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GİRİŞ
Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Dilçiliyin hazırkı
inkişaf mərhələsində poetik mətnin leksik tərkibinin tədqiqi aktual
sayılan perspektiv problemlərdən biridir. Bu baxımdan
somatizmlərin daxil olduğu leksik-tematik qrupların tədqiqi böyük
marağa səbəb olur. Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dilçilikdə dilin
antroposentrik (dildə insan faktoru) xüsusiyyəti aparıcı
ideyalardandır. Somatik nitq (yun. soma «bədən») insan bədəninin,
onun üzvlərinin, daxili və xarici orqanlarının simvolik
mənimsənilməsinin nəticəsidir. Somatik adların geniş yayıldığı
somatik frazeologiyada insan dili və onun şüuru, təfəkkürü, mənəvitəcrübi fəaliyyəti ilə sıx əlaqədə tədqiq etməyə yönəlmiş antropolojı
dilçilik sahəsidir. Somatik leksika bütün dillərdə ən qədim leksik
qruplardan sayılır. Leksikanın bu qədim qatının semantik sözdüzəldici, linqvokultroloji və üslubi cəhətdən tədqiqi dilçilərin
diqqət mərkəzində duran problemlərdəndir. Dilçilikdə insanın bədən
üzvlərinin, onun daxili və xarici orqanlarının adlarını bildirən sözlər
somatizmlər adlanır. Somatizm sözü yunan mənşəlidir, somatos bədən deməkdir. Farsdilli klassik poeziyada bədii, poetik nitqdə
somatizmlərdən istifadə olunması zəngin ədəbi ənənəyə malikdir.
Eşq - Şərq poeziyasının əsas mövzusudur. Sevgilinin
gözəlliyinin vəsfi üçün şairlər tez-tez somatizmlərə müraciət
etmişlər. Somatik adlardan istifadə edən şairlər zəngin məcazlar
(metafora) sistemi yaratmışlar. Müxtəlif sabit söz birləşmələrində
çıxış edən, yüksək işlənmə tezliyinə malik olan: zülf, dodaq, kirpik,
boyun, gözlər, qamət, alın, dişlər, qollar, əllər, bədən və s. somatik
adlar farsdilli klassik poeziya üçün səciyyəvidir. Fars dilçiliyində
somatik leksikanın kompleks şəkildə tədqiqi indiyə qədər xüsusi
tədqiqat obyekti olmayıb.
Tədqiqatın obyekti və predmeti. Klassik farsdilli poeziyada
və Azərbaycan şairlərinin farsdilli nəzm əsərlərində poetik mətnin
təşkilində yer alan somatik adlardır. Tədqiqatda əsasən, məsnəvi,
qəzəl və rübai janrında olan məhəbbət poeziyası tədqiq olunur.
Tədqiqat predmeti - farsdilli klassik poeziyada sevgilinin
vəsfində yüksək işlənmə tezliyinə malik olan natural somatizmlər:
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“zülf”, “dodaq”, “kirpik”, “qaş”, “göz”, “diş” və konvensional
somatizmlər: “can” və “ruhdur”. Farsdilli klassik poeziya üçün
səciyyəvi olan adı gedən somatizmlərin mətnin struktur-semantik
təşkilindəki rolu və funksional əhəmiyyətinin araşdırılması tədqiqat
predmetini əhatə edir.
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Əsas məqsəd klassik
farsdilli poeziyada mətnin struktur-semantik təşkilində somatizmlərin
rolunu müəyyən etməkdir. Bu məqsəd çərçivəsində aşağıdakı
vəzifələrin yerinə yetirilməsi qarşıya qoyulmuşdur:
1. Fars dilinin lüğət tərkibində somatik leksikanın yerini
müəyyənləşdirmək;
2. Somatik adların farsdilli izahlı lüğətlərə əsaslanaraq
linqvistik təsvirini vermək;
3. Fars dilinin frazeologiyasında işlənən somatizmlərın
semantik-funksional rolunu təyin etmək;
4. Klassik farsdilli poeziyada işlənmə tezliyi ilə seçilən
somatizmlərı toplamaq və onların semantik, məcazi
səciyyəsini
vermək;
5. Somatizmlərin iştirakı ilə qurulan səciyyəvi poetik
fiqurların təsnifatını təqdim etmək;
6. Somatizm elementli sufi terminlərinin poetik mətndə
mövqeyini müəyyən etmək.
Tədqiqat metodları. Tədqiqat işində təsviri, linqvopoetik
təhlildən, müqayisəli və funksional-üslubi metodlardan istifadə
olunmuşdur.
Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar:
1. Somatik leksika fars dilinin ən qədim qatlarından olaraq,
fars dilinin lüğət tərkibində mühüm yer tutur.
2. Somatizmlar fars dilinin sözyaradıcılığında, onimlərin,
terminlərin yaranmasında böyük rol oynayır.
3. Fars dili somatizm əsasında yaranan zəngin frazeoloji
vahidlərə malikdir.
4. Somatik leksika klassik farsdilli poeziyada geniş yer tutur.
5. Öz konseptual-məna, bədii ifadə potensialına görə,
somatizmlər poetik mətnin struktur-semantik təşkilində böyük rol
oynayır.
4

6. Farsdilli klassik poeziyada müraciət olunan poetik
fiqurlarda işlənmə tezliyi ilə “zülf”, “dodaq”, “göz”, “dişlər” kimi
natural və “can”, “ruh” kimi konvensional (insanın mənəvi aləminə
xas olan) somatizmlər seçilir.
7. Divanlarda yer alan somatizmlər müxtəlif poetik fiqurlara
nüfuz edir. Divanlarda somatimzmlərə əsaslanan məcazlar,
antitezalarar, müqayisələr, parallelizmlər, xiazmlar daha çox
müşahidə olunur.
Tədqiqatın elmi yeniliyi. Dissertasiya işinin başlıca elmi
yeniliyi təqdim olunan mövzuda ayrıca monoqrafik əsər mövcud
olmadığıdır. Dissertasiyada farsdilli klassik poeziyada işlənmə tezliyi
ilə seçilən somatizmlər toplanaraq, onların linqvosemantik, poetikfunksional izahı verilmişdir. Tədqiqat klassiklərimizin fars dilindən,
söz sənətindən necə istifadə etdiyini müəyyən etmək, onların fərdi
üslubunun səciyyəvi cəhətlərini izləmək imkanı yaradır.
Somatik adlarla qismən bağlı bir sıra tədqiqatlar mövcuddur.
Məsələn, A.A. Umnyaşkinin “Azərbaycanda İran dillərinin somatik
leksikası” (Düşənbə, 2014) adlı dissertasiya işini qeyd etmək olar.
