
2016

12



 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 
Elmi Şurasının 15 sentyabr 2016-cı il tarixli (protokol № 7) 

 qərarı ilə çap olunur 
 

Redaktor:  АМЕА-nın həqiqi üzvü,  
filologiya elmləri doktoru, 
professor 
Рафаел ЩЦСЕЙНОВ 

 
Redaksiya heyəti: 

Kamil Allahyarov, filologiya elmləri doktoru, professor 
Xatirə Bəşirli, filologiya elmləri doktoru 
Şəfəq Əlibəyli, filologiya elmləri doktoru 

Aida Qasımova, filologiya elmləri doktoru, professor 
 

Məsul katib: 
Kəmalə Nuriyeva 

 
Risalə. Araşdırmalar toplusu. 12-ci kitab 
Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2016, 212 səh. Şəkilli 
 

 
 
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin beş topludan ibarət 

elmi-tədqiqat “Xəmsə”sinə [“Şərq” (Tərcümə toplusu), “Məclis” (Mərasimlər 
toplusu), “Xəzinə” (Kataloqlar toplusu), “Qaynaq” (Mənbələr toplusu)] daxil olan 
“Risalə” Araşdırmalar toplusunun bu sayı akademik Rafael Hüseynovun rəhbəri 
olduğu gənc alimlərin məqalələrindən tərtib edilmişdir. Məqalə müəllifləri arasında 
elmlər doktorları, fəlsəfə doktorları da var, dissertasiya müdafiəsinə hazırlaşan cavan 
tədqiqatçılar da. Akademik Rafael Hüseynovun elmi məktəbinin təmsilçiləri olan bu 
araşdırıcılar Azərbaycan klassik və müasir ədəbiyyatının bir sıra aktual və az 
öyrənilmiş problemlərinə yeni görüş bucağından yanaşırlar.   

 
 
 
 
 
 

              ©  АМЕА Низами Эянъяви адына 
     Милли Азярбайъан Ядябиййаты Музейи 

©  2016 

 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 12.2016 
 

 11

Rafael HÜSEYNOV 
Akademik 

 
 
Açar sözlər: Baba Tahir, dübeyti, elmi-tənqidi mətn, Valentin Jukovski, 

İran ləhcələri, əlyazma, tezlik lüğəti 
Key words: Baba Taher, dubeyti, scientific-critical text, Valentin 

Zhukovsky, Iranian dialects, manuscript, frequency dictionary 
Ключевые слова: Баба Тахир, дубейти, научно-критический текст, 

Валентин Жуковский, иранские наречия, рукопись, частотный словарь 
 
 

KLASSİK ƏDƏBİ ABİDƏLƏRİN TEKSTOLOJİ BƏRPASINDA 
XÜSUSİ YANAŞMALAR VƏ BABA TAHİR DÜBEYTİLƏRİ 
 
Azərbaycanın və Yaxın–Orta Şərqin orta əsrlərdə yaşayıb-yaratmış 

qələm sahiblərinin doğurduğu ədəbi və elmi əsərlərinin yalnız kiçik bir hissəsi 
müasir mətnşünaslığın tələblərinə cavab verə biləcək səviyyədə nəşr 
edilmişdir. Ayrı-ayrı ədəbi abidələrin mükəmməl elmi-tənqidi mətnlərinin 
hazırlanması işi 1950-80-ci illərdə Azərbaycanın da bir parçası olduğu Sovet 
İttifaqında yaxşı təşkil edilmişdi, bu sahədə müəyyən mənada bir koordinasiya 
da mövcud idi. Lakin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, indi ən müxtəlif xarici 
ölkələrin əlyazma xəzinələrindən qədim nüsxələrin surətlərini qısa müddətdə 
əldə etmək, müasir texnologiyalara əsaslanaraq daha rahat araşdırmalar 
aparmaq mümkünsə də, əski mətnlərin tekstoloji baxımdan elmi bərpası və 
nəşri istiqamətində bir süstlük duyulmaqdadır. 

Əlbəttə, bizimlə aralarıında bir neçə yüz illik zaman məsafəsəi olan 
müəlliflərin Azərbaycan türkcəsində, farsca, ərəbcə yaratdıqları əsərlərin bu 
gün nəşr olunaraq elmi dövriyyəyə daxil edilməsi əsnasında ən ideal variant 
müəllifin avtoqrafının əldə olmasıdır. Ancaq bu, nadir rast gəlinən haldır. 
Nizami Gəncəvi, Xaqani Şirvani, Fələki, Zülfiqar, Nəsimi, Xətai və digər 
ədiblərimizin avtoqrafını deyil, yaşadıqları vaxta daha yaxın olan tarixdə 
köçürülmüş əlyazmaları tapanda bunu da uğur sayır və adətən, belə nüsxələri 
elmi-tənqidi mətnin tərtibində əsas kimi götürürlər. 

Aydın məsələdir ki, nüsxə fərqlərini göstərmək üçün imkan daxilində 
daha çox mötəbər əlyazmaların cəlb edilməsi də vacibdir. 

Bu yanaşma tərzi ilə dünya kitabxanaları və əlyazma xəzinələrinə 
çıxışımızın asanlaşdığı müasir dövrdə bütün klassiklərimizin elmi-tənqidi 
mətnlərinin hazırlanması, akademik nəşrlərinin gerçəkləşdirilməsi məsələsinə 
mütləq yenidən qayıtmalıyıq. 

Lakin bəzən ayrı-ayrı klassiklərin əsərlərinin elmi-tənqidi mətninin 
hazırlanması irsin bir sıra özünəməxsus xüsusiyyətlərinə görə tamam fərqli 
araşdırma üsulları tələb edir. 

Məsələn, XII əsrin şairi Məhsəti Gəncəvinin “Rübaiyyat”ının, yaxud 
Nizami Gəncəvinin “Divan”ının elmi-tənqidi mətnlərinin hazırlanması bu 
baxımdan daha müşküldür. 

İş ondadır ki, nə Məhsətinin, nə də Nizaminin öz əlyazmaları bizə gəlib 
yetişib. Heç Məhsəti “Rübaiyyat”ı və Nizami “Divan”ının bu böyük 
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sənətkarların yaşam zamanına yaxın illərdə katiblər tərəfindən köçürülmüş 
nisbətən bütöv əlyazmaları da ortada yoxdur.  

Məhsəti rübailərinin və Nizaminin lirik şeirlərinin indiyədək nəşr edilmiş 
topluları müxtəlif mənbələrə səpilmiş ayrı-ayrı fraqmentlərin şərti olaraq 
qovuşdurulması nəticəsində mümkün olmuşdur. Ona görə də həmin 
“Rübaiyyat” və “Divan” nəşrlərinin sonrakı təhlil və tədqiqlər nəticəsində bu 
kitablara Məhsəti və Nizamiyə aidliyi şübhə doğuran, yaxud onlara 
mənsubluğu mümkün olmayan, başqa müəlliflərə məxsus bir sıra nümunələrin 
də daxil edildiyi aşkarlanmışdır. 

Digər daha mürəkkəb vəziyyət isə XI əsrin filosof şairi Baba Tahir Üryan 
kimi şairlərin irsinin bir toplu halında bərpası ilə bağlıdır. 

Baba Tahirin də avtoqrafı bəlli deyildir. Ayrı çətinlik yaradan məqam isə 
ondan ibarətdir ki, Baba Tahir əsərlərini ədəbi fars dilində deyil, xalq danışıq 
dilində yaratmış, bu əsərlər şifahi olaraq yayılmış, yazıya da məhz bundan 
sonra köçürülmüşdür. Müxtəlif İran köçəri xalqlarının hər biri isə həmin 
şeirləri ilkin yazıldığı dialektdə deyil, öz şivəsi və ləhcəsinə uyğun şəkildə 
qorumuş, elə sonra da bu formada yazılaşdırmışdır. Həmin səbəbdən də Baba 
Tahirin eyni bir dübeytisindəki məna və ifadə fərqlərini kənara qoysaq belə, 
tam identik olduqları halda da dil baxımından nəzərəçarpacaq seçildikləri 
görünür. Yaxşı, bəs bu təqdirdə Baba Tahir dübeytilərinin elmi-tənqidi mətnini 
tərtib etmək istərkən hansı mövqedə durmalı, hansı prinsiplərə üstünlük 
verməliyik? 

Ənənəvi metodlar burada işə yaramır. Mirasın özünəməxsusluğu və 
mətnin mövcud vəziyyəti büsbütün yeni və fərdi tədqiq və tərtib modeli tələb 
edir.  

Şərq ədəbiyyatında hər poetik janr, adətən, ən böyük yaradıcısının adı ilə 
birgə xatırlanır. Farsdilli poeziyadakı ən gözəl rübailər deyəndə Ömər Xəyyam, 
ən yaxşı qitələr deyəndə ibn Yəmin, ən lətif qəzəllər deyəndə Hafiz Şirazi 
düşünülür. Baba Tahir qələmində isə dübeyti poetik kamilliyə yetib, bir janr 
kimi formalaşıb. 

Şairin hələlik elmə bəlli olan poetik irsi 400-ə yaxın dübeyti və bir neçə 
qəzəldən ibarətdir. 

