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Nərmin ƏLİYEVA  
 

HAFİZƏQƏDƏRKİ KLASSİK ƏDƏBİYYATIN  
ŞƏHRİYAR YARADICILIĞINA TƏSİRİ 

 
Açar sözlər: Klassik poetik irs, Şəhriyarın sələfləri, Qətran Təbrizi, 

Mövlana, Xaqani Şirvani, Firdovsi, Sədi və b.  
Key words: classical poetic heritage, predecessors of Shahriyar, Gatran 

Tabrizi, Khagani Shirvani, Firdovsi, Movlana, Saadi and others 
Ключевые слова: классическое поэтическое наследие, 

предшественники Шахрияра, Гатран Тебризи, Хагани Ширвани, 
Фирдовси, Мовлана, Саади и мн. др.  

 
Şərq poeziyasının qüdrətli qələm sahibi olan, görkəmli Azərbaycan şairi 

Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın yaradıcılığını araşdıran bir çox müəlliflər öz təd-
qiqatlarında şairin klassik irsə münasibətinə, qədim və orta çağın bitib-
tükənməyən intəhasız fikir və poeziya xəzinəsinin onun şeirinin forma və ide-
ya-məzmun baxımından kamilləşməsindəki və formalaşmasındakı roluna, 
müraciət etdiyi sənətkarların yaradıcılıq xüsusiyyətlərinin ustad qələm sahibi-
nin əsərləri ilə müqayisəli təhlilinə, bədii-poetik müstəvidə onun ənənə və 
varislik prinsipini özündə ehtiva edən özünəməxsus sənətkarlığına da yeri 
gəldikcə toxunmuş və bu barədə fikir və mülahizələr söyləmişlər. İstər Avropa, 
istər rus-sovet, istərsə də farsdilli və azərbaycandilli ədəbi tənqid şairin yara-
dıcılığını təhlil edərkən ilk növbədə onu klassik irs üzərində yüksəlmiş XX 
əsrin ən istedadlı şairləri sırasına daxil etmiş və bütövlükdə Şəhriyarı Yaxın 
Şərq ədəbiyyatının güzgüsü adlandırmışlar. Doğrudur, farsdilli ədəbiyyatşünas-
lıqda Şəhriyar barədə yazılmış elmi məqalələr təhlildən çox esse ruhlu bədii 
mətn və lirik ricətli ovqat yazısı xarakteri daşısa da, həmin əsərlərdə şairin 
yaradıcılığına ciddi təsir göstərmiş bir çox klassiklərin, xüsusilə də Firdovsi, 
Nizami, Qətran Təbrizi, Xaqani Şirvani, Sədi, Hafiz, Mövlana, Şəms Təbrizi, 
Məhəmməd Füzuli, Saib Təbrizi, Seyid Əzim və bu kimi söz nəhənglərinin 
adlarını çəkmiş, fərqli və oxşar cəhətləri qeyd etmişlər. Məsələn, Nikəndiş 
Nobər adlı müəllif Şəhriyara həsr etdiyi bir məqaləsində yazır: “O, (Şəhriyar)... 
Mövlananı, Şəms Təbrizini, Səlahəddin və Hüsaməddini əzəli gözəllik simvolu 
seçmişdir”. Sənətkarın yaradıcılığını şərti olaraq mərhələlərə ayıran məqalə 
müəllifi şairin qoca çağında yazdığı şeirlərini “Hafizin simvolik səpkisində 
deyil, Sədinin işıqlı səpkisində qələmə aldığını” qeyd etmişdir [2, 31].  

Şəhriyar əsasən əruz vəznində, köhnə səbkdə yazırdı, klassik janrlara 
əsaslanırdı... Ancaq onun məzmuna uyğun çevik, oynaq forma seçməsi, 
əsərlərini klassik janrlarda yazsa da, onların dilinin sadə, aydın və yığcam 
olması bu dövrün ədəbi tənqidi tərəfindən xüsusi qeyd edilirdi.  