Tədqiqatda “İnsan bədəninin həyati fəaliyyəti ilə əlaqəli somatik
terminologiya və leksika” başlıqlı yalnız bir paraqraf somatizmlərə
həsr edilmişdir. Tədqiqatda əsasən, Azərbaycan ərazisində yayılan
yeni İran dillərinin (talış və tat dilləri) qərb qrupunun müqayisəli
təhlili verilir. Eləcə də N.Y.Çalisovanın Şərəf əd-Din Raminin “Ənis
əl-oşşaq” (“Aşiqlərin həmsöhbəti”) təzkirəsi haqqında silsilə
məqalələrini qeyd etmək olar. Təzkirədə sevgilini vəsf edən 19 bədən
üzvü haqqında deyilir. Bu mövzü həmçiin qismən Şəfəq Əlibəylinin
“Füzulinin farsca divanı: linqvo-poetik özəllikər” monoqrafiyasında
da tədqiq olunub.
Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Farsdilli poeziyada
yer alan somatik leksikanın tədqiqi şairlərin fərdi üslubunun
səciyyəvi cəhətlərinin təhlil edilməsinə imkan yaradır. Təqdim
olunan dissertasiyada farsdilli poeziyanın az öyrənilmiş bir aspekti
tədqiq olunmuşdur. Tədqiqatdan filologiya üzrə metodiki vəsait
tərtibində, linqvopoetika üzrə ixtisas kurslarında istifadə oluna bilər.
Tədqiqatın nəzəri əsaslarını dilçilik üslubiyyatı, linqvopoetika
sahəsində aparılan Azərbaycan və xarici alimlərin elmi əsərləri təşkil
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edir.
Aprobasiyası və tətbiqi. Tədqiqatın əsas məzmunu
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya
Komissiyasının tövsiyə etdiyi ölkədaxili və xaricdə nəşr olunan elmi
məcmuələrdə, beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi konfransların
toplularında dərc olunmuş 17 məqalə və tezis şəklində yer almışdır.
Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı.
Dissertasiya işi Dissertasia Azərbaycan MEA akademik
Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “İran filoloqiyası”
şöbəsində yerinə yetirilmişdir.
Dissertasiya işi giriş, 3 fəsil, nəticə, istifadə edilmiş
ədəbiyyatdan ibarətdir. Giriş 6 səhifə, I fəsil 20 səhifə, II fəsil 65
səhifə, III fəsil 22 səhifə, nəticə 11 səhifə, istifadə edilmiş ədəbiyyat
17 səhifədir. Dissertasiya işi ümumilikdə 150 səhifə, 235,135
işarədən ibarətdir.
TƏDQİQATIN ƏSAS MƏZMUNU
Dissertasiyanın Giriş hissəsində mövzunun aktuallığı, işlənmə
dərəcəsi əsaslandırılır, obyekt və predmeti, məqsəd və vəzifələri,
tədqiqatın metodları, müdafiəyə çıxarılan müddəalar müəyyənləşdirilir,
tədqiqatın elmi yeniliyi, nəzəri və praktiki əhəmiyyəti, tədqiqat işinin
aprobasiyası və tətbiqi, dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın
adı, dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi və işarə ilə
ümumi həcmi haqqında məlumat təqdim edilir.
Təqdiqat işinin birinci fəsli “Fars dilinin leksik sistemində
somatik fəza” adlanır və 4 yarımfəsildən ibarətdir. “Farsdilli
lüğətlərdə somtizmlərın leksik-qrafik təsvirinin prinsipləri”
adlanan birici yarımfəsildə Dehxoda, Moin və Amidin izahlı lüğətləri
əsasında somatizmlərın leksikoloji təsviri təqdim olunur. Lüğət
məqalələrində verilən poetik nümunələr müqayisə olunur. Fars
dilinin leksik sistemində somatizmlər geniş yer tutur. Tədqiq olunan
lüğətlərdə 100-dən artıq somatizm və onlardan yaranan sözlər
nəzərdən keçirilir. Lüğətlərdə somatizmlərın sistemli, leksik-qrafik
təsvir prinsipini izlədikdə, belə qənaətə gəlmək olur ki, sözügedən
tematik qrup özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə fars dilinin lüğət
6

tərkibinin zəngin bir qatını təşkil edir. Habelə somatizmlərın عامیانه
[amiyane] adlanan danışıq dilində geniş istifadə olunmasının
nümunələri də maraq doğurur. Tədqiq olunan lüğətlərdə somatizm
tərkibli frazeoloji birləşmələr xüsusi yer tutur. İllüstrativ nümunələr
isə somatizmlərin mənasının şərhində xüsusi rol oynayır. Qeyd
etmək lazımdır ki, belə nümunələr yalnız Dehxoda lüğətində təqdim
olunub.
İkinci yarımfəsil - “Fars dilinin söz yaradıcılığında
somatizmlərın rolu” adlanır. Fars dilinin söz yaradıcılığında
somatizmləri yeni sözlərin meydana gəlməsində ən əhəmiyyətli
vasitələrdən biri hesab etmək olar. Fars dilində söz yaradıcılığında
somatizm elementli müxtəlif modellər mövcuddur. Söz yaradıcılığı
sisteminidə somatizmlər əsas yuva mövqeyində çıxış edir. Morfoloji:
affiksasiya:  همد ست- “ortaq”; suffiks-prefiks vasitəli:  همدستی“əlbirlik”; yarım-affiksasiya: affiksasiya+söz birləşməsi  دستکاری- “əl
işi”, “sənətkarlıq”; və söz birləşməsi: somatizm + somatizm: بیدست و
 پا- “zəif”, “gücsüz”; somatizm + isim:  دستبن- “qolbaq”, “əl qandalı”
(əl + bağlama) və s. daxildir. Fars dilində somatizm komponentli
antroponimlər də az deyildir. Məsələn,  چشم آذر- Çeşmazər,  گلچهرهGülçöhrə,  رخساره- Rüxsarə,  دل افروز- Diləfruz,  گل اندام- Güləndam.
Somatizmlərın böyük bir hissəsi termin yaradıcılığında iştirak edir.
Məsələn, peşə adları:  زبانشناس- “dilçi”,  چشم پزشک- “oftalmoloq”;
gül adları:  چشم خروس- Abrus procatorius və gigiyena əşyalarının
adları:  دندان پاک کنvə ya “دندان شویdiş fırçası”,  دندان کاو- “diş
çöpü”.
Üçüncü yarımfəsil “Somatizmlərın sinonim sırası” adlanır.
Şairlər poetik fikri dəqiq ifadə etmək, nəzm incəliklərini oxucuya
çatdırmaq, duyğuları dolğun ifadə etmək üçün geniş şəkildə
sinonimlərə müraciət etmişlər. Sinonimlər şairlərə təkrardan qaçmaq,
eyni fikri sözün müxtəlif çalarları ilə ifadə etmək imkanı verir.
