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ПЕРСИЙСКИ МИТОЛОГИЧНИ ОБРАЗИ В ДИВАНСКАТА ПОЕЗИЯ
Вежди Хасан
PERSIAN MYTHOLOGICAL FIGURES IN DIVAN POETRY
Vejdi Hasan, Shumen University, Bulgaria
Abstract: The Divan Literature is Turkish literature dating between 13th and 19th
centuries, whose effects have continued to the present day and which has Islamic spiritat
its basis. This literature has been greatlybenefited from Persian poetry and culture both
as formal factors and content. Eastern Mythologyand Heroes of Eastern Mythology
are used both in Persian poetry and Ottomanpoetry. “Mythology” in terms of the place
in classical Turkish poetry, its shape of handling and the contribution to the world of
the poet’s imagination draws attention as an important source that feeds this poetry
tradition. The poets of Divan have especially been influenced by Persian mythology; they
have benefited from the opportunities that the old narratives offered while trying to catch
the original expressions.They have strengthened their manner of telling by referring to
famous sultans and warriors of Iranian mythology.
Key words: Mythological heroes, Divan poetry, Persian mythology

Диванската литература в Мала Азия се развива в периода между
ХІІІ в. и средата на ХІХ в. в малоазийската селджукска държава, бейлиците
и Османската империя и е елитарна по характер. Този период съвпада с
основаването и упадъка на Османската империя. Началото на диванската
литература в Анадола е поставено през ХІІІ в., като първият най-ярък
представител е Ходжа Деххани. В следващите векове тази литература
изживява своя възход, за да стигне до ХІХ век, когато постепенно загубва
своята популярност. Създадена е в рамките на ислямската религия и носи
парадигмата на нейната естетика. В основата на диванската литература са
ислямската култура и влиянието на персийската поезия. При приемането
на исляма турците приемат и култура, свързана с религията. Това
става основно чрез медресетата1 и различните културни центрове. Там
представители на висшите прослойки, изучавайки арабски и персийски,
се запознават с творбите на водещите автори. Арабският език се използва
в научните среди, а персийският – в литературата. Заимствайки техните
стихотворни форми и теми и адаптирайки ги към своите условия, турските
поети започват да пишат великолепни стихотворения. Отначало в
1

Медресе е мюсюлманско училище, подготвящо мюсюлмански свещенослужители и учители за
мюсюлмански училища, както и държавни служители.
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поезията се използва персийският език. По това време все още не са налице
условията за приемане на турския език като език на поезията. Започвайки
от метриката и стихотворните форми, те достигат до интерпретацията
на различни мотиви и устойчиви теми. Придворните поети пишат много
касидета2, възхваляващи султана, газели3, посветени на любовта, теркиби
бенд4 и терджи бенд5, изразявали са мисли и чувства в къси рубаита6, както
и любовните приключения на героите, описани в месневи7. Благозвучието,
което се постига с къси и дълги срички, типично за персийския и арабския
език, изисква голямо майсторство от страна на творците при адаптирането
му към турския език. С течението на времето тази литература се е назовавала
с най-различни наименования. Диванската литература е най-новото и найпредпочитаното (İslam Ansiklopedisi 1964).
Персийската митология е един от важните извори на диванската
поезия. Митовете представляват разкази за приключенията на герои,
надарени със свръхчовешки качества. Поетите прибягват до митологичните
образи, описани в произведението „Шехнаме“ на Фирдевси. „Шехнаме“
е дълго месневи, съставено от 60 000 бейта. Главна тема в „Шехнаме“ е
враждата между Туран и Иран. В легендарните битки героите премерват
сили или преодоляват непосилни препятствия. Има герои, които са
защитници на доброто и са пример за подражание. Те играят важна
роля в диванската поезия. Основните образи от персийската митология,
споменати от диванските поети, са:
2

Класическото касиде е стихотворна форма, в която двата стиха на първия бейт се римуват помежду си,
а вторият стих на всеки следващ бейт се римува с първия. Съставено е от 30 до 120 бейта. Касиде се пише
за възхвала на определено племе или водач.
3

Газелата е стихотворна форма, която се състои от двустишия (бейтове) и се римува по схема аа, bа, cа,
dа и т.н. Газелата се състои от пет до дванадесет (а понякога и петнадесет) бейта. Най-добрите дивански
поети са писали и най-добрите газели (Gibb 1902: 81). Както всеки бейт може да изразява различна мисъл,
така може и няколко бейта, а понякога и всички бейтове да са обединени около една тема.
4