Dövrün ədəbiyyatşünaslığı farsdilli ədəbiyyatı ən qədim dövrdən XX 
əsrin 30-40-cı illərinə qədərki və ondan sonrakı dövr adı ilə iki tarixi mərhələyə 
böldü. Bununla da sanki klassik dövrlə yeni dövrün sərhədlərini yenidən müəy-
yənləşdirdi. Biz burada ona görə “yenidən” deyirik ki, farsdilli ədəbiyyatın 
digər tarixi dövrləşməsi də vardır: məsələn, görkəmli şərqşünas alim 
Y.E.Bertels “Fars ədəbiyyatı tarixi oçerkləri” adlı əsərində fars ədəbiyyatını üç 
dövr üzrə bölmüşdü: 
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1. XIX əsrə qədərki ədəbiyyat; 
2. XIX əsr ədəbiyyatı; 
3. XX əsr ədəbiyyatı [6, 37]. 
Digər İran alimləri isə bunu aşağıdakı kimi qruplaşdırırlar:  
1. X-XV; 
2. XVI-XIX; 
3. XX əsr və sonrakı dövr [6, 38-39].  
Məftun Əmini adlı müəllif isə bu bölgünü farsdilli ədəbiyyatın ideya-

məzmun xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirərək yazır: “Ümumi şəkildə İranın 
ədəbiyyat tarixini üç dövrə bölmək olar: Hafizəqədərki dövr, ondan sonrakı 
dövr və XIV əsrin birinci yarısından başlayaraq bu gün də davam edən dövr”. 
Müəllif Hafizəqədərki dövr haqqında danışmır, lakin Hafiz və ondan sonrakı 
dövrü ədəbiyyatın tənəzzül mərhələsi kimi xarakterizə edir və bunu aşağıdakı 
kimi izah etməyə çalışır: “Əslində, bu tənəzzülə Hafizdən başqa heç kəs 
səbəbkar deyildi. Çünki onun mənəvi nüfuzu və sözlərindəki cazibə, deyim 
tərzi ondan sonra gələn bütün şəxsiyyətlərin sənətini keyləşdirdi və təqlid 
turşusuna batırdı, əritdi və onları borclu qoydu” [2, 31].  

Müəllif sonda ədəbiyyatı yalnız Şəhriyarın bu tənəzzüldən xilas etdiyini 
bildirərək yazır: “Xoşbəxtlikdən gözləri yollara dikilənlərin intizarı uzun müd-
dət davam etmədi. Cəmiyyətin ehtiyaclarından doğan və zamanın canlı hadisəsi 
olaraq belə bir varlıq meydana gəldi. Onun Şəhriyar adı və həyəcan doğuran 
qəzəlləri ədəbi mühitdə, hətta küçə və bazarlarda əks-səda doğurdu. Şeir və 
şairlik rövnəq tapdı, yeni doğulacaq nütfənin yolu sona çatdı” [2, 76-77].  

Şəhriyarın yaradıcılığı həm forma, həm də məzmun baxımından klassik 
irs üzərində yüksəlmiş, onun ən yaxşı ənənələrini mənimsəmiş və onu yeni 
misilsiz poetik nümunələrlə zənginləşdirərək özünəməxsus bir poeziya məktə-
binə (şairin özü bunu “məktəbi-Şəhriyar” adlandırmışdır) çevirmişdir. Bu 
məktəbin poetik hüdudları X əsrdən və ondan da əvvəl başlayıb, bütövlükdə 
XX əsri, yeni şeirin formalaşmasına, onun milli ruh, milli mahiyyət kəsb etmə-
sinə qədərki nəhəng bir tarixi mərhələni ehtiva edir. Qulamhüseyn Beqdeli 
Şəhriyar yaradıcılığının bu cəhətini nəzərə alaraq yazırdı: “Şəhriyar şeirində 
Nizami, Əvhədi, Hafiz, Salman Savəci kimi klassiklərin hünər zirvəsini gör-
mək olar və eyni zamanda Şəhriyar şeirinin yeniliyi, sadə, rəvan və xəlqiliyi ilə 
həmin klassik nəzm ustalarından seçilir” [5, 20]. 

