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I. İŞİN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ
Mövzunun aktuallığı. Orta əsrlər və daha sonrakı dövrlərdə
İran, Azərbaycan, Orta Asiya, Qafqaz, Hindistan, Əfqanıstanda,
Ərəbistanda yaşayan şairlər tərəfindən farsca divanlar yaradılmışdır.
Bu divanlar əsasən ədəbiyyatçı alimlər tərəfindən ədəbiyyatşünaslıq
baxımından tədqiq olunmuşdur. Dil və üslub baxımından olan
araşdırmalar isə bu sahədə azlıq təşkil edir.
Şəhriyarın farsca divanı da dil baxımından tədqiqata cəlb
olunmamışdır. Divanın dil və üslubunu tədqiq etməklə Şəhriyarın
söz sənətindəki qüdrətinin daha yeni səhifələrini açmış oluruq. Bu
səbəbdən Şəhriyarın farsca divanının dil və üslub baxımından
araşdırılmasını şəhriyarşünaslığın, ümumiyyətlə filologiyanın aktual
tədqiqat mövzularından saymaq olar. Heydər Əliyevin dediyi:“
Dahi sənətkarın yaradıcılığının dərindən öyrənilməsi, tədqiq və
tədris edilməsi sənət və elm xadimlərimizin müqəddəs borcudur”.
Bu sözlər Şəhriyar ədəbi irsinin, Şəhriyar mövzusunun
öyrənilməsinin aktuallığını bir daha sübut edir.
Tədqiqat obyekti. Şəhriyarın farsca divanıdır. Tədqiqatda
divanın 2006-cı ildəki nəşrindən istifadə olunmuşdur. Nəşrin
tərtibçisi Həmid Məmmədzadədir. İki cild və 1402 səhifədən ibarət
olan bu divana qəzəl, qəsidə, məsnəvi, qitə, rübai və dübeytilər
daxil edilmişdir. Birinci cild : “Naşirlərin sözü”, “Ustad Şəhriyarın
bioqrafiyası”, “Şəhriyarın bir qəzəlinin şərhi”, “Əziz oxucular
üçün”, “Müqəddimə”, “İran şeirinin üslubları və məktəbləri” ,
“Şəhriyar külliyyatının tərtibi” adlanan yazılarla başlayır. Həmin
cilddə qəzəllər, qəsidələr, dübeytilərə yer verilmişdir. İkinci cilddə
isə məsnəvilər qitələr və aşağıdakı bölgülər verilir: “Şəhriyar
məktəbi”, “Gecənin əfsanəsi”, “Dəniz simfoniyası”, “İslam inqilabı
və Şəhriyar”, “Müxtəlif şeirlər” və s.
Farsca divanlar arasında bu əsərin öz yeri var. Divandakı
məzmun gözəlliyi, bəyan tərzi, fəsahət gücü maraq doğurur.
Şəhriyar bu divanı yazmaqla farsdilli ədəbiyyata dəyərli bir miras
bəxş etmişdir. Divanda farsdilli şeir ənənələri bariz şəkildə əks
olunur. Bununla yanaşı əsər yeni məzmunlar, yeni fikirlərdən xali
deyildir. Şəhriyar şeiri zəngin obraz və ifadə vasitələrinə malikdir.
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Divanda könülə xoş gələn məcaz, istiarə, rəmz, təşbeh və
mübaliğələrdən geniş istifadə olunmuşdur. Divanın tədqiqat obyekti
kimi seçilməsi Şəhriyar yaradıcılığı, onun dil və üslubu haqqında
yeni söz demək imkanı yaradır.
Mövzunun öyrənilmə dərəcəsi. Şəhriyarın farsca divanı dil
və üslub cəhətdən sistemli şəkildə tədqiqata cəlb olunmayıb. Eləcə
də şairin farsca divanının leksikası tədqiq olunmayan sahələrdəndir.
Amma müxtəlif ölkələrdə Şəhriyar yaradıcılığından bəhs edən
tədqiqatçılar qismən dil məsələlərinə toxunmuşlar. Məsələn, İranda
Abdulla Həmidi Bağeri Şəhriyar və xalq danışıq dilindən bəhs
etmiş, Cavad Kərim Nejad Şəhriyarın qəzəllərinin lüğət tərkibində
işlənən, qəzəl leksikası üçün yeni olan sözlərə
və şairin
əsərlərindəki
musiqi terminlərindən bəhs etmiş, Əbülfəz
Əliməhəmmədi “Hafiz be rəvayət-e Şəhriyar” kitabında şairin söz
sənətindən necə istifadə etməsi məsələsinə toxunmuşdur.
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatda əsas məqsəd
şairin farsca divanının lüğət tərkibinin araşdırılması və üslubi
özəlliklərinin müəyyənləşdirilməsidir. Bununla əlaqədar iddiaçı
qarşısında aşağıdakı vəzifələr durmuşdur:
– divan şeiri haqqında ümumi məlumat vermək;
– farsca divan müəlliflərinin müxtəsər xronologiyasının
təqdimi;
– şairin farsca divanın tədqiqatda istifadə olunmuş nəşri
barəsində məlumat;
– divanın lüğət tərkibinin təsnifatını vermək;
– divanın
poetik dilinin
səciyyəvi xüsusiyyətlərini
müəyyənləşdirmək;
– divanda daha çox istifadə olunmuş bədii təsvir və ifadə
vasitələrini göstərmək.
Tədqiqatın metodoloji və nəzəri əsaslarını Azərbaycan,
İran və Türkiyədə şəhriyarşünaslıq sahəsində aparılmış
araşdırmalar, Şəhriyar yaradıcılığını, sənətkarlığını araşdırmış
ədəbiyyatşünas və dilçi alimlərin tədqiqatları və müxtəlif dillərdə
olan nəzəri ədəbiyyat təşkil edir.
Tədqiqatın metodu linqvistik təsnifat və semantik-funksional
analizə əsaslanır.
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Tədqiqatın elmi yeniliyi. Dissertasiya Şəhriyarın farsca
divanının lüğət tərkibinin araşdırılması sahəsində sistemli şəkildə
aparılan ilk tədqiqatdır. Şəhriyarşünaslıqda bu mövzuya
toxunulmayıb.
Dissertasiyada ilk dəfə olaraq Şəhriyarın farsca divanının dil
və üslub baxımından səciyyəvi xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilir,
fars dili leksikası və qrafikası ilə bağlı olan bir sıra məqamlar ilk
dəfə olaraq tədqiqatda öz əksini tapır.
Tədqiqatın nəzəri və təcrübi əhəmiyyəti. Dissertasiya
farsdilli nəzm əsərlərinin dil və üslub baxımından araşdırılmalar,
Şəhriyar irsinin tədqiqində əhəmiyyət kəsb edə bilər. Təcrübi
baxımdan tədqiqat işindən ali məktəblərin Şərqşünaslıq və
Filologiya fakültələrinin proqram, dərslik və dərs vəsaitlərinin
hazırlanmasında, magistratura təhsil pilləsində farsdilli ədəbiyyat
və fars dilçiliyi üzrə xüsusi kursların oxunmasında istifadə oluna
bilər.
