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Elnarə ZEYNALOVA  
 

Açar sözlər: Nun, Qələm, Quran, beyt, şərh 
Key words: Nun, Galam (the pen), Koran, bayt, comment 
Ключевые слова: Нун, трость, Коран, бейт, комментарий 

 
“TUHFƏTUL-İRAQEYN” POEMASINDAN İKİ BEYTİN ŞƏRHİ 

 
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus qələmi ilə seçilən 

Xaqani Şirvaninin yaradıcılığı nə qədər tədqiq olunsa da, yenə də açılmayan 
çox sirləri var. Xaqaninin dərin fəlsəfi məzmunlu əsərlərini qavramaq, bu 
əsərlərin hər beytində ifadə və sözlərin poetik məna tutumunu açmaq asan 
deyil. Təsadüfi deyildir ki, Xaqani irsini öyrənməyə girişən bütün tədqiqatçılar 
şairin əsərlərinin dilinin çətinliyini xüsusi qeyd etmişlər. 

Elmin müxtəlif sahələrinə aid məlumatları özündə ehtiva edən Xaqani 
yaradıcılığı klassik Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ən şərəfli yerlərdən birini 
tutsa da, şairin fəlsəfi fikirlərinin oxuculara düzgün çatdırılmasında nöqsanlar 
vardır və bu nöqsanlar müasir dövrdə onun təbliğatına bir kölgə salır. Hər 
birimizin kitabla, ədəbiyyatla ilkin tanışlığı, təbii ki, məktəbdən başlayır. Bəs, 
görəsən, klassik şairlərimiz məktəb dərsliklərində və yaxud geniş oxucu kütləsi 
üçün nəzərdə tutulmuş kitablarda necə təbliğ olunur? Tədqiqat işimin mövzusu 
Xaqani Şirvani olduğuna görə onunla bağlı kiçik bir araşdırma nəticəsində belə 
məlum oldu ki, son dövrlərdə çap olunmuş kitablar Xaqani ilə bağlı yeni 
tədqiqatlarda öz əksini tapmış yenilikləri nəzərə almadan köhnə məlumatları 
təkrarlamaqdadır. Elə götürək 2004-cü ildə çap olunmuş Xaqani Şirvaninin 
seçilmiş əsərlərini. Bu kitab heç bir dəyişiklik olmadan 1987-ci il nəşrinin latın 
qrafikası ilə təkrar çapıdır. Kitabın “Xaqani Şirvani və ədəbi irsi” adlı ön 
sözündə Xəlil Yusifli yazır: “Oxuculara təqdim olunan və qüdrətli şairin ölməz 
irsinin böyük bir hissəsini əhatə edən bu kitab Məmmədağa Sultanov 
tərəfindən tərtib edilən və 1985-ci ildə (əslində, 1987-ci il olmalıdır) "Yazıçı" 
nəşriyyatında işıq üzü görən nəşri əsasında hazırlanmış kitabda Əkrəm Cəfər 
və Məmmədağa Sultanovun yazdığı şərhlər də eynilə saxlanmışdır” [1, 20]. 
Yəni dəyişən ancaq formadır, məzmun isə olduğu kimi qalıb. Quran ayələri, 
Quran qissələri, hədislər iqtibas edən Xaqani əsərlərini şərh olmadan oxumaq 
və anlamaq çox çətindir. Əkrəm Cəfərin yazdığı şərhlərin sovet dönəmində 
yazıldığını nəzərə alsaq, təbii ki, bu şərhlərdə İslam dininə qoyulan qadağalara 
görə təhriflərin olduğu şübhəsizdir. Quranla birbaşa əlaqəsi olmayan beytləri 
dolğun şəkildə izah edən alim dinlə əlaqəli beytlərə səthi şərhlər yazmışdır. 
Çox güman ki, alim özü də yazdığı şərhlərdən narazı qalmış, amma zəmanənin 
tələbindən kənara çıxa bilməmişdir. Görkəmli şərqşünas-alimlərimizdən olan 
Mübariz Əlizadə 1992-ci ildə Nizami Gəncəvinin 850 illik yubileyi ilə bağlı 
nəşr olunmuş “Nizami Gəncəvi–850” məqalələr toplusunda yazır: “Biz böyük 
sənətkarın hər bir əsərinin giriş hissəsini təşkil edən tövhid, minacat, nət və 
meracnamələri şərh etməkdən də qorxurduq. Çünki bu kimi şərhlər partiyanın 
elan etdiyi “vicdan azadlığı” prinsipinə uyğun gəlməzdi. 

