهنىڭ كىچىكلىتىلگهن كۆرۈنىشى.335

  
 يىلى يازغان جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدىكى لهۋھهنىڭ كىچىكلىتىلگهن -1351 شهيخ ئهزىز ارفائىي ھىجىرىيه .336

  .كۆرۈنىشى
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  .امىد ئامهدىي جهللىي سۇلۇس نۇسخسىدا يازغان بهغايهت گۈزهل لهۋھه يىلى ھ– 1366 ھىجىرىيه .337

  
 يىلى جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدا يازغان مۇرهككهپ – 1292  مهشھۇر تۈرك خهتتاتى مۇھهممهد شهفىيق ھىجىرىيه .338

  .لهۋھه

  
  .ي باغدادىخهتتات مهھدىي جابۇر. كهپ لهۋھه جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدا يېزىلغان مۇرهك.339
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  . يىلى يازغان جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدىكى لهۋھه– 1376 ماجىد زۇھدىينىڭ شاگىرتى ئىھسان ماھىر ھىجىريه .340

  
 ئهرهبچه، فارسچه ۋه تۈركىيچه تىلالردا ھۆسنخهت يېزىش بويىچه يېتىشكهن مىسىرلىق خهتتات سهييىد ئىبراھىم يازغان .341

  .جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدىكى لهۋھه

  
  . يىلى يېزىلغان سۇلۇس نۇسخىسىدىكى لهۋھه– 1390  خهتتات مهھدىي جهبۇرىي تهرىپىدىن ھىجىرىيه .342

  
  . يىلى– 1391خهتتات ناشىئ ساالھ شىرزاد، ھىجىرىيه .  جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدا يېزىلغان گۈزهل لهۋھه.343
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  .تهۋئهم شهكلىده سۇلۇس نۇسخىسىدا يېزىلغان لهۋھه  .344

  

  
  . يىلى– 1381ھىجىرىيه . ھاشىم مۇھهممهدنىڭ خهتلىرىدىن. نۇسىخىسىدا يېزىلغان لهۋھه  سۇلۇس .345
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 .باغدادلىق خهتتات مۇجهۋۋىد مهھدىي جهبۇرىي يازغان سۇلۇس ۋه نهسخ نۇسخىلىرىدىكى لهۋھه  .346

  
  

  
  . يىلى يازغان جهللىي سۇلۇس نۇسىخسىدىكى لهۋھه– 1386  ئۇستاز يۈسۈپ زۇنۇن ھىجىرىيه .347
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 يىلى ئىراقنىڭ مهۋسىلده ئۆتكۈزۈلگهن خهتتاتلىق كۆرگهزمىسى مۇناسىبىتى – 1391 ئۇستاز يۈسۈپ زۇنۇن ھىجىرىيه .348

  .بىلهن ئهرهب خهتتاتلىق سهنئىتىدىكى ئاساسلىق ھهممه نۇسخىالردا يازغان لهۋھه

  
  . ھاشىم مۇھهممهد باغدادىينىڭ جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدا يازغان لهۋھهسى.349
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  .ئايهتلىرىدىن بىر قۇر» قۇرئان« فالىھ بهسرىي يازغان .350

  
 يىلى خهتتات ھاشىم مۇھهممهد باغدادىي بالىلىق چېغىدا بازاردىن سېتىۋالغان، خهتتات مولال ئارىف – 1353 ھىجىرىيه .351

  .كىچىك لهۋھه ىسىدا يېزىلىشى كۆرسىتىلگهن بىرھهرپلىرىنىڭ سۇلۇس نۇسخ» تائ«ۋه » ساد«تهرىپىدىن يېزىلغان 

  
  خهتتات ھامىد ئامهدىي تهرىپىدىن يۇمۇالق شهكىلگه كهلتۈرۈلۈپ يېزىلغان جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدىكى بهغايهت .352

  .گۈزهل بىر لهۋھه
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خهتتات ھامىد ئامهدىي . »بىسمىلالھىر رهھمانىر رهھىيم« يېڭىچه شهكىلده جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدا يېزىلغان .353

  . يىلى يازغان– 1377ھىجىرىيه 

  
 1358سهبرىي ھىاللىي ھىجىرىيه . نامىدىكى كارتا ئۈلگىسى» ئهھمهد زهكىي« بېزهكلىك كۇفىي نۇسخىسىدا يېزىلغان .354

  . يىلى يازغان–

  
  .  سالىھ سهئدىي مهۋسىلىي يازغان لهۋھه.355
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  . ۋه نهسخ نۇسخىلىرىدىكى لهۋھه يىلى يازغان سۇلۇس– 1383 خهتتات سهببار ۋهھىيد ئهئزهمىي ھىجىرىيه .356