Yarımfəsildə eyni semantik bazaya malik sinonim sırada birləşən
somatizmlər tədqiq olunur. Məsələn, Nizaminin əsərlərində “göz”
somatizminin sinonimik sırası tədqiqata cəlb olunur:  دیده،  عین، چشم
[çeşm], [eyn], [dide]:
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چنان چون شمس کانجم را دهد نور
1
دهد ما را سعادت چشم بد دور
(Ulduzlara parlaqlıq verən günəş tək,/Bizə o, səadət verir, pis gözdən
iraq).
به وقت خوشدلی چون شمع پرتاب
2
دهن پر خنده داری دیده پر آب
(Şadlıq zamanı şam tək parlaq ol,/Ürəkdən gül və gözlərin yaşla
[dolsun]).
ای چارده ساله قرةالعین
3
بالغ نظرعلوم کونین
(Ey, ondörd yaşlı gözümün nuru, / Qarşında elmin düz yolu açılıb).
Somatizm [ عینeyn] “göz” iştirak etdiyi ərəb dilindən alınma قرةالعین
[qorəttuleyn] “göz bəbəyi” sözü maraq doğurur. Metaforik
mənada “ قرةالعینuşaq” mənasını daşıyır (ya oğul ya qız mənasında
işlənir).
“Sinonimlər məna diferensiasiyasına malik olaraq, üslubi
cəhətdən fərqli mövqelərdə çıxış edrlər. Belə halda eyniüslublu və
müxtəlif üslublu sinonimləri ayırmaq olar”.4 Məsələn, sinonim
sırada: [ فرزندfərzənd], [ولدvələd], [ اوالدoulad] [ پورpur], [ بچهbəççe]
[ قرةالعینqorəttuleyn] sözləri var. Bu sinonim sırasında  قرةالعینsöz
birləşməsindən başqa bütün sözlər eyniüslublu sinonimlərdir.
“Fars dilinin frazeologiyasında somatizmlər” adlanan
dördüncü yarımfəsildə somatizmlər bazası üzərində qurulan
frazeoloji birləşmələr tədqiq olunur. Fars atalar sözlərini zərbiməsəllərdən ayırmaq asan deyil, çünki onların arasında ciddi bir fərq
yoxdur, fars dilində bütün bunlar bir sözlə adlandırırlar - ضرب المثل
[zarbolmᾱsal] və ya [ مثلmasᾱl]. İran filologiyasında somatizmlərın

۲۱  ص،۱۳۷۹، پارس بوک، ویرایش و تایپ:  امین بابایی پناه،نظامی گنجوی. خسرو و شیرین
2 ۳۶ ص،۱۳۹۲ ، امین بابایی پناه ویرایش و تایپ، تهران.، خسرو و شیرین.نظامی گنجوی
3
۱۵ ص،۱۳۷۹ ، ویرایش و تایپ امین بابایی پناه ناشر پارس بوک،تهران، لیلی و مجنون.نظامی گنجوی
4 Барышников, А.Ф. Лексикология и фразеология персидского языка: курс
лекций / А. Барышников. –Москва: Военный Краснознамённый институт, –
1982. –s.125
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itirak etdiyi frazeologizmlər müxtəlif mövzulara ayırırlır.5 Məsələn:
ailə mövzusu:
 نور دو چشم پدر و مادر است،طفل اگر تودهء خاکستر است
(Uşaq zəif olsa da ata-anaya iki gözü kimi əzizdir);
İctimai - məişət münasibətləri mövzusu:
(– دهن مردم را نمی شود دوختcamaatın ağzını tikmək olmur).
“Frazeoloji vahidlər onlara omonim olan azad söz
birləşmələrindən və qeyri-frazeoloji sabit söz birləşmələrindən fərqli
olaraq, semantik dəyişməyə malikdirlər”.6 Məsələn,  چشم داشتن“gözlərə sahib olmaq” (azad söz birləşməsi) və “ümid etmək”
(frazeoloji birləşmə),  دست کشیدن-“əl çəkmək” (azad söz birləşməsi)
və “imtina edtmək” (frazeoloji birləşmə),  دل داشتن- “ürəyə sahib
olmaq” (azad söz birləşməsi) və “ürəkli, cəsarətli olmaq” (frazeoloji
birləşmə). Fars dilində ən geniş yayılan semantik dəyişmə tipi
somatizmlərın iştirak etdiyi məcazi metaforik dəyişmələrdir.
Məsələn,  با پنبه سر بریدن- “pambıqla baş kəsmək”.
Cümlə quruluşlu frazeoloji vahidlərlə yanaşı isim (somatizm)
+ sözönü + isim konstruksiyası üzrə düzələnlər geniş yayılmışdır.
Məsələn,  سر به زیر- dilxor olmuş, سر به راه- çalışqan,  پا در هواetibarsız, حلقه به گوش- qul.
Tədqiqat işinin əsas fəsli olan “Klassik farsdilli poeziyada
somatik leksika” adlanan ikinci fəsil iki yarımfəsildən ibarətdir.
Burada şairləri yaratdıqları somatizm tərkibli çoxsaylı məcazlar
tədqiq olunur.
“Farsdilli klassik poeziyada natural somatizmlərın linqvopoetik təsviri” adlanan birinci yarımfəsil öz növbəsində 7 bənddən
ibarətdir. Burada "«"چشمgöz», "« " ابروqaş», " « " دندانdiş» ," " مژه
« kirpik» ," «"لبdodaq», " «" زلفzülf» , "« "دست و پاqol və ayaq»
somatizmlərınin linqvopoetik xüsusiyyətləri, semantikasını əks
etdirən frazeologiya, paremiologiya tədqiq olunur, farsdilli şairlərin
əsərlərindən nümunələr verilir. Onların ərəb qrafikasının hərflərinə

Голева Г.С. Фразеология современного персидского языка/Г.Голева. –
Москва: Муравей, – 2006. – 68s.
6
Yenə orada, 17 s.
5
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bənzədilməsi zəngin misallarla təqdim olunur.
زان گوش همچون جیم تو زان چشم همچو صاد تو
7
زان قامت همچون الف زان ابروی چون نون خوش
(Sənin “cim”ə bənzər qulağın, “sad”a bənzər gözün, / “Əlef”ə bənzər
qamətin, “nun”a bənzər qaşın xoşdur)
Somatizmlərin tənasübdə, eyni beyt daxilində işlənməsi həmin
fəsildə tədqiq olunur.
