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Xaqani Şirvani və ərəb dünyası
Zeynalova Elnarə Aydın qızı  

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu  
Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi

Elmi işçi  

X ü l a s ə
Məqalədə qədim Şivanda doğulub, orada boya_başa çatmış, dövrünün tanınmış 
simalarından biri olmuş Xaqani Şirvani yaradıcılığında tez_tez rast gəlinən ərəb mədəniyyətinə
məxsus  elementlər araşdırılmışdır. Şairin həm fars, həm də ərəb dilində olan “Divan”ından 
gətirilən nümunələr əsasında onun ərəb intellektual dünyası ilə bağlılığı öyrənilərək, belə
nəticəyə gəlinmişdir ki, dövrünün savadlı şəxsiyyətlərindən biri olan Xaqani nəinki ərəb 
mədəniyyətinə, ərəb dilinə gözəl bələd olmuş, hətta öz fikirlərinin məna tutumunu artırmaq 

üçün bu dilin bütün incəliklərindən məharətlə bəhrələnmişdir .

Açar sözlər: ərəb hərfləri, ərəb mühiti, hərəkə, əlif, ətlal

Şərq klassik ədəbiyyatını hansı tərəfdən araşdırsaq, yenə də bir kökü ərəb dili, ərəb 
ədəbiyyatı, ərəb mühiti ilə bağlı olacaq. Bunun bir səbəbi İslam dini ilə əlaqədardırsa, ikinci əsas 
səbəbi isə hələ islama qədər qədim Cahiliyyət dövründə ərəblər arasında sözə verilən yüksək 
qiymətlə bağlıdır. Belə ki, gözəl söz demək bacarığını qeyri_adi bir istedad kimi qiymətləndirən 
Cahiliyyət ərəblərinin həyat tərzi ədəbiyyatla sıx bağlı idi. Köçəri həyat tərzi, susuz səhralar, 
qızmar günəş, səhra küləkləri, isti iqlim şəraiti, bu şəraitə uyğunlaşmış flora və fauna, 
tayfalararası münasibətlər, qədim adət_ənənələr və s. bağlı mövzular poeziayada bütün 
çılpaqlığı ilə öz əksini tapırdı. Hətta ərəb şerinin yarandığı əruz vəzni belə bədəvi ərəbin 
həyatında əvəzsiz rol oynayan (əgər çarəsiz vəziyyətdə olan birini “dəvəsi ölmüş ərəblə” 
müqayisə etdiyimizi xatırlasaq, dəvənin bədəvi üçün nə demək olduğunu asanlıqla təsəvvür edə
bilərik) dəvənin ləngərli yerişi ilə bağlıdır. Buna müvafiq olaraq da, şairlər böyük nüfuz sahibi 
idilər. Bədəvi ərəb qəbilələri arasında şairlərin mövqeyini Avropa şərqşünası Neldek belə
açıqalyır:  şair “. . . öz tayfasının peyğəmbəri, sülh dövründə tayfanın başçısı, müharibə dövründə
isə qəhrəmanı idi;  yeni otlaqlar seçərkən onunla məsləhətləşirdilər; düşərgə salıb alaçıqları 
qurmaq və ya susuzluqdan əzab çəkən yolçuları su axtarmağa məcbur etmək üçün onun bir sözü 
kifayət idi” (6, 46) İslamın yaranması ilə poeziyaya münasibətdə bəzi ziddiyyətli məqamlar özünü 
göstərsə də, ərəblərdə söz demək bacarığı yenə də yüksək qiymətləndirilirdi. Təsadüfi deyildir ki, 
əgər Musa peyğəmbər (s. ə. s.) dövründə magiya və sehrbazlıq, İsa peyğəmbər dövründə (s. ə. s.)
təbabət inkişaf  etmişdisə də, Məhəmməd peyğəmbər (s. ə. s.) dövründə ərəblər arasında məhz 
bəlağət, gözəl danışıq, natiqlik bacarığı yüksək qiymətləndirilirdi. Elə buna görə də,  klassik Şərq 
ədəbiyyatında istifadə olunan  janrların, bədii təsvir vasitələrinin əksəriyyətinın kökü məhz  ərəb 
ədəbiyyatı ilə bağlıdır. Bundan başqa, klassik dövr şairlərimizin müraciət etdikləri mövzular 
arasında ərəb dastanlarından, “Min bir gecə” nağıllarından, Quran rəvayətlərindən, hədislərdən 

qaynaqlanan mövzuların, süjetlərın, obrazların  özüməməxsus yeri vardır .  