1885-ci ilə qədər Baba Tahirin təzkirələrdə qeyd olunan 30-a qədər 
dübeytisi məlum idi. Həmin ildə Parisdə, “Jornal Aziatik”də fransız şərqşünası 
Klemen Uar şairin 59 dübeytisini dərc etdirir [10, 502-545]. 1908-ci ildə o, 
Baba Tahirin daha 28 dübeytisi və ilk dəfə olaraq bir qəzəlini əldə edir [11, 
290-302]. Doğrudur, bundan bir qədər əvvəl, 1902-ci ildə ingilis şərqşünası 
Edvard Heron Allen Baba Tahir irsini üç dördlüklə zənginləşdirməyə cəhd 
göstərmişdi [9, 30, 42, 58]. Lakin həmin dördlüklərin heç birini Baba Tahirə 
aid etmək olmaz. Çünki E.H.Allenin Baba Tahir irsinə şamil etdiyi 
dördlüklərin hamısı rübai vəznindədir. Bir nümunə: 

 
 درديست اجل که نيست درمان او را 

  فرمان او رابر شاه و وزير هست
 شاهی که بحکم دوش کرمان ميخورد
 .امروز همين خورند کرمان او را
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1920-ci ildə Berlin əlyazmalarından istifadə edən Q.Leşcinski Baba 
Tahirin daha 80 dübeytisi və bir qəzəlini aşkarlayıb Münxendə tərcümələrilə 
nəşr etdirir [7]. 

1927-ci ildə İran alimi Hüseyn Vəhid Dəstgerdi İsfəhani “Ərməğan” 
jurnalında Baba Tahirin 296 dübeytisi və dörd qəzəlini dərc etdirir. Naşir 
hazırladığı həmin divana məşkuk hesab etdiyi 62 dübeytini də əlavə etmişdi 
[25, 69-80]. Baba Tahir şeirlərinin hələlik ən kamil toplusu sayılan həmin 
“Divan” sonralar dəfələrlə nəşr edilmişdir. 

V.Dəstgerdinin hazırladığı “Divan”ın başlıca qüsuru bundan ibarətdir ki, 
o, konkret olaraq hansı mənbələrdən istifadə etdiyini göstərməmişdir. Bəzi 
dübeytilər yarımçıq halda verilmiş [25, 73, 77, 78], bəzən bir şeir həm mütləq, 
həm də məşkuklar sırasına düşmüş [25, 25, 75], bəzən eyni bir dübeytinin 
müxtəlif variantları ayrı-ayrı şeirlər kimi [25; 15] verilmişdir. 

Baba Tahir irsini toplamaq yolunda görkəmli rus şərqşünası V.A.Jukov-
skinin xidməti daha böyükdür. O, XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində 
Baba Tahirə aid yazıları [4; 22] və dostlarına məktublarında [19, 1; 2, 31] fars 
klassikinin şeirlərindən ibarət elmi-tənqidi mətn tərtib etmək istəyində 
olduğunu bildirirdi. 

V.A.Jukovski Baba Tahir şeirləri toplanmış ən qədim əlyazmasını 
axtarırsa da [19, 1], müvəffəqiyyət qazana bilmir. Buna görə də o, 15 müxtəlif 
mənbə əsasında bir elmi-tənqidi mətn tərtib edir. Təəssüf ki, Baba Tahirin 
poetik irsini öyrənmək sahəsində çox gərəkli olan bu iş yarımçıq qalmışdır. 
Tanınmış rus aliminin tərtib etdiyi mətn, onun Baba Tahirə aid topladığı başqa 
materiallarla yanaşı, Rusiya EA Şərqşünaslıq İnstitutunun Sankt-Peterburq 
bölməsindəki arxivində saxlanılır [20]. Mətndə Baba Tahir qələminə 
mənsubluğu güman edilən 279 dördlük vardır. Onların xeyli hissəsi 
V.Dəstgerdinin hazırladığı “Divan”da yoxdur. 

V.A.Jukovski hər dördlüyü ayrıca vərəqdə yazmış, onları rus dilinə 
tərcümə etmiş, müfəssəl nüsxə fərqlərini göstərmişdir. Lakin istifadə olunmuş 
mənbələrin siyahısı və onların təsviri olmadığından nüsxə fərqləri formal 
xarakter daşıyır, tədqiqatın elmi dəyəri aşağı düşür. 

Tutuşdurmalar nəticəsində yalnız V.A.Jukovskinin istifadə etdiyi 
mənbələrdən bir neçəsini üzə çıxarmaq mümkün olmuşdur. 

Bunlardan ikisi Sankt-Peterburq Dövlət Universitetində 372 və 939 nöm-
rələri altında saxlanan, üçüncüsü Rusiya EA Şərqşünaslıq İnstitutu Sankt-
Peterburq bölməsinin fondundakı V-1210 şifrli əlyazmalarıdır [18]. 
V.A.Jukovskinin arxivində onun istifadə etdiyi ilk mənbələrdən bir neçəsi 
qalmışdır. Bunlardan biri P.Boqdanovun köçürdüyü 22 vərəqdən ibarət “Baba 
Tahir dübeytilərinin farsca mətni” [21], ikincisi, üzqabığında rusca “Baba 
Tahir Həmədaninin lur ləhcəsində dördlükləri. Tehran. 1884. 6 fevral” yazılmış 
yeddi vərəqdən ibarət əlyazması [23], üçüncüsü V.A.Jukovskinin özünün 
1908-ci ildə qələmə aldığı 46 dübeytidir [2, 32]. Bunlardan əlavə, 
V.A.Jukovski K.Uar  [10, 502-545] və E.Heron Allenin [64] də mətnlərini 
nüsxə fərqlərini göstərmək üçün istifadə etmişdir. 

Beləliklə, biz rus şərqşünasının ilk mənbə olaraq istifadə etdiyi 
mətnlərdən səkkizini aşkarlaya bildik. 

V.A.Jukovski mətnində bir sıra qüsurlar da vardır. Lakin unutmayaq ki, 
onun hazırladığı mətn işin son variantı deyildi. Əgər görkəmli rus şərqşünası 
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bu tədqiqatını başa çatdırmış olsaydı, şübhəsiz ki, bütün xırda-para nöqsanları 
da düzəldəcəkdi. 

Mətnə Baba Tahirə aid edilib, əslində onun olmayan “sərgərdan” 
dördlüklər də daxil olmuşdur. 

Məsələn, tərtibçinin özünün də qeyd etdiyi kimi, “Əsrar ət-tohid”də Əbu 
Səid Meyxaniyə [20, 225(b)] şamil edilən bu rübai Baba Tahir dördlükləri 
sırasına qoşulmuşdur: 

 تا گبر نشی بتی بتو يار نبی 
 ور گبر شی از بهر بتی عارنبی
 آنرا که ميان بسته بزنار نبی
 او را بميان عاشقان کار نبی

[20, 225].  
 
Göründüyü kimi, bu dördlük dübeyti vəznində deyildir. 
Baba Tahir dübeytilərinin başlıca məziyyətlərindən biri onlardakı dil 

sadəliyidir. Şairin dübeytilərində ərəb sözlərinə, ərəb tərkiblərinə çox az 
təsadüf edirik. İşlənənlər də artıq fars dilində vətəndaşlıq hüququ qazanmış söz 
və ifadələrdir. Bu baxımdan V.A.Jukovski mətnindəki aşağıdakı dübeyti istər-
istəməz bizi şübhəyə salır: 

 
 بهر مو يت هويدا ليلة القدر
 ز رخسارت هويدا چهرۀ بدر
 چه بر داری نقاب از روی زيبا
 شود ظاهر در عالم مطلع الفجر

[20, 56].  
Bu dübeytidəki “Leylət ül-qədr”, “Mətlə ül-fəcr” kimi tərkiblər Baba 

Tahir dilinə yaddır və onun heç bir dübeytisində təsadüf olunmur. 
Ümumiyyətlə, dil baxımından şairə aidliyi şübhəli görünən belə dübeytilər 
V.A.Jukovski mətnində 15-ə yaxındır, həm də onların çoxunu nəzərdən 
keçirdikdə nisbətən son dövrlərdə yazıldıqları ehtimalı, yaxud şifahi xalq 
ədəbiyyatının məhsullarından olması gümanı ortaya çıxır. 

Baba Tahirə mənsubluğu şübhə doğuran üçüncü qisim dübeytilər isə 
üslubi xüsusiyyətlərinə görə ayrılır. 

Dərviş poeziyası ruhu Baba Tahir dübeytilərindən uzaqdır, lakin 
V.A.Jukovski tərtib etdiyi mətnə sərgərdan dərvişlərin yazdıqları din, təriqət 
qanunları təbliğ olunan bir sıra dördlükləri də daxil etmişdir: 

 
   علی در وازبان شهر دينست   

 علی هم نور العا لمين است
 سواری هم در آمد رو بقبله
 يقين دارم امير المو منين است

[20, 15].  
 
Çox güman ki, bu dübeyti əliallahilər təriqətinə mənsub olan bir şairin 

şeiridir. Bədii cəhətdən zəifliyindən başqa, onun üslubu və ruhu da Baba Tahir 
təranələri ilə səsləşmir. 

Bütün yuxarıda deyilənlərlə yanaşı, V.A.Jukovski mətnində elə 
dübeytilər də vardır ki, istər-istəməz maraq doğurur. Ona görə ki, bu 
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dördlüklərdə Baba Tahirə xas şirinlik, ifadə aydınlığı açıqca görünməkdədir. 
Bu dübeytilər Baba Tahir irsini zənginləşdirməyə yardım edə bilər. 
Tutuşdurmalar, Baba Tahirin leksikası ilə yoxlamalar nəticəsində 
V.A.Jukovskinin arxivindəki “Baba Tahir dübeytilərinin mətni”ndən 
seçdiyimiz 20 dübeytini tərcümələriylə birgə burada nümunə gətirməyi gərəkli 
hesab edirik: 

 
 بهاراست و بهاراست و بهاره
 گل سرخ و سفيد و الله زاره
 بهار ديگران است عيد نوروز

ار عاشقان ديدار يارهبه    
 [20, 5].   