Şəhriyarın klassik sələfləri deyiləndə, burada təkcə şairlərin, ədəbiyyat 
adamlarının nəzərdə tutulması düzgün deyil, Şəhriyar öz poetik fütuhatında 
yeri gəldikcə ilahiyyat, fəlsəfə, astronomiya və s. kimi elmlərin də nailiyyətlə-
rindən istifadə edir, köhnənin üzərində özünün yeni mülahizə və “nəzəriyyə”-
lərini irəli sürür. Bu mənada onun müraciət etdiyi, irsindən bəhrələndiyi 
sələfləri iki qismə bölmək olar: bir tərəfdə İmam Qəzali, İbn Sina, Sədrəddin 
Şirazi, Fəxrəddin Razi, Şeyx Əbu Səid, Cüneyd Bağdadi, Bəyazid Bəstami, 
Şeyx Əhmədi Cam Cindəri, Əbül-Xeyr Meyhəni, Nəsirəddin Tusi, Bəhmənyar 
və digər alim və ilahiyyatçıların zəngin dini, fəlsəfi və elmi irsi, digər tərəfdə 
isə onun poeziyasına qol-qanad və ruh vermiş, Rza Bərahəninin dediyi kimi, 
“onların texniki və quruluş” baxımından mükəmməlliyində rol oynamış klassik 
ədəbiyyat nəhəngləri dayanırdı.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Şəhriyarın ecazkar poeziyası klassik irsin, 
klassik ədəbiyyatın ən yaxşı ənənələri üzərində yüksəlmişdir. Qızı Şəhrizad 
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Behcət Təbrizi “Şəhriyarın şəxsi həyatı barədə deyilməmişlər” adlı məqalə-
sində haqlı olaraq onun klassik ədəbiyyatın ən yaxşı nümunələrindən 
bəhrələndiyini bildirir və şairin uğurunun kökündə məhz bu faktın dayan-
dığını diqqətə çatdırır. O yazır: “...Onun sözlərində Firdovsi şeirinin yüksək 
poetik ruhu, Nizaminin məclislər bəzəyi və bədii lövhələr yaradan şeirləri, 
Sənai şeirinin hikməti, Mövləvinin irfanı, Sədi nəfəsinin incəliyi və nüfuzu, 
Hafiz qəzəllərinin yığcamlığı, siqləti, sədaqəti, bunlarla yanaşı sirləri, İrəcin 
daxilindən gələn vəhşi yanğıları, hətta səlisliyi və sadəliyini tam şəkildə 
seçmək olar” [2, 10]. 

Klassik poetik irsdən bəhrələnmə Şəhriyar şeirində üç məzmun 
istiqamətində özünü göstərir: 

1. Firdovsi, Nizami və Sədi ənənələri üzərində yüksələn və daha çox 
humanizm, vətənpərvərlik və didaktik-əxlaqi ideyaları təbliğ edən epik-
romantik əsərlər; 

2. Sənai, Hafiz, Rumi, Füzuli və digər şairlərin mistik poeziyasının təsiri 
ilə ərsəyə gəlmiş irfani şeirlər; 

3. Bir də XX əsrin əvvəllərinə aid mütərəqqi qələm sahiblərinin (Tofiq 
Fikrət, M.Ə.Sabir, Məhəmməd Hadi, Abbas Səhhət və b.) inqilabi ideyalarının 
təsiri ilə yazılmış mübariz şeirlər.  

Beləliklə, Şəhriyar, yeri gəldikcə, yeni əsrin ictimai-siyasi münasibət-
lərinin, inqilabi mərhələnin özünəməxsus qanunlarının diktəsi ilə yaranan və 
formalaşan ədəbi cərəyanlara baş vurur, zəmanənin şeirlərini də yazırdı, lakin 
o, hər şeydən əvvəl, klassik ənənələr üzərində yüksələn özünəməxsus bir poezi-
yanın bayraqdarı idi. Bəri başdan onu da qeyd edək ki, şərti xarakter daşıyan 
yuxarıdakı istiqamətlərdən heç biri digərini inkar etmir, əksinə, onlar ümumi 
şəkildə Şəhriyar poeziyasının xarakterik xüsusiyyətlərini, ümumi üslub və dəst-
xəttini özündə ehtiva edərək, onu bitkin bir məktəb kimi təqdim edirdi. Bu 
cəhəti biz onun Mövlananın 750 illik yubileyinin qeyd olunduğu günlərdə 
qələmə aldığı “Mövlana dər xanegahe-Şəms Təbrizi” (“Mövlana Şəms Təbrizi-
nin xanəgahında”) adlı 123 beytlik məsnəvisində daha aydın görürük. Şəhriyar 
bu şeirdə öz sənət sələflərinin hamısını bir araya gətirir, onların hər birinin 
ədəbiyyatda yerini və üslubunu, özünəməxsus yaradıcılıq xüsusiyyətini ustalıq-
la ümumləşdirir və eyni zamanda həmin şeirə zəmanənin də problemlərini, 
şairin “könlünü viranə qoyması” faktını da əlavə edir və təbrizliləri qeyrətə 
çağırır: 

 کنيد غيرت تبريزيان امشب ای
 زنيد باال معرفت آستين

[9, 808]. 
Bu gecə, ey təbrizlilər, qeyrət göstərin,  
mərifətin qolunu çırmalayın. 
 