Azərbaycan klassik ədəbiyyatına gözəl əsərlər bəxş etmiş Xaqani Şirvaninin yaradıcılığı 
da bu baxımdan çox rəngarəngdir. Belə ki, şairin əsərlərində ərəb mühiti ilə bağlı elementləri şərti 

olaraq, aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür:  
- Ərəb hərfləri, rəqəmlər, hərəkələrdən istifadə;
- Ərəb coğrafi adları, ərəb şəhərləri ilə bağlı düşüncələr;
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- Ərəb intellektual aləmi, ərəb şair və alimləri haqqında biliklər;
- Quran ayələrinə və hədislərə müraciət;
- Qədim ərəb adət_ənənələrinin təsviri;
- Qədim ərəb dastanları, rəvayətləri, ərəb məsəlləri və s. 

Klassik ədəbiyyatda şairlərin öz fikirlərini daha obrazlı ifadə etmək üçün ərəb 
hərflərindən, hərəkələrdən, rəqəmlərdən istifadə etmələri faktlarına tez_tez rast gəlirik. 
Ümumiyyətlə, ərəb klassik lüğətlərinə nəzər salsaq, ərəb hərflərinin əksəriyyətinin müəyyən 
simvolik mənalar daşıdığının şahidi olarıq. Xaqani də öz fikirlərini daha qabarıq şəkildə
göstərmək üçün ərəb hərflərinin həm yazılış qaydalarından, həm yazıda daşıdığı qrammatik 
vəzifələrdən məharətlə istifadə etmişdir. Məsələn, ərəb əlifbasının ilk hərfi olan əlif klassik 

ədəbiyyatda gözəl, şux qamətin göstəricisi hesab olunur:  
Başıma bir çəkic zərbəsi dəydi,

“Əlif” qamətimi “mim” kimi əydi. (1, 32)
Və yaxud aşağıdakı beytdə şair namaz adı çəkiməmiş, namaz vaxtı insanın aldığı vəziyyəti 

üç hərf _ dəl, əlif və ləm hərfləri ilə göstərməklə, öz fikrini oxucuya belə çatdırmışdır:  
Dərgahda beş dəfə, hər səhər_axşam,

Gahi “dal”, gah “əlif”, gah da olsun “lam”. (1, 64)
Belə misallara şairin bütün yaradıcılığı boyu rast gəlinir. Məsələn, siyasi səbəblərə görə, 
Misrə birmənalı münasibət bəsləməyən şair öz əsərlərində bu qərəzini gizlətməmiş və  Bağdada 
həsr etdiyi ərəbdilli qəsidəsində öz fikirlərini hərflərin yazılış qaydalarına  fəlsəfi don geydirməklə

belə ifadə etmişdir:   
  ) 951, 7(و میم مصر أذل من ألف   الوصل إذا  الح باء بغداد 

“Misrin mim_i əlifin alçalmış, əzilmiş formasıdır. Bağdadın bə_si görünən zaman isə
düzəlir” .  

Burada şair düz şəkildə yazılan əlifin Misir sözünü yazmaq üçün əyilərək mim şəklinə
düşdüyünə, Bağdad sözünü yazarkən isə öz əvvəlki vəziyyətinə qayıtdığını göstərir. Məlumdur 
ki, Bağdad sözünün yazılışı zamanı əlif hərfi özündən əvvəl gələn dəl hərfi ilə birləşmir, düz xətt 
şəklində yazılır. Misir sözündə isə mim hərfi sözün əvvəlində gələn yazılış qaydasına görə, başı 
aşağıya qatlanmış vəziyyətdədir. Bəlkə də öz əsərləri ilə daim cəmiyyəti tərbiyələndirməyə
çalışan, gənclərə yaxşılığı, gözəl keyfiyyətləri aşılayan, pislikdən çəkinməyi məsləhət görən şair 
burada da nəsihətsiz ötüşməmiş və daha qlobal məsələyə toxunaraq, yaxşı əməllərin insanı 
başıuca, pis əməllərin isə başıaşağı etməsini Misir və Bağdadın timsalında göstərməyə

çalışmışdır .  