Müdafiəyə çıxarılan müddəalar:
- farsdilli divanlar arasında Şəhriyarın farsca divanının zaman
baxımından özünəməxsus yeri var;
- divanda fars dilinin leksik kateqoriyaları tam zənginliyi ilə
əks olunmuşdur.
- divanda
fars dilinin lüğət tərkibinin leksik-semantik
özəllikləri öz əksini tapmışdır;
- fars dilinin qrammatik quruluşuna riayət edilmişdir;
- divannda sadə danışıq dili poetik tərzdə əsərin qayəsinə
daxil edilmişdir;
- şair divanda fərdi üslub nümayiş etdirə bilmişdir;
- divanda şairin doğma ana dilinin nəfəsi duyulur. Bu əsərin
leksik tərkibində türk mənşəli sözlərdə öz əksini tapır.
- divanda bədii təsvir
və ifadə vasitələrinə fərdiliklə
yanaşmış, divan şeiri üçün səciyyəvi olan tərkiblərlə yanaşı yeni
məcazlar silsiləsi yaratmışdır.
Tədqiqatın
aprobasiyası.
Dissertasiya
AMEA
Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun İran filologiyası
şöbəsində yerinə yetirilmişdir. Tədqiqatın əsas məzmunu, elmi
müddəa və nəticələri iddiaçının beş elmi məqaləsində öz əksini
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tapmışdır. Müəllifin mövzu ilə əlaqədar məqalələri Şərqşünaslıq
İnstitutunun «Elmi araşdırmalar», «Şərq filologiyası» və
«Şərqşünaslıq» toplusunda AMEA-nın Ədəbiyyat İnstitutunun
«Filologiya Məsələləri»ində, AMEA-nın Dilçilik İnstitutunun
«Tədqiqlər»ində dərc edilmişdir. Xaricdə mövzuya aid iki məqalə
və tezis dərc olunub. Tədqiqatçı mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanda
və İranda keçirilən Beynəlxalq elmi konfranslarda məruzə ilə çıxış
etmişdir.
Dissertasiyanın quruluşu. Dissertasiya işi giriş, üç fəsil,
nəticə və istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.
II. DİSSERTASİYANIN ƏSAS MƏZMUNU
Girişdə mövzunun aktuallığı əsaslandırılır, problemin işlənmə
dərəcəsi, məqsəd və vəzifələri araşdırılır, elmi yeniliyi, nəzəri və
praktiki əhəmiyyəti göstərilir.
Birinci fəsil - «Divan şeiri» adlanır. Fəsil üç yarımfəsildən
ibarətdir. “Farsdilli divan şeirinin xüsusiyyətləri” adlanan birinci
yarmfəısildə divаn şeirinin xüsusiyyətləri əz əksini tapmışdır.
Divan - şairlərin müxtəlif janrlarda yazdığı əsərlərin
toplusudur. Bu cəhətdən də həm məzmun, həm də forma, həm də
ahəngdarlıq cəhətdən maraqlıdır. Divanda qəzəllər qafiyə və
rədiflərin son hərfinin ərəb əlifbasındakı sırasına uyğun düzülür.
Hər hərfə ən azı bir şeir olması gərəkdir. Divan şeirində qafiyə və
rədifə çox önəmli yer verilir, divan şeiri əruzun müxtəlif bəhrlərini
əhatə edir. Divana qəsidə, (tovhid, minacat, nət, mədhiyyə), tarix,
müsəmmət, qəzəl, müəmma, müfrədlər, azadələr.və s. daxil edilir.
Divan şeiri farsdilli şeirin müxtəlif üslublarının elementlərini
əks etdirir. Bu üslublar dövr cəhətdən Xorasan, İraq, Hind, Bazgəşt
(qayıdış) adı altında tanınır.
Divan şeirində söz sənətinə, bədii ifadə vasitələrinə, bəlağətə
yer verilməsi şeiriyyəti daha da gücləndirir. Divan dili, nəzm
əsərlərindən, islami mənbələrdən, tarixi, fəlsəfi əsərlərdən, təsəvvüf
terminlərindən, frazeologiyadan faydalanan bir dildir.
Divan şeirində Quran ayələri və hədislərdən, peyğəmbərlərin
həyatı haqqındakı məlumatlardan çox istifadə olunur. Bunlar
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“təlmih” vasitəsi ilə daha çox xatırlanır. Yəni müəyyən bir məşhur
hadisəyə işarə olunur. Divan şeirində müəlliflərin fəlsəfə, hikmət,
məntiq, tibb, əczaçılıq, kimya, nücum, riyaziyyat, həndəsə, musiqi,
yuxu yozumu sahəsindəki bilikləri özünü göstərir.
Divan müəlliflərinin bir neçə dil bilməsi də divandakı
ərəbcə şeirlərdə əks olunur. “Müləmmə”ni, yəni bir-birini izləyən
müxtəlif dillərdə olan şeir parçalarını buna misal göstərmək olar.
Divan şeirində eşq mövzusu əsas məqamlardandır. Eşq –
aşiq – məşuq – divan şeirinin əsas qəlibidir. Divan şeirində çox
müraciət olunan digər bir mövzu təbiətdir.
Əli Nihad Tərlan divan şeiri haqqında deyir: “Divan
ədəbiyyatımız mədəniyyət aləminə böyük bir iftixarla qeyd edə
biləcəyimiz bir sənət məhsuludur. Onun içində insan zəkası öz
yolunda vara biləcəyi son mərhələyə varmışdır”. 1
İkinci yarımfəsil “Farsca divan müəllifləri” adlanır. Bu
yarımfəsildə farsca divan müəllifləri sadalanır, divanlar haqqında
qısa məlumat verilir. Farsdilli ədəbiyyatda bir çox divan sahiblərini
sadalamaq olar: Hafiz, Sədi, Rumi, Şəms, Ğaani, Xaqani Şirvani,
Imadəddin Nəsimi, Nəvai, Bədr Şirvani, Həqiqi, Hümam Təbrizi,
Füzuli, Saib, Baba Kuhu Bakuvi, Fələкi Şirvani, Hatif İsfəhani,
Foruği, Fəxrəddin Eraği, Seyf Fərğani, Vəhşi Bafeği, Fəridəddin
Əttar, Marağalı Övhədi, Arif Ərdəbili, Əssar Təbrizi, Pərvin
Etesami, Bahar, Şəhriyar və və s. Bu şairlərin içində gördüyümüz
kimi, Azərbaycan şairləri və ümumiyyətlə
qeyri farslar da az
deyildir. Onların hər biri fars dilində olan ədəbi nümunələrə yaxşı
bələd olmuş, yaradıcılıqlarında müsəlman Şərqində şeir dili olan
fars dilinə müraciət etmişlər. Farsca divan yazanlar arasında
Osmanlı soltanları da olmuşdur. Məsələn:Cəm Sultan (1459- 1495),
Yavuz Soltan Səlim (1466-1520), Qanuni Soltan Süleyman (14941566 ) Muhibi, III Murad (1546- 1594) Muradi, şahzadə Bəyazid
(1525- 1562) Şahi, Əbülfeyz Feyzi (1547-1595) farsca divan
sahibidir. Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, divan şeirinin öz nizamı