شیوه و ناز تو شیرین خط و خال تو ملیح
8
چشم و ابروی تو زیبا قد و باالی تو خوش
(Şivən və nazın şirindir, xətti-xalın məlahətli, / Sənin gözün və qaşın
gözəl, uca qamətin xoşdur)
2.1.1. Bu bənddə "« "چشمgöz» somatizminin müxtəlif lüğətlərdə olan
leksikoqrafik təsviri verilir. Həmin somatizmin semantik-funksional
cəhətdən səciyyəvi məqamları tədqiq edilir. Məsələn:
1. “Göz” somatizminin ənənəvi olaraq“iki göz” ifadəsində işlənməsi,
məsələn:
از آب دو چشم من بگردد هر شب
9
جز سنگ دلت هر آسیا سنگ که هست
(Hər gecə iki gözümün yaşından, / Sənin ürəyinin daşəndan başqa
dəyirman daşı belə fırlanır).
2. “Göz” somatizminin sinonimlərinin eyni beytdə yer alması.
Məsələn, fars mənşəli ""چشم, və ərəb mənşəli “”عین:
اي نور چشم مستان در عین انتظارم
10
چنگ حزین و جامي بنواز یا بگردان
11
(Ey məst gözlər , gözlərin intizarındayam, / Bir həzin çəng və cam
çal, ya geri dön).
3. “Göz” somatizminin rəng məfhumu daşıyan məcazi ifadələrdə
 زیر نظر نصرالاله، جالل الدین محمد بلخی رومی/  مثنوی معنوی. جالل الدین محمد بلخی،رومی
ص۴۷۸ – ۱۳۷۱– ، مرکز نشر دانشگاه: – تهران.پورجوادی
8
۱۳۸۸ ، انتشارات گنجینه: تهران.با شرح ابیات.  دیوان حافظ شیرازیی به کوشش ناهید فرشادمهر,
287 s.
9
ص۹۸–.۱۹۸۵– ، یازیچی: –باکو. گنجوی. م/ روبایات:مهستی گنجوی
10
 انتشارات گنجینه: تهران.با شرح ابیات.  دیوان حافظ شیرازیی به کوشش ناهید فرشادمهر،نجینه
ص۴۲ ، ۱۳۸۸،
11
Чалисова, Н.Ю. Собеседник влюблённых о глазах и ресницах
возлюбленных // – Москва: У времени в плену, – 2000. – 390 s.
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işlənməsi. Məsələn, Xaqani “iki xumar qara göz” ifadəsi əvəzinə “iki
xumar həbəş gəlini” məcazını işlədir.
4. “Göz” somatizminin iştirak etdiyi sufi terminlərinin tədqiqata cəlb
olunması. Məsələn,  چشمهای ترکانه- türkanə gözlər- sufinin özündən və
başqalarından pünhanlıq halından xəbər verir.
پیش آن چشمهای ترکانه
12
بندهای و کمینه هندویی
(O türkanə gözlərin qarşısında, / Hindu bəndən və qulun).
2.1.2. Bu bənddə " "ابرو- “qaş” somatizmin idiomatik ifadələrdə
iştirakı, onların müxtəlif məzmunlu olması tədqiq olunur. Məsələn,
hiddət mənası ifadə edən : ابرو ترش کردن- qaşları çatmaq. Hərfi
mənası: “qaş turşutmaq”dır.
تو صد شکرستانی ترش چه کردی ابرو
13
سبکتر از صبایی چرا شوی گران جان
( Sən yüz şəkəristansan, qaşlarını niyə [turşutmusan] çatmısan? /
Səbadan yüngülsən, niyə ağır olmusan?).
Bu bənddə “qaş” somatizminin birinci və ikinci komponent
mövqeyində yer aldığı ənənəvi izafət tərkibləri araşdırılır:
( تیغ ابروqaşların qılıncı), ( چوگان ابروqaşların çovqanı),
( کمان ابروqaşların kamanı), ( هالل ابروqaşların hilalı) və s. ابروی شوخ
“şux qaşlar” “ ابروی مشکینqara qaşlar”, “ ابروی هاللیhilal qaşlar”,
“ ابروی غمازqəmzəli qaşlar” və s.
2.1.3. Bu bənddə " “ – " دندانdiş” somatizmindən tibbi terminlərin
meydana gəlməsində geniş istifadə olunması qeyd olunur: دندان پزشک
diş həkimi,  دندان دردdiş ağrısı və s. “Diş” somatizminin yer aldığı
frazeologizmlərin poetik mətndə işlənməsi təqdim olunur. Məsələn,
Saib Təbrizi “dözmək” mənasında işlənən aşağıdakı ifadəni poetik
mətnə daxil edir:
سر دندان نهادن
ِ “ دندان برdişi diş üstünə qoymaq”.
چون صدف هر کس که دندان بر سر دندان نهد
14
گوهر شهوار جاي حرفش آید بر زبان
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(Hər kəs ki, sədəf kimi dözər Dilindən söz əvəzinə şahanə gövhər
tökülər).
Həmin bənddə “diş” somatizminin poetik mətndəki bənzətmə
obyektlərini ifadə edən leksemlərin semantik təsnifatı verilir: forma,
möhkəmlik, rəng, parıltı, gözəllik:
 گوهر-gövhər, صدف- sədəf,  در- dür,  – مدواریدmirvari,  – حبhəb, تگرگ
- dolu,  – الماسalmaz,  – مسمارmismar,  قفل- qıfıl,  – تسبیحtəsbeh, ٔ ستاره
 – پروینPərvin ulduzu,  قطره ٔ شیر- süd damlası və s.
2.1.4. "“ – "مژهkirpik” somatizmindən bəhs edən bu bənddə onun
poetik fiqurlarda geniş yer aldığı xüsusi qeyd olunur.
“Kirpik” somatizminin cəmdə işlənməsinin, “iti” məfhumu bildirən
leksemlərlə metaforik ifadələrdə işlənməsinin səciyyəvi cəhətləri
zəngin misallarla təqdim olunur:  خار مژگان- kirpiklərin tikanı, تیر
 – مژگانkirpiklərin oxu,  خنجر مژگان- kipriklərin xəncəri,  شمشیر مژگانkirpiklərin qılıncı,  نیش مژگان- kirpiklərin neştəri və s.
ازتیر مژه چه صید میکرد
15
وان ابروی چون کمان چه میشد
(Kirpiyinin oxu necə ov edərdi, / O kamana bənzər qaşa nə
oldu?).
Ənənəvi olmayan “kirpik” komponentli,fərdi metaforik ifadələr
də həmin bənddə tədqiq olunur. Məsələn:  باد مژگان-kirpiklərin küləyi,
پالونۀ مژگان- kirpiklərin yelpiy, ابر مژه- kirpiklərin buludu və s. Eləcə
də birinci komponenti “kirpik” olan metaforik ifadələr
araşdırılır: – مژگان گوهرافشانincilər tökən kirpik,  مژگان خونخوارqaniçən kirpik,  – مژۀ جان فرسایcan yandıran kirpiklər və s.