“Tuhfətul_İraqeyn” əsərində şairın Misrə qarşı tutduğu mövqe daha qabarıq şəkildə əks 
olunub. Burada şair ərəb dilində Misir))مصرsözündəki sad (ص) hərfini dad (ض) hərfi ilə əvəz 

etməklə, onu zərərverən, ziyankar   )ٌّرضم(kimi qələmə verir:  

Misrə nöqtə qoysan, tez müzürr olar,
Görün, bir nöqtədə nə sirrlər var. (1,73)  

Poeziyası zəmanədən, zəmanə əhlindən, müasirlərindən şikayət dolu beytlərlə zəngin olan 
şair hər adama etibar etməmiş, yaşadığı dövrü “zahiri zər bəzəkli, içərisi zibilxana”, zəmanə
əhlini isə “işə yaramayan boş külək” adlandırmışdır. Fani dünyaya uymamağı, insanlara çox da 
güvənməməyi nəsihət edən şair bu məqsədlə əlif hərfinin yazılış qaydalarına müraciət etmişdir. 
Belə ki, ərəb dili qrammatikasından məlum olduğu kimi, sözün əvvəlində gələn həmzə dayağı 
kimi  əlifdən istifadə olunur. Əlif ikişəkilli yazılan hərf olduğuna görə, bu zaman heç bir hərflə

birləşmədən tək, başda yazılır:  
“Əlif” kimi tək dolansan daim başda olar yerin,
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Başqasıyla birləşincə, keçib sonda oturarsan. (1. 397)
Şairin yaradıcılığında zeyn, dəl, ayn, sin, şin, hə və s. kimi hərflərlə də bağlı  maraqlı 

bənzətmələrə, fikirlərə tez_tez rast gəlinir .  

Xaqani yaradıcılığından bəhs olunan tədqiqat işlərində şairin öz vətəni Şirvanı tərk etməsi 
onun zəmanədən narazılığı, vətəndə xoş gün görməməsi ilə izah olunur. Tədqiqatçılar şairin öz 
əsərlərindən götürülən beytlər əsasında belə bir qənaətə gəlirlər. Amma zahiri görünüş yox, batini 
məna axtarışında olan şairin öz vətənini, isti yuvasını tərk etməsinin səbəbi zənnimcə, daha geniş 
ictimai anlam daşıyır. Klassik alman fəlsəfəsinin inkişafında böyük xidmətləri olan Georq 
Hegelin (1770_1831) məşhur fikirlərindən biri də budur ki, insan təfəkkür sayəsində ruh ilə
təbiətin, subyekt ilə obyektin eyniliyini aşkar edir. Və Hegel bu eyniliyi ideya adlandırır. Bəs 
görəsən, belə ideyalarla aşıb_daşan Xaqani təfəkkürünü kiçik bir məmləkət olan Şirvana 
sığdırmaq olardımı? Məncə, yox. Şirvan artıq Xaqani dühasına dar gəlirdi. Və o, daha geniş 
məkanlara çıxmalı, yeni insanlar, yeni məmləkətlər görməli idi. Bu, məhz həmin dövr idi ki, 
“Elm Çində də olsa, ardınca get” kimi məşhur dini buyuruğa sözün əsl mənasında əməl olunurdu. 
Xaqani də bir neçə dəfə onun dünyagörüşündə, fikir aləmində böyük dönüş yaratmış səfərlərdə
olmuş və gördüyü ölkələri, onların əhalisini, görüşdüyü görkəmli şəxsiyyətləri,  bir sözlə, etdiyi 
səfərlərlə bağlı təəssüratları bir rəssam bacarığı ilə qələmə almışdır. İkinci Məkkə səfərinin 

məhsulu olan “Mədain xərabələri” əsəri bu baxımdam çox qiymətlidir .  