1

Tarlan, Ali Nihat, “ Edebiyat Meseleleri” Ötüken Yayınları, İstanbul, 1981, s.82
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var. Farsdilli divan şeirində bütün bu nizamı və divan şeiri
xüsusiyyətlərini görmək olur.
Üçüncü yarımfəsil “Şəhriyarın farsca divanı” adlanır.
Divanda farsdilli şeir ənənələri bariz şəkildə əks olunur. Bununla
yanaşı əsər yeni məzmunlar, yeni fikirlərdən xali deyildir.
Şəhriyarın şeir tərzi zəngin obraz və ifadə vasitələrinə malikdir.
Divanda könülə xoş gələn məcaz, istiarə, rəmz, təşbeh və
mübaliğələr öz əksini tapmışdır.
Şəhriyarın bədii dili ilə fars dilinin lətafətindən yaranan
poetik bir dil divanı daha da oxunaqlı edir. Şairin farsca divanında
sadə bir bəyan, fikir açıqlığı vardır. Ən dərin və mürəkkəb
məzmunlar belə nəfis və aydın şəkildə təqdim olunur. Bəzi
mövzuların bəyanında xalq dilinə yaxınlıq, axıcı şeir vəznlərindən
istifadə xüsusi səmimiyyət yaradır. Divan boyu mövzuya uyğun
vəzn seçimi seyr olunur. Divanın dili divan şeirinin ənənəvi
leksikasını daşıyan bir nəzm nümunəsidir, həm də müasir canlı
danışıq dilinə xas olan ibarələr, ifadələrlə cilvələnən, şirinləşən bir
bəyandır. Şəhriyarın divanda yaratdığı nəfis kinayə, təriz, mübalığə,
təzad, təkrir, nida, sual, təşxis, təşbih, istiarə, məcaz, cinas, xitab və
digər bədii sənət növləri buna misal ola bilər.
Divan ilk dəfə 1930-cu ildə nəşr edilmişdir. Divanın
sonuncu nəşri 2006-cı ilə təsadüf edir. Nəşrin tərtibçisi Həmid
Məmmədzadədir. İki cild və 1402 səhifədən ibarət olan bu divana
qəzəl, qəsidə, məsnəvi, qitə, rübai və dübeytilər daxil edilmişdir.
Divanın yeni nəşrinin məziyyətlərindən biri tanınmış şair
Kərim Məşrutəçi Sönməzin
“Heydərbabaya salam”
şerinin
mənzum tərcüməsinin verilməsidir. Həmid Məmmədzadə məhz bu
tərcüməni digər mənzum tərcümələrdən fərqləndirir. Belə ki, bu
tərcümədə folklor ünsürləri, məhəlli leksika, hecaya məxsus qəliblər
digər tərcümələrə nisbətən daha çox qorunub saxlanılmışdır.
Məliküşüəra Bahar 1930-cu ildə nəşr edilən divanın ön
sözündə yazır: “Şəhriyar böyük və füsunkar bir şairdir. Şəhriyar
böyük şeir ustadıdır. Şəhriyar müasir İran şairlərinin ən böyüyü və
möhtəşəmidir. ... O nəinki İranın, hətta bütün Şərqin iftixarıdır”.
Divanda şairin sələflərinə bəslədiyi ehtiramı əks endirən
şeirlər mühüm yer tutur. Farsdilli poeziyanın bütün sirlərinin
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daşıyıcısı olan Şəhriyar sələflərinin: Firdövsi, Nizami, Sənayi,
Mövlana, Hafiz, Füzuli, Saib və digərlərini dəfələrlə yad edilir.
Şairin sələflərindən bəlağət, hikmət, irfan, incəlik, sadəlik öyrəndiyi
aydın olur. Bütün bunlar onun axıcı, sadə və ifadə tərzində özünü
göstərir. Məxsusən Hafizə verdiyi qiymət maraqlıdır:
2
ﺑﻠﯽ از اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺷﺎﻋﺮ اﮔﺮ زﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺧﻮاﺟﮫ و اوج ﮐﻤﺎل او ﻧﺮﺳﺪ
(Bəli, bu qədər şairlərin arasında əyər məndən soruşsalar,
Deyərəm ki, heç kəs Xacəyə və onun kamal zirvəsinə çatmayıb).
Divanın “ ”ﻣﺘﻔﺮﻗﮫadlanan, müxtəlif məzmunlu şeirləri əhatə
edən hissəsi ustadın müasiri olduğu sənət əhli ilə əlaqələrindən
danışır. Şəhriyar onlardan çoxuna gözəl şeirlər həsr etmişdir. İrəc,
Pərvin, Eşqi, Bahar, Səba, İqbal Azərin ölümünə çox təsirli
elegiyalar yazmışdır.
Divanda aparıcı mövzulardan biri dini mövzudur. Belə
qəzəllər sırasına “( ”ﻣﻨﺎﺟ ﺎتMinacat), “ ( ”ﻗﯿ ﺎم ﻣﺤﻤ ﺪMəhəmməd
qiyamı) , “”ﮐﺎروان ﮐ ﺮﺑﻼ, (Kərbəla karvanı) “”ﯾ ﺎ ﻋﻠ ﯽ, (Ya Əli), “ ﻋ ﺴﯽ و
( ”ﺣ ﻮاریİsa Həvari) , “( ”داغ ﺣ ﺴﯿﻦHüseyn dağı) və s. daxil etmək
olar.
Atəşli bir eşqdən danışan qəzəllər sırasında bunların adını
çəkmək olar: “( ”ﻣﺎه ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهSəfər etmiş Ay) , “( ”ﭘﺮواﻧ ﮫ در آﺗ ﺶAtəşdə
pərvanə) , “( ”ﻏﻮﻏ ﺎی ﻏ ﺮوبQürub qoqası), “( ”ﯾ ﺎر ﻗ ﺪﯾﻢKöhnə dost),
“ ( ”ﺧﻤ ﺎر اﻧﺘﻈ ﺎرİntizar xumarı) , “ ( ” ﻓ ﺮاق ﺗﻮﺷ ﺐSənin fərağ gecən) ,
“( ”ﻧﺎ ﻟﮫ ھﺎی زارAh-zarlı nalələr) və s.
Divanda ilk növbədə Şəhriyar üslubu üçün səciyyəvi olan
sadə, axıcı qəzəllər diqqəti cəlb edir. Belə qəzəllərə misal
aşağıdakıları göstərmək olar: “( ”د ﺳ ﺘﻢ ﺑ ﮫ داﻣﺎﻧ ﺖƏlim sənin ətəyində),
“( ”ﮔ ﻞ ﭘ ﺸﺖ و رو ﻧ ﺪاردGülün dalı-qabağı olmaz), “”ودای ﺟ ﻮاﻧﯽ
(Cavanlıq ilə vida), “ ( ”زﻧ ﺪان زﻧ ﺪﮔﯽHəyat zindanı), “”ﯾ ﺎران دﻏ ﻞ
(Yalançı dostlar) və s. Bu qəzəllər öz səmimiyyəti ilə seçilir.
Digər maraqlı bir məqam Şəhriyarın illər öncə farsca divanın
cildlərinə yazdığı müqəddimələrdir. Bu yazılarda şairin şeir
haqqında elmi, poetik mülahizələri oxucunu məftun edir. Oxucu
üçün aydın olur ki, şerin mayası ilkin növbədə lətif bir təsirə, insan
ruhunu titrətməyə qabil olmasındadır. Bu özünü zahirən, insanın
2
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özündən asılı olmayaraq yaranan göz yaşı, gülüş, təbəssüm,
riqqətdə göstərir. Şair ona bəxş olunan istedadı, şeir ruhunu
digərlərinə çatdırır. Anlayırsan ki, kəlam və cümlə şeirin cismidir.
Hər kəlmə bu cismin bir üzvüdür. Onlarda insan bədəninin
üzvlərində olduğu kimi tənasüb və gözəllik gərəkdir. İnsana libas
gərək olduğu kimi, şeirə də formadan, vəzn və qafiyədən doğan
musiqi gərəkdir. Kamil şeirin cisminin bütün əzaları yerində
olmalıdır.
Şəhriyar bu müqəddimədə Hafizi şirin farsdilli şeirdə
kamillik həddinə çatmış əsrarəngiz
şair adlandırır. Şair
təvazökarlıqla özünün hələ bu həddə çatmadığını söyləyir.
Ehtiramla ustadlarının şeirlərini oxuduqda özündən hələ də razı
qalmadığını qeyd edir.
İkinci fəsil «Divanın lüğət tərkibi» adlanır. Həmin fəsil altı
yarımfəsildən ibarətdir. Birinci yarımfəsil “Sinonimlər” adlanır.
Divan zəngin leksik-semantik xüsusiyyətə malikdir. Əsərinin leksik
tərkibində sinonimlər önəmli yer tutur. Şair divanda bu söz
qrupunun bütün zənginliklərindən uğurla istifadə etmişdir.
Divandakı sinonimlər müxtəlif fonetik tərkibə malik olaraq,
müəyyən bir məfhumun müxtəlif məna çalararını ifadə edir. Şair sinonimlər
vasitəsi ilə müxtəlif məna incəliklərinə nail ola bilir. Ustad divan boyu həm
leksik, həm də üslubi sinonimlərdən uğurla istifadə edir.
Divanda sinonimlər “və” bağlayıcısı ilə daha çox işlənir. “Və”
bağlayıcısı ilə işlənməsi həmin sözlərə diqqəti daha da artırır. Bu da
mənanın vurğulanmasına xidmət edir.
3
ھﺮ ﭼﯿﺰ ﭘﯽ ﺣﯿﺎت وھﺴﺘﯽ ھﺴﺘﯽ ز ﭘﯽ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ
(Hər şey həyat və varlıq üçündür/Həyat da Allahpərəstlik üçündür).
Sinonim qoşalıqlar hər misrada təkrar olunur:
4
ﻋﻤﺮی ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺑﮫ آه وﻓﻐﺎن وﻟﯽ آﺧﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﮔﺮ ﭼﮫ ﺑﮫ آه وﻓﻐﺎن ﮔﺬﺷﺖ
(Ömrü ahu-fəqana həsr etdik, amma axır keçdi, hər çənd ki, ahufəqanla keçdi).

3

1387 ، اﻧﺘﺸﺎرات زرﯾﻦ،  ﭼﺎپ ﺳﯽ و دوم،  دﯾﻮان ﻓﺎرﺳﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﮭﺮﯾﺎر
ﻧﮭﺮانs.803.
4
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Sinonimlərdən istifadə divanda fikrin dəqiq ifadəsinə xidmət
edir, emosionallığı artırır və fars dilinin zənginliyini nümayiş
etdirir. Çox vaxt sinonimlərdə təkrardan qaçmaq üçün istifadə
edirlər.
İkinci yarımfəsil “Antonimlər” Divanında antonim kimi
mətnə daxil edilən nitq hissələrinin zəngin üslubi imkanlarını
izləmək olar. Bunların içində feillər önəmli yer tutur. Şair feil olan
antonimlərdən çox geniş istifadə etməklə divanda təzadlı bir
dinamiklik yaradır.
5
ﺑﺎز دﯾﻮاﻧﮫ دﻟﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮔﻮھﺮی ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﮔﻢ ﮐﺮدم
(Yenə divanə ürəyim deyir:/ “Bir gövhər tapdım və itirdim).
Divanda feil tərkibli idiomatik ifadələrin antonimliyindən
doğan təzadlar az deyildir:  از ﮐﺎر،ﮔﺮه ﺑﮫ ﮐﺎر زدن ≠ ﮔﺮه از ﮐﺎر ﺑﺎز ﮐﺮدن
 ﺷﺎﻧﮫ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ≠ زﯾﺮ ﺑﺎر رﻓﺘﻦ، ( ﮐﻨﺎر ﺷﺪن ≠ ﺑﮫ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪنişə düyün
vurmaq ≠ işdən düyünü açmaq, işdən kənar edilmək ≠iş başına
qayıtmaq, çiyini boşaltmaq ≠yük altına getmək)6.
 ﻛﺴﺎن دﯾﺪه ام ﺑﮫ دوﻟﺖ طﺎق،ﺷﺐ ﻗﻤﺎر
(Gecə qumarda kəslər görmüşəm ki, dövlət içində \ Sübh isə
gədaya dönüb, qəm və dərdlə cütləşib).
Antonim qoşalığının tərəflərinin cəmdə işlənməsi divan üçün
səciyyəvidir:
7
ﭼﻨﺎﻧﺶ ﻧﻌﺮه اي ﺑﺎ ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﺎﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺮ ﺗﻦ زﻧﺪﮔﺎن را ﻣﻮي ﺷﺪ راﺳﺖ
(Ölülərdən elə bir nərə qalxdı ki, / dirilərin tükü biz-biz oldu).
Bunların içində substantivləşmiş isimlər az deyildir: [bədan] –
[nikan], [xuban] – [bədan] pislər - yaxşılar, [piran] - [cəvanan]
qocalar - cavanlar, [pakan] – [napakan].
8
ﺟﺎھﻼن ﺗﺨﻢ ﺟﮭﻨ ّﻢ ﻛﺎﺷﺘﻨﺪ
ﻋﺎﻗﻼن ﺧﺎﻣﻮش و در ﻛﺸﺖ ﺑﮭﺸﺖ
(Aqillər sakit və behişt əkinində / cahillər cəhənnəm tumu əkirlər).
Divanda antonim sözlərdən istifadə edən şair fikrin bədii
ifadəsini daha təzadlı lövhələrlə çatdıra bilir.