2.1.5." "لب- “dodaq”. Bu bənddə “dodaq” somatizminin
sözyaradıcılığında rolu nəzərdən keçirilir:  – شکرلبşəkər dodaqlı,
 – شیرینلبşirin dodaqlı,  – انگبین لبbal dodaqlı və s. Farsdilli poeziyada
bəhs olunan somatizmin nəzmə çəkilən poetik cəhətlərinin təsnifatı
verilir: rəng, forma, dad, səs.
1. Dodaqların rəngi aparıcı mövzulardandır:
ازان به قیمت مي جان دهند مخموران
 دکتر پرویز ناتل٬ یادی از صایب٬عالمه شبلی نعمانی، صائب تبریزی/ دیوان اشعار.صائب تبریزی
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لعل یار نزدیک است مي به لب که رنگ
(Məst olanlar mey üçün canlarını verərlər, / Çünki meyin rəngi
yarın dodağına yaxındır).
2. Dodaqların forması daha çox qönçəyə bənzədilir:
لب غنچه را کایدش بوي شیر
17
ز کام گل سرخ در دم عبیر
(Süd ətirli qönçə dodağına,/Qızılgül ağzından ətir versin)
3. Dodaqların dadı, əsasən “şirin” epiteti ilə verilir:
،شرح لب شیرین تو میکرد نسیمی
18
نی ناله برآورد و فغان در شکر افتاد
(Nəsimi sənin şirin dodağını təsvir etdi, / Ney nalə etdi, fəğanı
şəkər oldu)
4. Səs məfhumu əsasən aşağıdakı ifadələrdə öz əksini tapır: لب
 فریادخیز- fəryad edən dodaqlar,  لب زمزمه جوش- zümzümə edən
dodaqlar,  – لب خندانgülən dodaqlar və s.
هر ساغری به آب لب خندان نمی رسد
19
هر تشنه لب به جشمۀ حیوان نمی رسد
(Hər piyalə gülər dodaqların suyuna çatmaz, / Hər təşnə dirilik
suyuna çatmaz)
2.1.6." –"زلفzülf somatizmi ən çox işlənən poetizmlərdəndir.
Onun məna çaları ilə fərqlənən bütün sinonim sırası şeirdə öz əksini
tapmışdır:[ گیسوgisu] ، [ موmu] ، [ بشکbᾱşk] ، [ جعدjᾱ’d ]، [ شعرşᾱ’r] ،
[ طرهtorre] ،[ کاکلkakol] ،[ گاللهgolale]. Həmin bənddə farsdilli şeir
üçün ənənəvi ikinci komponenti “zülf” olan zəngin izafət tərkibləri
semantik-funksional cəhətdən tədqiq olunur:  ز نجیر زلفzülf zənciri,
 هوای زلفzülfün havası,  هدیه زلفzülfün hədiyyəsi,  راه زلفzülf yolu,
 جعد زلفzülfün buruqları,  دام زلفzülfün tələsi,  نسیم زلفzülfün
nəsimi,  کمند زلفzülfün kəməndi,  زلف پردهzülfün pərdəsi, حلقه زلف
16
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zülfün halqası,  باد زلفzülfün küləyi,  زلف کفرzülfün küfrü, خاتم زلف
zülfün ucu,  سای ٔه زلفzülfün kölgəsi,  پریشانی زلفzülfün pərişanlığı və
sairə.
Eləcə də birinci komponenti “zülf” olan, daha çox rəng
bildirən izafət tərkibləri tədqiq olunur. “Qara zülf” ifadəsinin
çoxsaylı variantları daha səciyyəvidir:  زلف تیره,  زلف هندو, زلف مشکین
, زلف سیاه. Digər rənglər: ‘ زلف طالیqızılı zülf’, ‘ زلف دود آساtüstü
rəngli zülf” və s.
Farsdilli klassik poeziyada ən səciyyəvi poetik məqam zülfün
ətrinin nəzmə çəkilməsidir. Ən gözəl nümunə:
عطار شدم ز عطر زلف تو
20
زان عطر دگر عطا همي جویم
(Sənin zülfünün ətrindən Əttar oldum, / Bu ətirdən başqa bir hədiyyə
gözləyirəm).
“Zülf” somatizminin digər xüsusiyyətləri də kənarda
qalmayıb. Məsələn, ölçü: uzun zülf
اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد
21
گناه بخت پریشان و دست کوته ماست
(Əgər sənin uzun zülfünə əlimiz çatmırsa, / Günahı pərişan
bəxtimizdə və əlimizin qısalığıdadır).
Səs:
تا برآمد در جهان آواز ٔه زلف و رخش
22
کیمیای کفر و دین را روز بازاری نماند
(Cahanda onun çöhrəsinin və zülfünün avazı səslənsə, / Küfr və dinin
kimyası bazar gününə qalmaz).
Forma:
یوسف گم گشتهٔ ما زیر بند زلف توست
23
گه گهی ما را خبر زان زلف خم در خم فرست
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(BizimYusifi qomgəşte sənin zülfünün bəndi altındadır,/ Hərdən bizə
o buruq zülflərdən xəbər göndərir).
İkinci fəslin ikinci yarımfəsli “Farsdilli klassik poeziyada
“ ”روحvə “« ”جانruh» və «can» konvensional somatizmlərın
linqvopoetik təsviri” adlanır.
Əksər müəlliflərin qeyd etdiyi kimi, nominasiya obyektinin
xarakterindən asılı olaraq somatik adlar iki növə bölünür: natural və
konvensional. R.M.Vayntraub qeyd edir ki, konvensional
somatizmlər hər xalqın xüsusi şəraitdə inkişaf edən maddi və mənəvi
mədəniyyətinin dərki ilə bağlıdır.24 “Can” həyatla münasibəti
aktuallaşdırır, mehribanlığı, mənəvi paklığı, səmimiyyəti, və s
hissləri ifadə edir. “Ruh” isə əqli bacarığa, dərrakəyə aiddir.25
Farsdilli klassik poeziyada  روح, “ جانcan, ruh” somatizmlərı
məhəbbət lirikasınn ayrılmaz tərkib hissəsidir. Dehxoda yazır ki,
“ruh - həyatın, nəfəsin mənbəyidir”. O, ruh mənasını verən bir neçə
sinonim gətirir: [ روحruh], [ جانjan], [ روانravan] və izafət tərkibində
« »روحsözü ilə birgə işlənən “ مرغquş”, “ پاکpak, təmiz”, “ طایرuçan”,
“ روانrəvan”, “ عظمəzim” leksemlərini təqdim edir. Qeyd etmək
lazımdır ki, “can, ruh” tərkibli bəzi söz birləşmələri antroponilərın
sinonimlərı kimi çıxış edən söz birləşmələrində də yer alır.26
Farsdilli ədəbiyyatda da buna rast gəlmək olur: Cəbrayıl mələk
 روح اعظم جبرئیل،  روح االمینvə İsa peyğəmbər  عیسی پیغامبر-  روح القدس.