Hazırda müvəqqətimi, daimimi, elə imkan yaranmışdır ki, Nizamini 
xalqa bizim istədiyimiz kimi deyil, onu olduğu kimi tanıtdıraq” [2, 78]. 
Şübhəsiz ki, bu səmimi sözlər Nizami ilə yanaşı, digər klassik şairlərimizin 
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əsərlərinə də aiddir. Deməli, onların əsərlərinin tərcüməsi, şərhləri müasir 
şərtlər daxilində yeni baxış tələb edir. 

Məlum olduğu kimi, “Tuhfətul-İraqeyn” əsəri yalnız Xaqani 
yaradıcılığında deyil, bütün klassik ədəbiyyatda çox yüksək qiymətləndirilən 
əsərlər sırasına daxildir. İctimai, fəlsəfi məzmunlu bu əsər şairin həm həyatını, 
həm daxili aləmini, həm də o dövrün ab-havasını öyrənmək üçün qiymətli 
mənbə hesab olunur. Mərhum xaqanişünas Qafar Kəndli-Herisçi yazır: “552 
(1157/58)-ci il Xaqanisini biz bu iki əsərdə (“Tuhfətul-İraqeyn” və 
“Həbsiyyə”) axtarmalı, bu əfsanəvi bahadırın əfsanəvi həyat səhifələrini burada 
vərəqləməli və aramalıyıq” [3, 286]. 

Əsərlə yaxından tanış olduqca Xaqaninin dahiliyinə və onun timsalında 
klassik dövrün şairlərinin elmi dünyagörüşünə, biliyinə heyran olmamaq 
mümkün deyil. Bu gün Xaqaninin bir beytinin mənasını anlamaq üçün onlarla 
mənbə araşdırılsa da, yenə də beytin şərhinin düzgün verilib-verilməməsi 
şübhə doğurur. Xaqaninin əsərlərini Həmid Araslı, Əkrəm Cəfər, Mübariz 
Əlizadə, Məmmədağa Sultanov, Qafar Kəndli-Herisçi və bu kimi tanınmış 
alimlərin Azərbaycan dilinə tərcümə etdiyi və yeri gəldikcə sətiraltı mənası 
olan beytlərə şərhlər yazdıqları məlumdur. Amma qeyd etdiyimiz kimi, onlar 
həmin şərhləri yazarkən öz fikirlərini pərdələmək məcburiyyətində qalmışlar. 
Bütün yaradıcılığı boyu Quran ayələrindən, Quran qissələrindən, hədislərdən, 
İslam adət-ənənələrindən, o cümlədən aid olduğu milli mənsubiyyətindən – 
türklərdən bəhs edən şairin fikirləri, təbii ki, sovet ideologiyası şəraitində 
təhrifə uğramalı idi. Bu baxımdan əsas diqqəti “Tuhfətul-İraqeyn”də şairin 
əmisinə həsr etdiyi iki beytə yönəltmək istəyirik. 

Təbii ki, beytlərin orijinal variantı, yəni farscası olmadan onlarla bağlı 
mülahizə yürütmək çətindir. Buna görə də əvvəlcə həmin beytlərin əsli və 
onların filoloji tərcüməsi ilə tanış olaq: 

 
ت ايامبرلوح سفيد من سيه فام      نون والقلمی نوش   

ريدی      ياسين خواند ی بردميدینون والقلمی چو بنگ  [4.98] 
 
Ağ lövhə üzərində qaraya çalanla əyyam “Nun val-qaləm” yazdı. 
“Nun val-qaləm”ə baxdıqda “Yasin” oxudu və dirçəldi. 
 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Xaqani əsərlərinin tərcüməsi ilk dəfə 
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı tərəfindən 1956-cı ildə nəşr 
olunmuşdur. Ön sözün müəllifi H.Araslının qeyd etdiyi kimi, “...bu kitab ilk 
təcrübə olmaq etibarilə əhəmiyyətlidir” [5, 12]. Beləliklə, şairin öz taleyi 
haqqında yazdığı bu beytlərin ilkin tərcümə variantına və onlara yazılan 
şərhlərə baxaq: 

 
Zəmanə bəxtimə yazırkən rəqəm, 
Ağ lövhədə yazdı: “Nun vəl-qələm” [5, 37]. 