5

Yenə orada, s.1106.
Yenə orada, s.347.
7
Yenə orada, s.518.
8
Yenə orada, s.224.
6
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Üçüncü yarımfəsil “Omonimlər” adlanır. Bu sözlər
yazılışına, hərəkələrinə görə eyni, mənasına görə fərqli olur.
Divanda aşağıdakı omonimlərdən daha çox istifadə olunub: ﺗﺎر
[tar] – tel, tutqun ; [ﻗﺮارğərar] – qərar, tab; [ ﻣﯿﺎنmiyan] ara,
bel;[ ﺑﺮbər] – önqoşma, yer); [ دادdad] – verdi, ədalət; دور
[d(o)ur] – uzaq, dövr; [روانrəvan] – gedən, rəvan ;[ ﭼﯿﻦçin] –
Çin, qırış ; [درdər] – qapı, yerlik hal bildirən önqoşma; ﺑﺎز
[baz] – açıq, yenə ; [ ﭼﻨﮓçəng] - çəng (musiqi aləti), əyri,
çəng ; [ ﺗﺮtər] - təzə, sifətin müqayisə dərəcəsi; [ آﯾﻨﮫayine] –
ayna, ayin; [ ﺑﺮbər] – ağuş, üzərinə ; [دمdəm] - ləhzə, nəfəs.
Aşağıdakı beytdə Şəhriyar 3 dəfə “çəng” sözündən
istifadə edib. Omonimin belə yerləşməsi, sanki beytin daşıdığı
“qəm” motivini gücləndirir.
ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮب ﺳﺮﻣﺴﺖ ﭼﻨﮓ را ﻣﻨﮫ از ﭼﻨﮓ
9
ﺑﺰن ﮐﮫ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﭼﻨﮓ ﺷﺪ ز ﻣﺤﻨﺖ دﻧﯿﺎ
(Sən ey mütrüb, çəngi çəngindən (caynağından) vermə / Çal ki,
qamətim dünyanın möhnətindən (əyilib) qırmağa dönüb).
[ﭼﻨﮓçəng]→ 1-ci misra: musiqi aləti və caynaq
[ ﭼﻨﮓçəng] → 2-ci misra: əyri qırmaq
Omonimlərdən istifadə etməklə şair həm də xüsusi təkrar yaradır.
Tam cinas yaradan bu mürəkkəb söz oyunu ustad qələminə məxsus
nəzm gözəlliyidir.
Dördücü yarımfəsil “Onimlər” adlanır. Əsərdə antroponim,
toponim, hidronim, zoonim, kosmonimlər poetik məzmunlar
yaratmaqda maraqlı obrazlar kimi çıxış etmışlər. Bunlar poetik
mətndə maraqlı obrazlar sistemi yaradırlar. Müxtəlif modelli bu
sistem məhz Şəhriyara mənsubdur. Əgər divandakı onimlərdən bir
neçəsinin adını çəksək, onların kimin nəzminə mənsub olduğunun
asanlıqla
müəyyənləşdirmək
olar.
Məsələn:
Dəmavənd,
Heydərbaba, Səhəng, Azərbaycan, Hafiz və s. – bu adları desək,
cavabında “Şəhriyardır” eşidərik Şairin müraciət etdiyi onimlər
onun dünyagörüşündən, fəlsəfi baxışından, maraq dairəsindən xəbər
verir. Bu onimlər həm ədəbi, həm tarixi, həm də kulturoloji
cəhətdən maraqlıdır.
9
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Dördücü yarımfəslin birinci paraqrafı “Antroponimlər”
adlanır. Xüsusi adları əhatə edən antroponimlər divanda maraqlı
leksik-qrammatik kateqoriya təşkil edir.
1. Şairlərin adları:
10
آورده ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی و ﻟﺮﻣﺎﻧﺘﻮف اﯾﻦ ﭘﯿﺎم
از ﺑﺎرﮔﺎه ﺳﻌﺪی و ﺣﺎﻓﻆ زدﯾﻢ ﭘﺮ
(Sədi və Hafizin sarayından qanadlandıq / Tolstoya və Lermontov
ilə bu xəbəri gətirdik).
2. Filosof və alim adları:
11
ﺑﺎ ﻓﻼﺧﻦ ھﻤﮫ آن ﺳﻔﺴﻄﮫ ھﺎ دور اﻧﺪاز ﮔﺮﭼﮫ ھﻤﺴﻨﮓ ارﺳﻄﻮ و ﻓﻼطﻮن ﺑﺎﺷﯽ
(Sapandla torbadakıları uzağa at / əgər Aristotel və Platonla
həmvəznsənsə).
3. Tarixi şəxs adları:
12
ﺳﮑﻨﺪری اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﺎخ دارﯾﻮش آﻣﺪ
ﺧﺰان زرد ﮐﮫ در ﺑﺎغ ﺳﺒﺰ ﭘﻮش آﻣﺪ
(Qızıl xəzan yaşıla bürünmüş bağa gəldi / İgəndərdir ki, Dariyuşun
sarayına gəldi).
4. Dini şəxs adları:
13
اﻣﺎ ﺑﺴﺎ ﮔﺮﮔﺎ ﮐﮫ در رﺧﺖ ﺷﺒﺎﻧﯽ
ﻣﻮﺳﺎ و ﻋﯿﺴﺎ و ﻣﺤﻤ ّﺪ )ص( ھﻢ ﺷﺒﺎﻧﻨﺪ
(Musa, İsa, Mehdi də çobandırlar / amma çoban paltarında olan
qurdlar az deyildir).
5. Musiqiçilərin adları:
14
ﭘﺮوﯾﺰﭼﻮ ﺑﺮ ﺗﺎر ﺑ َﺮ َ د ﺑﺎرﺑﺪی ﭼﻨﮓ از ﭘﻨﺠﮫ َ ﻧﺎھﯿﺪ و ﻧﮑﯿﺴﺎ ﻓﮑ َ ﻨ َﺪ ﭼﻨﮓ
(Pərviz əgər çəng calan Barbəd təki tar çalmağa başlasa / Nahid və
Nəkisanın əlindən çəng yerə düşər).
6. Bədii obrazların adları:
15
زﻣﺎﻧﮫ ﺗﺮﺑﺖ ﻟﯿﻠﻲ ﻛﺸﺪ ﺑﮫ دﯾﺪه َ ﻣﺠﻨﻮن ﺳﭙﮭﺮ داﻣﻦ ﯾﻮﺳﻒ درد ﺑﮫ دﺳﺖ زﻟﯿﺨﺎ
(Zəmanə Məcnunun gözü önünə Leylinin çəkər / fələk Yusifin
ətəyini Züleyxayanın əli ilə yırtar).
Dördücü yarımfəslin ikinnci paraqrafı “Toponimlər”
adlanır. Əsərdə ölkə və şəhər adlarına (xoronimlərə) geniş yer
verilir:
10
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ﻣﻦ ﻧﮫ آﻧﻢ ﮐﮫ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ ﺗﮭﺮان را ﺷﺐ ﺗﮭﺮان و ﺷﻌﺎع و ﺷﻔﻖ ﺷ ِ ﻤﺮان را
(Mən Tehranı unudan deyiləm / Tehranın gecəsi və Şəmiranın işığı
və şəfəqi). “Şəmiran” Tehranın şimalında məhəllədir.
Beşinci yarımfəsil “Frazeologizmlər” adlanır. Əsərdə
fraziologizmlərin tədqiqi öz növbəsində fars dilinin və onun leksik
sisteminin semantik inkişafını izləmək imkanı yaradır.
Divandan seçdiyimiz misallar qrammatik cəhətdən söz
birləşməsi və cümlə modeli əsasında dildə mövcud qaydalara əsasən
formalaşmış frazeoıogizmlərdir. Divandakı frazeoloji material o
qədər genişdir ki, onları fars əlifbası sırası ilə
düzmək olar.
Bunların hərəsinin öz səciyyəvi xüsusiyyətləri var. Məsələn,
“əlef”lə başlayan farzeologizmlərdə tərkibində [ab] “su” sözü olan
ifadələr daha işləkdir:
آب رﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﺟﻮی ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد- axan su bir də çaya qayıtmaz
 –آب را ﮔﻞ آﻟﻮد ﮐﺮدن و ﻣﺎھﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦsuyu bulandırıb balıq tutmaq
 –آب زﯾﺮ ﮐﺎهsaman altında su
17
ﻋﻤﺮ ﺑﮕﺬﺷﺘﮫ ﻧﮕﺮدد دﻣﺴﺎز آب رﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺟﻮ ﻧﺎﯾﺪ ﺑﺎز
(Ömür keçdi, artıq (mənə) dost deyil / axan su bir də çaya
qayıtmaz).
Divanda fars dilində yeni formalaşmış frazeologizmlər də vardır.
Məsələn, tərkibində alınma “poza” sözü olan misala baxaq:
18
ﻣﺮا ﺑﮕﻮ ﮐﮫ ﭘُﺰم ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺮا اﮔﺮ ﭘُﺰ ﻋﺎﻟﯽ و ﺟﯿﺐ ﺷﺪ ﺧﺎﻟﯽ
(Əgər sənin pozan ali, cibin boş oldusa / mənə de ki, pozam o qədər
də ali deyildir).
Altıncı yarımfəsil “Alınma sözlər” adlanır. Bu bölmədə fars
dilinin lüğət tərkibinin əsas hissəsinin ərəb sözlərindən ibarət
olduğunu nəzərə alıb, yalnız türk mənşəli alınma sözləri tədqiqata
cəlb etmişik. Bu məsələyə, yəni şəhriyar farscasında türk mənşəli
sözlərə, Azərbaycanın dilçi-alimi Vaqif Aslanov öz məqaləsində
toxunmuşdur. “Vaqif Aslanovun fikrincə, ustadın fars dilində
müxtəlif janrlarda yazdığı əsərlərdə, işlənmə tezliyi nəzərə
alınmaqla, 2000-dən çox türkmənşəli söz, söz-forma, ifadə
16

