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ŞEYX NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “XOSROV VƏ ŞİRİN” DASTANINDA 

AZƏRBAYCANIN ERKƏN ORTA ƏSR TARİXİ MƏSƏLƏLƏRİNƏ DAİR  
 

Bağırzadə Cavid Vəkil oğlu  

Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi 

kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

cavid.bagirzade@gdu.edu.az  
 

Xülasə: Azərbaycan ədəbiyyatının, o cümlədən klassik ədəbiyyatımızın nəhəng və bənzərsiz 

siması olan Şeyx Nizaminin yaradıcılığı bir əsrdən çoxdur ki, Azərbaycan və xarici ölkə 

alimlərinin tədqiqat obyekti olmuşdur. Çoxsaylı elmi tədqiqat əsərlərinin yazılmasına, Şeyx 

Nizami irsinin araşdırılmasına baxmayaraq onun yaradacılığı, bizə miras qoyduğu zəngin irsi 

tədqiqat obyekti olaraq qalır. Şeyx Nizaminin məsnəviləri ensiklopedik biliklər mənbəyidir. Şeyx 

Nizami Gəncəvinin əsərləri Azərbaycan İntibah mədəniyyətinin ümumi səviyyəsinin faktiki 

göstəricilərindən biridir. Şeyx Nizami Gəncəvinin əsərləri eyni zamanda Azərbaycan tarixinin, 

etnoqrafiyasının mühüm mənbələrindən biridir. Şeyx Nizami Gəncəvinin əsərlərində bir çox 

obrazlar real tarixi şəxsiyyətlər olmuşdur. Onlardan biri də “Xosrov və Şirin” məsnəvisindəki 

Şirindir. 

Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasındakı əsas obrazlar, Xosrov ilə Şirin real 

tarixi şəxsiyyətlər olmuşdur. Nizaminin dastanda bəhs etdiyi hadisələrin əksəriyyətinin tarixi 

gerçəkliklərlə üst-üstə düşməsi şübhəsizdir. Yazılı qaynaqlar, o cümlədən də Alban tarixçisi 

Moisey Kalankatuklunun verdiyi məlumatlardan aydın olur ki, Sasani şahənşahı II Xosrov 

Pərvizin sevimli arvadı olmuş məlikə Şirin dini etiqad baxımından qatı xristiandır, 

Albaniyadandır, Albaniya ilə bağlı biridir, Alban katolikosu Vironun himayədarıdır. Moisey 

Kalankatuklunun və digər orta əsr müəliflərinin verdiyi məlumatlara istinad edən tədqiqatçılar, o 

cümlədən də akademik Ziya Bünyadov, albanşünas Fəridə Məmmədova və başqaları Alban 

katolikosu Vironun Sasani şahənşahının qəzəbindən və ağır cəzadan qurtularaq Sasani sarayında 

göz altında yaşaması və burada fəaliyyət göstərməsi haqqında bəhs edərkən məlikə Şirinin 

Albaniya ilə bağlı olduğunu göstərmişlər. 
 

Açar sözlər: Albaniya, Şirin, II Xosrov Pərviz, Alban katolikosu Viro, xristianlıq. 

Key words: Albania, Shirin, Khosrov II Parviz, Albanian Catholicos Viro, Christianity. 

Ключевые слова: Албания, Ширин, Хосров Парвиз II, албанский католикос Виро, 

христианство. 
 

Giriş. Azərbaycan ədəbiyyatının, o cümlədən klassik ədəbiyyatımızın nəhəng və bənzərsiz 

siması olan Şeyx Nizaminin yaradıcılığı bir əsrdən çoxdur ki, Azərbaycan və xarici ölkə 

alimlərinin tədqiqat obyekti olmuşdur. Çoxsaylı elmi tədqiqat əsərlərinin yazılmasına, Şeyx 

Nizami irsinin araşdırılmasına baxmayaraq onun yaradacılığı, bizə miras qoyduğu zəngin irsi 

tamamilə tədqiq edilməmişdir. Şeyx Nizaminin məsnəviləri ensiklopedik biliklər mənbəyidir. 

Şeyx Nizaminin poemaları fəlsəfi fikir tariximizin mühüm qaynaqlarından biridir, yaşadığı 

dövrün Azərbaycan şəhərlərində İslam dəyərlərinin öyrənilməsi baxımından son dərəcə mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Şeyx Nizami Gəncəvinin əsərləri Azərbaycan İntibah mədəniyyətinin 

ümumi səviyyəsinin faktiki göstəricilərindən biridir. Şeyx Nizami yaradıcılığı dini, tarixi, dəqiq 

və təbiət elmlərinin məcmusudur. Dahi şairin yaradıcılığı fəlsəfədir, irfandır və buna görə də 800 

ildən çoxdur ki, öz əsərləri dünyanı heyrətdə qoymaqdadır. Dahi şairin əsərləri müasir dövrdə 

müxtəlif sahələrin – ədəbiyyatşünaslarla yanaşı sənətşünasların, pedaqoqların, psixoloqların, 

dinşünasların, filosofların tədqiqat obyekti kimi elmi baxımdan aktuallıq kəsb etməkdədir. 

Nizami Gəncəvinin əsərlərində elmlərin məcmusu öz əksini tapır, şair riyaziyyat, kimya, tibb, 

mailto:cavid.bagirzade@gdu.edu.az
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fizika kimi elmlərə dair məsələlərdən müdrikcəsinə nəzmlə bəhs edir, sitatlar gətirir. Şeyx 

Nizami Gəncəvinin əsərləri eyni zamanda Azərbaycan tarixinin, etnoqrafiyasının mühüm 

mənbələrindən biridir. Şeyx Nizami Gəncəvinin əsərlərində bir çox obrazlar real tarixi 

şəxsiyyətlər olmuşdur. Onlardan biri də “Xosrov və Şirin” məsnəvisindəki Xosrov və Şirindir. 

Yazılı qaynaqların məlumatları Xosrov və Şirininin məhəbbəti ilə bağlı rəvayətin tarixi 

gerçəkliklərlə bağlı olduğunu təsdiq edir. 

Nizami Gəncəvi digər dastanları kimi, “Xosrov və Şirin” məsnəvisini qələmə almamışdan 

qabaq mövzu ilə bağlı uzun zaman araşdırma aparmış, öz dövrünə gəlib çıxmış və olduqca zəngin 

olan və bu zənginliyi ilə məşhurlaşan Gəncə kitabxanasında saxlanılan qiymətli kitablardakı 

məxəzlərdən yararlanmışdır. Bundan başqa Şeyx Nizami dövrünün mühüm iqtisadi-ticarət, eləcə 

də elm və mədəniyyət mərkəzi olan Gəncə şəhərinin belə bir mühitində yetişmişdir. Şeyx Nizami 

kimi qüdrətli bir şair, ensiklopedik biliklərə malik bilik adamı yetişdirmiş Gəncə şəhəri 

Azərbaycan İntibah mədəniyyətinin mühüm mərkəzlərindən biri olmuşdur. 