  
  . يېزىلغان لهۋھها خهتتات ھاجى كامىل تهرىپىدىن سۇلۇس ۋه نهسخ نۇسخىلىرىد.357
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  . يىلى خهتتات مۇھهممهد شهۋقىي تهرىپىدىن نهسخ  ۋه مۇھهققهق نۇسخىلىرىدا يېزىلغان لهۋھه– 1272  ھىجىرىيه .358

  
  . يىلى يازغان جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدىكى لهۋھه– 1381 ھاجى مۇستافا ھهلىم ھىجىرىيه .359

  
بىسمىلالھىر «نىڭ مۇئهللىپى، مهشھۇر خهتتات ئابدۇلقادىر سۇلۇس نۇسخىسىدا يازغان » ھۆسنخهت باغچىسى «.360

  .»رهھمانىر رهھىيم

  
  . يىلى يازغان جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدىكى لهۋھه– 1391 خهتتات سهالھ شىرزاد ھىجىرىيه .361
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  . ئهسىرنىڭ ئاخىرىلىرىدا نامهلۇم خهتتات تهرىپىدىن يېزىلغان نهسخ نۇسخىسىدىكى خهتتىن بىر بهت- 19 .362

  
ھىجىرىيه . خهتتات مۇھهممهد ئهلىي سابىر.   كېمه شهكلىگه كهلتۈرۈلۈپ جهللىي دىۋانىي نۇسخىسىدا يېزىلغان لهۋھه.363

  . يىلى– 1356
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  .ن بىر لهۋھه يىلى يېزىلغا– 1361 ھىجىرىيه .364

  
  . يىلى يېزىلغان مۇھهققهق نۇسخىسىدىكى چىرايلىق لهۋھه– 1391 خهتتات سادىق تهرىپىدىن ھىجىرىيه .365

  
  .»بىسمىلالھىر رهھمانىر رهھىيم« يىلى ئۆزگىچه ئۇسلۇبتا يېزىلغان – 1349  شهيخ ئابدۇلئهزىز رافائىي ھىجىرىيه .366
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  .»بىسمىلالھىر رهھمانىر رهھىيم« يىلى مۇھهققهق نۇسخىسىدا يازغان – 1376يه   خهتتات ئىھسان ئهدھهم ھىجىرى.367

  
 خهتتات ئابدۇلقۇددۇس ئاتىسى مۇھهممهد سالىھ مهۋسىلىيگه تهقلىد قىلىپ يازغان جهللىي سۇلۇس نۇسخىسىدىكى .368

  .»بىسمىلالھىر رهھمانىر رهھىيم«

  

 .ىلىرىدا يازغان خهتخهتتات مۇھهممهد ئىززهت سۇلۇس ۋه نهسخ نۇسخ .369
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  .   خهتتات ئهمر يازغان سۇلۇس نۇسخىسىدىكى لهۋھه.370
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نىڭ خهت ئۇسلۇبى بويىچه يېزىلغان )  يىلى ۋاپات بولغان– 1110ھىجىرىيه (  مهشھۇر تۈرك خهتتاتى ھافىز ئوسمان .371

)  ھهرپ28غىچه بولغان » يائ«تىن تارتىپ » ئهلف«هسىدىكى ئهرهب ئېلىپب(سۇلۇس نۇسخىسىدىكى ھهر قايسى ھهرپلهر 
 .نىڭ يېزىلىش قائىدىسى ۋه نهسخ نۇسخسىدىكى خهت ئۈلگىلىرى قوشۇپ كۆرسىتىلگهن سهھىپىلهر

  
ساسانىي ۋه ئارامىي پهھلهۋىي (   ئىسالمدىن ئىلگىرىكى پهھلهۋىي يېزىقى دهپ ئاتالغان كونا فارس يېزىقلىرى .372

نهسخ «ياكى » نهستهئلىق«بۇ خهت نۇسخىلىرى كېيىنكى ئىران خهتتاتلىقىدىكى . ڭ ئېلىپبهسىنى) يېزىقلىرى
  .نىشىگه بهلگىلىك تهسىر كۆرسهتكهنىدهپ ئاتالغان خهت نۇسخىسىنىڭ شهكىلل» تهئلىق
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  . يىلى يازغان تهئلىق نۇسخىسىدىكى ھهرپلهر ئۈلگىلىرى– 1345   شهيخ ئابدۇلئهزىز رافائىي ھىجىرىيه .373

  
  . يىلى يازغان تهئلىق نۇسخىسىدىكى لهۋھه– 1392  خهتتات كامال ئوسمان ھىجىرىيه .374
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  .  خهتتات ھاجى مهھمۇد تهرىپىدىن يېزىلغان تهئلىق نۇسخىسىدىكى لهۋھه.375