Yenə orada s.85.
Yenə orada s.755.
18
Yenə orada s. 1260.
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müşahidə olunur. Bu ifadələrin böyük əksəriyyətinin də fars dilinə
Azərbaycan dilindən keçdiyi şübhəsizdir ”.19
Şəhriyarın farsca divanında aşağıdakı türk mənşəli sözlər
işlənmişdir: arxalıq; azuqə; ağız ; ağa; qayçı; ocaq; ördək; ulaq; el;
elxan; ilxı; başlıq; balaban; boşqab; bayquş; bəy; pərçəm;
toxmaq; çatlanquş; çavuş; çaxmaq; çəkmə; çomaq; xatun; xan;
xanbacı; xanım; duz; dişləmə; soraq; şallaq; qaz ; qab; qaçaq;
qaşıq;
qayıq; qıvraq;
qoruqçu; qışqırıq; qaşov; qoşun;
qolçomaq;qundaq; qoç; quş; qıyqac; qayçı; Kororoğlu; külək;
gələn-gedən;;muştuluq; nökər; hərdənbir; yaşmaq; yavaş; yonca;
yaylaq və s20. Mövzu cəhətdən bu sözlər müxtəlif sahələri əhatə
edirlər. Məsələn, məişət əşyalarının adlarını bildirən türk mənşəli
sözlər. Bu sözlər xalq həyatının, məişətinin təsvirində əhəmiyyətli
rol oynayır. Belə sözlər divanda az deyildir. Məsələn: [ğəşov] qaşov, [ ﻗﺎﺷﻖğaşoğ] - qaşıq, [ ﻗﺎبğab] – qab, [ ﺷﻼ ّقşəllağ] - şallaq ,
[ ﭼﻤﺎقçomağ] - çomaq, [ﺗﺨﻤﺎقtoxmağ] - toxmaq, [ آذوﻗﮫazuğe] azuqə, [ ﺑﺸﻘﺎبboşğab] boşqab, [ ﻗﯿﭽﯽqeyçi]- qayçı, [ اﺟﺎقocağ] ocaq. Divanda geyim adları və elementləri də etnik leksikanın
maraqlı təbəqələrindəndir. Məsələn: [ ﯾﺸﻤﺎقyeşmağ]- yaşmaq, ﭼﮑﻤﮫ
[çəkme]- çəkmə, [ آرﺧﺎﻟﻖarxaliğ] – arxalıq və s.
21
وﯾﻦ ﮐﻼﻏﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ و ﺣﻠﻘﮫ ﺑﮫ ﮔﻮش
آن ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﮫ و آرﺧﺎﻟﻖ ﭘﻮش
(O kəmərbəndli və arxalıq geyən, / bu da başında qarğa, qulağında
sırğa).
Fars dilində çox geniş yayılmış ictimai zümrə və insana
aid digər məqamları bildirən sözlərin divanda çox işlənməsi təbiidir.
Bu sözlərin ən çox işlənəni bunlardır: [ﺧﺎﻧﻢxanom] - xanım, ﺧﺎﺗﻮن
[xatun] - xatun, [ ﺧﺎﻧﺒﺎﺟﯽxanbaci] – xanbacı , [ ﻧﻮﮐﺮnukər] - nökər,
[ ﻗﻠﭽﻤﺎقğolçomağ] - qolçomaq, [ ﻗﺮق ﭼﯽğoroğçi] - qoruqcu, ﻗﺎﭼﺎق
[ğaçağ] – qaçaq, [ ﭼﺎووشçavoş] - çavuş, [ ﺑﯿﮏbeyg] - bəy,[ آﻗﺎağa]
19

Şükürova E. Söz sərrafı Şəhriyar. Bakı, 2010, s.78.
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 ﻧﮭﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات زرﯾﻦ،  ﭼﺎپ ﺳﯽ و دوم،  دﯾﻮان ﻓﺎرﺳﯽ،  ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﮭﺮﯾﺎرs.
940;1022;997;926,1080;1012,1022;1051;90;1012;590;1012;936;1365;899;927;
1937;1119;996;602;1119;1118;992;902;1153;1086;1224;1107,1224;927;1106;
538;1245;1015;1345;991;1014;530;1017;156;1012;1015;1001;1186;1146;590;10
07;1274;1118,1119;1099;796;1009;99;1003;1245;1134;12227;927;270;1013;111.
21
Yenə orada s. 940.
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–ağa və s. Şair türk mənşəli sözlərlə maraqlı poetik fiqurlar
yaratmışdır. Məsələn, “quş” və “çatlanquş” sözlərini cinas-e zaed
(əlavəli cinas) kimi işlətmişdir.
22
ﻧﮫ ﻗﻮش اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﺎﺗﻼﻧﻘﻮش داری
زﺑﺎن زرﮔﺮی ھﻢ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﺷﺪ؟
(Zərgər dili şeri-no oldu / bu çatlanquçşu olan nə quşdur? )
Nəzərdən keçirilən sözlər dil tarixi baxımından daha geniş tədqiqat
obyekti ola bilər.
Üçüncü fəsil «Bədii ifadə vasitələri» adlanır. Həmin fəsil
doqquz yarımfəsildən ibarətdir. Birinci yarımfəsil “Divanda söz
sənəti” adlanır. Bədii ifadə vasitələrində leksika önəmli yer tutur.
Çünki söz dilin ifadə vasitələrinin əsas elementidir. Dilin və nitqin
bəlağəti ilk növbədə sözlə bağlıdır. Məsələn, sözün çoxmənalılığı
yazar və ya natiq üçün üstüörtülü, gizli mənalar ifadə etməkdən
ötrü zəmin yaradır. Ona görə də belə polisemiya yüksək
emosionallıq yaradaraq, həmişə şair və yazıçıların diqqətini cəlb
etmişdir. Şəhriyar divanda Şərq söz sənətinin bütün incəliklərindən
böyük ustalıqla istifadə etmişdir. Divanda istifadə olunan ən
səciyyəvi bədii-ifadələr üzərində durmaq istərdik.
İkinci yarımfəsil “Cinas” adlanır. Ərəb qrafikasının
xüsusiyyətləri, bu əlifbaya xas olan nöqtələr cinasın müxtəlif
növlərinin yaratmaq üçün zəmin yaradır. Bu cəhətdən də cinas
yalnız omonimlər üzərində deyil, qrafikasından asılı olaraq müxtəlif
formalara malikdir.Divanda cinas sırasının struktur - formal
növlərini nəzərdən keçirək:
1. [ ﺗﺎم ﺟﻨﺎسcenas-e tam] - tam cinas. Bu növ omonimlər üzərində
qurulur. Beytdə təkrar işlənən söz yazılışına, hərəkələrinə görə
eyni, mənasına görə fərqli olur. Omonim bölməsində buna
misallar vardır.
2. [ ﺟﻨﺎس ﻧﺎﻗﺺcenas-e nağes] - naqis cinas. Bu növ cinas qrafikası
eyni olan sözlərdə hərəkə fərqinin olmasıdır.
وﻓﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ درﮔ ُﻠﮭﺎ ﻣﻨﺎل ای ﺑﻠﺒﻞ ﻣﺴﮑﯿﻦ
23
ﮐﺰ اﯾﻦﮔ ُﻠﮭﺎ ﭘﺲ از ﻣﺎ ھﻢ ﻓﺮاوان روﯾﺪ از ﮔ ِﻠﮭﺎ