Ümumiyyətlə, Şəhriyar poeziyasına xas olan başlıca xüsusiyyət ondan iba-
rətdir ki, onun şeiri tarixi mövzuda, yaxud konkret hər hansı bir hadisə ətra-
fında süjetli və ya süjetsiz şəkildə yazılmasından asılı olmayaraq, epik nəqlçilik 
təsiri bağışlamır, lirizm burada “əhvalatçılığı” öz içində əridir, ona incə, 
ecazkar ruh verir. Həmin xüsusiyyəti şairin yuxarıda adını çəkdiyimiz məsnə-
visində daha aydın görürük. Şairin “dilbərlər məkanı” adlandırdığı təxəyyül 
aləminə görün kimlər gəlir: Mövlana Cəlaləddin Rumi, Sədi Şirazi, Firdovsi, 
Nizami Gəncəvi, Şeyx Mahmud Şəbüstəri, Şah Nemətullah Vəli, Saib Təbrizi, 
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Əməq Buxari, Hümam Təbrizi, Bəhaəddin Amili, Sənai Qəznəvi, Əbülfeyz 
Feyzi Dəkəni, Əmir Xosrov Dəhləvi, Rudəki Səmərqəndi, Şeyx Fəridəddin 
Əttar, Əbdürrəhman Cami və b. Şair öz məsnəvisində həmin sənətkarların 
hamısını bir araya gətirir, onların hər birinin tarixdəki yerini və yaradıcılıq 
xüsusiyyətlərini bir neçə beytdə ümumləşdirir.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Şəhriyar özünü nə qədər Hafizin sənət 
yolunun davamçısı adlandırsa da, o, Hafizəqədərki ədəbiyyatın – Firdovsi, 
Əsədi, Əscədi, Qətran Təbrizi, Xaqani, Nizami, Sədi və bu kimi böyük söz 
ustadlarının irsindən də yaradıcı şəkildə faydalanmışdır. O, Qətran sənətindəki 
doğma mühit və ana təbiətə bağlılıqdan, Xaqani azadsevərliyindən, Nizami 
humanizmindən bəhrələnmiş, ənənə ilə təkcə forma və janr baxımından deyil, 
həm də məzmun baxımından bağlanmışdır.  

Əvvəla qeyd etməliyik ki, Şəhriyar sabaha keşməkeşli tarixdən baxa bildiyi 
kimi, bugündən də tarixə ibrət gözü ilə baxmağı bacarır və ictimai-fəlsəfi 
mülahizələrini məhz keçmişlə gələcəyin qarşılıqlı münasibətləri əsasında izah 
etməyə çalışır. Bu məqamda o, böyük Xaqani ilə xeyli yaxınlaşır, onun kimi 
tarixi bir ibrət məktəbi olaraq görürdüsə, tarixdən çıxan məntiqi nəticəyə fərqli 
emosional münasibətdə bu iki sənətkar qarşı-qarşıya gəlir, tamamilə əks 
mövqelər nümayiş etdirirlər. Məsələn, vaxtilə Sasani hökmdarlarının təmtəraqlı 
həyat sürdükləri “Mədain xərabələri”ni görən və təsvir edən Xaqanidə şahlığa 
qarşı bir daxili qəzəb və nifrət hissi özünü büruzə verirsə, bənzər səhnəni təsvir 
edən Şəhriyarda bunun əksini – acıma, təəssüf hislərini daha aydın görürük. 
Şəhriyar “o mülkün, o taxt-tacın dağılmasını” ürək ağrısı ilə təsvir edir, sanki 
tarixə ağı deyir. Lakin Xaqani acımır, “xarabalıqlar”ı ədalətsizliklərin cavabı 
hesab edir. Bunu şairin “Seçilmiş əsərləri”nə “Xaqani Şirvani və ədəbi irsi” 
adlı ön söz yazmış professor Xəlil Yusifli də qeyd etmişdir: “Mədain xərabələri 
şairi dərin, sarsıdıcı, ibrətli düşüncələr aləminə aparır. Şairin nəzərində Məda-
inin xərabələri ibrət aynasıdır... İndi yerlə yeksan olmuş bu dilsiz xərabələr bir 
vaxt dünyaya meydan oxumuş, bir çox şahlar bu astanaya baş əymişlər: təbiətin 
bu amansız qanunu şairi həm kədərləndirir, həm sevindirir. Ona görə ki, 
Mədaini bu günə qoyan amansız qanunlar zalım şahları, onların zülmün ərşə 
dayandığı saraylarını da amansızlıqla məhv edəcək, heçə çevirəcəkdir. Xaqani 
Mədainin məhv olması səbəbini araşdırır... və qəsidə bütünlüklə bu sualın dərin 
poetik cavabından ibarətdir (4, 7].  