Bəhs olunan somatizmlərin beyt boyu təkrarlanması
səciyyəvidir. Aşağıdakı nümunədə " "جانsomatizmının mövqeyi buna
misaldır:
ای جان جان جانم تو جان جان جانی
بیرون ز جان جان چیست آنی و بیش از آنی
پی میبرد به چیزی جانم ولی نه چیزی
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.تو آنی و نه آنی یا جانی و نه جانی
(Ey can, canımın canı, sən canımın canının canısan,/ Candan kənarda
can nədir, bir andır, başqa heç nədir, / Canım nəyinsə peşindədir,
amma nəyin / Sən ansan ya an deyilsən, cansan ya can deyilsən).
Əttarın bu beytlərində " "جانsomatizmın təkrarı ، جانی،  جان جانمxüsusi
emosional-bədii və akustik effektə malikdir. " "جانsözü düzəltmə və
mürəkkəb sözlərin komponenti kimi çıxış edir: [ جانانjanan] «canan»,
،[ جانبخشjanbakhsh] «canlandıran», [ جانانهjanane] «sevgili».
" "جانsomatizminə poetik mətndə idiomatik ifadələrdə də rast
gəlmək olur:  با جان کوشیدن- “canla çalışmaq”, “ – جان به لب رسیدنcana
gəlmək”, “ölmək”.
Bu somatizmlər  امثالadlanan frazeoloji ifadələrdə də rast gəlinir:
کرده ام اقرار جان دادن فضولی در رهش
اقرار خود
گر ُکشندم برنخواهم گشت از
ِ
(And içmişəm ki, Füzuli sənin yolunda canını verər, / Ölsəm də,
sözümdən dönmərəm.).28
“Ruh” leksemi izafət tərkibində işlənən səciyyəvi sözlər bunlardır: رغ
quş،  پاکtəmiz،  طایرuçan،  روانrəvan،  عظمəzəm
پرواز من به بال و پر تیغ و خنجرست
29
 مرغ روح مرا بال دیگرست،هر زخم
(Mənim pərvazımda qanadım qılınc və xəncərdir, /Hər yara ruhumun
quşunun başqa bir qanadıdır).
“Ürək” və “ruh” bir- birni əvəzləyən oxşar məfhum kimi çıxış
etsə də fərql şərhləri də vardır. Füzuli ürəyi “ruhun paytaxtı”
adlandırırdı, sufilikdə isə ruhu “sirlər xəzinəsi adlandırırlar”.30
III FƏSİL “Somatizmlərın stilistik xüsusiyyətləri”nə həsr
olunmuşdur, üç yarımfəsildən ibarətdir. Onlardan birincisi “Mətnin
struktur-semantik təşkilində somatizmlər üzərində qurulan
27

 سازمان چاپ و حواشی و تعلیقات از: – تهران. شیخ فریدالدین عطار/  دیوان. شیخ فریدالدین،عطار
 ص۶۲ –.۱۳۵۹ دوم
ّ  – چاپ،۱۳۵۶ – چاپ ّاول، جاویدان،درویش.م.
28
Əlibəyli, Ş. Füzulinin farsca divanı: linqvo-poetik özəlliklər / Ş.Əlibəyli.– Bakı:
Nafta-Press, – 2008. – s.228
29
دیوان صائب, Nosokhan e-library [electronic resource]. – Mode of access:
http://www.nosokhan.com/Library/Topic/0KAB
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Əlibəyli, Ş. Füzulinin farsca divanı: linqvo-poetik özəlliklər / Ş.Əlibəyli.– Bakı:
Nafta-Press, – 2008. – s 226 .
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təkrarının rolu” adlanır. Həmin yarımfəsil iki bənddən ibarətdir:
1. Leksik təkrar. Burada emosionallığı artırmaq üçün
şairlərin istifadə etdiyi somatizmlərin poetik mətndə təkrarı tədqiq
olunur. Somatizmlərin beytdə təkrarı müəyyən ritm, ahəng və vurğu
yaradır. Adı gedən bənddə somatizmlər üzərində qurulan anafora,
epifora, simploka, anadiplosis (epanstrofa) hadisələri tədqiq edilir.
Şərq poetikasında[ رد العجز على الصدرrad al ajuz ala s sadr] adlanan
anafora fiquruna uyğundur. Aşağıdakı beytdə “göz” somatizmi hər
iki misranın əvvəlində işlənmişdir:
2. Sintaktik təkrarlar. Sintaktik təkrar eyni strukturlu
sintaktik konstruksiyaların və ya onların hissələrin təkrarından
ibarətdir.31Eyni nitq hissəsinə aid olan somatizmlər belə təkrar
konstruksiyalarında həmcins üzvlər kimi çıxış edirlər. Farsdilli
klassik poeziyada somatizmlərə əsaslanan sintaktik təkrarın
paralelizm təşkil etməsi səciyyəvi xüsusiyyətlərdəndir. Məsələn,
Xaqaninin “ ”همهəvəzliyi ilə başlayan somatizmlər əsasında yaratdığı
konstruksiyada olduğu kimi:
 دل همه خون عاشقی،نارهمه دل و دهن
32
سیب همه رخ و ذقن رخ همه خال دلبری
(Ürəyinin və dəhəninin bütün narı, aşiqin ürəyinin bütün qanı, /
Üzünün və zənəxdanının bütün alması, dilbərin üzündəki bütün
xallarlı...)
İkinci yarımfəsil “Somatizm komponentli epitetlərın
funksional-semantik xüsusiyyətləri” adlanır. Həmin yarımfəsildə
somatizm komponentli epitetlər həm ədəbiyyatşünaslıq, həm dilçilik
baxımından tədqiq olunur Bu baxımdan farsdilli klassik poeziyada
somatizmlərlə birgə işlənən epitetlər sistemli şəkildə tədqiq olunur.
Həmin sistemdə leksik-qrammatik söz kateqoriyalarından sifətlərın
geniş yer tutması vurğulanır. Bədii funksiya yerinə yetirən sifətlər

Розенталь, Д.Э., Теленкова, М.А. Словарь-справочник лингвистических
терминов. Пособие для учителя. 3-е изд., испр. и доп. / Д.Э.Розенталь,
М.А.Теленкова. –Москва: Просвещение, –1985. – 256 s.
32
، خاقانی، مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان. خاقانی بدیل بن علی دیوان اشعار افضل الدین خاقانی
 مرکز تحقیقات رایانهاي: – اصفهان. بدیل بن علی خاقانی/ دیوان اشعار افضل الدین خاقانی.بدیل بن علی
ص۹۵۱ – .۴۹۳۱–، قائمیه
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somatizmləri poetik bir örtüyə bürüyürlər. Bu məqam xüsusən,
gözəlin poetik vəsfində izlənilir. Somatizm komponentli bu növ
təyini söz birləşmələri poetikada  اضافۀ توصیفیadlı fiqura uyğundur.