  
ۇسخىسىدىكى  يىلى باغدادتىكى مهرجانىييه مهدرىسهسىده يازغان تهئلىق ن– 1269 خهتتات نىيازى مهۋلىۋىي ھىجىرىيه .376

رهسمىي ھۆسن خهت لهۋھهلىرىنى يېزىشتىن ئىلگىرى مۇشۇ خىلدىكى مهشق خهتلىرىنى . ھهرپ ۋه سۆزلهر مهشقى
  .يېزىش خهتتاتالرنىڭ بىر ئادىتىدۇر
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 . يىلى يازغان تهئلىق نۇسخىسىدىكى نادىر بېزهكلىك لهۋھه– 1017 مهشھۇر خهتتات مىر ئىماد ھۇسنىي ھىجىرىيه .377
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لهۋھهنىڭ ئوڭ تهرىپىدىكى خهتلهرنى خهتتات مىر ئهلىي . ىككى خهتتات يازغان تهئلىق نۇسخىسىدىكى لهۋھه ئ.378
 گه» شهرق خهتتاتلىق مهجمۇئهسى«ئىران . سول تهرىپىدىكىسىنى خهتتات مهۋالنا مالىك يازغان. تهبرىزىي يازغان

  .كىرگۈزۈلگهن

  
  .يىلى يېزىلغان تهئلىق نۇسخىسىدىكى بىر قۇر خهت – 1341 خهتتات مهھمۇد تهرىپىدىن ھىجىرىيه .379
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  . خهتتات مىر ئىماد ھۇسنىي جهللىي تهئلىق نۇسخىسىدا يازغان ئهرهب ۋه فارس تىللىرىدىكى خهت.380
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  . يىلى يېزىلغان تهئلىق نۇسخىسىدىكى يىگانه لهۋھه– 1269  خهتتات ناسىر شاھ تهرىپىدىن ھىجىرىيه .381
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  . يىلى تهئلىق نۇسخىسىدا يازغان بېزهكلىك لهۋھه– 1008 ئابباس ھىجىرىيه   خهتتات رىزا.382
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 يىلى – 1913تهخهللۇسلۇق مهشھۇر خهتتات مۇھهممهد شهمشسىددىن لهكنهۋىي مىالدىيه » مهجاز رهقهم   «398 ~ 383

  .غان شهكىللىرى كۆرسىتىلگهن سهھىپهلهريازغان، تهئلىق نۇسخىسىدىكى ھهرپلهرنىڭ يهككه ۋه ئۇالن
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مهشھۇر تۈرك خهتتاتى ئهسئهد .   تهئلىق نۇسخىسىدىكى ھهرپلهرنىڭ چېكىتلهر ئارقىلىق نىسبىتى كۆرسىتىلگهن لهۋھه.399

  .ئىراق مۇزىيىدا ساقلىنىۋاتىدۇ.  يىلى يازغان– 1201يهسارىي تۈركچه ۋه فارسچه تىلالردا ھىجىرىيه 
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گىنىش ۆغىچه بولغان ھهرپلهرنىڭ يېزىلىش ئۆلچىمى ۋه ئ» يائ«تىن تارتىپ » ئهلف«   تهئلىق نۇسخسىدىكى .403  ~400
مهشھۇر خهتتات مۇھهممهد شهمشسىددىن لهكنهۋىي . قائىدىسى تهپسىلىي چۈشهندۈرۈلگهن كىتابتىن بىر قانچه بهت

  .يازغان
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  .لىك تهئلىق خهت يازغان بېزهكا  چوڭ خهتتات مىر ئىماد ھۇسن.404
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  . يىلى تهئلىق نۇسخىسىدا يېزىلغان ئهرهبچه شېئىر– 1355  خهتتات جهئفهرىي تهرىپىدىن ھىجىرىيه .405
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  . خهتتات بهدهۋىي يازغان جهللىي تهئلىق نۇسخىسىدىكى چىرايلىق لهۋھه.406

  
 شهكلىگه كهلتۈرۈپ يازغان جهللىي تهئلىق  يىلى تهۋئهم– 1378 ئىراقلىق خهتتات مۇھهممهد ئهمىن يهمىنىي ھىجىرىيه .407

  .نۇسخىسىدىكى لهۋھه
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  خهتتات مۇھهممهد ئىززهت تهرىپىدىن يېزىلغان دىۋانىي نۇسخىسىدىكى ھهرپلهرنىڭ يالغۇز ۋه قوشما .410 ~ 408

 .شهكىللىرى
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كى بىر قۇر رۇقئه نۇسخسىدىكى خهت ئاستىدى.  جهللىي دىۋانىي نۇسخىسىدىكى يهككه ھهرپلهرنىڭ يېزىلىش قائىدىسى.411

  .شۇ ھهقتىكى بىر ئىزاھتۇر
  
  