Beləliklə, Xaqani mütəfəkkir şair kimi Mədainin məhvini, Kufə və Bağda-
dın yüksəlişini dialektikcəsinə izah edir, bülbülü bayquşun, nəğməni növhənin 
əvəz etdiyini heyranlıq və təəccüblə yox, ibrətlə qarşılayır... Zalım hökmdar-
lara qarşı şairin xəbərdarlığı burda nə qədər də təsirlidir: “Biz ədl sarayıykən 
zülm ilə xarab olduq, zalımlar olan qəsrə gör neyləyəcək dövran?” Zalım 
hökmdarlar humanist Xaqaninin ən çox nifrət etdiyi personajlardır. Şairin bu 
ecazkar qəsidəsi birinci növbədə onlara xəbərdarlıq kimi səslənir” [8, 9].  

Müqayisə üçün hər iki sənətkarın eyni mövzudakı şeirindən bir hissəni 
burada vermək yerinə düşər. Xaqani yazır: 

 

 هان ای دل عبرت بين از ديده نظر کن هان
 ايوان مدائن را آيينٔه عبرت دان
 يک ره ز ره دجله منزل به مدائن کن
 وز ديده دوم دجله بر خاک مدائن ران
[8, 168]. 
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Ey ürək, gördüyündən ibrət götür, bax,  
Mədain eyvanını ibrət aynası bil.  
Bir dəfə Dəclə yoluyla Mədainə yol eylə,  
gözündən ikinci Dəclə tök Mədain torpağına.  
 
Şəhriyar da, öz klassik sələfi kimi, zamanın hər şeyi məhv etdiyini, çox 

tacları başdan saldığını, taxtları yerlə yeksan etdiyini, Şirinin gəlin otağını 
Xosrov üçün “mədfən”ə çevirdiyini, Daranın “bitdiyi günü” İskəndər üçün toy 
məclisi elədiyini xatırladır, lakin o, bunu ürək ağrısı ilə, göz yaşı ilə yada salır. 

  
 کجا است تخت سکندر کجا است افسر دارا
 از اين جهت بخوانيد بيوفائ دنيا
 زمانه مدفن خسرو کند زحجله شيرين
 زمانه تربت ليلی کشد بديده مجنون

[9, 125]. 
 
Hanı İsgəndər, hanı Daranın tacı,  
Bundan dünyanın vəfasızlığını oxuyun,  
Zəmanə Şirinin gəlin otağını Xosrov üçün dəfn yeri elədi,  
Zəmanə Leylinin türbəsini Məcnunun gözü önünə çəkər.  
Keçmiş tarixin əzəmətindən danışanda o, böyük Firdovsi kimi, həmasə 

dastanları üslubuna keçir, vətənpərvərlik və şücaəti, mərdlik və cəngavərliyi 
tərənnüm edir. Şəhriyar bu “tuslu qoca”dan yaradıcı şəkildə bəhrələnir, onun 
“Şahnamə”sindən götürülmüş süjetləri, hekayət və rəvayətləri yeni dövrün 
məzmun və mahiyyəti baxımından elə poetikləşdirir ki, oxucu onları müasir 
həyatın problemi kimi qəbul edir. Lakin çox təəssüf ki, Şəhriyarın bu nəhəng 
sənətkara ehtiramı, Firdovsi yaradıcılığına məhəbbəti müxtəlif zamanlarda 
millətçilik bəlasına tutulmuş “fars nəzəriyyəçiləri və ədəbiyyatçıları” tərəfin-
dən düzgün anlaşılmamış, onun Şərqin bu böyük şairinə sevgisi “farsa sitayiş 
və fars milli ruhuna tapınmaq arzusu” kimi qələmə verilmiş və şairin misraları 
türk əleyhinə “fakt” kimi təfsir edilmişdir. Əslində, Şəhriyar Firdovsinin fars 
şovinizmini, fars millətçiliyini deyil, vətənpərvərliyini, qəhrəmanlıq çağırışla-
rını alqışlayır, onun möhtəşəm epik səhnələr yaratmaq qüdrətinin, poetikasının, 
bədii sənətkarlığının vurğunudur.  