Tədqiqat göstərdi ki, somatizmlərə xas olan epitetlər xüsusi leksik bir
təbəqə təşkil edir. Somatizmlərlə işlənən epitetlər sistemi aşağıdakı
leksik-semantik və üslubi təsnifata imkan yaradır: görüntü, forma,
ətrir, dad, səs, rəng, həcm və hal bildirən epitetlər. Bəhs olunan tipli
söz birləşmələri Xaqani nəzmi üçün səciyyəvidir:
نسر طائر تا لب خندانش دید
33
طوطی شکرفشان میخواندش
(Əltair onun gülən ləblərini görəndə / Şirin dilli tutuquşu onun üçün
oxudu).
Üçüncü yarımfəsil “Farsdilli klassik poeziyada somatizm
komponentli komparativ müqayisə sistemi” adlanır.
Adı gedən yarıfəsildə müqayisə üzərində qurulan fiqurlarda
somatizmlərin semantik-poetik funksiyası tədqiq olunur.
“Şairin təxəyyül gücünün məhsulu olan xəyali obrazların çoxunun
istinad nöqtəsi müqayisədir. Bu baxımdan ilk növbədə təşbehdə
somatizmlərin iştirakı tədqiq olunur.
Rəşid əd-din Vətvat öz " حدائق السحر فی دقائق الشعرHədaiq əssehr fi dəqaiq əş-şeir" ("Şeir incəliklərinin sehirli bağçaları") adlı
əsərində “təşbehin” tərifini verir və  تشبیهüsulun 7 növünü mövcud
olduğunu bildirir: mütləq [ مطلقmotlag], şərt ilə müqayisə [mashrut]
مشروط, kinayə ilə müqayisə [ کنایتkena̅jat], bərabərləşdirilmiş
müqayisə [ تسویتtasvijjat], əks müqayisə عکس
[aks], gizli
müqayisə [ اضمارidmar], üstünlüklü müqayisə [ تفضیلtafzı̅l]. 34 Adı
gedən təşbeh növlərinin çoxunda somatizmlərin əsas element olması
zəngin misallarla təqdim olunur.

، مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان. خاقانی بدیل بن علی دیوان اشعار افضل الدین خاقانی
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Tədqiqatda müəyyən edilir ki, bənzəyən tərəf kimi çıxış edən
somatizmlər üçün rəng, qiymətli daşlar, təbiət hadisələri, flora,
fauna, ərəb əlifbasının hərfləri, müxtəlif cisim adlarından ibarət
leksik-semantik qrup bənzədilən tərəf kimi çıxış edir.
Ənənəvi ifadələr misal aşağıdakı somatizm tərkibli təşbehləri
göstərmək olar:  زلف چون کمندkəmən kimi zülf; ابرو مانند کمانkaman
kimi qaş,  لب چو لعل- ləl kimi dodaq,  رخ چون بهارbahar kimi üz, دندان
 چو درdürr kimi diş, روی همچون ماهay kimi,  چهره بسان بتbütə bənzər
çöhrə və s.
بسیار لب چو لعل و زلفین چو مشک
35
در طبل زمین و حقه خاک نهاد
(Çox ləl kimi dodaqları, müşk kimi zülfləri, /Yerin nağarasına və
torpağın qutusuna qoyub).
Nəticə. Təqdim olunan dissertasiyada klassik farsdilli
poeziyada mətnin struktur-semantik təşkilində somatizmlərin rolunun
verilmiş tədqiqinin nəticələrini yekunlaşdıraraq belə nəticəyə gəlmək
olar ki, bədii poetik nitqdə somatizmlərdən istifadə edilməsi zəngin
ədəbi ənənəyə malikdir. Farsdilli klassik poeziyada poetik mətnin
struktur –semantik təşkilində zəngin məzmun-konseptual potensiala
malik olan somatizmlər mühüm rol oynayır. Təqdim olunan elmi işin
əvvəlində qarşıya qoyulan bütün vəzifələrə nail olundu.
Tədqiqat zamanı aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir:
1. Somatik leksika nümunələri geniş şəkildə farsdilli izahlı
lüğətlərdə təqdim olunub (təqdiqat Dehxoda, Moin və Amidin izahlı
lüğətləri əsasında aparılıb). Lüğətlərdə hər somatizmin mənası
haqqında geniş məlumat verilir, onun fars dilinin leksik sistemində
olan yeri müəyyən edilir. Somatizmlərin sistemli leksikoqrafik təsviri
prinsipi fars dilinin leksik tərkibinin bir hissəsi olan bu tematik
qrupunun özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətlərinə malik xüsusi
təbəqə olduğunu nəticəsinə gəlməyə imkanı verir. Bəzi lüğətlərdə
somatizmlərin irfani mənasını da təqdim olunur. Lüğətlər
somatizmlərin fəaliyyəti və somatik lüğətin inkişaf tendensiyaları
haqqında dolğun məlumat verib, fars dilinin leksik sisteminin
. انتشارات کتاب همراه: – تهران. پی دی اف،  حکیم عمر خیام/  کتاب رباعیات خیام.حکیم عمر، خیام
 ص۷۲ –.۱۳۸۶–
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zənginləşməsində onun yerini və rolunu müəyyən edir.
2. Fars dilinin söz yaradıcılığında somatizmləri yeni sözlərin
meydana gəlməsində ən əhəmiyyətli vasitələrdən biri hesab etmək
olar. Fars dilində söz yaradıcılığında somatizm elementli müxtəlif
modellər mövcuddur. Söz yaradıcılığı sisteminidə somatizmlər əsas
yuva mövqeyində çıxış edir.
3. Poetik mətndə somatizmlər sinonimik əlaqələr yaradırlar.
Somatizmlər fars dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində böyük rol
oynayır. Məna zənginliyinə, çalarların çoxşaxəliliyinə görə şairlər
fikirlərini dəqiq ifadə etmək, mənanın incəliyini, emosionallığı
çatdırmaq üçün tez-tez sinonimlərə müraciət edirdilər. Sinonimlərin
eyni semantik sahəyə aid olması şairlərin təkrardan qaçmasına, eyni
hadisəni ifadə olunan fikrin çalarları ilə təsvir etməsinə şərait yaradır.
4. Fars dili üçün somatik komponentli frazeoloji vahidlər
səciyyəvidir. Onlar farsdilli klassik poeziyada geniş işlənir, fars
dilində frazeoloji vahidlərin formalaşmasında fəal iştirak edirlər.
Somatizmlərin iştirakı ilə atalar sözləri və məsəllər həm sadə, həm də
mürəkkəb cümlələrlə təmsil olunur.