 
Bahardır, bahardır, bahardır... 
Qırmızı, ağ güllər (açmış), laləzardır. 
Özgələrinin baharı Novruz bayramıdır, 
Aşiqlərin baharı yarın üzüdür. 
 

 
 درازی دو زلفانت مرا کشت
 سياهی دو چشمانت مرا کشت
 همين وعده دهی امروز و فردا

 ين امروز و فردايت مرا کشتهم
[20, 11].  

 
Hörüklərinin uzunluğu məni öldürdü, 
Gözlərinin qaralığı məni öldürdü. 
Elə vədə verirsən: “Bu gün, sabah”, 
Həmin “bugün-sabah”ların məni öldürdü. 

 
 دو چشمانم سرکوی تو باشد
 دودستم شانه بر موی تو باشد

 ار استمرا با حاجيان حخ چه ک
 زيارتگاه من روی توباشد

[20, 29].   
 

Gözlərim küçənin başına dikilər, 
İki əlim saçlarının darağıdır. 
Mənim hacılarla nə işim var, 
Ziyarətgahım sənin çöhrəndir. 

 
 فلک از دست تو فرياد فرياد
 فلک خاک مرا تو دادی برباد
 گرفتار غم هجرم نمودی

م خاطر شادکه هيهاته که وين  
[20, 46]. 
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Fələk, sənin əlindən fəryad-fəryad, 
Fələk, sən mənim tozumu yelə sovurdun. 
Məni hicran qəminə mübtəla etdin, 
Heyhat! Könlümü şad görərəmmi? 

 
   بويم يک عندليبی در چمن زار 

 وتم از چه بغم هستی گرفتار
 تو در فصلی چرا آزرده حالی

شينی دامن خاربوت يارم ن      
[20, 57].  

 
Çəmənlikdə bir bülbül gördüm, 
Dedim: Niyə qəmə giriftarsan? 
Bahar çağı belə ağlarsan? 
Dedi: Yarım tikanın yanında oturub. 

 
 چه خوش دارم که چينم من گل يار 

 چه خوش دارم که بينم چهرۀ يار
 چه خوش دارم که يار آمد به بيرون

 د روشن ز رخسارجهانی را کن
[20, 60].   

 
Nə gözəldir ki, yarın gülünü dərirəm, 
Nə gözəldir ki, yarın çöhrəsini görürəm. 
Nə gözəldir ki, yarım çölə çıxacaq, 
Çöhrəsi ilə dünyanı işıqlandıracaq. 

 
 سری دارم ز سودای تو پرشور
 دلی در سينه ام چو مرده در گور

 يائیهمين خواهم ببالينم ب
 که باشم تا قيامت با تو محشور

[20, 64].   
 

Başım sənin sevgindən qalmaqallıdır, 
Sinəmdə ürək məzardakı ölüyə bənzər. 
İstəyirəm ki, yastığımın (başına) gələsən, 
Ki qiyamətə qədər səninlə birlikdə olum. 

 
 عزيزون وای بردل وای بردل 

 لگنه از چشم باشد درد در د
 خطا چشمان کرو بيند رخ خوب
 خطا از چشم و بينه درد سر دل

[20, 86]. 
 

Əzizlərim. Vay ürəyin halına, vay ürəyin halına, 
Günahı gözlər edər, dərd ürəyin başına gələr. 
Gözlər günah edib gözəl üzü görür, 
Günah gözdən olur, ürək başağrısı çəkir. 
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 اهی ز جانماجل نامرد چه ميخو 
 حاال موسم نيه من هم جوانم
 شوم مرگا برو پيران طلب کن
 اگر موسم شود من هم روانم

[20, 90]. 
Namərd əcəl! Canımdan nə istəyirsən? 
Hələ vaxtı deyil, mən də cavanam. 
Ölüm, gedirəm, get qocaları ara, 
Vaxtı gələndə mən də hazıram. 

 
 بدرگاه خدا يک آرزويم 
 ه يکبار دگر آئی بسويمک

 نهم لب بر لبان شکر ينت
 بريزد شبنم زلفت برويتم

[20, 97]. 
 

Allahın dərgahında bir arzum var: 
Bir də yanıma gələsən. 
Dodaqlarımı şəkər dodaqlarına qoyam. 
Saçlarının şəbnəmi üzümə tökülə!.. 

 
 بدوران روز خوش هر گز نديدم

 يدمزباغ وصل گل هر گز نچ
 بغير از غم اينی وجليسی

 مو از دوران ديگر چيزی نديدم
[20, 99]. 

 
Dünyada heç xoş gün görmədim, 
Vüsal bağından heç gül dərmədim. 
Dost və qohum qəmindən başqa 
Dövrandan özgə bir şey görmədim. 

 
 سر هر شب بسير کويت آيم 

 بسيروجستجوی رويت آيم
 ی ميزانو پاشربترس از روز ح

 کفن در تن بجستجويت آيم
[20, 103]. 

 
Hər axşamçağı küçənə tamaşa etməyə gələrəm, 
Çöhrəni axtarmağa və görməyə gələrəm. 
Qiyamət günündən qorx ki, 
Kəfənə bürünmüş (halda) səni axtarmağa gələrəm. 

 
 دلی از بند محنت رسته ديرم 

 بزلف نيکوان پيوسته ديرم
 ش يستگی در بستگی هاستدلی ک

 ز شادی رسته در غم بسته ديرم
[20, 125]. 
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Ürəyim möhnət kəməndindən azad olmuşdur, 
(O) gözəllərin tellərinə bağlanmışdır. 
Azadlığı əsirlik olan ürəyim 
Şadlıqdan qurtulub qəmə bağlanmışdır. 

 
    ز عشقت ديدۀ نمناک ديرم 

  مزهجرت سينۀ غمناک دير
 چو گل تا گيرمت روزی در آغوش  

    گريبان تا بدامان چاک ديرم  
[20, 131]. 

 
Eşqindən yaşlı gözlərim vardır, 
Hicrindən köksüm qəmlidir. 
Gül təki səni bir gün ağuşuma alsam, 
Köynəyi dabana kimi cıraram. 

  
 زدل گر شمع آهی بر فروژم
 چه پروانه جهانی جان بسوژم

 ميپرسی زمن از موی و رويشچه 
 که روژم شو شو کرده روژم

[20, 132]. 
 

Ürəyimdən ahımın şamını yandırsam, 
Pərvanə nədir, dünyanın ürəyini yandıraram. 
Məndən onun saçları, çöhrəsi haqda nə soruşursan? 
(O) gündüzümü gecə, gecəmi gündüz edib. 

 
 نمی دانم چرا آزرده حالم 

 مرغی مانم که صياد کنده بالم
 نه پردارم پرم شهرون بشهرون
 نه ياری تا که واجم عرض حالم

[20, 150]. 
 

Bilmirəm niyə belə incikəm, 
Qanadını ovçu qırmış quşa bənzərəm. 
Nə qanadım var ki, şəhərdən-şəhərə uçam, 
Nə yarım var ki, halımı söyləyim. 

  
 ی گلشنبشم با الله رويان سو

 دماغی ترکنم از بوی گلشن
 يقين ديرم که از يک هفتۀ بيش

    االله ی نمانده توی گلشن                                     
[20, 157]. 

 
Laləüzlülərlə gülşənə gedib, 
Gülşənin ətri ilə damağımı çağ edim. 
Yəqin bilirəm ki, lalə 
Gülşəndə bir həftədən artıq qalmayacaq. 
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 عزيزا از لبت بوی دل آيو 

 مرا از تو جدائی مشکل آيو
 مرا گوئی جدائی کن جدائی
 جدائی من کرم چون از دل آيو

[20, 202].  
 

Əzizim, dodaqlarından ürək ətri gəlir, 
Mənə səndən ayrılıq çətin gəlir. 
Mənə deyirsən ki, ayrıl, ayrıl, 
Mən ayrılaram, bəs ürək necə ayrılsın? 

 
 دال در کوی او وقت سحر شو
 زبی پروا حريفان بی خبر شو
 به تنهائی گرت با او نياز است

 ز نقش پای خود آهسته تر شو                              
[20, 196]. 

 
Ey könül! Onun küçəsinə səhər çağı get, 
Laqeyd rəqiblərdən xəbərsiz get, 
Əgər təklikdə onunla söhbətin varsa, 
Ləpirindən də asta get. 

 
 ته که در سر نوای چنگ ديری
 هوای بادۀ گلرنگ ديری

 همه کامی همه نازی همه صلح
 چو مو با بخت خودکی جنگ ديری

[20, 227].  
 

Sənin ki başında çəng səsi vardır, 
Gülrəng bir badə həvəsi vardır. 
Tamam kama yetmisən, tamam nazsan,  
   başdan-ayağa aram içindəsən, 
Mənim kimi bəxtinlə nə döyüşəsən. 