 شعر فردوسی ار نه موزون بود
 کی بدين حسن روز افزون بود

 شاهنامه اگر نبود سرود
 نغمه ملی و سرود نبود

[9, 674]. 
Firdovsi şeiri poetik olmasaydı, bu gözəllik necə günbəgün artardı, əgər 

“Şahnamə” sürud (himn) olmasaydı, milli nəğmə və sürud olmazdı. 
  
Şəhriyar “Şeir və hikmət” qəsidəsində Firdovsinin İran ədəbiyyatı və İran 

xalqı qarşısındakı xidmətlərini dəyərləndirməklə, bu yolla yeni nəslə vətənpər-
vərlik ruhu aşılamaqla bərabər, həm də işğalçılıq müharibələrinin mənasızlı-
ğını, “gəldi-gedər və Süleymana qalmayan dünyada” şahların, hökmdarların 
deyil, sözün, sənətin, böyük ədəbiyyatın cavidan olacağını bildirir. Ustad Fir-
dovsinin əbədiyaşar “Şahnamə”si üzərində yüksələn Şəhriyar vətənpərvərliyi, 
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xalqsevərliyi onun bütün yaradıcılığı boyu davam etmiş, “Heydərbabaya 
salam”da konkretləşmiş, milliləşmiş, Güneydə azərbaycançılıq “hoviyyət”inin 
(milli kimliyinin) formalaşmasında son dərəcə böyük rol oynamışdır.  

Ustadın “Şeir və hikmət”, “Firdovsi”, “Mənzumeyi-bolənd dər zekre-
məfaxere-ədəb və honəre-İran” və s. əsərlərində İranın keçmiş əzəməti, 
möhtəşəmliyi ilə fəxr edən şair Təbrizə qayıdıb gələndə “Tehranın qeyrəti yox 
Şəhriyarı saxlamağa, gəlmişəm Təbrizə ta yaxşı-yaman bəllənsin” deyir. Bax-
mayaraq ki, vaxtilə İran ümummilli marağından çıxış edən şair hətta Firdovsi 
kimi İran təəssübü altında ərəblərə mənfi münasibətini gizlətmir, qədim böyük 
mədəniyyəti məhv etməkdə onları ittiham edir, İslamla ərəbi bir-birindən 
ayırır, susmar yeyən ərəbə dünyaya ağalıq qismət etdiyinə görə çərxi-fələyi 
günahlandırır. Fikrimizi aydınlaşdırmaq üçün həm Firdovsinin, həm də 
Şəhriyarın əsərindən bir hissəni təqdim edirik. Şəhriyar yazır: 

 
 صحرايی وسوسمارخاران عرب
 حاکم نسزد به مهد سيروس کبير
 اين ظلم و ستم کجا و اسالم کجا
 اسالم حق است و حق به حقدار دهد
 بيش از همه در تمدن اسالمی
 ماييم سهيم
[9, 975]. 

 
Səhrada yaşayan və kərtənkələ yeyən ərəb böyük Siriusun beşiyinə hakim 

olmaz. Bu zülm və sitəm hara, İslam hara? İslam haqdır və haqq haqlıya 
verilər. İslam mədəniyyətində hamıdan öncə bizim payımız var. 

  
Məlum olduğu kimi, X əsrdən başlayaraq Yaxın Şərqdə şüubiyyə adlı 

ərəb olmayanların ərəblərə qarşı etirazı meydana çıxdı. Şəhriyarın da qeyd 
etdiyi kimi, “kərtənkələ yeyib, dəvə südü içib, ayaqyalın səhralarda dolaşan” 
ərəblərin işğal etdiyi ölkələrdə mədəniyyət ocaqlarını dağıtması, qədim kitab-
ları yandırması, inkişaf etmiş dövlət quruluşlarını məhv etməsi qeyri-ərəblərin 
ciddi müqavimətinə səbəb olurdu. Bu motiv Firdovsi yaradıcılığında xüsusi 
qabarıq şəkil almış və milli mövqe onun əsərlərində mübarizə sürudu (himni) 
kimi səslənmişdir. Bu mənada onun “Şahnamə”sini həmin hərəkatın ideya 
mənbələrindən biri də hesab etmək olardı. Firdovsi böyük mədəniyyətlərin 
məhvini ürək ağrısı ilə qarşılayır, buna görə çərxi-gərduna lənət yağdırırdı: 