Теркиби бенд съдържа от пет до седемнадесет бенда. Всеки бенд се състои от хане и васъта, като васъта
не се повтаря в края на всяка строфа, а варира - важното е да има рима (aa, ba, ca, ..., kk; aa, ba, ca, ...,
lk). Според римуването си наподобяват газела. Повечето бендове са съставени от седем-осем бейта.
Понякога всички бейтове в хане са римувани помежду си. Теркиби бенд е подходящ за поучителни и
сатирични стихотворения.
5

Състои се от бендове. Строфите в терджи бенд са моноримни и римата се повтаря в края на всеки
полустих: (aa, ba, ca,..., kk, aa, ba, ca,..., kk). Възприетият модел в първия стих се следва до края на
произведението. Обикновено броят на куплетите варира от пет до десет, но понякога са повече от десет.
Много наподобява теркиби бенд. Към всяка строфа се добавя васъта (бенд). Използва се в мистичната,
философската и съзерцателната поезия.
6

Рубаи е стихотворна форма, съставена на базата на четиристишията. Състои се от четири стиха, които
са обвързани в едно цяло. Римата е между първия, втория и четвъртия стих. Чрез рубаи се изразява
определена мисъл във философски аспект. Рубаи е изкуството за изказване на мисъл в четири стиха.
Майсторите на рубаи са философи, мистици, съдии.
7

В старата турска литература месневи е разновидност на стихотворен разказ. Преобладава в любовната
лирика. Произведението е съставено от няколко части и приключва с епилог. Стиховете във всеки бейт
на месневи се римуват помежду си: aa, bb, cc,... Пет месневита образуват хамсе (петокнижие). Всяко
месневи започва с прослава на Аллах, следващият стих е за Пророка, след което се възхвалява велик
държавник (султан, велик везир и др.). Произведението приключва с епилог.
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Бехмен
Бехмен е син на иранския владетел Исфендияр. Според историците
той е първият, чийто ферман започва със споменаване на Всевишния.
Известен е със своята справедливост. Поданиците му се радват на
благоденствие (Yıldırım 2008: 143). Бехмен води войни с Рюстем и Зал.
Целта му е да отмъсти за смъртта на баща си. При възхваляването на имам
Али Невизаде Атаи пише:
Когато в света се появи Бехмен с тяло от бронз,
Бехрам ще трепери пред неговото величие.
					
Невизаде Атаи8
Сърцето ми е трона, за който мечтае любимата.
До такова ниво не ще достигне нито Дарий, нито Бехмен.
					
Баки

Бехрам (Бехрам-ъ Гур)
Бехрам е син на Йездеджурт. Наричан е и Бехрам-ъ Гур, защото много
често излиза на лов за диви магарета – гур. Според преданието по време на
лов пада в един ров и загива. Гур значи и ‘гроб’, затова при споменаването
му се набляга на преходността на земния живот и необходимостта от
ограничаване на безсмислените удоволствия и безсмисления начин на
живот. Поетът Баки пише, че всичко на този свят е преходно, и се обявява
против материалните блага:
Каква е ползата от земното богатство?
Знаеш за Бехрам-ъ Гур, ей, Баки?
					
Баки
Мухибби, не се надявай нито на короната, нито на силната си ръка.
Знаеш ли къде е сега прославеният борец Бехрам-ъ Гур?
					
Мухибби9
8

Примерите са от сборници със стихове на цитираните поети:
Akdoğan, Yaşar. Ahmedi Divanı’ndan Sеçmeler. Ankara, 1988.
Bâkî Dîvânı (Haz.: Sabahattin Küçük), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Beyzadeoğlu, Süreyya. Sünbülzade Vehbi: Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Eserleri ve Divanından Seçmeler. İstanbul:
İklim Yayınları, 1993.
Hayâlî Bey Dîvânı (Haz.: Ali Nihat Tarlan), İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1945.
Muhibbî Dîvânı (Haz. Coşkun Ak), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987.
Necâtî Beg Dîvânı (Haz. Ali Nihat Tarlan), Ankara: Akçağ Yayınları, 1992.
Nedîm Dîvânı (Haz. Muhsin Macit). Ankara: Akçağ Yayınları, 1997.
Nef’î Dîvânı (Haz. Metin Akkuş), Ankara: Akçağ Yayınları, 1993.
Nev’î-zâde Atâyî Divanı (Haz. Saadet Karaköse), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Şeyhi Divanı (Haz. Mustafa İsen – Cemal Kurnaz) Ankara: Akçay yayınları, 1990.
(Преводите на текстовете са мои. – В. Х.)
9