 
 
Baba Tahir poetik irsinin hər yeni axtarışı maraqlı faktlar doğurur. 
XX əsrin ortalarında İran alimi M.Minövi İstanbulda, Konya muzeyində 

2576 nömrəsi altında saxlanan bir məcmuədə 848-ci hicri ilində köçürülmüş 
Baba Tahir şeirlərini tapır. Bu nüsxədə şairin iki qitəsi və səkkiz dübeytisi 
varmış [27, 74]. Bu şeirlərdə ilk növbədə nəzəri cəlb edən cəhət dil 
xüsusiyyətlərinə görə dübeytilərin bugünkü səslənişindən seçilməsidir. 
M.Minövinin aşkarladığı dübeytilərdən biri Baba Tahirin son dövrlərdə nəşr 
olunmuş “Divan”larında da vardır. M.Minövi mətnində dübeyti bu şəkildədir: 

 
 

   من آن پيرم که خوانندم قلندر   
 نه خانم بی نه مانم بی نه لنگر
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  رو روانم گرد گيتیروهمه
 شو در ايۀ  ّو او سنگی نهم سر

[27, 74]. 
 
V.Dəstgerdinin hazırladığı “Divan”da isə bu formadadır: 
 

   مو آن رندم که نامم بی قلندر  
 نه خوان ديرم نه مان ديرم نه لنگر
 چو روز آيه بگردم گرد گيتی
 چو شو آيه بخشتان وا نهم سر

[25, 9]. 
 
Dil xüsusiyyətlərinə görə dübeytinin necə dəyişməsi, müasirləşməsi göz 

qabağındadır. 
M.Minövinin dərc etdiyi Baba Tahir dübeytilərində gördüyümüz dil 

xüsusiyyətləri nəzərimizi XIII əsrin məşhur poetika alimlərindən Şəmsəddin 
Qeys ər-Razinin “Əl-Mö’cəm...” əsərinə yönəltməyə sövq edir. Həmin əsərin 
“Həzəc” və “Müşakil” bölmələrində müəllifi göstərilmədən verilmiş dördlüklər 
böyük maraq doğurur. 

Nümunə olaraq verdiyimiz bu dördlükdə Babatahiranəlik çətinlik 
çəkmədən duyulur: 

 
 اج ته وذ کردن و وذ بردن اج من  

 وج ته خوناوه داذن خوردن اج من
 ور بنالم ته واناکم مکر کوش

 مشير خوش بی گردن اج منکج ته ش
[24, 173].  

  
Yaxud başqa bir dübeytini göstərək: 

  
 ار کری مون خواری اج که ترسی
 ورکشی مون ساری اج که ترسی
 از ينيمه دلی نترسم اج کيچ

  کهان دل ته داری اج که ترسیاين
[24, 105].  

 
Görəsən, Baba Tahir səbki ilə bu qədər uyuşqan olan göstərdiyimiz 

dördlüklərin müəllifi kimdir? 
V.Dəstgerdinin hazırladığı “Divan”ı nəzərdən keçirərkən çox asanlıqla 

bu sualın cavabını tapırıq. Sən demə, Şəmsəddin Qeys ər-Razi gətirdiyi 
nümunələri Baba Tahir irsindən seçibmiş. Müəllifin göstərilməməsi, yəqin ki, 
hələ XIII əsrdə həmin şeirlərin çox məşhurluğundan irəli gəlir. “Əl-
Mö’cəm”dən verdiyimiz ikinci dübeyti bu gün Baba Tahir “Divan”ında 
aşağıdakı şəkildədir: 

 
 

 کشيمان ار بزاری از که ترسی 
 برونياز بخواری از که ترسی
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 باين نيمه دل از کس مو نترسم
 داری از که ترسیدو عالم دل ته 

[25, 43].  
 
“Əhl-i həq”çilərin “Sərəncam” kitabında rast gəlinən Baba Tahir 

dübeytiləri də dil xüsusiyyətlərinə görə şairin dördlüklərinin müasir 
variantlarından nəzərəçarpacaq dərəcədə fərqlidir [22, 13, 16, 17]. İlk 
mənbələrin inadla, səbirlə öyrənilməsi göstərir ki, hələ Baba Tahirin naməlum 
dübeytiləri çoxdur və axtarışlar davam etdirilməlidir. 

1191-1199-cu hicri illərində Məhəmməd Rza ibn Məhcur tərəfindən 
hazırlanmış, Rusiya Şərqşünaslıq İnstitutu Sankt-Peterburq bölməsində 
saxlanan “Gülşən” əlyazması [16, 362-363] timsalında fikrimiz sübutunu tapır. 
Bu əlyazması 459 vərəqdən ibarətdir. Uzunluğu 68, eni 49 santimetrdir. Əvvəli 
və axırı yoxdur. 178-ci vərəqdən sonra 45 vərəq boşdur. Nəstəliq və şikəstə 
xətti ilə yazılıb. Səhifələrini 100 miniatür bəzəyir. XI-XVIII əsrlərdə İran, 
Hindistan, Orta Asiyada yaşamış 58 şairin divanlarından parçalar verilir. 

362(b)-379(b)-cu səhifələrdə X-XVIII əsrlərdə yaşamış 117 şairin 
dördlükləri verilmişdir. 362(b)-363(b)-cü səhifələrdə Baba Tahirin 129 
dübeytisi və bir  qəzəli vardır. 

129 dördlük içərisində vəzn, dil, üslubi xüsusiyyətlərinə, ruhuna görə 
Baba Tahir poetik irsini sayca zənginləşdirən daha beş dübeyti əldə etdik. 
Həmin dördlüklər indiyə qədər şairin heç bir “Divan”ında çap olunmamış və 
V.Dəstgerdi mətninə də daxil edilməmişdir. Həmin dübeytiləri ruscaya 
tərcümələriylə birgə vaxtilə Moskvada SSRİ Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq 
İnstitutunun buraxdığı bir məqalələr toplusunda nəşr etmişik [3, 88-91]. İlk 
dəfə olaraq həmin şeirləri ana dilimizə tərcümədə burada da veririk: 

 
 زنرگس چشم شهالی ته بينم 

 زغنچه لعل گويای ته بينم
 وگر بر سرو بينم ور به شمشاد

 همان قد دالرای ته بينم
[16, 362/b/]. 

  
Nərgizdə sənin şəhla gözünü görürəm, 
Qönçədə sənin ləl dodağını görürəm. 
Sərvə, ya şümşada baxsam, 
Sənin ürəyi şadlandıran qəddini görürəm. 

 
 چمن پر ول بهر ول بلبلی بی 

 بهر بلبل ز عشق ول دلی بی
 دل بلبل اگر پر شور عشقه

 دلی پر خون درون هر ولی بی
[16, 362/b/].  

 
Çəmən güllə dolu, hər gülün üstündə bülbül var idi, 
Hər bülbülün gül eşqli ürəyi var idi. 
Bülbülün ürəyi eşqdən qəmlidirsə, 
Hər gülün içərisində qanlı ürəyi vardır. 
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 دارد دنيا طلسماتی چه واجم  

 هزاران شه در آن ماتی چه واجم
 نديده هيچ کس شادی ز دنيا
 سراسر جمله آفاتی چه واجم

[16, 362/b/].  
 

Dünya mülkü tilsimlərdir, nə deyim?! 
Orda minlərlə şah matdır, nə deyim?! 
Dünyadan heç kəs şadlıq görməyib, 
Başdan ayağa bəladır, nə deyim?! 

 
 دلی دارم چو گرداب بالبی 

 بدرد عشق دايم مبتال بی
 برم همچون االله داغ بردل
 اگر چه داغ دل درد و بالبی

[16, 362/b/].  
 

Bir ürəyim var ki, bəla girdabıdır, 
Eşq dərdinə daim mübtəladır. 
Bədənimdə lalə kimi dağlı ürəyim var, 
Ürəyin dağı dərd və bəladır. 

 
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, “Gülşən” əlyazmasında Baba Tahirə aid 

edilib onun qələmindən çıxdığı şübhə doğuran dübeytilər də vardır. Məsələn, 
bu dördlük kimi: 

  
 اگر ته ياری گيری يگلی بس

 و کنی يارت نشی کسوگر با د
 وگر با سه کنی بی يار مانی
 وگر چاره کنی بر سر زنی بس

[16, 362].  
 
“Sərgərdan” dördlüklər sırasına aid etdiyimiz bu dübeyti, hər şeydən 

əvvəl, çox müasir səslənir və yəqin ki, İran xalq dübeytilərindəndir. 
Baba Tahirə aid edilən “sərgərdan” dördlüklərin bir qismi də XVII əsrin 

şairi Məhəmməd Sufi Mazandaraninin “Divan”ındadır [Bax: 15, 168]. Tədqi-
qatçıların təsdiqinə görə, həmədanlı şair Şatir bəy Məhəmməd Baba Tahirə 
isnad edilən bir çox dübeytilərin öz qələmindən çıxdığını söyləyirmiş [26, 20]. 

Baba Tahirə şamil edilən “sərgərdan” dübeytilərin mövcudluğu, həm də 
bunların az olmaması şairin poetik irsinin yeni nümunələrini axtaran 
araşdırıcıları hədsiz dərəcədə diqqətli olmağa səfərbər etməlidir. 

Çünki yeni nümunələrin tapılması Baba Tahirin dünyagörüşünü, 
sənətkarlığını, ədəbi mövqeyini daha doğru aydınlaşdırmağa nə qədər yardım 
edərsə, “sərgərdan” dübeytilər bu işi bir o qədər çətinləşdirə bilər, səhv 
nəticələr çıxarılmasına zəmin yaradar. 

Baba Tahir poeziyaya gələndə artıq Yaxın və Orta Şərqin neçə ölkəsində 
ədəbi fars dili poeziya dili kimi “hökmranlıq” dövrünü başlamışdı. Lakin Baba 
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Tahir şeirlərini ədəbi fars dilində yazmadı. Onbirinci yüzilliyin poeziya mühiti 
gözlənilməz, həm də maraqlı bir fenomenlə qarşılaşdı: yazılı ədəbiyyatda hələ 
yaxşı ayaq tutmamış xalq şeiri janrlarından biri – dübeyti xalqın öz dilində, 
dialektdə qələmə alınan nümunələriylə dövrün güclü poetik axarına qovuşdu. 