5. Sevgilinin gözəlliyinin vəsfi üçün somatizmlərdən istifadə
edən şairlər zəngin məcazlar (metafora) sistemi yaratmışlar. Müxtəlif
sabit söz birləşmələrində çıxış edən, yüksək işlənmə tezliyinə malik
olan: zülf, dodaq, kirpik, boyun, gözlər, qamət, alın, dişlər, qollar,
əllər, bədən və s. somatik adlar farsdilli klassik poeziya üçün
səciyyəvidir.
Şairlər gözəli vəsf edərkən aşiqlərin hisslərini ifadə etmək
üçün [ چشمçeşm] “göz” somatizmindən geniş istifadə etmişdilər.
Gözlər ruhun və insanın fiziki vəziyyətini ifadə edən unikal bir
orqandır. İnsanın həm müsbət, həm də mənfi keyfiyyətləri göz
vasitəsilə ifadə olunur: sevgi, hiylə, nifrət. Bu somatizm metafora,
antiteza, təcəssüm, təkrar kimi poetik fiqurların tərkib hissəsi olur.
Poetik mətndə  چشمsomatizmi sifətlər, ədat, əvəzliklərlə birgə
müxtəlif konstruksiyaların tərkib hissəsi olur.
Klassik farsdilli ədəbiyyatda gözəlin portretini yaradarkən
qaşların [ ابروabru] təsviri göz təsvirindən sonra demək olar ki, əsas
xüsusiyyətlərdən idi. Təsəvvüfdə məfhum olaraq [ابروabru] “qaş”
somatizmi ariflərin qəlbini vəhdətə çağıran Yaradanın gözəl
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simasının göstəricisidir. Bu somatizmin fraziologiyada, təqliddə
geniş istifadə olunmasını vurğulmaq olar.
[ دندانdandān] “diş” somatizminə terminlərdə, insan obrazının
yaradılmasında, frazeoloji birləşmələrdə, məcazlarda rast gəlinib.
[ ُمژهmoje] “kirpik” somatizmi tək və cəm şəklində həm poeziyada
məcaz,epitet, təqlidin yaranmasında, həm irfani ədəbiyyatda salikin
fəna halını bildirmək üçün istifadə olunmuşdu.
Dissertasiyada tədqiq olunan tezliyi ilə seçilən növbəti
somatizm [ لبlab] “dodaq”dır. Tək və cəm şəklində istifadə olunan
bu somatizm məcaz, poetik obrazlar, frazeoloji birləşmələr,
idiomalar, terminlərin yaradıcılığında geniş şəkildə rast gəlinmişdr.
[ زلفzolf] “saç” komponentli ənənəvi ifadələrin diapazonu
genişdir ki, bu da fars klassik poeziyasına xas xüsusiyyətdir. زلف
[zolf] “saç” tərkibli söz birləşmələrinin funksiyasını yerinə yetirən
əsas struktur növlərinin sistemləşdirilməsi aşağıdakı kimi təqdim
edilə bilər: “ اضافه اختصاصیnisbi söz birləşməsi”, “ اضافه توصیفیvəsfi
söz birləşməsi”, “ اضافه ملکیyiyəlik söz birləşməsi”, اضافه تشبیهی
“bənzətmə söz birləşməsi”, “ اضافه استعاریməcaz söz birləşməsi”.
Nominasiya obyektinin xarakterindən asılı olaraq somatik
adlar iki növə bölünür: natural (təbii) və konvensional.Yuxarıda
sadalananlar natural (təbii) somatizmlərlə yanaşı farsdilli dünyavi və
irfani poeziyada xüsusi yer alan “ ”روحvə ““ ”جانruh” və “can”
somatizmlərin tədqiqi də təqdim olunan elmi işdə yer alıb.Onlar
izafət konstruksiyaların, mürəkkəb sözlərin, məcaz, müxtəlif poetik
fiqurlar, frazeoloji birləşmələr, idiomatik ibarələrin tərkib hissəsi
kimi çıxış edir.
6.
Klassik poetik mətnin struktur-semantik təşkilində
somatizm tərkibli poetik fiqurlar mühüm rol oynayır. Somatizmlər,
onların mənaları, başqa leksemlərlə birləşmələri, sintaktik
konstruksiyalar, onların yaratdığı obrazlılıq, semantik xüsusiyyətləri
poetik mətndə xüsusi üslubi kolorit yaradır. Stilistika sistemində
somatizmlərin tədqiqi şairlərin fərdi üslubunun çoxşaxəliliyinin daha
dərindən öyrənilməsinə kömək edir.
7.
İllüstrativ materialı izlədikdə belə qənaətə gəlmək olar
ki, somatizmlərin təkrarı fars klassik poeziyasında poetik mətnin
struktur-semantik təşkilinin ən parlaq elementlərindən biridir.
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Somatizmlərin təkrarı emosionallığı artırmaq, mətnə xüsusi
melodiklik vermək, diqqəti cəmləmək vasitəsidir. Somatizmlərin
beytdə təkrarı müəyyən ritm, ahəng və vurğu yaradır Təqdim olunan
elmi işdə leksik və sintaksik təkrarlar tədqiq olunub, farsdilli klassik
poeziyada somatizmlərə əsaslanan sintaktik təkrarın paralelilizm
təşkil etməsi, leksik təkrardan istifadə edib, somatizmlər üzərində
qurulan anafora, epifora, simploka, anadiplosis (epanstrofa)
hadisələri səciyyəvi xüsusiyyətlərdən olduğu sübuta yetirilir. Mətnin
struktur-semantik təşkilində somatizmlərin təkrarı üzərində qurulan
poetik fiqurlar da qeyd edilməlidir.
8.
Bədii təriflər olan epitetlər klassik fars dilinin poetik
zənginliyinə əsaslanaraq, somatizmlərin ən mühüm xüsusiyyətlərini
vurğulayır, onları poetikləşdirir. Somatizmləri müəyyən edən
epitetlər arasında sifətlər üstünlük təşkil edir. Onlar quruluşca sadə
və ya mürəkkəb olur və həcm, forma, qoxu, səs, rəng bildirən
müxtəlif tematik qruplar yardır.
9.
Tədqiq olunan poetik nümunələr göstərir ki,
somatizmlər təşbehin “ مطلقmütləq”, “ مشروطşərti”,
“”کنایاتkinayəli”, “ تسویتbərabərləşdirən”, “ عکسəks” kimi əsas
növlərində iştirak edir. Bu da həmin söz təbəqəsinin geniş semantik
imkanlarından xəbər verir. Onlar üzərində geniş məcazlar sistemi
qurulur.
Somatizmlərin linqvopoetik tədqiqi onların poetik mətnin
struktur-semantik təşkilində mühüm rol oynamasını bir daha təsdiq
edir.
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