Мухибби е псевдоним на Сюлейман Законодателя, управлявал Oсманската империя през 1520-1566г.
В Западния свят е известен като Сюлейман Великолепни. Стиховете му са събрани в два дивана, като
единият е на турски, а вторият е на персийски език. Известни са 2 799 негови газели, а общият брой на
бейтовете в неговите стихотворения достига внушителните 15 935 бейта. Затова се смята, че е съставил
най-обемистия диван в историята на старата турска литература. Поезията на Мухибби не отстъпва на
нивото, достигното през XVI век.
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Александър10, Бехрам, Джем и Цезар
заслужават да бъдат твои подчинени.
				
Нефи
Дали е владетел, украсяващ света, осветяваща света луна,
или безстрашен Бехрам, или изпълнено с красота и доброта слънце?
					
Нефи

Бехзад (Бихзад)
Бехзад (Бихзад) е художник и името му се споменава заедно с Мани.
Поетите представят любимата като изрисувана от четката на Бехзад.
Единствено думите на велик поет биха могли да я опишат:
Моливът на Баки рисува цветно твоето лице.
Бихзат не мoже да предаде правдоподобно твоите черти.
				
Баки

Самовъзхвалата (фахрие) е канонична част в касиде, която идва
непосредствено след възхвалата. В тази част поетът изтъква своите творчески
способности като оправдание на правото си да пише за властимащите.
Много често се срещат стихове, в които поетът сравнява стиховете си с
тези на утвърдени поети. Първите примери на подобни стихове в старата
турска литература откриваме в касидетата на поетите Несими (поч. 1417),
Ходжа Деххани (XIV век), Ахмед-и Даи (XIV век), Кемал Юмми (поч. 1475) и
Ибрахим Бег (XIV век). Почти всеки известен поет в диванската литература
се е самовъзхвалявал и това се утвърждава като поетична норма. При
самовъзхвалата няма мистични отклонения (TDEK 1992: 437), тя има за цел
да внушава самоувереността на поета и избраничеството му да пише като
воин на словото:
Какво ако Мани завижда на изображението на веждитети?
Това е картина на Недим, представена от молива, носещ духа на Бихзад.
		
			
Недим

Бижен
Бижен е митичен герой, който се влюбва в дъщерята на Ефрасияб,
поради което е хвърлен в кладенец (Lugal 2009: 770).
Бижен ми е примката на опиянението, мечът ми е другар.
Аз съм Рюстем на мегдана на мъката, оръжието на любовта е в мен.
				
Невизаде Атаи

Джем (Джемшид)
Джемшид е митичният цар от династията на Пешдадидите.
Династията включва 10 царе: Каюмарс, Хушанг, Тахмурас (Тахма-Урупа),
Джeмшид, Заххак, Фаридун, Манучехр, Навзар, Зутахмасп-Зав и Гаршасп.
10

Александър Велики
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Именно от Джeмшид произлизат иранците. В „Авеста“ се казва Йима
(буквално ‘близнак’). В „Шахнаме“ се описва неговото царуване като „златен
век”. Джемшид обучава хората да носят дрехи вместо кожи на животните,
създава държавност и разделя обществото на съсловия. Той е първият,
който добива злато и сребро от рудници. В своята чаша, която представлява
символ на мъдростта, той вижда целия свят. Според други версии чашата
е пълна с еликсира на безсмъртието, а в нейната дълбочина са изписани
най-дълбоките истини (Prigarina http://ravshir.livejournal.com/109881.html).
Чашата на Джемшид е любима тема в иранското изкуство: в
поезията, живописта, скулптурата, сфрагистиката. Амбивалентността на
нейната семантика се изразява в това, че тя едновременно е и модел на
Вселената, и съдържа в себе си небето, земята и подземния свят и техните
нива. Символиката на чашата се състои в това, че тя съдържа всички черти
на космоса, олицетворява връзката на всичко съществуващо в природата,
което постига съвършенството си в реалния предмет:
Аз съм шахът на страната на любовта, светът ми се прекланя.
За мене обърната чаша на Джем е като короната на Едхем.
Когато влюбената ми душа попадне в механа,
обърнатата корона на Едхем се превръща в чашата на Джем за мене.
				