Akademik Ziya Bünyadov haqlı olaraq göstərir ki, elmin müxtəlif sahələrində dərin biliyinə 

əsasən demək olar ki, Nizami hərtərəfli təhsil görmüşdür. Nizaminin yüksək təhsilə malik olması 

təsvir etdiyimiz dövrdə Gəncənin çiçəkləndiyinə bir sübutdur (4, s.252-253). Nizami, o dövrdə 

böyük elm ocağına çevrilmiş Gəncədə dəqiq (elmül əbdan) və humanitar (elmül ədyan) elmlərə 

dərindən yiyələnərək, əsrinin ən böyük ensiklopedistlərindən biri olmuşdu (1, s.537).   

Şirin obrazının tarixi şəxsiyyəti və dini mənsubiyyəti haqqında. Nizami Gəncəvi 1180-

ci ildə tamamladığı bu poemada insan eşqinin qüdrət və əzəmətini göstərmiş, məhəbbətin dərin 

ictimai mənasını şərh etmişdir. Poemanın Azərbaycan xalqının tarixi ilə səsləşən maraqlı 

məzmunu vardır. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk mənzum roman olan bu əsər Sasani 

hökmdarlarından II Xosrov Pərvizlə Bərdə hakiminin vəliəhdi gözəl Şirin arasındakı məhəbbət 

haqqındadır (2, s.4). Şirinin Alban hökmdarının qızı və ya Alban hökmdarı deyil, məhz Bərdə 

hakiminin qızı, vəliəhdi kimi təqdim edilməsi tarixi gerçəkliyi bir daha təsdiq edir. Çünki bəhs 

olunan dövrdə Albaniyada Alban Arşakilər sülaləsinin sonuncu hökmdarı Mömin III Vaçaqan 

olmuşdur. VI əsrdə İranda vəziyyət sabitləşəndə Sasanilər Albaniyada Arşakilər sülaləsinin 

hakimiyyətini ləğv etdilər. Albaniya Sasani şahənşahının mərzbanları (canişinləri) tərəfindən 

idarə olunmağa başlandı. 510-629-cu illər ərazində Albaniya İran mərzbanları idarəçiliyində 

olmuşdur (7, s.185-186). Sasani şahənşahı II Xosrov Pərvizin (Nizami Gəncəvinin “Xosrov və 

Şirin” məsnəvisinin əsas obrazı) hakimiyyəti dövründə Albaniyada yerli sülalənin hökmdarları 

artıq hakimiyyətdə deyildilər, haqqında bəhs olunan Şirin isə şübhəsiz hakimiyyətdən məhrum 

edilmiş, lakin böyük feodal mülkləri olan yerli sülalənin, çox güman ki, Alban Arşakilərin 

nümayəndəsi idi. Onun məhz Bərdə hakiminin qızı adlandırılması bu minvalla mövcud tarixi 

gerçəkliyə riayət olunması demək idi. Başqa sözlə, Şirinin kimliyi təhrif olunmadan düzgün 

təqdim edilmişdir. 

Şirinin Bərdə şəhərinin hakiminin qızı, vəliəhdi olmasını, eləcə də Albaniyadan olmasını 

onun xristian olması deyil, Sasani əsirliyində olan Alban katolikosuna olan münasibəti təsdiq 

edir. Həmçinin yazılı mənbədə də Şirinin Albaniyadan olmasını təsdiq edən məlumatlar vardır. 

Alban tarixçisi Moisey Kalankatuklu bu dövrün hadisələrindən bəhs edərkən yazır ki, Alban 

katolikosu Viro Xosrovun saray zindanında şaha qarşı üsyan edən Albaniyanın böyük knyazları 

ilə birlikdə iyirmi beş il həbsdə olmuşdur. Vironun bəxti gətirib şahın sarayına yol açdı və 

Müqəddəs Xaçın bərəkəti onu şah xanımı – Şirinin aramgahına gətirdi. Şirinin səyləri nəticəsində 

şah (yəni II Xosrov Pərviz – C.B.) Vironun həyatını ona bağışladı. Lakin şah qəti and verdi ki, nə 

qədər özü sağdır, Viro heç vaxt ölkəsinə qayıtmayıb sarayda həbsdə olacaq, amma katolikos 

rütbəsi ondan alınmayacaq və onun gəlirləri müsadirə olunmayacaq. Şah onu qiymətli şey kimi 

saxlayırdı (Moisey Kalankatuklu, II kitab, 14-cü fəsil). Akademik Ziya Bünyadov bu 
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hadisələrdən bəhs edərkən Moisey Kalankatuklunun və digər yazılı qaynaqların verdiyi 

məlumatlara istinadən yazır ki, Albaniya xalqı İranla Bizans arasında gedən müharibədən istifadə 

edib 603-604-cü ildə Sasani hökmranlığına qarşı üsyan qaldırdı. Lakin II Xosrov üsyan etmiş 

Albaniya xalqına çox tez divan tutmağa müvəffəq oldu. Üsyanın rəhbəri katolikos Viro İran 

şahına qarşı qəzəblənən Alban əyanlarının qiyamında ittiham edilmişdi. Alban əyanlarından çoxu 

məhv oldu, bəziləri qılıncdan, digərləri şikəstlikdən məhv oldu, bəziləri də uzaq ölkələrə sürgün 

edildi. Alban katolikosu Viro II Xosrov Pərvizin arvadı xristian məlikə Şirinin himayəsinə 

sığındı, onun himayəsi nəticəsində Viro, ələ keçirilmiş Alban əyanlarının əksəriyyətinin başına 

gələnlərdən canını qurtara bildi. Məlikə Şirin çox səy göstərəndən sonra şah, Vironun həyatını 

ona bağışladı, lakin II Xosrov belə bir şərt qoydu ki, Viro ömrünün axırınadək öz ölkəsinə (yəni 

Albaniyaya) qayıtmasın və sarayda nəzarət altında qalsın. O, (II Xosrov Pərviz) Vironun patriarx 

gəlirini əlindən almadı və onu katolikos ləqəbindən məhrum etmədi. Vironu xilas edən qadın 