 
“Nun vəl-qələm” Quranda kasıblığa dair yazılmış bir surədir. Xaqani de-

mək istəyir ki, mənim bəxtimə ağ lövhədə qara xətlə kasıblıq yazılmışdır” (5, 
433]. 
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Baxdıqda bu “nun”a, bu “vəl-qələm”ə 
Bir “Yasin” pilərdi dərdə, ələmə [5, 37]. 
 

“Quran surələrindən biri olan “Yasin” əsas mündəricəsilə ölüm haqqında 
yazılmışdır. Xaqani bu beytdə yoxsulluğu və fəqirliyi unudub mübarizəyə 
girişməyi lazım bilir” [5, 433]. 

1978-ci ildə “Azərnəşr” çapında da həmin beytlər və şərhlər ilkin 
variantda olduğu kimi saxlanmışdır [6, 68/304]. 1987-ci il çapında isə birinci 
beytin tərcüməsi fərqlidir: 

 
Ağ lövhdə bəxtimi qara yazdılar, 
Etdi “nun vəl-qələm” taleyimi zar [7, 88]. 

 
Beytin Əkrəm Cəfər və Məmmədağa Sultanov tərəfindən verilən şərhi 

isə tam fərqlidir: “Ərəb əlifbasında nun (ن) beli bükülmüş hərf olduğu üçün 
Xaqani öz əyilmiş qəddini bu hərfə oxşatmışdır. “Nuni vəl-qələm”, “Yasin”  –  
Quran surələrinin adlarıdır” [7. 561]. 

Göründüyü kimi, müxtəlif dövrlərdə yazılan şərhlərin heç biri beytin 
mənasını açıqlamır. Çünki bu beytlərin nə kasıblıqla, nə də əyri qamətlə əlaqəsi 
var. Kasıblıqla ona görə əlaqəsi yoxdur ki, şair saray həyatından gənc 
yaşlarından özü imtina etmiş, öz sənətini sərvətə görə dəyərləndirməmişdir və 
buna görə də bu beytə yazılan şərhi qəbul etmək Xaqani yaradıcılığının əsas 
qayələrindən birini  –  mənəvi zənginliyi hər şeydən üstün tutmağı nəzərə 
almamaq deməkdir. Xaqaninin öz əyri qamətini nun hərfinə oxşatması da 
həqiqətə tam uyğun gəlmir. Klassik ədəbiyyatda ərəb hərflərinin, hərəkələrin, 
rəqəmlərin rəmzi məna daşıdıqları məlumdur. Xaqani də bəzi beytlərində, 
həqiqətən, dərddən əyilmiş qamətini mimə, nuna, dələ bənzətmişdir. Amma 
beytlərin daxil olduğu “Tuhfətul-İraqeyn” əsəri şairin gənc yaşlarına təsadüf 
edir. Xaqani kimi üsyankar təbiətli bir dahinin gənc çağlarında əyilmiş 
qamətdən danışması şübhə doğurur. 

Beytlərin mənasını açıqlamaq üçün ilk növbədə “nun vəl-qələm”in, “Ağ 
lövhə”nin rəmzi mənaları araşdırılmalıdır. Ümumiyyətlə, Quranın 68-ci ayəsi 
olan “Qələm” surəsi 52 ayədən ibarətdir və Məkkədə nazil olub. Bu surənin ilk 
sözünün nun olmasına görə surə bəzən “Nun val-qaləm” də adlandırılır. 
Surənin birinci ayəsi ilə tanış olaq: [564 ,8] ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن. Ayənin Vasim 
Məmmədəliyev tərəfindən Azərbaycan dilinə edilən tərcüməsi belədir: “Nun! 
And olsun qələmə və (mələklərin) yazdıqlarına (yaxud lövhi-məhfuzda 
yazılanlara) ki” [9]. Ayənin Elmir Quliyev tərəfindən rus dilinə edilən 
tərcüməsi də V.Məmmədəliyevin tərcüməsiylə üst-üstə düşür: “Нун. Клянусь 
письменной тростью и тем, что они пишут!” [10]. Əbdürrəhman ibn Nasir 
əs-Səədi (1889-1957) bu ayəni təfsir edərkən qələm sözünü belə açıqlamışdır: 
“Под письменной тростью подразумевается все, чем люди записывают 
свои достижения в самых различных областях знаний, а также свои 
сочинения и стихи” [11, 847]. “Yazı qamışı dedikdə, insanların elmin bütün 
sahələrində əldə etdikləri nailiyyətləri, o cümlədən əsər və şeirlərini qələmə 
almaq üçün istifadə etdikləri vasitələr nəzərdə tutulur”. 