		
Нефи

Във втория бейт обърнатата корона намеква за това, че царят на Балха
Едхем сменя царството си (короната си) за шапката на дервиша. Шапката
на дервиша се казва тадж, което буквално от персийски е ‘корона’, но,
носена на главата на дервиша, тя е „обърната” спрямо царската корона, т.е.
„обърнатата корона на Едхем” е всъщност шапка на дервиша и съответства
на празната (обърнатата) чаша. В суфизма едно от висшите стъпала на
духовното извисяване е факир (нищета), разбирана като освобождаване
от всичко – от привързаността към материалното и духовното – създаване
на висша пустота, готова да поеме Откровението. В този смисъл висшата
пустота е ценна колкото съкровищата (Chalakova, Hasan 2008: 220):
Виночерпецо, поднеси ни вино – донеси ни чашите на Джем и Кей11.
Разнасяй големите чаши и нека се отървем от тъгата.
		
Нефи

Веднъж, когато се разхождал, Джем седнал на високия си трон,
сложил си и короната от злато и скъпоценни камъни. Лъчите на слънцето
се отразявали от короната му, а хората си помислили, че слънцето е слязло
на земята. Към името му добавили шид, което значи ‘светлина’. Оттогава го
наричат Джемшид, а деня, в който това се случва – Невруз12 (Tökel 2000: 133):
11

Персийските владетели са разделени на четири съсловия. Второто от тях се нарича Кеян и Кеянян. Към
тях принадлежат шаховете Кейкубад, Кейхюсрев и Кейкаву. Кей означава и ‘велик владетел’.
12

Невруз е първият ден от пролетта и началото на новата година в традиционния ирански календар.
Празнува се в деня на астрономическото равноденствие, което обикновено е на 21 март (пролетното
равноденствие), или 1 ден по-рано или по-късно. Това е зороастрийски религиозен празник.
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Владетелю, подобен на Джемшид, и да умра, ще останат стиховете ми.
И да изчезне цветето, то ще остави спомен за себе си розовата вода.
					
Хаяли

Джемшид е първият, който обработва желязото. Изработва брони,
мечове и други оръжия. Дрехите му са изтъкани от коприна и памук. Научил
е народа си да тъчe и шиe, запознал e хората с тайните на мореплаването.
Украсеният му със злато и скъпоценности трон е израз на неговото
богатство. Под въздействието на дявола Джемшид се възгордява. Наказан
е и на трона се възкачва Даххак (Yıldırım 2008: 204-208). В поезията Джем
(Джемшид) е представен като велик владетел, притежаващ чаша, в която
вижда света:
Не можеш да вярваш на живота, както и на света.
Джем и Дарий също не издържаха.
					
Мухибби

Даххак
Даххак е жесток владетел, който убива Джемшид. В диванската
поезия е известен с двете змии на раменете си. Поетите го сравняват с
безпощадната любима. Дългите й черни коси, падащи върху раменете, са
като змиите на Даххак (TEMK: 151). Понякога любимата, която не отвръща
на чувствата на влюбения, се нарича Даххак:
Докато падат по раменете ти къдрици, подобни на змии,
кога ли ще се усмихнат устните, подобни на Деххак?
					
Неджати

Даххак, който е символ на жестокост, е живял и управлявал хиляда
години и е причинявал много страдания на поданиците си. Иранският
израз „да живееш хиляда години“ се свързва с управлението на Даххак
(Yıldırım 2008: 228). Поетът Неджати съветва тези, които искат да живеят
хиляда години, да се усмихват и да мислят позитивно:
Ако мечтаеш да живееш хиляда години като Деххак,
по-добре да бъде всяко твое дихание като свежестта на розата.
					