Sasanilər sülaləsindən olan hökmdar II Xosrovun həyat yoldaşı, xristian etiqadlı Şirin idi (1, 

s.164; 3, s.55; 5, s.54; 6, s.50; 7, s.189; 8, s.227). Albanşünas Fəridə Məmmədova da bəhs 

etdiyimiz hadisələr haqqında danışanda göstərir ki, II Xosrovun arvadlarından biri bəlkə də alban 

olan xristian Şirin idi. Məlum olduğu kimi, Şirin sonralar bir çox əsərlərin məşhur qəhrəmanına 

çevrilmişdir (7, s.190). Beləliklə, bu hadisələrin məzmunundan görünür ki, II Xosrovun arvadı 

məlikə Şirin xristian etiqadlı olmuş, doğma ölkəsinin katolikosu Vironun sağ qalması üçün ciddi 

səylər göstərmişdir. Hansı ki, Sasanilərə qarşı Albaniyada katolikos Vironun rəhbərliyi ilə baş 

vermiş üsyanda iştirak etmiş ayrı-ayrı Alban əyanları cəzalandırılmışdır. Alban katolikosu Viro 

Albaniyanın siyasi tarixində də mühüm rol oynamış, Mehranilər sülaləsinin Albaniyada 

hakimiyyətə gəlməsində, beləliklə Albaniyada mərzbanlıq sisteminin ləğv edilməsi və yerli 

sülalənin (Mehranilər artıq albanlaşmışdılar və Albaniyanın dövlət maraqlarını müdafiə 

edirdilər.) hakimiyyəyinin bərpa edilməsndə mühüm rol oynamışdır. Həmçinin Xəzər 

qoşunlarının Albaniyaya yürüşü zamanı ölkənin maraqlarının müdafiə edilməsində, danışıqların 

aparılmasında Albaniyanın yeganə rəhbəri kimi iştirak etmiş, ölkənin Xəzər qoşunları tərəfindən 

qarət edilməsini apardığı danışıqlar nəticəsində dayandırmışdır. 

Alban tarixçisi Moisey Kalankatuklunun verdiyi məlumatlardan aydın olur ki, Şirin dini 

mənsubiyyətcə qatı xristian olmuşdur. O, Sasani şahənşahı II Xosrov Pərvizin arvadı olduqdan və 

Ktesifon (Mədain) sarayına köçdükdən sonra da xristian olaraq qalmışdır. Onun dindar xristian 

olması və katolikos Viroya olan münasibəti məhz Vironu edam olunmaqdan xilas etmişdir. Hansı 

ki, baxmayaraq katolikos Viro Albaniyada mühüm nüfuz sahibi idi və Sasanilərə qarşı 603-cü 

ildə baş vermiş üsyanın təşkilatçısı və başçısı olmuşdur. Sasani-Bizans müharibəsinin başlanması 

ilə Sasanilərin asılılığında olan Albaniyada Bizansın tərəfini tutub, mövcud vəziyyətdən istifadə 

edib üsyan qaldırmaqla Albaniyada mərzbanlıq sisteminə son qoymaq məqsədi daşıyan bu üsyan 

Sasanilərə qarşı ciddi bir hərəkat idi. Belə bir hərəkatın yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bütün 

mühüm şəxsləri cəzalandırılmışdır. Bütün bunlar Şirinin Sasani şahənşah sarayında nüfuzunu 

göstərməklə yanaşı, onun Alban katolikosu Viroya olan münasibətini də aydın şəkildə göstərir. 

Alban katolikosu bütün ölkənin dini rəhbəri olmaqla yanaşı həm də ölkə əhalisinin mənəvi atası 

idi. Şübhəsiz ki, Şirin Albaniyada hakim ailənin üzvü kimi öz dövrünün Alban katolikosu Vironu 

şəxsən tanıyır, onu xüsusi məhəbbətlə sevirmiş. Burada Şirinin dini etiqadı haqqında bəzi 

məsələlərin aydınlaşdırlmasına diqqət yetirək. Tarixi gerçəklikdən aydın olur ki, eləcə də Nizami 

Gəncəvinin də təqdim etdiyi üzrə Şirin dini etiqad baxımından xristian olmuşdur. Eləcə də onun 

Albaniyadan olması da şübhə doğurmur. Bütün bunlar Şirinin dini etiqadı haqqında fikir irəli 

sürməyə imkan verir. Alban tarixçisi Moisey Kalankatuklunun verdiyi məlumatlardan aydın olur 

ki, bəhs etdiyimiz dövrdə Albaniyada xristianlığın diofizit cərəyanı dini etiqad olmuşdur. Alban 

katolikosu Abbas, ondan sonra katolikos Viro diofizit idilər (Moisey Kalankatuklu, II kitab, 20-ci 
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fəsil; 6, s.42-43). Alban katolikosu Vironun həmdövrü olmuş, Alban hakim ailəsinin bir fərdi 

olan xristian Şirin diofizit Albaniya kilsəsinə məxsus olması şübhə doğurmur. Şirinin Sasani 

şahənşahı sarayında əsas rəqibi olan Bizans imperatoru Mavrikinin qızı Mariya (Məryəm) da 

(hansı ki, Nizami Gəncəvi də poemada bu barədə bəhs etmişdir) dini etiqadca diofizit olmuşdur. 

Sasani hökmdarı II Xosrov Pərvizin Bərdə hakiminin qızı (Alban hakimin qızı) ilə nikahını 

tarixi ənənənin davamı kimi də xarakterizə edə bilərik. Çünki Albaniyanın hakim dairələri ilə 

Sasani sarayı arasında qohumluq münasibətlərinin olması məlumdur. Belə ki, Alban Arşakilər 

sülaləsinin hökmdarlarından Urnayr İran şahı II Şapurun bacısının əri idi (Moisey Kalankatuklu, 

I kitab, 11-ci fəsil; 7, s.175; 8, s.237). Digər Alban hökmdarı Asuagenin arvadı II Yezdəgirdin 

bacısı idi. Asuagenin oğlu, ondan sonra Albaniya hökmdarı olmuş  II Vaçenin anası beləliklə İran 

şahənşahı II Yezdəgirdin bacısı, arvadı isə Firuzun bacısı qızı olmuşdur (Moisey Kalankatuklu, I 

kitab, 11-ci fəsil; 7, s.179; 1, s.69). Bütün bu faktlar bir daha onu göstərir ki, Sasani şahənşah 

ailəsinin qızları Alban hökmdarlarının arvadları olmuşdur. Bu nikahlar eyni zamanda Albaniya 

hökmdarlarının statusunun, onların nüfuzunun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bir daha göstərir. 

Baxmayaraq Albaniya Sasanilər dövlətinin asılığında olmuşdur. 