Xaqaninin ərəb ədəbiyyatı ilə sıx bağlılığını göstərmək üçün bu əsərə iki cəhətdən 
yanaşmaq olar. Birinci cəhət əsərin məzmunu ilə bağlıdır. Yəni, bu əsər öz məzmununa görə
qədim ərəb poeziyasında qəsidənin giriş hissəsində verilən ətlala bənzəyir. Ərəbcədən yaşayış 
yerlərinin, obaların qalıqları, izləri kimi tərcümə olunan ətlalda həm dəriyyat (evlərə, yaşayış 
yerlərinə həsr olunmuş şerlər), həm də mərsiyə janrının əlamətləri var. Yəni, əgər mərsiyə
janrında ölmüş adama yas tutulub, göz yaşı axıdılıb, ölən şəxsin məziyyətləri xatırlanırdısa, 
ətlalda tərk edilmiş obaya yas tutulur, şair həmin obanın keçmiş günlərini dilə gətirir. Ərəb 
müəlliflərindən biri yazır: “Yerlərə yas tutmaq ərəb ədəbiyyatında maraqlı mövzulardandır. 
Onun ilk əlamətləri obanın qalıqlarına və xarabalıqlarına yas tutulan cahiliyyət dövründə

müşahidə olunur”(13(  

Sirr deyil ki, bizlərdən hər birimiz aradan uzun illər keçdikdən sonra uşaqlıq illərimizi 
keçirdiyimiz yerə qayıdarkən nostalji hisslərə dalıb kövrəlirik. Bu, çox təbiidir. Bu baxımdan 
bəlağət və fəsahətdə ad çıxarmış qədim ərəblərin bu qədər önəm verdikləri ətlal ilk baxışda sönük 
və bəsit görünə bilər. Lakin dərindən araşdırdıqda görürük ki, bədəvi şairinin ətlalı simvolik 
xarakter daşıyır. O, şairin maddi aləmə münasibətini, fikirlərini əks etdirmək üçün bir metoddur. 
Aida Qasımova yazır: “Məhz xarabazarlığa çevrilmiş oba qarşısında ərəb şairi qəzavü_qədərin 
amansızlığını qəlbən duyub hiss edir, varlığın bir parçası olmaqla insanın zaman burulğanında 
bir saman çöpütək acizliyini duyur. Nəticədə hər şeyin dövranın axarında hərləndiyi amansız 
dünyada qəzavü_qədər şəxsləndirilib amansız bir obraza dönür” (4, 141) Əgər bu deyilənləri 
nəzərə alsaq, Xaqaninin “Mədain xərabələri” əsərini də ətlala gözəl bir nümunə kimi 

qiymətləndirmək olar .  

Əsərin ikinci bir maraqlı tərəfi isə budur ki, eyni mövzuya İbn Raşiq Qeyrəvaninin “şer 
səltənətinin şeyxi” adlandırdığı Əbu Ubadə əl_Valid ibn Yəhya əl_Buhturi (821_897) də
müraciət edib. Bir rəssam dəqiqliyi ilə yaratdığı lövhələrlə ərəb ədəbiyyatı tarixində özünəməxsus 
yer tutan Buhturi yaradıcılığı da Xaqani yaradıcılığı kimi öz novatorluğu ilə seçilir. Belə ki, 
klassik şer ənənələrinə, ənənəvi üsluba üstünlük verən Buhturi, ənənələrə sadiq qalmaqla 
kifayətlənməmiş, onlara yeni bir təravət qatmışdır. Əgər qədim ərəb şairləri qəsidələrinin giriş 
hissəsində səhralardan, tərk edilmiş obanın qalıqlarından bəhs edirdilərsə, Buhturi də bu ənənəni 
özünəməxsus şəkildə davam etdirmiş, bəzən tərk edilmiş obadan deyil, uçub dağılmış qəsrlərdən 
söz açmış, bəzən də yeni tikilən memarlıq abidələrinin təsvirinə geniş yer ayırmışdır. Bu da şairin 
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incə memarlıq duyumundan, yaxşı müşahidəçilik qabiliyyətindən xəbər verir. Klassik ərəb 
ədəbiyyatı nümayəndələrinin əsərlərinə dərindən bələd olan  Xaqaninin Buhturi yaradıcılığı ilə
tanışlığı şübhəsizdir. Hətta onun “Mədain xərabələri” əsərini yazarkən,  Buhturinin eyni mövzuda 
olan “Siniyyə” (qəsidənin bütün misraları sin hərfi ilə bitdiyinə görə belə adlanır) qəsidəsindən 
bəhrələndiyi istisna edilmir. Hər iki qəsidənin mövzusu keçmişdə bütün dünyaya meydan oxuyan 
Sasanilərin əzəmətindən qalan xarabalıqlardır. Hər iki əsərdə hikmətamiz fikirlər verilib. Hər iki 
şair sarayın keçmiş təmtərağını onun indiki xarabalığı ilə qarşılaşdıraraq, bəşər övladını bundan 
nəticə çıxarmağa çağırmışdır. Bu əsərlə bağlı maraqlı fikirlərdən biri də budur ki, ərəb müəllifləri 

Buhturinin Azərbaycan məvali şairi əl_Əmanın ənənəsini davam etdirdiyini yazırlar .  