Неджати

Дарий
Дарий е синът на персийския цар Дараб. Войската му претърпява
поражение в битката с Александър Велики, затова много често се споменава
редом с македонския водач Александър (Şişman-Kuzubaş 2012: 143). Поетите
използват хиперболата, за да представят по вълнуващ начин събитията
около тази битка. Понякога хиперболизирането е прекалено. Хората се
описват такива, каквито поетът би искал да ги види, далеч от човешките
възможности, като колоси (Karahan 1986: 16). В касидетата усещането за
битката се внушава чрез епитети, звукопис (грохота на конете, свистенето
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на стрелите, блясъка на сабите), но войниците не са описани подобаващо.
В повечето стихове султанът, качил се на най-бързия кон, ползващ
всякакви оръжия, е сам. Средство за митологизация на личността на
владетеля е внушението, че войската може да печели битки единствено ако
е предвождана от него. Нерядко възможностите на султана са сравнявани
с оставилите отпечатък в историята Александър Велики и персийския
владетел Дарий:
Ако Вселената види този прочут падишах,
не би го различила от Александър и Дарий.
Нефи
Мухибби превръща земята на храма в корона за любимата.
Корона, която носи щастие и е по-ценна от короната на Дарий.
					
Мухибби
Ако стиховете ми като бисери украсят короните на Кейкявус и Дарий,
цялото богатство на Индия и Синд13 няма да стигне да ги изплати.
					

Сюмбюлзаде Вехби

Баки пише за трона, короната и величието на султан Сюлейман.
Според него нито короната, нито тронът, нито щастието са вечни, а пример
за това е съдбата на великия Дарий:
Виж съдбата на Дарий и знай, че не са вечни
нито короната, нито тронът, нито щастието, ей, Баки.
					
Баки
Ефрасияб
Eфрасияб е крал на Туран. Той е добър военачалник и е главна
заплаха за Иран. В „Шехнаме“ той произхожда от рода на Феридун (Firdevsi
2015):
Разкъса се душата ми, любима моя.
Това е като разруха, сполетяна от гнева на Ефрасияб.
					
Мухибби

Фагфур
Фагфур е наименование на китайски император. Според преданието
Фагфур е от рода на Яфес. Под негова власт е била цяла Азия. Управлявал е
шестдесет и две години (Tökel 2000: 166). В диванската поезия възхваляваният
се сравнява с възможностите на Фагфур и винаги го превъзхожда:
С един-единствен удар разбиваш главата на Фагфур.
Твоята войска превръща Иран в руини.
		
Сюмбюлзаде Вехби
13

Провинция в югоизточен Пакистан.

146

СИМВОЛНИ ПОЛЕТА И ЛИТЕРАТУРЕН ТЕКСТ

Феридун
Феридун е шестият владетел от династията на Пишдадите. Той е син
на Атбин, от рода на Джемшид. Баща му е убит от Даххак, след което майка
му го спасява, като го дава на семейство, живеещо високо в планините. Те
го хранят с мляко от кравата Бермаюн. След навършване на шестнадесетата
си година Феридун напуска планината и се връща при майка си. Тогава
научава истината за смъртта на баща си. Решава да отмъсти, като убие
Даххак, но решава да го затвори в една от пещерите на планината Демавенд.
Разпределя света между тримата си синове Селм, Тур и Иредж. Феридун е
известен със справедливостта си. Интересува се от астрономия и медицина.
При битките си използва слонове (Yıldırım 2008: 307-308). Феридун, заедно
с Гаве, смъква от престола Даххак. Той е представен като справедлив, смел
и упорит владетел:
Изпитвам спокойствие, когато съм в твоето родно място, любима.
И да ми предложат, не бих го заменил за земите на Феридун.
					
Баки
На този султан, който украсява страни и е опора на религия,
е даден тронът на Джем и короната на Феридун.
					
Нефи

Гив
Гив е зет на Рюстем и баща на Бижен. Известен е със своите героични
битки и приключения. Спасява Кейхюсрев от китайците. Той притежава
магическия щит на Сиявуш. В диванската поезия възхваляваният е
сравняван с Гив (Tökel 2000: 175):
Победите на Гив и Пешенг всяват страх сред врага.
Мечът на Кахраман е достатъчен на воина да спечели битката.
				
Невизаде Атаи

Феридун
Феридун е един от най-важните митологични образи в диванската
поезия. Идва на власт след Джемшид и управлява петстотин години. В
източната литература е символ на властта, победата и успеха. Владее и
тайните на магията. Побеждава Даххак, използвайки своя боздуган (Yıldırım
2008: 307).
Да речем, че си Феридун и си обиколил света.
Да речем, че си Рюстем и държиш боздуган в ръката си.
			
Мухибби
Облече се в златни одежди и седна на сребърен трон.
Управлява света подобно на Феридун.
			