Nizami Gəncəvinin məsnəvisində həm də Sasani sarayında baş vermiş hadisələrin dolğun 

şəkildə bəhs olunmuşdur. Xüsusilə II Xosrov Pərvizin arvadlarından biri, Bizans imperatorunun 

qızı Məryəm ilə Şirin arasandakı rəqabət ayrıca hekayə olaraq verilmişdir: 

                                 Məryəmdən gəlirdi könlünə ələm, 

                                 Çünki həddən artıq qısqancdı Məryəm. 

                                 Birlirdi ki, Rumda şah edib yəmin, 

                                 Artıq heç bir eşqə könül verməsin. 

                                 Bu acı xəbəri bilincə Şirin, 

                                 Ağzında təlx oldu yediyi şirin.... 

(Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Bakı, “Lider” nəşriyyatı,  2004, s.160) 

Tarixi gerçəklik onadan ibarətdir ki, çoxlu sayda hərəmlərinin və Bizans imperatoru 

Mavrikinin qızı Məryəm, Bəhram Çubinin bacısı Qodiya, Alban hakimin qızı Şirin olmaqla əsas 

üç arvadı vardı. II Xosrov Pərviz məhz Şirini Sasani sarayının məlikəsi elan etmişdi. 

Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” dastanında Şirinin gözəlliyi, onun xarici görünüşü 

haqqındakı təsvirləri şairin təxəyyülünün məhsulu deyil, onun sevdiyi ömür-gün yoldaşı Qıpçaq 

gözəli Afaqın (Apaq/Apağ) real təsviri olmuşdur. Beləliklə, şairin bəhs etdiyi Şirin gerçək tarixi 

şəxsiyyət olmaqla yanaşı, onun dastandakı təsviri də real şəxsin, yəni şairin sevdiyi Qıpçaq gözəli 

Afaqın surəti olmuşdur. Bu barədə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə “Azərbaycan şairi Nizami” 

əsərində təfsilatı ilə bəhs etmişdir. M.Ə.Rəsulzadə yazır ki, şairin xüsusi həyatına dair məlumat 

yazıq ki, çox qıtdır. Xəmsəni diqqətlə oxuyarkən şairin xüsusi həyatına aid daha bəzi təfsilat üzə 

çıxarıla bilər. Şairin ilk evləndiyi qadın Dərbənd sahibinin ona göndərmiş olduğu Qıpçaqlı bir 

kənizdir. Bu türk qızını Nizami son dərəcə sevmiş və onunla 1173-cü ildə evlənmişdir. Canı 

qədər sevdiyi və əsərləri dəyərləndirdiyi bircə oğlu Məhəmməd bu türk gözəlindən doğulmuşdur. 

Qıpçaqlı gözəl “Xosrov və Şirin” yazılarkən, 1180-ci ildə ölmüşdür. Şair dünya ədəbiyyatında 

eşsiz bir gözəllik örnəyi olaraq xəlq etdiyi Şirinin əri Xosrovun cənazəsi üstündə fədakarlıqla can 

verdiyini təsvir edərkən sözü öz sevgili qarısına gətirərək: “o, mənim Qıpçaqlı Afaqıma bənzərdi, 

bəlkə də ta özü idi” deyir (11, s.70-71). 

Şeyx Nizami Şirinin vaxtsız vəfatını sevimli arvadı Qıpçaq gözəli Afaqın vaxtsız vəfatı ilə 

də müqayisə edərək eyni olduğunu göstərir: 

                                                  İbrət gözüylə bax sən bu əsərə, 

                                                  Özünü uydurma əfsanələrə. 

                                                  Oxu bu dastanı qəlbində kədər,  
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                                                  O gözəl Şirinçün ağla bir qədər. 

                                                  Çünki tez tərk etdi o bu aləmi,  

                                                  Cavanlıqda soldu qızılgül kimi. 

                                                  Qıpçaq bütüm təki ox kimi süzdü, 

                                                  Afaq sevgilimin sanki özüydü. 

                                                  O, Dərbənd şahının bir töhfəsiydi,  

                                                  Saf, ağıllı, gözəl gül qönçəsiydi. 

(Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. “Lider” nəşriyyatı, 2004, s.342) 

Dahi şair Şirinin hökmranlıq etdiyi ölkənin – Arranın, başqa sözlə Albaniyanın 

hüdüdlarından bəhs edir. Şeyx Nizaminin bəhs etdiyi ərazilər Albaniyanın tarixi coğrafiyası 

olması ilə diqqəti cəlb edir. Belə ki, Nizami Gəncəvi dastanda “Şapurun Şirini tərifi və Xosrovun 

ona aşiq olması” hekayəsində Şirinin hakimiyyətinin yayıldığı ərazilər göstərilmişdir: 

                                                 Altı tağ cahanda mən çox gəzmişəm, 

                                                 Çox şeylər görmüşəm, çox şey sezmişəm. 

                                                 Dərbənd dənizinin bir sahmanında 

                                                 Bir gözəl ölkə var dağlar yanında. 

                                                 Şahzadə qadındır orda hökmran, 

                                                 Yayılmış qoşunu İsfahanacan. 

                                                 Arrandan başlamış Ərmənə qədər 

                                                  Onun fərmanına boyun əyirlər. 

                                                  Ölkələr göndərir ona xəracı, 

                                                  Hər şeyi var, yoxdur bir taxtı, tacı. 

                                                   

                                                  Cürətdə kişidən heç geri durmur, 

                                                  Böyük olduğundan Məhin Banudur. 

                                                  Gün keçib gələndə yeni bir fəsil, 

                                                  O qurur özünə təzə bir mənzil. 

                                                  Gül fəsli yamyaşıl Muğan – yatağı, 

                                                  Yay zamanı yeri Ərmən torpağı. 

                                                    

                                                  Yay ötüb keçəndə, payız gələndə, 

                                                  Abxazda ovları salır kəməndə. 

                                                  Bərdənin havası çox mötədildir, 

                                                  Hər il qış zamanı o bura gəlir. 

(Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Bakı, “Lider” nəşriyyatı, 2004, s.63-64) 

Bu təsvirlər tarixi həqiqətləri özündə ehtiva edir. Şirinin öz ölkəsində hökmranlıq 

statusunun Məhin Banu, yəni məlikə olması göstərilir. Doğrudan da şərqdən Xəzər (Dərbənd) 

dənizindən başlayaraq, şimalda Dərbənd olmaqla dağlıq ərazi olan Şirvan ərazisi, cənubda 

Muğan, qərbdə Gürcüstana kimi, hay-hayk-hayoslara aid olması şübhəli hesab etdiyimiz 

Armeniya (Ərməniyyə) kimi tarixi torpaqlarımız, yəni Albaniyanın hüdudlarının tarixi-coğrafi 

təsviri verilir. Bərdə şəhərinin təbiəti haqqında verilən məlumatlarla yanaşı, ən mühüm bir 

məlumat hakim Şirinin hər il qış zamanı bura gəlməsidir. Çünki doğrudan da əzəmətli Bərdə 

şəhəri Albaniyanın əsas paytaxtı olmaqla yanaşı hökmdarların həm də qış iqamətgahı kimi yazılı 

mənbələrdə qeyd edilmişdir. Bərdənin qış paytaxtı olması haqqında Alban tarixçisi Moisey 

Kalankatuklunun “Albaniya tarixi”ndə çoxlu sayda məlumatlar öz əksini tapmışdır 

(M.Kalankatuklu, II kitab, 19, 28, 31-ci fəsillər). Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” dastanını 

qələmə alanda tarixi gerçəkliyə vaqif olması, tarixi biliklərə malik olması bir daha aydın olur. 
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Xosrov obrazının tarixi şəxsiyyəti haqqında. Poemada əsas obraz olan Xosrovun Sasani 

şahənşahı II Xosrov Pərviz olması bir faktdır. II Xosrov Pərvizin hakimiyyətdə olduğu dövr 

Albaniyada yerli sülalənin hakimiyyətdə olmadığı, Sasani mərzbanlıq sisteminin mövcud olduğu, 

Sasani-Bizans müharibələrinin son mərhələsinin baş verdiyi tarixdir. II Xosrov Pərviz 591-628-ci 

illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. 

II Xosrov Pərvizin Viroya iltifatı şahənşahın özünü xristianlarla əhatə etməsi ilə izah 

olunur. Onun arvadlarından biri Bizans hökmdarının qızı Mariya (Məryəm), digəri isə sonralar 

bir çox əsərlərin qəhrəmanı olan, Nizami Gəncəvinin türk qızı kimi təqdim etdiyi Şirin idi. Lakin 

özünün xristian əhatəsinə baxmayaraq, II Xosrov Pərviz xristianlığın geniş yayıldığı Cənubi 

Qafqaz ölkələrini Sasanilərin regionda başlıca rəqibi olan Bizansdan ayırmaq siyasətini güdən 

Sasanilərin ardıcıl davamçısı idi (7, s.189-190; 1, s.164). Həmçinin II Xosrov Pərviz Bizans 

imperiyasında xristianlığın diofizit cərəyanına qarşı davamlı olaraq monofizitlik cərəyanının 

güclənməsinə çalışmışdır. Bu məqsədlə II Xosrov Pərviz 612-614-cü illərdə öz hökmü altında 

olan xristianların məşhur İran kilsə məclisini çağırır. Burada onlara diofizit Bizansın əksinə 

olaraq rəsmən monofizitliyi qəbul etdirir (7, s.190; Azərbaycan tarixi, II cild, 2004, s.164-165). 

Bizans imperiyasına qarşı ideoloji olaraq xristianlığın monofizit cərəyanını dəstəkləmək və 

bunun xristian əhali arasında başlıca etiqada çevirmək siyasəti güdən II Xosrov Pərviz, yuxarıda 

da qeyd etdiyimiz kimi, ölkəsinin məlikəsi elan etdiyi xristian Şirinin, Məryəmin əhatəsində 

olmasına baxmayaraq digər Sasani şahənşahları kimi atəşpərəst olmuşdur.   

Diqqəti cəlb edən faktlardan biri də II Xosrov Pərvizin Xəzər xaqanlığı ilə Sasani sülaləsi 

arasında qohumluq münasibətlərinin, nikahların olmasıdır. Bu haqda yenə də Alban tarixçisi 

Moisey Kalankatuklu “Alban tarixi”ndə Sasani-Bizans müharibələrindən bəhs edərkən məlumat 

verir. Belə ki, müharibənin gedişində Bizans imperatoru İrakli 625-ci ildə öz elçisi Andreyi 

böyük vədlərlə xəzərlərin yanına göndərir, Xəzər xaqanlığını Sasanilərə qarşı müttəfiqliyə cəlb 

edə bilir. 

Xosrov şahın hökmranlığının otuz yeddinci ilinin əvvəllərində (626-cı ildə) Şimalın 

hökmdarı xəzərlərin arasında hakimlik rütbəsinə görə Şad adlanan qardaşı oğlunun başçılığı 

altında vəd etdiyi ordunu basqına göndərdi. Moisey Kalankatuklu yazır: “...Düşərgəsini Araz 

çayının sahilində salmış Şad Xosrovun yanına elçi göndərib onu xəbərdar edir. Xosrov xəzərlərin 

elçisinə deyir ki, get və öz hökmdarına və bizim qardaşımıza de ki, sizin sülaləniz mənim 

cəddlərim və mənim tərəfimdən əsrlər boyu həmişə hörmətlə, sevimli qardaşın sülaləsi kimi 

qarşılanırdı və biz oğul-qızlarımız vasitəsilə bir-birimizə qohum olmuşuq...” (Moisey 

Kalankatuklu, II kitab, 11-ci fəsil). Sasani-Bizans müharibələrinin gedişi zamanı baş vermiş 

hadisələrə dair bu məlumatdan görünür ki, Sasani sarayı ilə Xəzər xaqanlığı arasında da nikah 

münasibətləri mövcud olmuşdur.    

Nəticə. Beləlikə, bir daha aydın olur ki, Nizami Gəncəvinin əsərləri bədii ədəbiyyatın ən 

yüksək nümunələri olmaqla yanaşı tarix elmi baxımından mənbə xarakteri daşıyır. O cümlədən 

də dahi şairin “Xosrov və Şirin” poemasındakı Xosrov və Şirin obrazları real tarixi şəxsiyyətlər 

olmuşdur. Dastanda Şirinin vətəni, onun şəxsiyyəti, dini etiqadı haqqında şairin təsvirləri tarixi 

həqiqətləri əks etdirir. Heç şübhəsiz ki, Nizami Gəncəvi bu dastanı yazmamışdan qabaq oxuduğu 

kitablarda Xosrov ilə Şirinin məhəbbəti haqqında məlumatlara rast gəlmiş və ya bu məhəbbət 

haqqında şairin dövrünə rəvayətlər gəlib çatmışdır. Xosrov ilə Şirinin məhəbbəti əfsanəsi 

motivləri əsasında dastanı yazmamışdan qabaq dahi şair Gəncənin zəngin kitabxanasındakı tarixi 

kitablar və salnamələrdəki tarixi hadisələri oxumuş, nəhayət ecazkar məhəbbət dastanını qələmə 

almışdır. Nizami Gəncəvi dastanda Şirin haqqında bəhs edərkən Albaniyanın (Şimali 