Təbərinin təfsirinə istinad edən Ziya Bünyadov qələmlə bağlı yazır: 
“...Hədislərə görə qələm gələcək hadisələri yazmaq üçün Allah tərəfindən ilk 
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yaradılan şeydir. Bunun üçün iki izah verilib; 1) yazı yazmağa təxsis edilmiş 
alət, yazı kimi, ilahi bir lütfdür; 2) uzunluğu yer ilə göy arasındakı məsafə 
qədər olan bir işıq qələmi Qiyamət gününə qədər meydana gələcək olan bütün 
vaqiələri yazmışdır” [12, 150]. 

Eyni fikirlə İbn Kəsirin təfsirində də rastlaşırıq. Belə ki, “Qələm” 
surəsini şərh edərkən İbn Kəsir müxtəlif hədislərə istinad etmişdir. Məzmunca 
eyni olan bu hədislər bir-birindən ancaq tabiinlər sırasına görə fərqlənir. 
Onlardan biri ilə  Əbu Hüreyrədən nəql edilən hədislə tanış olaq. "ر في حديث آخ

سمعت رسول : عن أبي هريرة, عن أبي صالح, عن أبي عبد اهللا مولى بني أمية, رواه ابن عساآر: ذلك
". الدواة: و هي" النون"ثم خلق , إن أول شيء خلقه اهللا القلم: " يقول – صلى اهللا عليه وسلم  – اهللا

)13                             ( “ 
Bununla bağlı başqa bir hədis: İbn Asəkir, Əbu Abdullah Maulə Bəni 

Uməyyədən, o, Əbu Salihdən, o da Əbu Hüreyrədən nəql edir: “Allahın 
Rəsulunun – salləllahu aleyhi vasəlləm – belə dediyini eşitdim: “Allahın ilk 
yaratdığı şey qələmdir, sonra isə nunu yaradıb ki, o da mürəkkəbdir”. 

Bəşər sivilizasiyası tarixində əhəmiyyətli yer tutan qələm, göründüyü 
kimi, özündə çox dərin mənaları birləşdirir. Quran ayəsindən də göründüyü 
kimi, İslam aləmində qələm and içiləcək qədər müqəddəs hesab olunmuşdur. 
Quranda, təfsir ədəbiyyatında və Azərbaycan-türk şeirində qələm arxetipini 
dərindən araşdıran prof. Aida Qasımova yazır: “Qələmin məqamı o qədər əziz 
tutulardı ki, katiblər yazmağa ara verdikdə qələmi yerə qoymaz, onu 
qulaqlarının ardına taxardılar. Peyğəmbərin hədisində bu barədə deyilir ki, 
Rəsulullah katibinin yazmağı dayandırarkən qələmini yerə qoyduğunu 
gördükdə, ona qələmi yerə qoymamağı, qulağının ardına taxmağı tapşırmışdır” 
[14, 91]. 

Nəsib Göyüşov “Təsəvvüf anlamları və dərvişlik rəmzləri” kitabında 
qələmlə bağlı (Nizaməddin Tirini Qəndəhari və Məhəmməd Əla ibn Əli 
Təhanəviyə istinadən) yazır: “Qələm. Geniş bilgi və xilqətin ilkin mərhələsi. 
İslam kosmoqoniyasına görə, yaranışın əsasında yazı dayanır. Xilqət üçün 
mürəkkəb, qələm və lövhə – üç önəmli amil sayılır. Quranda Tanrı müsəvvir 
(nəqqaş) kimi verilir. Qələm külli nəfsə işarədir” [15, 55]. 