Niyə Baba Tahir poeziyaya ləhcə şairi kimi gəldi sualına konkret cavab 
vermək çətindir. 

Müxtəlif xalqların ədəbiyyatlarında ən müxtəlif dövrlərdə belə hadisələr 
olmuşdur. Və şübhəsiz ki, hər hadisə də müəyyən səbəblə bağlıdır. Şairimizin 
xalq dilində yazıb-yaratması səbəbini aydınlaşdırmaq üçün biz, sadəcə olaraq, 
müəyyən mülahizələr irəli sürə bilərik. 

Dübeytilərindən və tarixi qaynaqlardan aldığımız biliklər, irəlidə qeyd 
etdiyimiz kimi, Baba Tahiri “Əhl-i həqq” və qələndəri təriqətləri ilə bağlayır. 

“Əhl-i həqq” haqqındakı “Sərəncam” yazılarına görə, şair bu təriqətin 
nüfuzlu üzvlərindən olub. “Əhl-i həq”çilərin bir sıra ideyaları, fikirləri xalq 
arasında onun şeirlərinin [22, 13, 15, 16] köməyi ilə yayılıb. Xalqa doğma olan 
dübeytinin xalqın danışdığı saya dildə yazılması həm bu şeirlərin, həm də o 
şeirlər içərisindəki fikirlərin tez əzbərlənib yayılmasına səbəb olardı. 

Qədim əlyazmaları olmadan xalq yaddaşında Baba Tahir şeirlərinin 
bugünümüzə qədər gəlib çatması ehtimalımızın düzgünlüyünə tutarlı sübutdur. 

İkinci ehtimal – qələndəri təriqətinin baxışlarında müəyyən ekoloji 
prinsiplərin izlərini görürük. Qələndərilərdə tərkidünyalıq yox, təbiətə 
qayıtmaq meyilləri güclü idi. Bu isə onların çərçivəyə alınmış qayda-qanunlara 
sığmamalarında, qəbul edilmiş etik normaların çoxu ilə barışmazlıqlarında 
təzahür edirdi [13; 14; 32]. Bu baxımdan qələndəri təriqətinin şair üzvünün də 
sabit qrammatika ölçülərinə salınmış, etalonlaşdırılmış ədəbi dildə deyil, xalqın 
danışdığı sadə, loru dildə şeirlər yaratması təbiətə qayıtmanın bir növü kimi 
qəbul edilməlidir. 

Üçüncü ehtimal – dil ünsiyyət vasitəsi olaraq hansısa ictimai təbəqəyə, 
zümrəyə aiddirmi, ya keçmiş onillərin ideologiyasında, ştamplaşmış ifadə ilə 
söyləsək, sinfi xarakter daşıyırmı? Sözün geniş mənasında yox. Lakin konkret 
tarixi şəraitdən asılı olaraq dilin sinfi xarakteri də ortaya çıxa bilər. XI yüzillik, 
Baba Tahirin yaşadığı mühitlə münasibətləri çərçivəsində fikrimizi izah etməyə 
çalışaq. Rəsmi dildə yaranan rəsmi ədəbiyyat, saray poeziyası və danışıq 
dilində, xalqın öz ləhcəsində yaranan ədəbiyyat eyni şey demək deyildir. 
Birincisindən avam, ya azsavadlı geniş xalq kütləsinə müəyyən fayda yetirsə, 
ikincisi bilavasitə onun üçün nəzərdə tutulmuşdur. Xalqa münasibətdə ikincidə 
güdülən sosial mənafe həmişə birincidən qat-qat üstün olacaq. Çünki ikinci 
halda söz bilavasitə xalqa deyilir və bu sözün qəhrəmanı bilavasitə xalqın 
özüdür. 

Şah saraylarında sığınacaq axtarmamış, xalqa üz çevirmiş Baba Tahirin 
danışıq dilinə müraciətində saray poeziyasının rəsmi ədəbi dilinə zidd getmə 
var. Əslində isə bu, xalqın şair elçisinin şəxsində saraylara qarşı zidd 
getməsidir. 

Baba Tahirin danışıq dilində yazıb-yaratmasına cəmiyyətin yuxarı 
təbəqələrinə qarşı üsyankarlığın daha bir üsulu kimi baxmalıyıq. 

Şairin dübeytilərini dialektdə, danışıq dilində yazması bir tərəfdən həmin 
şeirlərin zəmanəmizə qədər gəlib çatmasına kömək etmişsə, digər tərəfdən bu 
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gün iranşünaslıq qarşısında “Baba Tahir dili” kimi mürəkkəb, həlli çox çətin 
görünən bir problemin dayanmasına səbəb olmuşdur. 

Şairin dübeytiləri daxil edilmiş və hələlik elmə bəlli olan əlyazmalarının 
sayı məhduddur. Həm də bunların ən qədimləri belə XVI-XVII əsrlərdə 
köçürülmüşdür. 

Müxtəlif dövrlərdə dübeytiləri yazıya salan katiblər müəyyən söz, ifadə 
və misraları, Füzuli təbirincə desək, “öz tişəvar qələmləri” ilə “təshih etmiş”, 
zövqlərinə uyğun şəklə salmışlar. 

Uzun əsrlər, illər boyunca ağızdan-ağıza dolaşan, nəsildən-nəslə verilən 
dübeytilər getdikcə dil xüsusiyyətlərini dəyişmiş, ilk yazıldıqları şəkildən 
uzaqlaşmışdır. 

Şərqşünaslar arasında Baba Tahir dübeytilərinin hansı dialektdə 
yazılması haqqında fikir müxtəlifliyi vardır. Şairin ilk tədqiqatçılarından 
fransız iranşünası Klemen Uar dübeytilərin “müsəlman pəhləvisi” dilində 
yazıldığını qeyd etmişdir [10, 502]. 

Bu nöqteyi-nəzəri tənqid edən görkəmli rus şərqşünası V.A.Jukovski 
yazırdı:  

“Biz bütün başqa mülahizələri kənara qoysaq belə, “müsəlman pəhləvisi” 
terminini necə qəbul edə bilərik ki, kürd mazandaranlını, mazandaranlı gəbri 
başa düşmür. Fars dialektləri – qədim dilin qalıqları müxtəlif şəraitdə və 
dövrlərdə qalıb inkişaf edərkən rəngarənglik kəsb etmişlər. Baba Tahir 
“müsəlman pəhləvisi” dilində yazmışdır söyləsək, onun hansı dialektdə yazdığı 
anlaşılarmı?” [5, 4-5]. 

Bir sıra tədqiqatları ümumiləşdirən Jukovski göstərirdi: “Baba Tahir, 
əgər belə ifadə etmək mümkünsə, dialekt şairidir, fars, mazandaranlı, bəxtiyari 
və s. onu öz milli şairləri hesab edir, həm də hər biri onu öz istədiyi kimi 
oxuyur (yəni öz şivə xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq – R.H.). O, bundan əlavə, 
sadə farsların da sevimli şairidir” [5, 5]. 

Lütfəli bəy Azər “Təzkireyi-Atəşkədə”sində şairin 25 dübeytisini verir və 
onların raci dialektində yazıldığını söyləyir [28, 260]. 

İngilis alimi Edvard Braun bu sözün razi (reyli, yəni Rey şəhərindən 
olan) kimi oxunmasının daha düzgün olmasını qəbul edir və bu qənaəti həmin 
sözdə şairin dübeytilərində tez-tez təsadüf edilən “ “ ,məsələn) ” ز–ج   –سوزم 
 .əvəzlənməsi ilə təsdiq edirdi [9, 11] (”سوجم

Baba Tahir dübeytilərinin ingiliscə ilk nəşrinin tərtibçisi E.Heron Allen 
də dübeytilərin Rey (Rey – Tehranın qədim adıdır) dialektində yazılması 
fikrinə şərik çıxırdı [9, 11]. 

Təzkirəçi Rzaqulu xan Hidayət “Reyaz ol-arefin”də ingilis şərqşünas-
larından daha əvvəl həmin fikri söyləyərək yazır: 

 زبان راجی يا رازی زبانی بوده است که در آن زمان اهالی ری و دينورو بدان  تلفظ  ميکردند
[28, 102].  
(Raci və ya razi dili o zaman Rey, Dinəvər və Bidan əhalisinin danışdığı 

dil olmuşdur). 
Rzaqulu xan Hidayət eyni fikri “Məcmə ül-füsəha” adlı təzkirəsində də 

təkrar edir [29, 326]. 
Başqa bir təzkirəçi – Şəmsəddin Sami Bəyin “Qamus ul-əlam”da Baba 

Tahir haqqındakı məlumatında da şairin “raci lisanında” şeirlər yazdığı qeyd 
olunur [31, 3144]. 
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Y.E.Bertelsin fikrincə isə, Baba Tahir dübeytilərini “Həmədan ətrafında 
yaşayan kənd əhalisinin ləhcəsində” yaratmışdır [1, 524]. 

Hazırda dübeytilərin lur dialektində yazılması fikri, əsasən, bütün 
iranşünaslar tərəfindən qəbul edilir. 

Lakin bununla belə, Baba Tahir dilini küll şəklində bu dialektlə bağlamaq 
çətindir. Şairin dili bugünkü şəkildə ədəbi fars dilinə çox yaxındır və 
dübeytilərdə bir sıra ləhcələrin əlamətləri qabarıq şəkildə görünməkdədir. 