22
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(Ey yazıq bülbül, güllərdə vəfa yoxdur / Bu güllər bizdən sonra da
gildən tez-tez baş qaldıracaqlar).
Şair 3 dəfə “ GL ” qrafikasından istifadə edib:
[G o L]→ 1-ci misra: gül
[G o L], [G e L] → 2-ci misra: gül və gil
3. [ ﺟﻨﺎس ﺧﻂcenas-e xətt] – Qrafik (xətti) cinas. Belə cinas qrafikası
eyni, hərflərdə yalnız nöqtə fərqi olan sözlərin yaratdığı cinaslardır.
24
دل زار و ﺑﯽ ﻗﺮار و دﻻرام و ﺑﯿﻮﻓﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﺳﯿﺮم و ﺟﺎی ﻓﺮار ﻧﯿﺴﺖ
(Ürək ahu-zar, narahatdır, üzgünlük, vəfasızlıq (içində) / Mən
bunların içində əsirəm və qaçmağa yeri yoxdur).
[ ﻗﺮارğərar] → 1-ci misra: narahat
[ ﻓﺮارfərar] →edir 2-ci misra: qaçma
4. [ ﺟﻨﺎس ﯾﮑﺴﻮﯾﮫcenas-e yeksuye] – biristiqamətli cinas. Burada
yalnız bir hərfdə fərq olur və “təcnisе-qəlb” adlanır.
25
ز ﺳﺎز دل ﭼﮫ ﺷﻨﯿﺪی ﮐﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺰن ﮐﮫ ﺳﻮز دل ﻣﻦ ﺑﮫ ﺳﺎز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ
(Çal ki, qəlbimin yanğısını sazla deyəsən / sazdan nə eşitsən, onu
bir də de).
5.  ﺟﻨﺎس زاﯾﺪ- [canas-e zayed] əlavəli cinas. Belə cinasda sözlərdən
birinin əlavəsi olur. Məsələn aşağıdakı beytdə [gənci]
və
[nemigənci] sözlərinin yaratdığı cinasda olduğu kimi. Burada
“nemi” hissəsi əlavədir.
26
! ﮔﺮ ﭼﮫ در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﯿﮕﻨﺠﯽ ﺑﯿﺖ،در دل وﯾﺮان ﻣﺎ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﯿﺎ
(Viranə qəlbimizdə sən bir xəzinəsən, gəl!Dünyaya sığa bilməsən
də, gəl!).
Üçüncü yarımfəsil “Təlmih” adlanır. Təlmih ərəbcə “gözün
ucu ilə işarə etmək” deməkdir. Divanında rəngarəng, maraqlı
təlmihlərdən çox istifadə olunmuşdur. Şəhriyarın istifadə etdiyi
təlmihləri aşağıdakı təsnifatda vermək olar:
1. Dini hadisələrə işarə edən təlmihlər. Təlmihlər arasında
Şəhriyarın divanda ən çox istifadə etdiyi “Nuhun tufanı”na, “Nuhun
gəmisi”nə işarə edən təlmihlərdir.
27
آﺳﻤﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮﺣﯽ ﮐﮫ رھﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﺰ ﭘﻠﯿﺪی ھﺎ و زﺷﺘﯽ ھﺎ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﻋﺎﻟﻤﯽ
24
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(Aləmi pislik və çirkinliklərdən təmizləmək üçün Nuhun tufanı kimi
bir məhşər yaranmaqdadır).
2. Tarixi şəxsiyyətlərlə işarə edən təlmihlər. Məsələn,  ﺳد ﺳﮑﻧدرİsgəndərin səddi.
ﭼو راه طﺎﻋت و ﺗﻘوی ﮔرﻓت ﭘﯾش و ﻋﻠﯽ ﮔﻔت
28

ﺑرو ﮐﮫ ﺳد ﺳﮑﻧدر ﻧﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﺳت و ﻧﮫ ﺣﺎﺋل

(Elə ki, itaət və təqva yolunu tutdu Əli dedi: Get, İsgəndərin səddi
nə maneədir, nə də qavimət).
3. Bədii obrazlar işarə edən təlmihlər.
ﺑرآﻣد ﭼﯾره ﺑر ﺿﺣ ّ ﺎک ﺑﮭﻣن ﮐﺎوه َ ﻧوروز
29

ﺑدوش از ﺳرو و ﺷﻣﺷﺎدش درﻓش ﻓﺗﺢ و ﭘﯾروزی

(Həmin novruzda Kavə Zöhhaka qarşı çıxdı / sinəsində qalibiyyət
nişanəsi olan bayraqla).
4. Tarixi-ictimai hadisələrə işarə edən təlmihlər. Məsələn, “bakuçi”,
şairin uşaqlıq dövründə Bakı – Təbriz arasında xırdavatçılıq
edənlərə, məktub aparanlara deyirdilər. Bu söz, bəlkə də yalnız bu
divanda yazıya alınıb.
30
ﮔﺎوان ﺑﮫ ﮔﺎه زادن و آﻏوز و ﺧﺎﻣﮫ اش
 آن ﻣﺳﺎﻓر و ﭘﯾﻐﺎم و ﻧﺎﻣﮫ اش، ﺑﺎﮐوﭼﯽ
(Bakuçı, o müjdə və məktub daşıyan müsafir yadıma təzə doğmuş
inək südünü, qaymağı (uşaqlığımı) yadıma saldı) .
Dördüncü yarımfəsil “Təşbeh” adlanır. Şair təqdim etdiyi
təsviri gücləndirmək üçün bənzətməyə müraciət edir.
31
ﻧﯿﻤﺎ ﻏﻢ دل ﮔﻮ ﮐﮫ ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﮫ ﺑﮕﺮﯾﯿﻢ ﺳﺮﭘﯿﺶ ھﻢ آرﯾﻢ و دو دﯾﻮاﻧﮫ ﺑﮕﺮﯾﯿﻢ
(Nima, ürəyinin qəmini de ki, qərib kimi ağlayaq, / bir-birimizə baş
əyib iki divanə tək ağlayaq).
Bu beytin farscasında təşbehdə ədat rolu oynayan “kimi” sözü
ötürülüb. Şəhriyarın [manənd] “kini” sözünün işləndiyi aşağıdakı
beytdə isə tam təşbeh vardır:
32
دﻟﻢ در ﺑﯽ ﻗﺮاری ﭼﺸﻤﮫ َ ﻣﮭﺘﺎب را ﻣﺎﻧﺪ
ﻟﺒﺖ ﺗﺎ در ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻻﻟﮫ َ ﺳﯿﺮاب را ﻣﺎﻧﺪ