Bu deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, bu gün bizim üçün adi bir 
dəftərxana ləvazimatı olan qələm özündə bir çox dərin dini, mifoloji, fəlsəfi 
mənaları birləşdirir. Bəs beytdəki nun hərfi nə deməkdir? Nun – ərəb əlifbasına 
daxil olan bir hərfdir. Mukattaa hərf olaraq onun həm Quranda, həm dini-
fəlsəfi cərəyanlarda, həm də klassik ədəbiyyatda özünəməxsus rolu var. Bu 
hərfin qılıncın kəsən tərəfi (şəfratus-seyf), balıq (əl-hu:t), mürəkkəb (əd-dəva:t) 
kimi mənaları var [16, 849]. أ ال ترى أن , ال يجوز فيه غير الهجاء, ن والقلم: قال االزهري"

                              ]17.392[". المصحف آتبوه ن؟ ولو أريد به الدواة أو الحوت لكتب نونآتاب 
             “Əl-Əzhəri demişdir: “Nun və Qələmdə başqa məna yoxdur. 

Görmürsənmi ki, Müqəddəs Kitabı yazanlar onu nun şəklində yazıblar? 
Mürəkkəb və ya balıq nəzərdə tutularkən nun yazılardı”. 

Burada əl-hut (balıq) deyərkən kainata işarə edilir. Nunun yerin yeddinci 
qatında olan böyük balığı bildirməsi ilə bağlı hədislər mövcuddur. “Nun harfi 
yaratılış olayı ilə bir başka açıdan da ilişkiləndirilir. Nun huruf-ı tekvın olaraq 
adlandırılan Kur′andaki kun fe yekun harfləri içerisində bulunur. Allahın 
buyruğunun kaf ilə nun harflerinin arasında olduğu kabul edilir. Böylece nun 
kaf ilə beraber yaratılışın özünü teşkil eder” [18, 52]. 
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Ə.Səfərli Divan ədəbiyyatında bu hərfin rolu ilə bağlı yazır: “Nun. Əski 
Azərbaycan əlifbasının 25-ci hərfi. Əbcəddə 50 rəqəmini daşıyır. Divan 
şeirində qaş və ayparaya bənzədilir. 

Qurani-Kərimdə “Qələm” surəsinin ilk ayəsi “Nun vəl-qələm” (Nun, 
qələm və yazdığı şeylər haqqı üçün) formasında yazılmışdır” [19, 509]. 

Nun hərfinin ədəbiyyatda daşıdığı rəmzi mənanı isə N.Göyüşov müxtəlif 
mənbələrə əsasən belə açıqlamışdır: “Nun Haqqın substansiya (əhədiyyət) 
mərtəbəsində yazılan ilahi bilgilərin (sirlərin) xülasəsidir. Qələm isə müfəssəl 
yazılan bilgiyə işarədir. Nun – mürəkkəb, qələm – nurla dolu yazan alət, Tanrı 
isə yazardır” [15, 146]. 

Deməli, nun hərfi özündə bir sıra mistik mənaları ehtiva edir. Həmin 
mənaları dəqiq açıqlamaq çox çətin olsa da, əksər müfəssirlərin gəldiyi fikrə 
görə, nun qələmlə yanaşı işlədildikdə “mürəkkəb” – əd-dəvat mənasını verir. 

Nəhayət, Ağ lövhə. Qurani-Kərimdə, hədislərdə Lauhun-Məhfuzun 
(qorunub saxlanan lövhə), Ummul-kitəb (Ana kitab, Əsas kitab), Lauhun-
Məknunun (gizli saxlanılan Kitab), İməmun-Mubinun (açıq-aydın Kitab) kimi 
xatırlanan bu lövhə, dini təsəvvürlərə görə, sudan, ərşdən, uca qələmdən sonra 
yaradılmışların dördüncüsüdür. Nəhəng ölçüyə malik bu lövhə nur şəklindədir 
və Qiyamət gününə qədər bu dünyada baş verəcək bütün hadisələr, olacaqlar, 
insanların taleyi bu lövhədə yazılmışdır [20]. “Yasin” (12-ci ayə) surəsində bu 
barədə deyilir: “Həqiqətən, ölüləri dirildən, onların (dünyada) nə etmiş 
olduqlarını və qoyub getdiklərini yazan Bizik. Biz hər şeyi hesaba alıb açıq-
aydın Kitabda (Lövhi-Məhfuzda) təsbit etmişik” [21]. Dürdən hazırlanıb işıq 
saçdığına görə şair onu “Ağ lövhə” adlandırmış və bu ağ lövhədə onun 
qədərinə nun val-qələmin yazıldığını göstərmişdir. 