Aralarında bir neçə yüzillik məsafə olmasına baxmayaraq, bu iki şairi birləşdirən ortaq bir 
nöqtə var. Və bu ortaq nöqtə zəmanənin insanda yaratdığı daxili sarsıntıdır. Abbasi xəlifəsi 
əl_Mütəvəkkilin ən yaxın saray şairi olan Buhturi xəlifə qətlə yetirildikdən sonra onun qətlində
əli olan oğlu əl_Müntəsir billah əl_Mütəvəkkilin yanında qala bilmir və kədər, qüssə dolu ürəyini 
boşaltmaq üçün Mədainə səyahət edir. Xaqani də vətəni Şirvanda baş verən ədalətsizliklərə
dözməyib, Şamaxını birdəfəlik tərk etmək qərarı ilə səfərə çıxır. Və səfər əsnasında Mədain 
şəhərində Kisra sarayının qalıqlarını görüb daxili sarsıntı keçirir. Hər iki əsər ədəbiyyat alimləri 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilsə də, Xaqaninin əsəri daha nüfuzedici, daha ibrətamiz təsir 
bağışlayır. Bəlkə də bu, Buhturinin bir şair kimi tanındıqdan sonra saraylarda dəbdəbə içində
yaşamasından, daim hörmət_izzət görməsindən, Xaqaninin isə saraylara qarşı üsyankar 
olmasından, zəmanə əhlindən daha yanıqlı olmasından qaynaqlanır. Amma məqsəd eynidir: 
dəbdəbəli həyat sürən hökmdarlara, əyanlara hər şey kimi hakimiyyətin də keçici olduğunu 
göstərmək və bu keçici an üçün bir_birləri ilə mübarizə aparmağın mənasız, yanlış olduğu fikrini 

bəşər övladına aşılamaq:   
İbrətlə bax, ey könlüm, bu aləmə, gəl bir an,
Eyvani_Mədaini ayineyi_ibrət san. (1, 361)

Qeyd etdiyimiz kimi, Xaqaninin əsərlərində ərəb şair və alimlərinin adlarına tez_tez rast 
gəlmək olar. Şair mədhiyyə və fəxriyyələrində ya özünün, ya da mədh etdiyi şəxsin istedadını 
daha qabarıq vermək üçün həmin şair və alimlərin adlarını çəkmişdir. Bu da şairin özünə qədər 
olan Şərq elmi və ədəbi mühitinə yaxşı bələd olmasına bir sübutdur. Məsələn, IX əsrdə öz 
fəsahəti və bəlağəti ilə şöhrət tapmış məşhur ərəb natiqi və ədibi Söhban ibn Vailın adına da 
Xaqani yaradıcılığında rast gəlinir. Ərəb mənbələrində orta əsrlərdə bəlağət və bəyan elmində
kiminsə məharətini mədh edərkən, onu məhz Söhban Vaillə müqayisə etmək ənənəsinin mövcud 
olduğu göstərilir (13) Xaqani də bu ənənəyə sadiq qalmış, gözəl söz söyləmək bacarığından 
danışarkən, Söhban Vailin adını xatırlamışdır. Məsələn, şair həm nəzmdə, həm də nəsrdə olan 

istedadını belə vurğulayır:  
O Həssanın qəlbin yeyən bu nəzmimin həsrətidir,

O Söhbana sillə vuran bu nəsrimin qüvvətidir. (1,106)
Və yaxud şair “Meratüs_səfa”da Qəznəvilər dövlətinin banisi Sultan Mahmudun saray 
şairi olmuş, öz zəmanəsinin zəngin adamlarından hesab olunan Ünsüriyə həsr etdiyi hissədə
Ünsüridə bəlağətli söz demək bacarığının olmadığını göstərmək üçün Söhban Vailin və məşhur 
ərəb alimi, ərəb leksikologiyasının banisi Yarəbin adını çəkərək, onda məşhur adamlarla 

müqayisə edilə biləcək keyfiyyətlərin olmadığını göstərir:  
Nə alim, nə şarehdi, nə bir ədib,