27
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(Dodaqların lətafətdə sirab laləsi kimidir / qəlbim qərarsızlıqda ay
çeşməsi kimidir).
Beşinci yarımfəsil “Məcaz” adlanır. Şairin farsca
divanında məcazi ifadələrdən ibarət olan şeir başlıqları çoxdur.
Məsələn: “Eşq vadisi”, “Vəfa peyki”, “İtgin Behişt”, “Haqqın
nidası”, “Həyat nərdivanı”, “Göz yaşı gölü”, “Qəm şamı”, “Ümid
qönçəsi”, “Gecənin əfsanəsi”, “Gül karvanı”, “Tale seli”.
Şeir mətnlərinin tərkibində belə ifadələr az deyildir.
Məsələn: qəm dəryası, sübh açarı, hicran payızı, şeh şərabı, sözün
Allahı və s. Bu məcazi ifadələr arasında “sözün Allahı” ifadəsi
üzərində durmaq istərdik. Şair bu ifadəni işlətməklə Firdövsi
sözünün qüdrətini göstərir:
ﻣﺜﻞ ﻓﺮدوﺳﯽ آدﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﺪای در ﺳﺨﻨﺶ آﻓﺮﯾﺪه ﺑﯽ ھﻤﺘﺎی
33
آﻧﮑﮫ ﭼﻮن او ﺑﺸﻌﺮ ﻧﺎﺑﻐﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺧﺪای ﺳﺨﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﮫ ﻧﯿﺴﺖ
(Firdovsi kimi insanı Allah,/Söz sənətində tayı olmadan yaratdı.
Şeirdə onun kimisi yoxdur,/Sözün Allahıdır və bu mübalığə
deyildir).
Nəzərdən keçirdiyimiz nümunələr Şəhriyarın yüksək məcazi
təsəvvür tərzinin nümunəsidir.
Altıncı yarımfəsil “Müləmmə” adlanır. Ədəbiyyatda
müləmmə elə şeirdir ki, beytin bir misrası ərəbcə, ikincisi farsca,
yaxud türkcə, yaxud birincisi farsca, ikincisi türkcə, yaxud birincisi
ərəbcə, ikincisi farsca yazılır. Şəhriyarın farsca divanında
müləmmələr əsasən ərəb-fars və fars və ərəb istiqamətindədir.
34
ھﺬااﻟ ّﺬی ﮐ ُﻨﺘ ُﻢ ﺑﮫ ِ ﺗ َﺴﺘﻌﺠ َ ﻠﻮن
آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﮭﺎ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺑﺎ دود و دم
(Dağlar tüstü və atəş içindədir, / Bunlar sizi tələsməyə vadar edən
məqamdır).
Müləmmə divanda həm cümlə, həm də söz birləşməsi şəklində olan
ifadələrdən ibarətdir. Allahın adı çəkilən tərkiblər:
[ ﻣﻌﺎذاﻟﮫməazəllah]
 ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا- Allaha pənah
ّ  [ﺗﻌﺎﻟﯽ ﷲtəaləllah]
 ﺧﺪای ﺑﺰرگ- böyük Allah
ّ ِ ً [ُﺮﺑﺔqorbətən
ﻗ
lellah]  ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﮫ ﺧﺪا- Allaha yaxın
olmaq uşun.
33
34
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Yeddinci yarımfəsil “Təzad” adlanır. Divanda təzad
yalnız antonimlər üzərində deyil müxtəlif sözlərin bir-biri ilə
qarşılaşdırılması ilə də qururlur. Məsələn, heyvan və quş adları
üzərində qurulan təzad divanda geniş yayılıb: [ahu] - [şir] ceyran şir, [qorg] - [miş] canavar - qoyun, [qorg] - [bərre] qurd - quzu,
[zağ] - [bolbol] qarğa – bülbül və s. Aşağıdakı misalda [baz] və
[ğorab] qartal – qarğa təzadı [şəb]- [sübh] gecə - sübh təzadı ilə
birgə eyni beytdə işlənir.
35
ﺷﺐ ﻓﺮو ﺑﺴﺖ ﭼﺘﺮ ﭘﺮ ّ ﻏﺮاب
 ﺑﺎل ﺑﺎز ﺳﭙﯿﺪ،ﺻﺒﺢ ﺑﮕﺸﻮد
(Ağ qartalın qanadı kimi, səhər açıldı, / gecə qarğanın
qanadı kimi çətirini bağladı).
Şair təzad qurmaq üçün bitki adlarından da istifadə etmişdir: [lale]
- [ xar] lalə - tikan, [qol] –
[ xar] gül - tikan. Ən çox işlənən “gül - tikan” təzadıdır. Məsələn:
ﭼﻮن ﺧﺰان ﺷﺪ دﯾﺪﻣﺶ ﻣﺸﺘﻲ ﺑﮫ داﻣﻦ ﺧﺎرداﺷﺖ درﺑﮭﺎران ﻛﻮھﺴﺎران را ﺑﮫ ﺧﺮﻣﻦ
36
ﻻﻟﮫ ﺑﻮد
(Baharda dağlar lalə xırmanı idi / elə ki, payız oldu gördüm
ətəyində bir ovuc tikan var).
Beytdə “gül - tikan” təzadı ilə yanaşı “ bahar – payız ” təzadı
da işlənmişdir. Şair bununla təzad kəskinliyini artırır.
Təlmihlər üzərində qurulan təzadlar da Şəhriyarın söz
sənətindəki nadir ustadlığına dəlalət edir. Məsələn, Qabil – Habil
təzadı yaradaraq Məşhur hekayətə işarə edir.
37
ﻣﺎ َﻣﻮر دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ )ﻗﺎﺑﯿﻞ( ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
)ھﺎﺑﯿﻞ( را ﭼﮑﺎر ﮐﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﺪاﻣﺘﯽ
(Habilin nə işinə ki, peşmanlıq gözü / Qabilin [xidmətində durur]
müşahidəsinə məmurluq edir).
Misallardan görünür ki, bu təzadlı dünyanın enişliyoxuşlu məqamlarını görən şair divan boyu canlı və şairanə
təzadlar yarada bilmişdir.
Səkkizinci yarımfəsil “Təkrar”. Şəhriyar divanda yalnız
təkrir fiqurundan deyil, təkrar hadisəsinin yarada biləcək bir çox
məqamlardan məharətlə istifadə etmişdir.Təkrar divanda obrazlılıq
35

Yenə orada s.1022.
Yenə orada s.121.
37
Yenə orada s.223.
36
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və emosionallığın yaradılmasında mühüm vasitələrdəndir. Şair
təkrarın mətndəki məzmunu vurğulamaq xüsusiyyətindən məharətlə
istifadə edir.
از دل ﺑﮫ ھﻢ اﻓﺘﯿﻢ و ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ ﺑﮕﺮﯾﯿﻢ
ﻣﻦ از دل اﯾﻦ ﻏﺎر و ﺗﻮ از ﻗﻠﮥ آن ﻗﺎف
38
ﺑﺎزآی ﺑﮫ ھﻢ ای ﺷﺎﻋﺮ اﻓﺴﺎﻧﮫ ﺑﮕﺮﯾﯿﻢ
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻮ ﺗﻮ ﺷﺎﻋﺮ اﻓﺴﺎﻧﮫ ﺧﻮﯾﺸﻢ
(Mən bu mağaradan ürəyindən, sən də o Qafın zirvəsindən,
Ürəkdən qucaqlaşıb candan ağlayaq ./ Mən də sənin kimi öz
əfsanəmin şairiyəm,/ Bir də gəl, ey əfsanə şairi, gəl birgə ağlayaq!).
Şair iki dəfə [əz del] ifadəsini işlədir. Birincidə “mağaranın
içindən” mənasında, digərində “ürəkdən” mənasındadır. “Əfsanə
şairi” [şaer-e əfsane] ifadəsinin təkrarı isə iki şair arasındakı vəhdəti
bir də vurğulayır.
Təkrar divanda səs fonu gözəlliyinə də xidmət edir. Aşağıdakı
beytdə iki dəfə “xəndan”, “söxən”, “qol” sözləri təkrar olunur.
39
ﺳﺨﻦ از آن ﮔﻞ ﺧﻨﺪان ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺪان ﮔﻮﯾﻢ
ﺑﻠﺒﻞ ﻋﺸﻘﻢ و از آن ﮔﻞ ﺧﻨﺪان ﮔﻮﯾﻢ
(Eşq bülbülüyəm və o güli-xəndandan danışım/ O güli-xəndandan
süxəndana deyim).
Mətndə maraqlı təkrar hadisəsindən biri də “inat” müəyyən bir sözün şeir parçasına səpələnməsidir. Məsələn,
aşağıdakı şeir parçasında “ney” sözü hər misrada həm müstəqil
şəkildə, həm də söz tərkibində işlənmişdir:
ﻣﺜﻨﻮی ﭼﻨﮓ و ﻧﯽ و ﻧﺎﻗﻮس ﻣﺎﺳﺖ
ﺷﮭﻨﺎﻣﮫ طﺒﻞ ﻣﺎ و ﮐﻮس ﻣﺎﺳﺖ
ﻧﯿﺰ ﻧﯽ زن ﻧﺎﻻﻧﺘﺮ از ﻣﻼ ﮐﮫ دﯾﺪ؟
در ﻧﯽ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪا ﺗﺎ در دﻣﯿﺪ
40
ﻧﯽ زدن ﮔﻔﺘﻨﺪ آﺗﺶ ﻣﯽ زﻧﺪ
 اﯾﻦ ﻧﯽ زن ﭼﮫ دﻟﮑﺶ ﻣﯽ زﻧﺪ،ﯾﺎ رب
(“Şahnamə” bizim təbil və şeypurumuzdur, / “Məsnəvi” çəngimiz,
neyimiz və zəngimizdir,Ayrılıq xilqəti neydə əslənəndən bu yana, /
Mollayi Rumidən artıq ney çalan kim görüb?Ya Rəb! Bu ney çalan
necə də ürəyə yatan çalır?/ Deyirlər ney çalır, amma atəş yaxır).
3.9. Ritorik sual və nida. Divanda intonasiya ilə bağlı, bədii sual
və nidaya zəngin nümunələr göstərmək olar. Ritorik suallardan şair
divanda çox fəlsəfi məqamlarda istifadə etmişdir. Şairin Sayəyə
yazdığı aşağıdakı beytləri nəzərdən keçirək:
38

Yenə orada s.97.
Yenə orada s335.
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Yenə orada s.893.
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 رﻓﺘﻨﯽ اﺳﺘﯿﻢ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﮫ؟،ﺳﺎﯾﮫ ﺟﺎن
زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ و ھﻤﮫ روﺿﮫ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﮫ؟
(Sayə can, biz gedəriyik, qalaq, nə olsun?
Sağ olaq və daim rövzə oxuyaq, nə olsun?”
Nida ilə bitən gözəl məzmunlu misralar divana xüsusi cilvə
verir:
41
!ھﺮ ﮔﺰ ﻧﻤﯿ ﺮد آن ﮐﮫ دﻟﺶ زﻧﺪه ﺷﺪ ﺑﮫ ﻋﺸﻖ
(Qəlbi eşqlə yaşayan heç vaxt ölmür!)