“İslam ensiklopediyası”nda Baba Tahir haqqında məqalənin müəllifi 
V.Minorski bunları nəzərə alaraq yazır: 

“...Nam – num (ad), dəstəm – dəstum (əlim), rəftəm – rəftum (getdim) 
kimi təmayüllər lur ləhcələri xüsusiyyətlərindəndir. Vac – “danışmaq”, kər – 
“etmək” kimi köklər kürd və mərkəz ləhcələrinə yaxındır. Mikəru – “edir”, ayu 
– “gəlir” kimi sözlər daha qərbdə danışılan quranini xatırladır. Bəzi 
xüsusiyyətlərinə isə, məsələn, darəm – dirom, ancaq Kazerunda bənzər tapmaq 
mümkündür [15, 169]. 

Alman alimi Karl Hadank da dübeytilərdə müxtəlif dialektlərin 
əlamətləri olduğunu söyləmiş və bunları müfəssəl şərh etmişdir [8, 37-55]. 

Baba Tahir dübeytilərini erməni dilinə tərcümə etmiş Ruben Abramyanın 
da şairin dili haqda maraqlı bir tədqiqatı vardır [6, 155-170]. 

Baba Tahir dilindəki belə rəngarənglik onun tədqiqatları arasında çox 
zaman fikir müxtəlifliyinə, bəzən isə səhv nəticələr çıxarılmasına səbəb 
olmuşdur. 

Şairin dübeytilərini istər linqvistik, istərsə də vəzn xüsusiyyətlərinə görə 
təhlil etmək, bu gün elmi-tənqidi mətnin yoxluğu yolunda etdiyimiz ilk cəhdlər 
bir sıra maraqlı faktların ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. 

Məsələn, Baba Tahirin ən populyar dübeytilərindən birinin ixtiyari olaraq 
götürülmüş 6 nüsxədəki fərqlərinə nəzər yetirək: 

    
 رو پلنگی ايدل ايدلمگر شي

 بمو دايم بجنگی ايدل ايدل
 اگر د ستم فتی خونت ور يژم
 ووينم تا چه رنگی ايدل ايدل

[10, 517] 
 

 مگر شيرو پلنگی ايدل ايدل
 هميشه وام بجنگی ايدل ايدل
 بد ستم گرفتی خونت بريژم
 که تا بينم چه رنگی ايدل ايدل

[16, 362] 
 

 مگر شيرو پلنگی ايدل ايدل
 وا مو جنگی ايدل ايدلکه دايم 

 اگر د ستم فتی خونت بريزم
 بوينم تا چه رنگی ايدل ايدل

[18, 83b] 
 

 مگر شيرو پلنگی ايدل ايدل
 بمو دايم بجنگی ايدل ايدل
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 اگر د ستم فتی خونت بريزم
 بوينم تا چه رنگی ايدل ايدل

[20, 88] 
 

 مگر شيرو پلنگی ايدل ايدل
 بما دايم بجنگی ايدل ايدل

 فتی خونت بريزماگر د ستم 
 به بينم تا چه رنگی ايدل ايدل

[17, 107b] 
 

 مگر شيرو پلنگی ايدل ايدل
 بمو دايم بجنگی ايدل ايدل

 اگر د ستم رسد  خونت بريجم
 بوينم تا چه رنگی ايدل ايدل

[24, 14] 
 

Göründüyü kimi, burada bir-biri ilə tam eyniyyət təşkil edən iki dübeyti 
yoxdur. Onların əsas nüsxə fərqlərini nəzərdən keçirək. 

Dübeytilərin hamısında ilk misra sabit qalmış, heç bir dəyişikliyə uğra-
mamışdır. Qalan üç mütəhərrik misradan isə sonuncusunun sabitliyə meyli 
daha çox olmuşdur. Dübeytilərdə yalnız “ريختن” feilindən yaranmış “ زمبري ” 
sözünün 4 şəklinə rast gəlirik: “بريزم” (3 dəfə), “بريژم“, ”وريزم” və “بريجم.”. E-12 
nüsxəsindən götürülmüş dübeyti isə diqqəti xüsusilə cəlb edir. İlk misra nəzərə 
alınmazsa, bu dübeyti başqalarından çox qabarıq şəkildə fərqlidir. 

Məsələn, 5 nüsxənin hamısında 2-ci misranın əvvəli “بمو دايم بجنگی” 
şəklindədirsə (A-67 nüsxəsindəki موب بما-  və B-1210-dakı دايم وا مو 
əvəzlənməsini nəzərə almırıq), bu əlyazmasında “هميشه وام بجنگی” 
formasındadır. O biri 5 nüsxədə sonuncu misranı nəzərdən keçirək. “ببينم” 
sözünün 3 dəfə “بوينم”, hərəsi 1 dəfə olmaqla “ووينم” və “ببينم” şəklində 
işləndiyinə rast gəlirik. Sözlərin düzümü, misranın quruluşu isə hamısında 
eynidir. E-12-də yenə tamamilə fərqlənən “که تا بينم” şəklinə rast gəlirik. 

Burada diqqəti çox cəlb edən “ امو ” sözüdür. Doğrudanmı, bu, “ مو    ”وا 
sözünün fonetik dəyişikliyə uğramış və vəznə uyğunlaşdırılmış formasıdır? 
Bəlkə, bu sözün əslini fars dilinə aid daha qədim mənbələrdə aramaq lazımdır? 

Qədim fars dilində وم، وايم، ويام، وايام. (vayam), “Avesta” dilində      ؤيم واِيَم 
(vaem) və sanskrit dilində də qədim fars dilində olduğu kimi işlənən və biz 
mənasını verən əvəzliklə bu dübeytidəki “وام” arasında əlaqə görünmürmü? 

Maraqlıdır ki, A-67 nüsxəsində də dübeytidə  “بما” sözü işlənmişdir. 
Dediklərimizə onu da əlavə edək ki, E-12 əlyazması nisbətən mötəbər 

mənbələrdəndir. Əlyazmasının tərtibçisi Məhəmməd Kazım ibn Rza Məhcur 
həm yaxşı tədqiqatçı, həm də gözəl şair olmuşdur. Bunu onun əlyazmasına 
daxil edilmiş və öz qələminin məhsulu olan 6 poeması və şeirləri də sübut edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Baba Tahir dübeytilərini bir sıra başqa dünya 
dillərinə tərcümə edənlər də müxtəlif kobud təhriflərə yol vermişlər (Əlbəttə, 
biz burada bədii tərcümələrdən deyil, müəyyən elmi mahiyyət daşıyan sətri 
tərcümələrdən danışacağıq). 
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Məsələn, Baba Tahir dübeytilərinin ingiliscəyə ilk tərcüməsinin tərtibçisi 
və mənsur tərcümələrin müəllifi Edvard Heron Allen şairin aşağıdakı 
dübeytisini ingiliscəyə çevirərkən səhvə yol vermişdir. 

   
 اگر مستان مستيم از ته ايمان

 م از ته ايماناگر بی پا و دستي
 اگر هندو اگر گبرار مسلمان
 بهر ملت که هستيم از ته ايمان

[25, 28]. 
 

 Əgər məstlərdən-məstiksə, səndənik, 
 Əgər əlsiz-ayaqsızıqsa, səndənik. 
 Əgər hind, gəbr, ya müsəlmanıqsa, 
 Hansı millətdəniksə, (yenə) səndənik. 

 
E.Heron Allen bu dübeytinin “ايمان” yerində “ايمون” işlənən variantını 

verir və ona yazdığı qeyddə “ايمون” sözünün, əslində, “ايمان” olduğunu (yəni و-آ  
fonetik əvəzlənməsi baş verdiyini) göstərir. Həmin sözü “inam, etiqad” kimi 
tərcümə edir. Tərcüməyə yazdığı qeyddə isə, əslində, “ انام ” (əman) – “aman, 
rəhm, bağışlanma” ola bilməsi fikrinə də etiraz etmədiyini bildirir. 

Yuxarıda verdiyimiz tərcümədən isə aydın olur ki, bu sözün mənası nə 
“aman”, nə də “inam”dır. 

Vaxtilə Baba Tahir dübeytilərinə məşhur şərh yazmış Mizə Mehdi xan 
Kövkəb çox əsaslandırılmış şəkildə göstərirdi ki, ايمون sözü “is plural form of” 
ما+ايم  → هستيم .” (həstim ma-iim manın cəm formasıdır [12, 5]. Bu haqda 
V.A.Jukovskinin fikri diqqətəlayiqdir. O göstərir ki, ايمون sözü يم – in (yəni 
həstimin) dialektdə işlənən formasıdır). Yəni ايمون  sözü ما+ايم  hissəciklərinin 
cəmindən deyil,  ايم-ə ون -un əlavə edilməsi ilə yaranmışdır. 

V.A.Jukovski vurğulayır:“Такую форму глагола сушествительного 3-
х лиц множественного числа, а потом и личных окончаний формах, 
производных от основы настояш. вр. нарашенную اندون، ايدون، ايمون(  ون (  я 
встретил в наречии афганской полосы Сэде” [20, 154/b/]. 

Tərcüməsi: “Üçüncü şəxsin cəminin mübtədasının bu şəkildəki feilinə 
və daha sonra indiki zamana -un (imun, idun, əndun) artırmaqla şəxs 
sonluqlarına mən Sədə zolağındakı əfqanlarda rast gəlmişəm”. 

Doğrudan da, onun “Fars ləhcələrini öyrənmək üçün materiallar” adlı 
kitabında verdiyi bir sıra şeirlərdə bu xüsusiyyət özünü göstərir [5, 12, 15]. 