Azərbaycanın) təbiəti, bölgələri haqqında danışır, dönə-dönə paytaxt Bərdə şəhəri və onun iqlimi 

ilə bağlı məlumatlar verir. Dastandakı Xosrov obrazını, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Sasani 
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hökmdarı II Xosrov Pərviz olması şübhə doğurmur. Beləliklə, dahi Azərbaycan şairi Şeyx 

Nizami Gəncəvinin bütün əsərlərinin tarixi mənbə kimi əhəmiyyət daşıması bir daha aydınlaşmış 

olur və onun yaratdığı obrazların gerçək tarixi şəxsiyyətlər olması təsdiqlənmiş olur.    
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Summary 
 

The work of Sheikh Nizami, a giant and unique figure of Azerbaijani literature, including 

our classical literature, has been the subject of research by Azerbaijani and foreign scholars for 

more than a century. Despite the writing of numerous scientific research works and the study of 

Sheikh Nizami's legacy, his creativity remains the object of research, the rich heritage he 

bequeathed to us. Sheikh Nizami's poems are a source of encyclopedic knowledge. The works of 

Sheikh Nizami Ganjavi are one of the actual indicators of the general level of Azerbaijani 

Renaissance culture. The works of Sheikh Nizami Ganjavi are also one of the important sources 

of the history and ethnography of Azerbaijan. Many images in the works of Sheikh Nizami 

Ganjavi were real historical figures. One of them is Shirin in “Khosrov and Shirin”. 

The main characters in Nizami Ganjavi's poem “Khosrov and Shirin”, Khosrov and Shirin 

were real historical figures. There is no doubt that most of the events described by Nizami in the 

saga coincide with historical realities. Written sources, including the Albanian historian Moisey 

Kalankatuklu, show that Princess Shirin, the beloved wife of the Sassanid emperor Khosrow 

Parviz II, was a devout Christian, from Albania, associated with Albania, and a patron of the 

Albanian Catholicos Viro. Researchers, including academician Ziya Bunyadov, Albanian scholar 

Farida Mammadova and others, cited information provided by Moisey Kalankatuklu and other 

medieval authors as saying that the Albanian Catholicos Viro had escaped the wrath and severe 
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punishment of the Sassanid emperor and lived and worked in the Sassanid palace have shown 

that princess Shirin was associated with Albania.  
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Резюме 
 

Творчество выдающегося и уникального деятеля азербайджанской литературы шейха 

Низами, уже более века является предметом исследования азербайджанских и зарубежных 

ученых. Несмотря на многочисленные научные работы и изучение наследия шейха 

Низами, его творчество и  сегодня остается объектом исследований, богатым наследием, 

которое он нам передал. Произведения шейха Низами – это источник энциклопедических 

знаний, кроме этого они являются одним из актуальных индикаторов общего уровня 

азербайджанской культуры Возрождения. Труды шейха Низами Гянджеви также являются 

одним из важных источников истории и этнографии Азербайджана. Многие образы в 

произведениях шейха Низами Гянджеви были реальными историческими личностями. 

Одна из них - Ширин в поэме «Хосров и Ширин». 

Главными героями поэмы Низами Гянджеви «Хосров и Ширин» стали настоящие 

исторические личности - Хосров и Ширин. Несомненно, что большинство событий, 

описанных Низами в саге, совпадают с историческими реалиями. Письменные источники, 

в том числе албанский историк Моисей Каланкатуклу, показывают, что принцесса Ширин, 

любимая жена сасанидского шахиншаха Хосрова Парвиза II, была набожной христианкой, 

албанкой, связанной с Албанией, и покровительницей албанского католикоса Виро. 

Исследователи, в том числе академик Зия Буньядов, Фарида Мамедова и другие, цитируют 

информацию, предоставленную Моисеем Каланкатуклу и другими средневековыми 

авторами, о том, что албанский католикос Виро избежал гнева и сурового наказания шаха 

Сасанидов жил и работал во дворце Сасанидов под покровительством Ширин, что еще раз 

подтверждает ее связь с Албанией.  
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During excavations conducted in Ganja, archeologists discovered ancient habitation of 2nd 

century B.C besides many archeological objects belonging to Bronze Age around Ganja. The city 

continued to be during 12th and 13th centuries as a major commercial and handicraft town 

producing a variety of textiles. It is also known as the cultural centre of Azerbaijan. The 12th and 
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13th century architectural remains of fortress walls, mansions and bridges have been found within 

the vicinity of Ganja.  

To the North-East of old Ganja city the historical site known as Imam Zade possesses many 

mosques and tombs dating back to 17th century. Until 1804 and from 1804 to 1935, the city was 

named Ganja, from 1804 to 1918 Yelizavetpol and from 1935 Kirovabad. In 1989 its historical 

name Ganja was returned to the city. 

The history of this city, apart from its being one of the most magnificent cities of western 

Asia during the 13th and 14th centuries as reported by the famous medieval historian Ibn-al Athir, 

also includes the stories of destruction by invaders and natural calamities and revival after that. 

According to Ibn-al Athir the city was destroyed in a devastating earthquake in A.D 1139-40, in 

which about 130,000 people and according to another version 300,000 people perished including 

the wife and children of Kara-Sonkor, the ruler of Azerbaijan and Arran. The city was rebuilt by 

the said ruler and in 13th century A.D, it was considered one of the most beautiful cities of 

western Asia. The great poet Nizami Ganjavi belongs to this period. Ibn-al Athir calls Ganja “The 

mother of the cities of Arran”.  

In the six century Ganja was seized by Arabs and became area of fighting between them 

and Khazars. In the 10th century Ganja became the capital city of the Salarilar state and in 970 

having been captured by Sheddadilar became their capital city. In 1088 a commander of the 

Saljuq sultan Malikshah called Bugan captured the city and made it a province of the Saldjuq 

Empire.  

In 1231 Ganja was captured by Mongols and in 1259 Ganja was included in the state of 

Ilkhanids. And after that became in the possession of the Karakoyunlu state and later on belonged 

to the Akkoyunlu state. In 16th century Ganja became the capital city of Karabakh province 

belonging to the state of Qizilbashs( Safavi’s state). 

By 18th century when Azerbaijani small states (khanates) became independent, Ganja with 

the lands surrounding it became an independent state as well ruled by the dignitaries from 

Ziyadogly dynasty. In 1804 after the unequal battle between Ganja khanate and Russian Empire 

Ganja was besieged and captured .  Despite of the suggestion made by the Russian commander to 

a ruler of Ganja Khanate to surrender, Javad khan refused and kept defense of the city till his 

death. His great statement "Oldu var, Dondu jokh"( Lets die but not turn back) inspired defenders 

of Ganja and influenced future generation of Azerbaijani people in struggle for independence 

from Russian and Iranian empires.  