 
 و سوسمار ز شير شتر خوردن
 عرب را به جايی رسيده است کار
 که تاج کيانی کند آرزو

 تفو برتو ای چرخ گردون تفو
 دريغ است ايران که ويران شود

 کنام پلنگان و شيران شود
 
Dəvə südü (içən) və kərtənkələ yeyən ərəbi gör iş hara aparıb çıxarmışdır 

ki, Kəyan tacını arzu edir. Tfu sənə, ey çərxi-gərdun! Təəssüf ki, İran viran 
oldu, pələnglər, şirlər kanı oldu. 
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Göründüyü kimi, Şəhriyarın vətənpərvərlik, tarixi keçmişə məhəbbət 
duyğuları Firdovsi ənənələri üzərində yüksələrək formalaşmış və onu bütün 
İranın sevimlisinə çevirmişdir. Firdovsi yaradıcılığına xüsusi ehtiram bəsləyən 
Şəhriyarın bu duyğularının kamilləşməsində digər bir şairin də – Ünsürinin də 
əhəmiyyətli rol oynadığını görürük. Şəhriyar onun da Firdovsi ilə taleyinin 
oxşar olduğunu bildirir və hər ikisinin həqiqi dəyərini almamasına təəssüflənir. 
Firdovsi kimi, vətəninin tarixi keçmişi ilə qürur duyan Ünsüri də İran milli 
ruhunun formalaşmasında xüsusi xidmətləri olan şairdir.  

 
 يک چنين مرد بود در غم جان
 عنصری از طال زدی فنجان
 زانکه او مدح، راه دستش بود
 وان زر وگنج ناز شسش بود
 نيست اين رخنه، سازگار رفو
 ای بر تو تفو روزگار تفو
 آری اوضاع دهر اين بوده

ين بودهدهر تا بوده اين چن  
[9, 715]. 

 
Canın qəmində belə bir kişiydi, Ünsüri qızıldan fincan düzəltdi. Mədh 

yolu onun əlində olduğu üçün əlini qızıl və xəzinə ilə yuyurdu. Bu, bir deşik 
deyildir, uyğun yamaqdır. Tfu sənə, ey ruzigar, tfu. Bəli, dünyanın gedişi belə 
olmuş, dünya nə qədər olmuşsa, belə olmuşdur. 

 
Göründüyü kimi, Ünsürinin də tarixi proseslərə yanaşması Firdovsinin 

münasibəti kimidir. Ünsüri də Firdovsi, Xaqani kimi, hökmdarların ədalətsizli-
yinə etiraz edərək saraydan üz döndərir, xalqın yanına qayıdır. Şəhriyar bu 
şeirdə Firdovsidən bizə tanış olan məşhur تفو برتو ای چرخ گردون تفو ifadəsini 
“çərxe-gərdun”u “ruzigar”la əvəz edərək eynilə işlətmişdir. Bu sənətkarların 
yaşadıqları tarixi şəraitlərin oxşar olması onların dünyabaxışlarının və yaradı-
cılıqlarının başlıca məziyyətlərinin bəzən analoji xüsusiyyətlərə malik olması 
ilə nəticələnir. Şəhriyar onların – Xaqani, Firdovsi, Ünsuri kimi böyük söz 
sahiblərinin yaradıcılığındakı humanizm, xəlqilik, insanpərvərlik, vətənpərvər-
lik ideyalarını yaradıcı şəkildə davam etdirməklə bərabər, dünyaya, həyatın 
ziddiyyətlərinə, kainatın səbatsızlığına klassik yanaşmanı da müasir müstəvidə 
mükəmməl bədii vasitələrlə ifadə etmişdir.  

Dahi ustad Şəhriyar didaktik ədəbiyyata və onun əsas nümayəndəsi olan 
Sədiyə də böyük ehtiramla yanaşır, bir çox məqamlarda “Gülüstan” və “Bus-
tan” kimi misilsiz əsərlərin müəllifi Sədi ilə birləşir. Şəhriyarın da əksər 
məsnəvilərinin sonu nəsihətlə, aforizm səciyyəli ibarə və xəbərdarlıqla 
yekunlaşır: 

 
 از گلستان که الله خيزتر است

 زتر استشيخرا بوستان عزي
[9, 750]. 

Lalənin daha yüksək qalxdığı gülüstandan 
Şeyxin “Bustan”ı daha əzizdir. 
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Şəhriyar “Dər barigahe-Sədi” (“Sədinin barigahında”) şeirində böyük 
sənətkarın sözünün qüdrəti ilə sehrləndiyini, bir çox şeirlərini onun şövqü ilə 
yazdığını, əsərlərindən ilham aldığını, bülbül kimi dastan qoşduğunu vurğu-
layır və ustaddan xeyir-dua, mənəvi kömək istəyir. Çünki o, bir ümmandır, 
insanlığı divlərin əsarətindən xilas edir, ruhun tənzimləyicisi odur. Şair onun 
yeddi əsr yatmasını məqbul hesab etmir və Reydən onu görmək üçün Şiraza 
gəldiyini bildirir. Onun “Gülüstan”ından ətəklə gül aparmaq kifayət deyil, 
Sədinin getdiyi karvana qoşulub onunla getmək lazımdır. 