Baba Tahir dübeytilərinin leksik tərkibini diqqətlə nəzərdən keçirdikcə 
linqvistik nöqteyi-nəzərdən diqqəti cəlb edən çox maraqlı bir dil hadisəsinə – 
müxtəlif fonetik əvəzlənmələr nəticəsində bir-biri ilə omonim təşkil edən 
sözlərə rast gəlirik. 

Məsələn, iki dübeytini nəzərdən keçirək: 
 

 برکيان شمبا ين بی آشيانی  
 باين بی خانمانيبرکيان شم
 هم از در برانی سوته آيم
 ته کم از در برانيبرکيان شم

[20, 96].  
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Belə yurdsuz-yuvasız halda kimin yanına gedim? 
Belə evsiz-eşiksiz halda kimin yanına gedim? 
Hamı məni qapıdan qovur, sən tərəfə gələrəm, 
Sən (də) məni qapıdan qovanda kimin yanına gedim? 

   
 بوره سوته دالن تا ما بناليم
 زدست يار بی پروا بناليم
 بشيم با بلبل شيدا بگلشن

   اگر بلبل نناله ما بناليم
[24, 27].  

 
Yanıqürəklilər, gəlin ağlayaq, 
Laqeyd yarın əlindən nalə edək. 
Şeyda bülbüllə gülşənə gedək, 
Əgər bülbül ağlamasa, biz ağlayaq. 

 
Hər iki dübeytidə سوته sözü işlədilmişdir. Onlardan biri سوخته, ikincisi isə 

 sözünün dialektdə işlənən formasıdır. Lakin verdiyimiz mətnlərdə سوی تو
birinci sözdə خ –  səsinin, ikincidə isə hecanın – izafətin düşməsi və  ه–و   
əvəzlənməsi ilə onlar omonim sözlərə çevrilmişdir. 

Bu qəbildən olan fonetik hadisələr də şərqşünasları müəyyən xətalara 
aparmışdır.  

 
 االله کوهساران هفتۀ بی  

 بنفشه جو کناران هفتۀ بی
 منادی ميکرم شهرو بشهرو
 وفای گلعذاران هفتۀ بی

[24, 43].  
 

Dağlarda lalə bir həftə olar, 
Arx kənarında bənövşə birhəftəlikdir. 
Şəhərbəşəhər car çəkirəm ki, 
Gülüzlülərin vəfası bir həftə çəkər. 

 
Bu dübeyti ətrafındakı mübahisəyə شهرو بشهرو  sözbirləşməsi səbəb 

olmuşdur. Bizim qənaətimizə görə, bu, شهران بشهران – “şəhərbəşəhər” sözünün 
dialekt formasıdır. Həm Klemen Uar [10, 536], həm də E.Heron Allen [9, 53-
54] bu sözün “şəhərlər” mənasını qəbul etmiş və eləcə də çevirmişlər. Lakin 
qəribədir ki, V.A.Jukovski həmin sözün “bülbül” mənası verdiyini qəbul 
edərək son beyti: “Bülbül bərkdən deyirdi: “Gülüzlülərin vəfası bir həftə 
çəkər” kimi tərcümə edir [20, 214/a/]. 

O bu nəticəyə əlyazmalarından birində yazılmış haşiyədəki  
 

 شهرو= بلبل
  

qeydinə əsasən gəldiyini söyləyir.  
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V.A.Jukovskinin fikrincə, ümumiyyətlə, شهران بشهران ifadəsi fars dili 
üçün yaddır. Lakin elə onun  tərtib etdiyi mətndəcə həmin ifadənin işləndiyi 
başqa bir dübeytiyə rast gəlirik. 

Çatdırmaq istədiyimiz fikir ondan ibarətdir ki, Baba Tahir mətnlərindəki 
bu dil qatışıqlıqları hətta  ən yaxşı biliciləri belə çaşdıra bilmək gücündədir. 

Dübeytilərdə ayrı-ayrı sözlər, fikirlər bir yana, hətta şəxs əvəzliklərinin 
belə sabit şəkildə işlənməməsi (məsələn: I şəxsin təki mən əvəzliyinə gah “من” 
(mən), gah “مو” (mo), II şəxsin təki sən əvəzliyinə gah “تو” (to), gah “ته” (te) və 
s. kimi təsadüf edilir) Baba Tahir şeirlərinin linqvistik baxımdan nə qədər 
böyük dəyişikliyə uğradığını aydın göstərir. 

Baba Tahir dübeytilərinin elmi-tənqidi mətnini tərtib edərkən indi dil 
baxımından hansı hüdudları seçmək lazımdır? Axı şairin hansı dialektdə 
yazdığı belə sual olaraq qalır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dübeytilərə zaman-zaman müasirləşən, saflaşan, 
arxaikləşən sözləri passiv lüğət fonduna keçirən ədəbi fars dilinin təsiri bütün 
başqa dialekt təsirlərindən daha artıq olmuşdur. 

V.Dəstgerdinin hazırladığı və dəfələrlə nəşr edilmiş Baba Tahir 
“Divan”ında bu xüsusiyyət özünü göstərməkdədir. Bizcə, artıq xalq üçün 
doğmalaşmış, populyarlaşmış bu “Divan”ı elmi-tənqidi mətnin tərtibində 
linqvistik hüdudlar baxımından əsas götürmək olar. Yalnız tez-tez dəyişməyə 
uğrayan linqvistik vahidləri sabitləşdirmək lazımdır.  

Vaxtilə V.A.Jukovski yazırdı ki, Baba Tahir dübeytilərinin elmi-tənqidi 
mətnini şairin öz dövründə yazılmış əlyazması olmasa da, hər halda ən qədim 
nüsxəni tapmaqla, ya da mümkün qədər çoxlu mənbə əsasında tərtib etmək 
lazımdır [5, 6]. 

Ola bilsin ki, dünyanın hansı əlyazmaları fondunda isə Baba Tahir 
şeirləri toplanmış qədim əlyazma vardır. Lakin hələ elmə belə bir fakt məlum 
olmadığından babatahirşünaslıqda yeni mərhələ aça biləcək birinci yol az real 
görünür.  

Bəs ikinci yol? Bizcə, bu üsulla tədqiqat üç mərhələdə aparılmalıdır. 
Həmin mərhələləri şərh etməzdən əvvəl qeyd edək ki, bu yolla Baba Tahir 
“Divan”ı elmi-tənqidi mətninin tərtibi bir sıra özünəməxsus xüsusiyyətlərə 
malik olacaq və başqa elmi-tənqidi mətnlərdən xeyli fərqlənəcəkdir. Bunu 
şərtləndirən, hər şeydən əvvəl, dübeytilərin dil cəhətdən rəngarəngliyidir. 

Birinci mərhələdə indiyədək aşkarlanmış 400-ə yaxın Baba Tahir 
dübeytilərindən ən etibarlı ola biləcəklərini, təxminən 200-250-sini seçmək və 
onların əsasında dördlüklərdə işlənmiş sözlərin tezlik lüğətini düzəltmək 
lazımdır.  

İkinci mərhələdə mümkün olan qədər çox, nisbətən köhnə tarixli 
əlyazmaları toplamaq, hər dübeytinin nüsxələrdə eynilə, ya az dəyişikliklə daha 
çox variantını seçmək, şeirlərin leksik tərkibini tezlik lüğəti ilə müqayisə edib 
yoxlamaq lazımdır.  

Üçüncü mərhələdə artıq müxtəlif nüsxələrdən seçilib leksik tərkibi 
etibarilə nisbətən yaxın olan dübeytilərdən ibarət əsas mətn düzəltməli, bütün 
nüsxə fərqlərini dəqiqliklə göstərməli, haşiyələrdə çətin anlaşılan dialekt 
əlamətlərini şərh etməli. 
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Axtarışlar zamanı nisbətən qədim olan, dil xüsusiyyətlərini az dəyişmiş 
dübeytilərə rast gəlinərsə, onları elmi-tənqidi mətnə əlavə şəklində ayrıca 
göstərməyi lazım bilirik.  

Əgər belə şeirlərin sayı çox olarsa, həm də onların götürüldükləri 
mənbələr mötəbər olarsa, elmi-tənqidi mətnin tərtibi üçün üçüncü bir yol 
ortaya çıxa bilər. 

Tezlik lüğəti bu dübeytilərin dilinə əsasən düzəldilər, müasirləşmiş, ilkin 
linqvistik xüsusiyyətlərindən uzaqlaşmış, lakin Baba Tahirə aidliyi yəqinləş-
dirilmiş dübeytilər həmin sözlüyə əsasən təshih, daha dəqiqi, restavrasiya 
edilər.  

Biz bu istiqamətdə zəruri hazırlıq işlərini illərdən bəri aparmış, seçmələri 
etmiş, dəqiqləşdirmələri reallaşdırmışıq. 

Baba Tahir “Divan”ı elmi-tənqidi mətninin tərtibi və nəşri şərqşünaslığı-
mızın, mətnşünaslığının təxirəsalınmaz vəzifələrindəndir və çox güman ki, bu 
iş yaxın gələcəkdə öz əsaslandırılmış həllini tapacaqdır. 

 
QAYNAQLAR: 

 
1. Бертельс Е.Э. Избранные труды, История таджикско-персидской 

литературы, М., 1960 
2. Борщевский. «К характеристике рукописного наследия. 