Again in the beginning of 20th century Ganja had a tremendous role in the history of 

Azerbaijan. In 1918, 27th of May, Ganja became capital city of the first republic in the Muslim 

world until Baku was liberated from Bolsheviks and the government moved there. The advance 

of Soviet troops in Azerbaijan met resistance in Ganja and was cause of the Famous Ganja 

Uprising when Azerbaijanis showed again their wish for independence and took part in the 

unequal fight with the invaders. 

Ganja has produced a galaxy of great scholars and saints. Prominent among them are Abu 

Hafs Umer bin Uthman ibn Shuyb al Ganjavi (d.550 A.H/1172 C.E.), a world famous scholar of 

religion who learned literature and studied at Baghdad and Hamadan under the guidance of the 

famous scholar Abul Muzaffar Abivardi who also studied Hadith under the able guidance of Abu 

Muhammad al-Duni and later on people of Khurasan and other cities benefited from him. 

Another prominent scholar of Ganja was Abul Fazl Ismail bin Ali bin Ibrahim al Ganjavi who 

visited Bagdad in his early childhood and attained later on a great reputation.  

The great scholars Abul Barqat Hibat ullah bin Muhammad bin Ali al Bukhari and Abu 

Nasr Ahmad bin Muhammad bin Abdul Qahir at-Tusi and others benifited from his scholarhip. 
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Ganja also produced Ahmad bin Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim bin Musa bin 

Abdullah al Ganjavi and Abu Masud from Isfahan and Sheikh Saleh among the progeny of 

Muhaddithin and, host of other great scholars and theologians. 

Ganja has a cheqered history of co-existence and communal harmony where Christians and 

Muslim used to live in peace.Located on the Great Silk Route, connecting the West with East, 

Ganja played a significant role in the development of economy and culture making the city one of 

the beautiful and prosperous cities in the world. In view of its strategic position goods taken from 

Black sea coasts to Eastern countries were transported through caravans that crossed the city of 

Ganja. Ganja presents a lot of ancient architectural monuments that have reached us from the 

depth of the history. Many historical monuments have been perished irrevocably. But those 

which were at least partially saved are of great historical and scientific value. 

Ganja also gave to the world the most outstanding and finest creator of romantic epics-

Hakim Jamal al-Din Abu Muhammad Ilyas B. Yusuf B. Zaki B. Mu’ayyad Nizami who is an 

unrivalled master of thoughts and words;  a poet whose freshness and vigour all the succeeding 

centuries have been unable to dull. The outstanding position of Nizami as a poet is admitted by 

all Persian and non-Persian biographers including Awfi, Qazwini, Dawlatshah and Lutf Ali Beg 

and poets like S‘adi, Hafiz, Jami and Ismat.  

Nizami received his early education in Madrasah and thoroughly studied the medieval arts 

and sciences on his own. His journey to poetry started with lyric poems. He was a famous ghazal 

and qasida writer who dedicated one of his Diwans to Seljuq ruler Kizil Arslan although 

throughout his life he never chose to be a court poet, instead, he always disenchanted with the 

attractions of court life  for, he feared loss of integrity in this role and craved primarily for the 

freedom of artistic creation. 

His poems stand out with fascinating description of love and humanist thoughts about a 

human’s destiny. Nizami has an outstanding and fascinating ability to manage words with magic 

and change their structure and meanings. It was these qualities that made Nizami Ganjavi a 

genius. Nizami’s narrative poetry is more comprehensive than that of either Firdawsi or Rumi in 

that it includes the romantic dimensions of human relations as well that plumbs the human 

psyche with an unprecedented depth and understanding. To be sure, a profound spiritual 

consciousness pervades his poetry, and to suggest otherwise would be to do him a disservice.  

Nizami was well versed in different languages and had a command on Turkic, Persian and 

Arab sources. He was also acquainted with various Christian and Jewish sources as well. His 

knowledge of several languages gave him the ability to read numerous books, and got 

familiarized himself with sources in other languages as well.  

Such diverse knowledge about things gave him an opportunity to create a literary world 

that covered the entire cultural gamut of his times. Nizami brought about a comparable expansion 

of the language of poetry, as well. He was among the foremost Persian poets to wed the lyric 

style of court poetry with its rhetorical intricacy and metaphoric density. For him, discourse or 

eloquent speech sokhan is his main or principal concern.  

For Nizami, poets have a nearly divine status. He repeatedly draws attention to the shaping 

and educative function of sokhan in his discourses. In Makhzan e- Asrar (The Treasure House of 

Mysteries), he writes, “The first manifestation of existence was speech…. Without speech the 

world has no voice.” 

Nizami displays in his poetry an impressive familiarity with all the branches of learning of 

his day-philosophy, poetry, geometry, astronomy, geography, history, music, architecture, 

jurisprudence and logic that earned him the title of Hakim in recognition of his vast knowledge 

and brilliant mind.  
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Nizami could be called the pioneer of Existentialist philosophy. His romantic    epic is full 

of such instances that unmask the sensuous profile of human mind. He explains what makes 

human beings behave as they do, revealing their follies and their glories, all their struggles, 

unbridled passions and tragedies.  

The plot in his romantic stories is carefully constructed to enhance the stories’ 

psychological complexities. He takes full care of the social status of the artisans.  

There have been few poets other than Nizami in the history of Persian literature who have 

had such an influence on poets, calligraphers, miniature painters and more recently, people of 

theatre in central Asia Minor and Indian Subcontinent. Modern Azerbaijan is exceedingly proud 

of its world-famous son and insists that he was not just a native of the region, but that he came of 

its own Turkish stock.  

The 2021 has been declared as the commemorative year of Nizami Ganjavi by the His 

Excellency the President of Azerbaijan. It is expected that by the end of the current year many 

more researches, books, articles and monographs will be produced about Nizami and a host of 

seminars and symposiums will be organised about him in Azerbaijan and elsewhere across the 

world.  
 

References 
 

1. Alireza Nabiloo and Hosseinali Ghobadi, International Journal of Asian Social Science, 2014, 

4(1): 29 

2. Chelkowski, P.J (1995), “Nizami Ganjavi,” Encyclopedia of Islam, new ed., vol. 8. 

3. Meisami ,The Haft Peykar. A Medieval Persian Romance, tr. J.S. Meisami, Oxford,1995 

4. Johan Cristoph Burgel and Christine Van Ruymbeke, eds. (2011), A Key to the Treasure of 

Hakim: Artistic and Humanistic Aspects of Nizami Ganjavi’s Khamsa. 