Nə Söhban, nə Yö rabbəyan, Ünsüri. (1,109)
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, şairin təxəllüslərindən biri olan Həssanul_əcəm ərəb şairi 
Həssan ibn Sabitin adı ilə bağlıdır. Yaradıcılığı əsasən, ənənəvi mədhiyyələrdən ibarət olan ilkin 
İslam dövrü şairi Həssan ibn Sabit və dərin fəlsəfi məzmunlu şerlər müəllifi olan Xaqani 
yaradıcılığı arasında böyük fərq var. Bəlkə də yaradıcılğının ilk illərində ənənəvi üslubda 
mədhiyyələr yazan şairə bu təxəllüsü yaraşdırmaq olardı. Amma getdikcə ədəbiyyatda fərqli bir 
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istiqamətin əsasını qoyan üsyankar ruhlu bir şair üçün  Xaqani (söz mülkünün xaqanı) təxəllüsü 
daha məqsədəuyğun idi .  

Ümumiyyətlə, ərəb ədəbiyyatı tarixində Peyğəmbərin (s. ə. s.) Həssanın timsalında 
bütpərəstliklə mübarizədə yeni dini təmsil edən şairi gördüyü bildirilir. Əvvəlcə tayfa şairi, sonra 
saray şairi, ömrünün sonuna yaxın isə İslam şairi kimi tanınıb “İslam nəğməkarı” adını alan şair 
İslamı, Məhəmməd peyğəmbəri (ə. s. ə) ilk mədh edən şairlər sırasına daxil olduğundan öz 
dövrünün  hörmətli şairlərindən hesab olunub. İ. M. Filştinskiy Əbul_Fərəc əl_İsfəhaninin 
“Kitəbul_əğən” əsərinə istinadən yazır: “Məhəmməd Həssan ibn Sabitə əsasən, yeni dinin qızğın 
tərəfdarı kimi, siyasi düşüncələr baxımından himayədarlıq edirdi. O, Həssanı düşmənlərdən 

qoruyur, pul mükafatları  veirir, saray və hətta kopt mənşəli kəniz də hədiyyə etmişdi”. (5, 154)  
Bəlkə də elə buna görə Xaqani sonralar “O Həssanın qəlbin yeyən bu nəzmimin 
həsrətidir” deyərək, öz sənətini Həssan yaradıcılığına qarşı qoymuş, özünün ondan daha qüdrətli 

sənətkar olduğunu vurğulamışdır .  

Peyğəmbərə (ə. s. ə) həsr etdiy nətində şairın Həssan ibn Sabitlə bağlı düşüncələri daha 
aydın əks olunub:  

Aman axtarsan aləmdə o dünyanın əzabından,
Ümidini xaliqə bağla, əgər şairsən, Həssan ol! (1, 208)

_deyən şairin beytini  “əgər başının sakit olmasını istəyirsənsə, Həssan kimi şair ol” kimi 
açıqlamaq olar .  

Qafar Kəndli Herisçi də şairin təxəllüsləri ilə bağlı araşdırma apararkən bu məqamı belə
vurğulamışdır: “Həssan ibn Sabit Məhəmmədə nətlər yazdığı üçün sənətinə görə ona böyük 
hörməti vardır. Həssanın müsəlman Şərqində böyük hörmət və nüfuzu var idi. Ancaq yaradıcılıq 
və sənət məsələlərinə gəldikdə Xaqani Həssan ibn Sabiti özü ilə qarşılaşdırmaq fikrində belə

deyildir. . . ” (3,95)  
Şairin Həssan ibn Sabitin adını çəkdiyi başqa bir beytə nəzər salaq:  
Zahidəm, amma, nə  Yəhyatək, brəhmən seyrətəm,

Şairəm, amma, nə Həssantək, Ləbidi tiynətəm. (1, 262)
Beytin şərhi Məmmədağa Sultanov və Əkrəm Cəfər tərəfindən hazırlanmış “Şərhlər”
bölümündə belə izah olunur: “Yəhya peyğəmbər Allaha həddən artıq ibadətlə məşğul olmuşdur. 
Brəhmən dini oda sitayiş etmiş olan hind dinlərindəndir. Həssan Məhəmməd peyğəmbəri mədh 
edən məşhur Həssan ibn Sabit, Ləbid isə şeri Məkkədə divardan asılan cahiliyyət dövrünün 

şairlərindən olub, Həssanın əleyhinə olmuşdur .  