NƏTİCƏ
1. Farsdilli divanlar arasında Şəhriyarın farsca divanının zaman,
tərtib, üslub, mövzu baxımından özünəməxsus yeri var. Şair divan
şeiri ənənələrinə tam riayət etmişdir. Divanda əlavə olaraq, oxucuya
müraciətlə Şəhriyarın yazdığı nəsr hissəsi və “Heydərbabaya salam”
mənzuməsinin tərcüməsi daxil edilmişdir.
2. Divanın dili həm divan şeirinin ənənəvi leksikasının daşıyan bir
nəzm nümunəsidir, həm də müasir canlı danışıq dilinə xas olan
ibarələr, ifadələrlə cilvələnən, şirinləşən bir bəyandır.
3. Divanda fars dilinin lüğət tərkibinin leksik- semantik özəllikləri
öz əksinin tapmışdır, fars dilinin qrammatik quruluşuna riayət
edilmişdir. Əsərdə sadə danışıq dili poetik tərzdə divanın qayəsinə
daxil edilmişdir. Bu da şairin fərdi üslubunun xüsusiyyətlərindən
biridir.
4. Divanın onomastik və frazeoloji leksikası xalqın təşəkkül və
inkişafına, dil tarixinə aid qiymətli informasiya daşıyır. Divanda
istifadə olunan frazeologizmlər mənaca dərin, formaca yığcam,
ahəngdar və üslubi cəhətdən nəfisdir. Onlar həm məna, həm obraz,
həm də leksik tərkib etibarilə müxtəlifdir.
5. Bu divanda müxtəlif dövrlərdə fars dilinə daxil olan türk mənşəli
şəkilçisi olan sözlərə də rast gəlmək olar. Bunların arasında bu
mövzuda tədqiqatlara cəlb olunmayan, lüğətlərə düşməyən sözlər
də vardır. Məsələn, “bakuçi”, sözü (şairin uşaqlıq dövründə Bakı –
41

Yenə orada s.1383.

22

Təbriz arasında xırdavatçılıq
edənlərə, məktub aparanlara
deyərdilər) buna misal ola bilər.
6. Leksikaya əsaslanan bədii ifadə vasitələri şairin üslubunun
səciyyəvi cəhətlərini, onun fərdiliyini əks etdirir. Şair istiarə, məcaz,
təşbeh, təzad geniş yayılmış, eyni zamanda bədii sual, nida və xitab
kimi bədii-ifadə vasitələrinə da müraciət etmişdir. Divanda bədiiifadə vasitələrinə fərdiliklə yanaşmış, divan şeiri üçün səciyyəvi
olan tərkiblərlə yanaşı yeni məcazlar silsiləsi yaratmışdır.
Divanın lüğət tərkibinin tədqiqi Şəhriyar şeirinin dil
rəvanlığını və nəfis şəkildə divan leksikasını əhatə etməsini bir
daha göstərir. Divanda xalq danışıq dilinə yaxınlıq şairin
xəlqiliyinin bariz nümunəsidir. Müxtəlif mövzuları əhatə edən atalar
sözləri, zərbülməsəllər buna misal ola bilər. Şəhriyar klassik
poeziya ənənələrinə yaradıcılığında qoruyan, onlara yeni təravət
verərək, rəngarəng çalarlar bəxş edib, inkişaf etdirən bir şairdir.
Şəhriyar öz sələflərindən bəhrələnərək, onlara layiq bir zirvəyə
çatmışdır. Şairin incə ruhu, lirik əhvalı, milli mənsubiyyəti,
xəlqiliyi onun farsca yaratdığı misrasında da hiss olunur. Şəhriyar
mirasının dəyərli tədqiqatçısı Hüseyn Münzəvinin Nima ilə
Şəhriyar bağlılığı haqqında aşağıdakı sözləri ilə tamamlamaq
istərdik: «“İki cənnət quşu” “Əfsanə”nin təsiri altında yazılsa da,
insafən, Şəhriyar öz axıcı və lirik dili, canlı və gözəl təbiət
təsvirləri, eləcə də dialoqları qurmaq və duyğuları bəyan etmək
bacarığı ilə... “Əfsanə”dən irəli getmişdir. Məşhur ifadə ilə desək,
“birincilik üstünlüyü” Nimaya məxsus olsa da, “üstünlük
birinciliy”» Şəhriyara məxsusdur» 42.
Tolstoy “Sənət nədir?” adlı əsərində belə deyir: “ Bir əsərin,
bütün insanlar üçün yararlı olmasından ötrü, yaxşı və pisi
ayırması, gözəl və aydın olması gərəkdir. Sənət ancaq, müəyyən bir
sinif üçün deyil, böyük kütlələr üçün gərəkli olduğu zaman dəyər
kəsb edə bilər”. Şəhriyar mirası məhz belə əsərlərdən ibarətdir43.
42

Söz mülkünün Şəhriyarı, Bakı, 2011,s.21.
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 اﻧﺘﺸﺎرات: ﺗﮭﺮان، ﺟﻠﺪ اول،دو ﺟﻠﺪی، در ﺑﺎرۀ ادﺑﯿﺎت و ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ،ﻓﺮﺷﯿﺪورد ﺧﺴﺮو
١٣٧٨ ، اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮS.143.
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М. Ф. Шоаи.
ЛЕКСИКА ПЕРСИДСКОГО ДИВАНА ШАХРИЯРА
РЕЗЮМЕ
Сейид Мухаммед Хусейн Шахрияр является одним из
величайших поэтов иранской и азербайджанской литературы
ХХ века. Он творил с одинаковым мастерством на персидском
и азербайджанском языках. Работа посвящена анализу лексики
персидского дивана Шахрияра. Для полной оценки творчества
поэта немаловажную роль играет исследование лексики
персидского дивана. Это даёт возможность глубокому
изучению системы образных средств языка поэта.
Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка
использованной литературы. Во введении обосновывается
актуальность, новизна темы; степень ее изученности;
излагается цель и задачи исследования, его методологичесkие
принципы, научно-теоретическая, практическая ценность
работы. Kонстатируется тот факт, что в работе впервые
подвергается монографическому исследованию лексика
персидского дивана Шахрияра.
В первой главе «Диванская поэзия» рассматриваются
особенности диванской поэзии, даётся общий обзор авторов
персидских диванов. При этом автор останавливается на
персидском диване Шахрияра.
Во второй главе «Словарный состав дивана»рассматриваются особенности лексических категорий дивана.
Подвергается анализу синонимы, антонимы, омонимы, оными
(антропонимы, топонимы), фразеологизмы и заимствованные
слова.
В третьей главе - «Художественно-выразительные
средства» - рассматриваются характерные поэтические фигуры
присущие дивану. Особое внимание уделено каламбуру,
аллюзии, аллегории, метафоре, стихотворному двуязычию
26

(молемме), антитезе, повтору, риторическому вопросу и
восклицанию.
В заключении подытожены основные результаты и
выводы. В частности исследование полазало, что изучение
лексики персидского «Диван»а Шахрияра даёт возможность
глубже оценить его стихи, оно позволяет также судить о его
стиле. О стиле, который отличается смелым новаторством;
широкой тематикой, поэтическими жанрами, философской
проблематикой. Его произведения, отличавшиеся чеканностью
формы, богатством художественных средств, служили
замечательными образцами для многих поэтов Ближнего
Востока.
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Mochtaba F.Sh.
VOCABULARY OF THE PERSIAN DIVAN BY
SHAKHRIYAR
SUMMARY
Seyid Mukhammed Khuseyn Shakhriyar is odinim from the
greatest poets of Iranian and Azerbaijanian literature of XX age. He
created with identical trade on the Persian and Azerbaijanian
languages. Dissertation is devoted the analysis of vocabulary of the
Persian divan of Shakhriyar. For the complete estimation of creation
of poet a not unimportant role is played by research of vocabulary
of the Persian divan. It enables the deep study of the system of vivid
facilities of language of poet.
Dissertation consists of introduction, three chapters,
conclusion and list of the used literature.
Actuality, novelty of theme, is grounded in introduction;
degree of its studied; studied purpose and research tasks, his
methodological principles, scientific-theoretical, practical value of
dissertation. Examined circumstance that in-process the vocabulary
of the Persian divan of Shakhriyar is first exposed to monographic
research.
«Poetry of divan» in the first chapter of the features of divan
poetry are examined, the general review of authors of the Persian
divans is given. Thus an author decides on the Persian divan of
Shakhriyara.
In the second chapter is «Dictionary composition of divan» features of lexical categories of divan is examined . Exposed to the
analysis synonyms, antonyms, homonyms, onimy (antroponimy,
toponimy), phraseological units and loan-words.
In the third chapter are «artistic-expressive facilities» characteristic poetic figures are examined inherent a divan. The
special attention is spared a pun, allyuzii, allegory, metaphor,
written in verse bilingualism (molemme), antithesis, repetition,
rhetorical question and exclamation.
28

Basic results and conclusions are in durance vile
summarized. Research polazalo in particular, that the study of
vocabulary of Persian «Divan» Shakhriyar is given by possibility
deeper to estimate his verses, it allows also to judge about his style.
About style which differs a bold innovation; by a wide subject,
poetic genres, philosophical problematikoy. His works, differing
measured forms, by riches of artistic facilities, served as remarkable
standards for many poets Near east.

29

30

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ им.акад. З.М.БУНИЯТОВА
_________________________________________________________________

На правах рукописи

МОДЖТАБА ФАТАЛИ оглы ШОАИ

ЛЕКСИКА ПЕРСИДСКОГО ДИВАНА ШАХРИЯРА

5711.01 – Иранские языки

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора философии по филологии

БАКУ – 2014
31