  
 سعديا، از باب عشقت در گلستان آمديم
 بوستانت ديده، چون بلبل به دستان آمديم
  ميزبان هفت قرن ما! خدا را خواب بس

 خيز کز ری تا به شيرازت به مهمان آمديم
 

[9, 345]. 
 
Ey Sədi, sənin eşq qapından “Gülüstan”a gəldik, 
“Bustan”ını görüb, bülbül kimi dastan dedik.  
Yeddi əsrlik mizbanımız, sən Allah, bəsdir yatdığın, 
Qalx ki, Reydən Şiraza qonaq gəlmişik.  
 
Şəhriyar “Səhənd və şeiri-azəri” əsərində Sədini sevdiyi Hafizlə (o, bura-

da özünü Hafizin davamı kimi təqdim edir) yanaşı qoyur, sonrakı dövrlərdə 
ədəbiyyata gələnlərin çoxunun onların yanında yerinin olmadığını bildirir.  

 
 در اين آخرالزمان بسياری آمده است

 ينهابه شعر سعدی و حافظ محل نداشتکا
[9, 1373]. 

 
Şəhriyar Azərbaycan dilində yazdığı şeirlərdə də Sədinin “baği-Gülüs-

tan”ının həşrədək solmayacağını söyləyir. Zaman keçdikcə Sədinin nəsihətlə-
rinin əbədi təlim məktəbi olaraq insanlığın taleyində mühüm rol oynayacağını 
bildirir. Həm də bu məktəb dilindən, dinindən asılı olmayaraq hamı üçün 
xoşbəxtlik və səadət məktəbi rolunu oynayacaq: 

 
Sədinin baği-Gülüstanı gərək həşrə qədər 
Alması səllələnib, xurması zənbillənsin [1, 59].  
 
Bir sözlə, Hafizəqədərki klassik ədəbiyyat Şəhriyarın yaradıcılığında və-

tənpərvərlik, humanizm, insansevərlik, qəhrəmanlıq, cəngavərlik, şücaət və s. 
kimi hislərin formalaşmasında, yeni ideyaların bütövləşməsində, kamilləşmə-
sində mühüm rol oynamışdır. Klassik poeziya həm də Şəhriyarın əsərlərinin 
forma və bədii xüsusiyyətlərinin zənginləşməsi üçün tükənməz xəzinə olmuş-
dur. Şəhriyar klassik irsdən, onun məzmun və forma xüsusiyyətindən bəhrə-
lənərkən bütün hallarda öz yaradıcılıq qüdrətini ortaya qoymuş və bunun 
hesabına XX əsr farsdilli poeziyasında birincilik hüququnu qazanmışdır. Bu 
məqamda V.Q.Belinskinin Puşkinin “Xəsis cəngavər”i ilə bağlı dediyi sözlər 
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yada düşür. Belinski yazırdı ki, ədəbiyyatda yeni heç nə yoxdur, sadəcə böyük 
düha köhnəni yeni etməyi bacarır.  
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Narmin ALIYEVA 
“INFLUENCE OF CLASSICAL LITERATURE ON 

SHAHRIYAR’S CREATIVITY UP TO THE PERIOD OF HAFIZ” 
SUMMARY 

 
The problem of great master’s classical poetical legacy, content and 

form of his poetry is illuminated in the article. At the same time it can be found 
the influence of such coryphaeus as Firdousi, Gatran Tabrizi, Movlana, 
Khagani Shirvani, Saadi and others on Shahriyar’s creative activity.  

 
Нармин АЛИЕВА 

“ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДО ХАФИЗА  
НА ТВОРЧЕСТВО ШАХРИЯРА” 

РЕЗЮМЕ 
 

В статье под названием “Влияние классической литературы до 
Хафиза на творчество Шахрияра” рассматривается классическое 
поэтическое наследие великого мастера, содержание и особенности форм 
его поэзии. В то же время в творчестве Шахрияра можно заметить следы 
творчества таких корифеев как: Фирдовси, Гатран Тебризи, Мовлана, 
Хагани Ширвани, Саади и мн. др.  
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