Xaqani təvazökarlıqla özünü Brəhmən və Ləbidə oxşadır”. (1,612 1987/2,622)  
Beytin fars dilindən hərfi tərcüməsi təxminən belədir: “Zahidəm, ancaq Brəhmən 

dininə (məxsus), Yəhya məsləkinə aid deyiləm. Şairəm, amma Ləbid üslublu, Həssan üslublu 
deyiləm” .  

Bu şərhdə şairin təvazökarlıqla özünü Həssana tay tutmayıb, Ləbidə bənzətməsi fikri bir 
qədər şübhə doğurur. Bildiyimiz kimi, Ləbid ibn Rəbiə müəlləqəsi Kəbə divarından asılmış yeddi 
məşhur şairdən biridir. Haqqında məlumat az olsa da, qəsidəsinin Kəbə divarlarından asılması 
Ləbidin heç də Həssan ibn Sabitdən zəif şair olmadığını göstərir. Və zənnimcə, şairin özünün 
Ləbid tiynətli qələmə verməsinin təvazökarlıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Ləbidlə bağlı bir məqamı 
da qeyd etmək yerinə düşər. Belə ki, Əbul_Fərəc əl_İsfəhaninin “Kitəbul_əğəni” əsərinə  istinad 
edən Filştinskiy  yazır: “Ləbidin uzun ömür sürdüyünə və nəinki Məhəmməd peyğəmbərdən və
hətta onun xələfləri olan Raşidi xəlifələrindən sonra öldüyünə baxmayaraq, onun ədəbi fəaliyyəti 
demək olar ki, tamamilə islamaqədərki dövrlə bağlıdır. Mənbələrə görə, islamı qəbul etməklə, 
(bəlkə də şair islamı 630_cu ildə Mədinədə olarkən qəbul edib) Ləbid Kufəyə getmiş və
yaradıcılıqdan tamamilə  imtina etmişdir” (5, 94) Hər iki şair – həm Ləbid ibn Rəbiə, həm də
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Həssan ibn Sabit haqqında deyilənlərdən belə bir nəticə əldə etmək olar ki, Xaqani bu beytdə
şərhdə qeyd olunduğu kimi, təvazökarlıq  edib özünü Həssana yox, Ləbidə tay tutması şairin 
onların həyat və yaradıcılığına yaxşı bələd olmasından irəli gəlir. Yəni, şair bəlkə də  burada 
Həssan ibn Sabit kimi sakit həyat seçmədiyini, zəmanənin tələbinə uyğun mədhiyyələr 

yazmadığını göstərmək istəmişdir .  

Şirvanşah Mənuçöhrə həsr etdiyi bir şerində isə Xaqani hökmdara olan bağlılığını, 
sədaqətini  ön plana çəkmək üçün Həssanul_əcəm təxəllüsündən məharətlə istifadə etmişdir. Belə

ki, şair hökmdarı Məhəmməd peyğəmbərə (s. ə. s), özünü isə Həssan ibn Sabitə bənzətmişdir:   
O bir Məhəmməddir, Həssanı mənəm,

Onu mən tanıram, məni də xaqan. (1, 152)
Xaqani yaradıcılığında Həssan ibn Sabitlə bağlı beytlərin təhlilindən belə nəticəyə gəlmək 
olar ki, üsyankar ruhlu bir şair olan Xaqani öz yaradıcılığını Həssan yaradıcılığından üstün 
tutmuş, Həssan təxəllüsündən və bu təxəllüsün səbəbkarı olan Həssan ibn Sabit adından ədəbi bir 

priyom kimi bəhrələnmişdir .  

Xaqani Şirvani ərəb aləmində məşhur olan alim, şair, ədib, görkəmli şəxsiyyətlər 
haqqında geniş məlumatlara mailk olmuş və əsərlərində yeri gəldikcə İmrul_Qeys, Ləbid ibn 
Rəbiə, Buhturi, Cahiz, Qəss, Əşa kimi şəxsiyyətlərin adlarını çəkmişdir. Amma təbii ki, şairin 
ərəb mühiti ilə bağlılığı bununla yekunlaşmır. Şair dərindən bələd olduğu Quran ayələrindən, 

Quran qissələrindən, hədislərdən,  İslam ənənələrindən də bol_bol bəhrələnmişdir .  
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