Неджати
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Хюсрев
Хюсрев е син на Хюрмюз. Наследява трона след смъртта на баща
си. Водил е много войни и всичките ги е спечелил. Един ден среща Ширин
и се влюбва в нея. Взема я със себе си и я води в своята страна. Той е
известният герой от разказите за Хюсрев и Ширин. Този разказ е много
популярен в литературата на Изтока. В диванската поезия също се говори
за любовта между Хюсрев и Ширин (Şişman-Kuzubaş 2012: 154). Хюсрев е
известен и със своя кон, меч и безгранична власт. Самата дума ‘хюсрев’ е
синоним на ‘владетел’. Много често се употребява и в това свое значение,
без да се има предвид митичният герой Хюсрев (Tolasa 2001: 84). Любовта
на Хюсрев към Ширин и съперничеството му с Ферхад е централен мотив
в любовната тематика:
Владетелят, който завладява по суша и море.
Имаш хиляди роби като Хюсрев.
					
Сюмбюлзаде Вехби

Според Баки истинските поети се славят с творчеството си и
достигат до безсмъртие. Поезията им може да бъде оценена единствено от
ерудирани хора – така, както бижутерът знае стойността на диаманта. Той
пише, че Хюсрев следва пътя на Феридун, но е време да открие блясъка в
стиховете на Баки:
Хюсрев следва пътя на Феридун.
Ела и открий блясъка в стиховете на Баки.
Баки

Исфендияр (Руйинтен)
Исфендияр е син на иранския владетел Гюштасб. Прекосявайки
страната на вещици и чудовища – Хефтхан, той успява да достигне до град
Белх. Наричан е и Руйинтен (‘тяло от бронз’, ‘много силен’). Този непобедим
воин е пронизан в окото от специално изработената стрела на Рюстем и
загива. Подобно на Ахил, той е улучен в единственото възможно слабо
място. В диванската поезия се описва битката му с Рюстем (Şişman-Kuzubaş
2012: 156). Исфендияр се бие с туранците. В диванската поезия най-често се
споменава за сблъсъка му с Рюстем:
Гневът ти кара Кахраман да напусне своите земи.
Ти Рюстем ли си, или Исфендияр на бойното поле?
					
Сюмбюлзаде Вехби
Руйинтен се топи от огъня на своята мъка.
Пламък меч омеква, Нериман омеква от пламъка му.
					
Баки
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Кахраман
Според иранската митология Кахраман е син на Тахмурс. Като
малък е отвлечен от великаните и отгледан от тях. Вече пораснал и станал
юноша, той вижда във водата собственото си отражение и разбира, че не
прилича на тях. Качва се на един носорог и поема към земите на хората.
Убива няколко души и накрая е победен от Рюстем. В диванската поезия
е синоним на убиец (Pala 2010: 252). Даже го наричат убиеца Кахраман. По
този начин наблягат на жестокостта, с която се отвръща на чувствата на
влюбения. Поетите оприличават любимата на Кахраман:
Какво, ако унищожи с погледа си Кахраман?
Трапчинката на бузата й е като меч за влюбения.
			
Невизаде Атаи
Аз съм безсрташният със свръхестествени възможности.
Аз съм Кахраман, а мечът е моят молив.
				
Сабри

Изобразяването на действителността при възхвалата се характеризира с отдалечаване от реалността и възпяване на положителното, което
съществува, или на това, което трябва да бъде според поета. Диванската
поезия предполага идеализация и именно тя се проявява в хвалебствените
касидета, посветени на султана. Поетите внимателно подбират думите, за
да съчетаят до максимална степен римата, без да се отклоняват от темата.
Благодарение на богатия си речников запас оригиналните им творби се
отличават с великолепен глас, безкрайно въображение и силен език:
Кахраман, Исфендияр и Рюстем, които смазват своите врагове,
треперят, щом твоята сила усетят на бойното поле.
				
Сюмбюлзаде Вехби

Кявус (Кейкявус)
Кявус се бори да завладее Мазендеран – страната на великаните,
вещиците и магьосниците. Вярва, че превъзхожда Джемшид, Даххак и
Кехкубад. Пленен е, а по-късно е освободен от Рюстем. Кявус смята, че е
велик и тронът му трябва да е нависоко. Поръчва си голям трон. Връзва го
с въжета за телата на орли и се издига в небесата. Орлите се изморяват и
Кявус пада в недостъпна гора. Отново е спасен от Рюстем (Şişman-Kuzubaş
2006: 160-161). В диванската поезия се слави с величието и богатството си.
Чашата за вино с цвят на роза е късметът на бодила Кявус.
Кинжалът на смирението е розата на късмета и Бехрам.
				