  
  .  مۇھهممهد ئىززهت كىركۇكىي يازغان جهللىي دىۋانىي نۇسخىسىدىكى يهتته بۆلهك خهت.412
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  . خهتتات ئارىف ھېكمهت يازغان سۇنبۇلىي نۇسخىسىدىكى ھهرپلهر.413
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. ېكمهت سۇنبۇلىي نۇسخىسىدار يازغان تۆت شهخسنىڭ ئىسمى  سۇنبۇلىي خهت نۇسخىسىنىڭ ئىجادچىسى ئارىف ھ.414

  .مىئمار كامالىددىن، شامىلىيزاده ئهھمهد، مۇستهفا ئاسىم ۋه ئىسمائىل ھهققىي:  ئايرىم ھالدا–ئۇالردىكىسى ئايرىم 
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تتاتى مهھمۇد تۈركىيه خه.   سىياقهت نۇسخىسىدىكى ھهرپلهرنىڭ يهككه ۋه قوشما ھالهتلىرىنىڭ يېزىلىش ئۈلگىسى.415

بۇ نۇسخا دهسلهپته ئوسمان ئىمپىرىيهسىده ھۆكۈمهت ھېسابات ھۆججهتلىرىنى خاتىرىلهشته . يازار يازغان
  .ئىشلىتىلگهن
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بۇ نۇسخىنى مىسىرلىق خهتتات .  تاج نۇسخىسىدىكى ھهرپلهرنىڭ يهككه ۋه قوشما ھالهتلهرده يېزىلىش ئۈلگىسى.416
  . يىلى ئىجاد قىلغان– 1349مۇھهممهد مهھفۇز ھېجىرىيه 
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  .خهتتات ھاجى مهھمۇد.    نهقىشلىك التىن ھهرپلىرىگه تهقلىد قىلىنىپ يېزىلغان بېزهكلىك ئهرهب ھهرپلىرى.419 ~ 417

  
ئاستىدىكى قۇردىكىلىرى . ئىسمىنىڭ دىۋانىي نۇسخىسى بىلهن يېزىلىشى» مۇستافا« ئوخشىمىغان لهقهبلهر قوشۇلغان .420

  .خهتتات ھاجى مهھمۇد يازغان. سخىسىدا يېزىلغان كىشى ئىسىملىرىكۇفىي نۇ
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قاھىره خهتتاتلىق مهكتىپىنىڭ . غىچه بولغان ھهرپلهرنىڭ ئۈلگىسى» يائ«تىن » ئهلف« كۇفىي نۇسخىسىدىكى .421

 .مۇدهررىسى مۇھهممهد ئابدۇقادىر يازغان
 

  
 .لهۋھه  مۇھهممهد ئابدۇقادىر يازغان كۇفىي نۇسخىسىدىكى .422
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 ).ئهرهب ھهرپلىرى(كۇفىي نۇسخىسىدا يېزىلغان ئهبجهد ) شهترهنج( چاسه .423

 
 . ئهرهب يېزىقىدىكى ھهرپلهرنىڭ مهتبهئه باسمىسىغا اليىقالشتۇرۇلغان شهكىللىرى.424

  
 . ئهرهب يېزىقىدىكى ھهرپلهرنىڭ مهتبهئه باسمىسىغا اليىقالشتۇرۇلغان شهكىللىرى.425
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  .خهتتات ھاجى مهھمۇد. »بىسمىلالھىررهھمانىررهھىيم«فىي نۇسخىسىدا يېزىلغان  يانتۇ كۇ.426

  

  
  . ھازىرقى زاماندا رهسسامالر ئىجاد قىلغان كۇفىي نۇسخسىنىڭ يهنه بىر ۋاىيانتى.427

  

  
  . يىلى يازغان يانتۇ كۇفىي نۇسخىسىدىكى خهت– 1391 خهتتات ھهسهن قاسىم مهۋسىلىي ھېجىرىيه .428

  

  
  . يىلى تاج خهت نۇسخىسىدا يازغان مهۋزۇ– 1391ۇھهممهد ئىززهت كىركۇكىي ھېجىرىيه  م.429
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  »بىسمىلالھىررهھمانىررهھىيم« نۇسخىسىدا يېزىلغان سىينى.  430

  
 ئهرهب خهتتاتلىقىدا ئىشلىتىلىدىغان قهلهملهر، ئۇالرنى تۇتۇش ئۇسۇللىرى، سۇلۇس، نهسخ ۋه تهئلىق نۇسخىلىرىدىكى .431

  .نى يېزىشتا ئىشلىتىلىدىغان قهلهملهرنى يانتۇ كېسىش ئۇسۇللىرى كۆرسىتىلگهن سۈرهتخهتلهر
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  .خهتتاتلىقتا ئىشلىتىلىدىغان بىر قىسىم ئاساسلىق قورالالر. 432
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