В.А.Жуковского», Очерки по истории русского востоковедения, Сб. V Памяти 
В.А.Жуковского, Изд. В. Л., М., 1960 

3. Гусейнов Р. О четверостишиях Баба Тахира. Вопросы восточного 
литературоведения и текстологии. Сборник статей. Идательство «Наука», 
Главная Редакция Восточной Литературы. Москва, 1975 

4. Жуковский В.А. «Предварительные заметки для изучения персидских 
наречий», ЗВОРАО, т, I, 1886 

5. Жуковский В.А. Материалы для изучения персидских наречий, ч. I, Спб. 
1888 

6. Abrahamian Roubene. Dialectes des Israelites de Hamadan er D`ispahan et 
Dialecte de Baba Tahir, Paris, 1936 

7. G. Leszenzynski, Die rubaiyat des Baba Tahir Uryan. Oder Die Gottestranen 
des Herzens, aus dem westmedischen originale, Munchen, 1920 

8. Hadank Karl. Die Mundarten von Khunsar, Mahalat, Natanz, Nayin, Samnan, 
Sivand, und So-Kohrud, Bearl. Von. K. Hadank. Berlin-Leipzig, de Gruyter, 1926 

9. Heron Allen E. The Lament of Baba Tahir being the rubaiyat of  Baba Tahir, 
London, 1902 

10. Huart Cl. Les quatrains de Baba Tahir Uryan en pehlevi musulman, “Journal 
Asiatque”, 8 ser., t. VI, Paris, 1885 

11. Huart Cl. Nowvaux quatrains de Baba Tahir (Speigel Memorial Volume), 
Bombay, 1908 

12. Mirza Mahdi Han (Kaukab). The quatrains of Baba Tahir, Journal of the 
Asiatic Seciety of Bengal, Vol. LXXIII, 1904 

13. Babinger Franz. “Kalenderiye”, İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, 6 cilt, 122, 
İstanbul, 1955 

14. Huart Cl. “Kalenderiye”, İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, 6 cilt. İstanbul, 1955 
15. Hinorsky V. “Baba Tahir”, İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, 2 cilt, İstanbul, 1961 
16. şifr–E-12 گلشن 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 12.2016 
 

 31

17. şifr–A-67 اشعار 
18. şifr–B-1210  رباعيات 
19. Жуковский В.А. Письмо к Розену от 15 февраля 1884 года.  Архив АН 

Российской Федерации, ф. 777, оп. 2, № 163 
20. Жуковский В.А. Текст четверостиший Баба Тахира, Архив востоковедов 

при ЛО ИВАН Российской Федерации, фонд Жуковского ф. 17, оп. I, ед. хр. 50 
21. «Материалы по биографии Баба Тахира и издании его произведений. 

Архив востоковедов при ЛО ИВАН Российской Федерации, фонд 
В.А.Жуковского. 

а) Выписки из турецких и арабских рукописей. 
б) Из дневника Д.Беляева. 
в) Список четверостиший Баба Тахира на персидском языке (в письме П. 

Богданова), ф. 17, оп, I, ед. хр. 118 
22. Минорский В. «Секта людей истины» Архив востоковедов при ЛО 

ИВАН СССР, ф. 17, оп. I, ед. хр. 118 
23. «Четверостишия Баба Тахира Хамаданского, написанные на наречии 

луров», Архив востоковедов при ЛО ИВАН СССР, ф. 7, оп. I, ед.хр. 51 
24.   1327مس الدين قيس الرازی تهران المعجم فی معاير اشعارالغجم تاليف ش
25. ديوان کامل از روی نسخۀ تصحيح شده دانشمند شهير وحيد دستگردی ، . بابا طاهر عريان
١٣٣٣تهران  
26.   ١٣٠٦ديران، ضميمۀ سال هفتم مجلۀ ارمغان ، آبان ماه . بابا طاهر
27. 1337بابا طاهر مقاله مينوی تهران /دهخدا علی اکبر لغتنامه  
28. 1305ی خان هدايت ريا ض العارفين تهران رضا قل  
29. 1295رضاقلی خان هدايت مجمع الفصحا تهران    
1277لطفعلی بگ اذر تذکره اتشکده بمبی .30  
  1311  4شمس الدين سامی بگ قاموس االعالم استانبول جلد  .31
  1394تهران . انتشارات سخن. محمدرضا شفيعی کدکنی  قلندرييه در تاريخ .32
 

 
Rafael Huseynov, 

academician  
 

SPECIFIC APPROACHES IN TEXTUAL RESTORATION OF 
CLASSICAL LITERARY MONUMENTS AND  

DUBEYTIS OF BABA TAHIR 
S u m m a r y 

 
Merely a little part of the literary and scientific works belonging to 

medieval pen-masters of Azerbaijan and Near-Middle East has been published 
at the level meeting the requirements of the modern textual criticism. The most 
ideal variant within the process of including the currently published works of 
the authors (who lived several centuries ago) written in Azerbaijani Turkic, 
Persian and Arabic into the scientific circulation is the availability of the 
author᾽s autograph. Nevertheless, this a rare case. The manuscript copies of the 
works of our such literary figures as Nizami Ganjavi, Khagani Shirvani, Falaki, 
Zulfigar, Nasimi, Khatai and others that were copied in the dates closer to the 
period of the existence of the indicated persons is considered as a ground in 
compiling the scientific-critical text. Sometimes the preparation of the 
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scientific-critical text requires completely distinct investigation methods due to 
the certain pecularities of that heritage. 

Paritcularly complicated situation relates to the restoring in bulk the 
heritage of Baba Tahir Uryan, the philosopher-poet of 11th century. The 
autograph of Baba Tahir is unknown. Another moment that generates the 
hardship relates to the fact that Baba Tahir has written his works not in literary 
Persian but in folk language and these works spread out orally being written 
afterwards. Each of various nomadic Iranian peoples has protected those verses 
not in their original dialect but in accordance with their own dialects and put in 
writting namely in similiar form. Traditional methods for the compliation of 
the scientific-critical text are useless in this regard. The uniquness of the 
heritage and the existing state of the text require fully new and individual 
research and pattern of compilation.         

At the first stage one should select the most reliable 200-250 out of  Baba 
Tahir᾽s nearly 400 discovered dubeytis and compose the frequency glossary of 
the words used in quatrains on their background.    

At the second stage one should collect as many as possible and relatively 
ancient historical manuscripts as well as select out more variants of each 
dubeyti in copies that are similiar or almost unchanged and finally compare the 
lexical strucuture of the verses with the frequency glossary.    

At the third stage one should make up the basic text composed of the 
dubeytis relatively close to each other regarding their lexical structure, 
precisely point out all copy diffrences as well as coment the dialectical signs 
hardly undstood in the references.      

If relatively ancient dubeytis with scarcely changed linguistic pecularities 
are encountered, they should be pointed out as additions to the scientific-
critical text.   

If the number of such verses is considerable and their sources are 
reliable, a third way for compilation of the scientific-critical text can emerge.  

The frequence glossary can be composed in line with the language of 
these dubeytis, and the modernized dubeytis identified as a belonging of Baba 
Tahir can be corrected and more precisely restored in conformity with that 
glossary.    

 
Рафаэль Гусейнов, 

академик 
 

ОСОБЫЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 
ВОССТАНОВЛЕНИИ ТЕКСТОВ КЛАССИЧЕСКИХ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ И ДУБЕЙТИ БАБА ТАХИРА 
Р е з ю м е 

 
Лишь малая часть художественных и научных произведений, 

созданных мастерами пера Азербайджана и Ближнего и Среднего Востока 
в средние века, опубликованы на уровне требований современной 
текстологии. При издании и включении в научный оборот произведений, 
созданных на тюркском, персидском, арабском языках авторами, с 
которыми нас разделяетогромное временное расстояние, наиболее 
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идеальным вариантом является приобретение автографа автора. Однако 
этот случай встречается редко. По этой причине экземпляры рукописей 
произведений Низами Гянджеви, Хагани Ширвани, Фалаки Ширвани, 
Зульфикара Ширвани, Имадеддина Насими, Хатаи и других авторов, 
переписанных в наиболее близкое к их периоду жизни время, берется как 
основа в составлении научно-критического текста.  

Но порой составление научно-критического текста произведений 
отдельных классиков требует совершенно иные, нестандартные методы 
исследования в связи своеобразными особенностями этого наследия.  

Крайне сложная ситуация связана с восстановлением наследия 
поэта-философа ХI века Баба Тахира Урьяна. Автограф Баба Тахира 
неизвестен. Другим моментом, создающим сложность, состоит из того, 
что Баба Тахир создал свои произведения не на литературном 
персидском, а на народном разговорном языке, веками эти произведения 
распространены в устном виде, и письменно зафиксированы только лишь 
после XVI-XVII веков. А каждый из кочевых народов Ирана сохранил эти 
стихотворения не на первично написанном диалекте, а в гармонии со 
своим говором и акцентом и в такой же форме переписывал. В данном 
случае традиционные методы для составления научно-критического 
текста не подходят. Своеобразие наследия и существующее состояние 
текста требуют совершенно новый и отличительный модель исследования 
и составления.  

На первом этапе следует выбрать из числа обнаруженных до сих 
пор около 400 дубейти Баба Тахира, приблизительно 200-250, атрибуция 
которых не вызывает сомнения и на их основе подготовить частотный 
словарь языка поэта. 

На втором этапе: проверять и координировать лексический состав 
всех стихотворений с частотным словарем. 

Далее, основной текст сборника дубейти, составленный после 
необходимых лингвистических операций, снабжается разночтениями, с 
привлечением всех основных известных рукописей, где зафиксированы 
четверостишия Баба Тахира. 
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