Баки

В диванската поезия виното символизира мистичната любов към
Всевишния, виночерпецът е шейхът (духовният наставник), а механата е
буквално ‘място за пиене’. Това ‘място за пиене’ следва да се разбира като
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място за ‘опиянение’, а конкретно означава ‘тайно място за обучение на
суфита’, така че опиянението в механата всъщност е опиянението на суфита,
който е тръгнал по пътя на ‘’тариката” (духовното възхождение) (ChalakovaHasan 2008: 220). Влюбеният е ученикът – дервиш, поел по духовния път,
а идеализираната любима всъщност е самият Създател. Творчеството
им е насочено към просветения читател и задоволява изискванията на
познавачите (Salim-Hasan 2016: 272).
Кейхюсрев
Кейхюсрев е от рода Кеяниян. Внук е на Кейкявус и син на Сиявуш.
Кейхюсрев е също и наименование за велик владетел (Pala 2010: 268):
Дарий не дава короната си, нито пък Кейхюсреф – кафтана си.
Меджнун притежава короната и кафтана на любовта.
					
Мухибби

Баки пише, че владетелят на Иран почита султан Мурад като
Кейхюсрев (велик владетел):
Пред тебе Кейхюсрев стои със стегнат колан.
Владетелят на Иран изпълнява указанията на съветниците ти.
Баки

Кейкубад
Кейкубад е владетел от рода Кеяниян. Управлява сто години.
Изградил е сто села около град Рей. В диванската поезия се споменава за
справедливостта и богатството му (Şişman-Kuzubaş 2012: 161). Кейкубад е
сложен в дървен сандък и е пуснат в реката, за да се спаси от Заб - син на
Тахмасп. Според това предание съдбата му наподобява съдбата на Мойсей
(Yıldırım 2008: 470-471). Прославил се е със справедливостта си (Pala 1990:
292). В диванската поезия величието на възхвалявания се доближава до
мощта на Кейкубад. Баки пише, че справедливостта на султан Сюлейман
превъзхожда тази на Кейкубад:
Справедливостта на Кейкубад е и мъчение.
Гневът на Кахраман е милост и благородство пред твоя гняв.
				
Баки
Мухибби, не се оставяй на земния свят, мисли за отвъдното.
Къде са Хюсрев, Джемшид, Дарий и Кейкубад?
					
Мухибби

Мани
Мани е известен китайски калиграф и художник. По времето на
Сасанидите идва в Иран. Запознава се със зороастризма и християнството.
Неговото учение обединява вярвания и от двете религии. Картините му
са много въздействащи, а той ги представя на последователите си като
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изпратени от небесата (Pala 2010: 297). Сборникът му с рисунки е наречен
Нигяр, Нигярхяне, Нигяристан или Ерженг (Onay 1992: 318):
Откакто ти откри красивото си лице, затворих очите си за ада.
Картините на Мани са безинтересни пред духовното ти изражение.
					
Шейхи
Ахмеди описва твоето лице в дивана си.
Мани пък се учи от този диван да рисува.
					
Ахмеди
Нарисувах въображаемия ти образ в картината на душата ми.
Този образ не може да изобрази даже и Мани.
					
Мухибби
Цветни песни на славеите, китайските багри по розите.
Пролетта е Мани, а розовата градина е Нигярхане.
					
Баки

Нериман
Нериман е прародител на Рюстем и баща на Сам (Onay 2013: 32). В
диванската поезия присъства с военните си успехи (Yıldırım 2008: 545). Сам,
също като баща си е известен борец. Участва във войните между Иран и
Туран. Поетите възпяват героизма му във военните походи (Şişman-Kuzubaş
2012: 173). В диванската поезия е символ на героизъм (Tökel 2000: 240-241):
Знаейки възможностите си, не се съревновавай с времето.
И да си Рюстем или Нериман, пак ще те надвие.
					
Мухибби
Хюшенк остана безмълвен пред твоя меч.
Дали Нериман ще омекоти удара?
					