Bu izahatlardan sonra yenidən Xaqaninin beytinə nəzər salaq. Zənnimcə, 
beytin ilkin variantı – 1956 və 1978-ci il nəşrindəki tərcüməsi orijinala daha 
yaxındır: 

 
Zəmanə bəxtimə yazırkən rəqəm, 
Ağ lövhədə yazdı: “Nun vəl-qələm”. 

 
Nisbətən yeni nəşrlərdəki tərcümə isə sanki yazılan şərhə 

uyğunlaşdırılmışdır. Belə ki, beytin tərcüməsində rast gəldiyimiz rəqəm sözü 
də ərəb sözü olub “yazmaq” mənasını verir. Şair demək istəyir ki, zəmanə 
bəxtimə yazı yazarkən ağ lövhədə (lövhi-məhfuzda) “nun val-qələm” 
(mürəkkəb və qələm) yazdı. Yəni şairlik, gözəl söz demək bacarığı onda ilahi 
bir istedaddır, alın yazısıdır. Bu beytdən sonra gələn beytin mənası da 
aydınlaşır. Xaqaniyə tərbiyə verən, təhsilinə, elminə xüsusi diqqət yetirən, öz 
dövrünün tanınmış təbiblərindən, filosoflarından, riyaziyyatçılarından olan, söz 
sənətinə böyük qiymət verən əmisi Kafiəddin Ömər zəhmətinin hədər 
getmədiyini görüb, yəni şairin istedadının, elminin, savadının, biliyinin şərti 
simvolu olan “nun val-qələm”ə baxdıqca fərəhlənir və dərdə, qəmə “Yasin” 
oxuyur. 

Sonrakı beyt də bu fikri təsdiqləmiş olur: 
 

Gördü söz mülkünə mən bir hakiməm, 
O mənə ad qoydu Həssani-əcəm [7, 88]. 
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Ümumiyyətlə, Xaqaninin yaradıcılığı ilə yaxından tanış olduqca onun 

əsərlərinin tədqiqatı sahəsindəki boşluqları görməmək mümkün deyil. Şairin 
ərəb dilində olan yaradıcılığından fərqli olaraq, farsdilli yaradıcılığının daha 
yaxşı tədqiq olunmasına baxmayaraq, burada da yeni tədqiqatlara ehtiyac 
duyulur. Zənnimcə, hətta dünya ədəbiyyatında belə dərin fəlsəfi fikirlərə malik 
bir şair kimi tədqiqatçıların maraq çərçivəsində olan bu şairin yaradıcılığındakı 
boşluqları doldurmaqla, totalitar bir rejimdə bu sahədə böyük işlər görmüş 
alimlərimizin başladıqları işi ləyaqətlə davam etdirməklə həm Xaqaninin, həm 
də vaxtilə onun əsərlərinin tədqiqi ilə məşğul olmuş mərhum alimlərimizin 
ruhunu şad etmiş olarıq. 
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E.Zeynalova 
 

The comments of two bayts from the poem  
“Tuhfatul al-Irakeyni” 

S u m m a r y 
 

This article refers to the "white spots" observed in the study of creativity 
Khaqani, one of the most brilliant representatives of Azerbaijani literature. It 
was conducted comparison of the two translations and comments bayts from 
the poem "Tuhfatul al-Irakeyni" taken from various editions of selected works 
of Khagani. New comments on these bayts were presented, which are directly 
connected with the verses of the Koran. 

The conclusion drawn on the basis of the study confirms necessity for 
repeated investigations for works of Khagani at the present stage. 

 
Э.Зейналова 

 
Комментарий двух бейтов из поэмы  

«Тухфатуль аль-Иракейни» 
Р е з ю м е 

 
В данной статье говорится о «белых пятнах», наблюдаемых в 

изучении творчества Хагани Ширвани, одного из блестящих 
представителей азербайджанской литературы. Проводится сравнение 
переводов и комментариев двух бейтов из поэмы «Тухфатуль аль-
Иракейни», взятых из различных изданий избранных произведений 
Хагани. Представлены новые комментарии к этим бейтам, которые 
непосредственно связаны с аятами Корана. 

Результаты работы подтверждают большую необходимость 
повторного исследования произведений Хагани на современном этапе. 
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