Сюмбюлзаде Вехби

Пешенг
Пешенг е баща на Ефрасияб, но има и други пълководци със същото
име. Той е син на брата на Феридун и зет на Тус (ТЕМК 2013: 155).
Той е тигърът на бойното поле и завладяващият нови земи Исфендияр.
Той е като Пешенг, избил войската на Дарий.			
				
Невизаде Атаи

Рюстем (Рюстем-и Зал)
Рюстем е син на Зал. Той притежава свръхестествени възможности.
След раждането си е кърмен от десет кърмачки едновременно. Като малко
момче яде храна, достатъчна за петима. На осем годишна възраст изглежда
като силен младеж. Рюстем е един от главните герои на „Шехнаме“. Той
е воин с необикновена сила и благородство, победил дракони, лъвове и
демони. Минава през седем страни, преодолява опасностите във всяка една
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от тях и спасява владетеля. Мечът, копието и поразяващата му ръка са кошмар за неговите врагове (Şişman-Kuzubaş 2012: 169). Заточен е и ослепен от
магията на Белия див. Поетите го споменават, когато говорят за своите
поетични възможности (Pala 1995: 455):
Любовта ти е толкова силна, че е все едно да се изправя срещу Рюстем.
Не ми остава нищо друго, освен да се примиря и да се предам.
			
		
Сюмбюлзаде Вехби
Веждата й е обтегната като лък, който не може и Рюстем да го опъне.
Душичке моя, недей да си мъчиш ръцете, трудно е.
					
Мухибби
Аз съм този, който ще размърда бляскавия кон.
Тялото му ще размаже Рюстем, ако той му се опълчи.
					
Баки
Шах като Джем, честит като Рюстем;
той е като сина на Дева Мария - Исус.
					
Нефи

Сиявуш
Според преданието Сиявуш е силен водач, властвал в Източен Иран
след баща си Кавус и преди Кейхюсрев. Загинал е в една от войните между
Иран и Туран (Yıldırım 2008: 632).
Не се подвеждай, не се обвързвай със земния живот.
Остана ли нещо от Сам и Сиявюш?
					
Мухибби

Сюхраб
Сюхраб е син на Рюстем. Роден е в Туран. Майка му е туркиня, която
Рюстем взема при посещението си в град Семенган. Тя е дъщеря на местния
валия. Ражда им се син, който се включва в армията на Ефресияб. Бие се
срещу баща си, който чрез коварство го поваля на земята. После разбира,
че той е негов син (Onay 2013: 33).
Пронизващият ти поглед е като кървав кинжал.
Сякаш Рюстем е дошъл да се бие със Сюхраб.
					
Мухибби

Зал
Зал е син на Сам и баща на Рюстем. Роден е с бяла коса, бели вежди
и мигли (Kurnaz 1996: 133). Баща му се отрича от него. Става жертва на
интриги и е хвърлен в гората. Там е отгледан от Симург. Заради бялата си
коса е наречен Зал, което значи ‘стар’ (Onay 2013: 33):
Скъпа, веждите ти са като лък, който не ще опъне Зал или Рюстем.
Има ли такава сила страдащият от любовна мъка?
					
Мухибби
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СИМВОЛНИ ПОЛЕТА И ЛИТЕРАТУРЕН ТЕКСТ

Диванските поети са високообразовани, завършили медресе и
владеят арабски и персийски език. Те събират своите стихове, написани
в късите форми на диванската литература, в сборници, наречени диван,
а лирико-епичните произведения са написани във формата на месневи.
Имат солидни познания в различни сфери на науката, митологията и
философията. Богатата им фантазия ражда блестящи хиперболи, съвършени по стил и лексика. Те обогатяват турската поезия с достиженията
на персийските стихотворци. Богатият им културен фон и компетенции
им позволява да включват точно определени митични герои в дългите си
касидета, както и в лиричните газели. Героите от персийската митология
присъстват в стиховете на почти всички дивански поети. Не е възможно
да се осмислят стиховете на диванските поети, ако не познаваме Бехмен,
Бехрам, Бехзад, Бижен, Джем, Даххак, Дарий, Ефрасияб, Феридун, Феридун,
Хюсрев, Исфендияр, Кахраман, Кейхюсрев, Кейкубад, Нериман, Рюстем и
Зал. С тях и техните възможности се сравнява възхваляваният и винаги ги
превъзхожда. Митичните герои се споменават доста често и в газелите с
любовна тематика. Любимата е безмилостна, подобно на жесток владетел
пред вечно страдащия и безнадеждно влюбен.
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