5. Nizami,. Collected works. (Dastgerdi, Vahid (Compiler). Tehran: Mahtab, 2005. 

6. J.A Boyle and Barthold: Encyclopedia of Islam. Vol. 2. Ganja 

7. Yaqut Hamavi, “Muajimul-Buldan”, Ganja. 

8. Le Strange “ Lands of the Eastern Caliphate” , Cambridge,1905 

9. Ibn-al Athir, “Al Kamil fi-alTarikh”, ed. C.J Tornberg.13 Vol, Leiden, 1851-76 

10.J.J. Saunders, “ History of Medieval Islam”, London, 1965  

11.R .N. Frye, ed. “Cambridge  History of Iran” vol. 5, Cambridge,1968 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНО-ФОЛЬКЛОРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

В ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 
 

 

Кулиева Р.З.1, Гасанов Э.Л.2 

Институт гуманитарных исследований Гянджинского отделения НАНА1, 

Институт краеведения Гянджинского отделения НАНА 2,  

Гянджа, Азербайджан 

e-mail: hasan.11@gmail.com 
 

Аннотация: В научной работе исследуются основные характерные особенности 

этно-фольклорных примеров в наследии великого Азербайджанского поэта и мыслителя 

Низами Гянджеви на основе изучения исторических источников, научных материалов, а 

также образцов устного народного творчества как показателей мультикультуральных, 

национально-духовных ценностей.  



17 

 

 

Açar sözlər: milli-mənəvi dəyərlər, Şərq intibahı, ədəbiyyat, Nizami Gəncəvi-880 

Ключевые слова: национально-духовные ценности, Восточный ренессанс, 

литература, Низами Гянджеви - 880 

Key words: national and spiritual values,  East Renaissance, literature, Nizami Ganjavi - 

880 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Великий Азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви (1141-1209), 

получивший свое вдохновение с небес и опирающийся на мудрость народа, украсил свои 

произведения жемчужинами фольклора и дал им духовные узоры, которые будут 

существовать вечно. На фоне этих закономерностей моральные ценности 

азербайджанского народы были представлены в целом на уровне законов мироздания. 

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской республики от 5 января 2021 года, 

текущий год был объявлен «Годом Низами Гянджеви». 

В творчестве Низами Гянджеви народная мудрость сочетается с чудодейственной 

силой художественного слова. Повествование ашугов сравниваются с песнями пророка 

Давида [7, с. 101-102]: 

Песни небесные пророка Давида, 

Стали бесценными устами народа.  

В стихах Низами все, что кажется обыденным и простым, превращается в мудрость: 

Огонь не прост, хотя и зажигает, 

То, что быстро горит, то также погибает.  

Пословица выражает так же эту идею: «Кто быстро горит, тот быстро гаснет» [4, с. 

145-146]. 

Также следует отметить, что нет особой необходимости использования источников 

или научные аргументов для доказательства национальной (этнической) принадлежности 

Низами Гянджеви. Потому что, духовность наследия и личности Низами смешалась с 

мудростью азербайджанского народа и стала единой системой, проникла в сердца и 

поразила разум.  

Произведения гениального поэта украшены рассказами, пословицами и притчами 

таким образом, что отрицать его тюрксие корни так же нелогично, как отрицать Солнце. 

Опираясь на божественную силу слова на протяжении веков, наши мудрые предки, 

пытавшиеся освободиться от сил зла, сжигали целебное растение «узерлик» (гармала). 

Низами Гянджеви умело превратил этот обряд в средство художественного выражения [5, 

с. 9137-9138]: 

Ива стала говорить, словно боясь человека, 

Но на помощь пришел своевременный дым гармала. 

Подобно легкому ветерку с ив человека могут сглазить, а маленькие семена внутри 

мака подобны гармалу. 

Считается, что сова любит руины и знает, где находятся спрятанные там сокровища. 

Воем, сова раскрывает свои секреты, и тот, кто ее убивает, находит сокровища. У Низами 

Гянджеви это простое наблюдение превращается в мудрость: 

Сова ведь символ горе была всегда, 

От чего и голову сберечь не смогла. 

Слово «проклятие» здесь означает выражение, которое до сих пор живет в нашем 

языке: «Пусть сова воет в вашей земле!» 
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Хотя большинство произведений Низами Гянджеви написано на персидском языке, 

оно богато образцами фольклора, отражающими тюрксий дух нашего народа. По этой 

причине очень трудно войти в мир смыслов, вытекающих из пера поэта, не зная тюркского 

фольклора. 

Литературный язык поэта настолько богат системой метафор, что большинство идей 

используется в более художественном смысле, чем в прямом смысле. В этом примере 

«затушить звезду дымом» - это преувеличение. Сжигание гармала связано с обрядом 

изгнания нечистых сил. 

Человек не должен забывать про мир иной. Потому что, жизнь души вечна. Мировая 

жизнь - это испытательный полигон. В Низами Гянджеви часто вспоминают переход 

между двумя мирами.  

Согласно философскому учению Низами, нельзя забывать про смерть и быть 

готовым встретить загробную жизнь в любое время [6, с. 50-52]. 

Мир не вечен и время от времени этот смертный мир никому не предоставляется. 

Образно выражаясь: многие Соломоны прошли через этот мир. Имение Соломона на 

своем месте, но самого его нет в живых. 

Не спрашивай часто, где богатство и земли Соломона? 

Земли на месте, а где же душа Соломона?        
 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Жизнь в этом мире основана на борьбе между добром и злом. Все правители забыли 

справедливость, за исключением праведного пророка Соломона, который сочетал 

царствование с пророчеством. Истинные люди стали невидимыми, как феи, из страха 

перед несправедливостью. Если вы будете искать их при дневном свете, вы не найдете их 

[5, с. 9138-9139]: 

Исчез Соломон благородный спустя века, 

Ото лжи не видно никак человека.      

Вспомним народные мудрости, пословицы о пророке Соломоне: «Мир, который не 

оставлен Соломону, не останется никому». «Здесь прошло много Соломонов» и др.  

Земля, камень, вода, ветер, лес, деревья, небо и даже небесные тела - у всех есть 

память. Благодаря этой памяти мертвая земля оживает, тайны сокрыты в сердце камня, 

вода движется и дает жизнь неодушевленным, ветер доставляет любовные письма от 

возлюбленных, снова разгорается потухший очаг, деревья оживают после зимней спячки, 

небо меняется.  

Солнце, луна, планеты, звезды движутся. Без этой памяти вся вселенная была бы 

уничтожена. Как говорится: «Что посеешь, то и пожнешь». 

В наследии Низами Гянджеви народная мудрость сочетается с небесными 

суждениями и становится философским учением. То, что сеет Бог Слова – шейх Низами, 

это не обычное зерно, а ядро мудрости. Великий поэт верит, что однажды эта мудрость 

вырастет, и все будут благодарить того, кто ее посеял: 

Посеял я зерно нашей мудрости, 

Спустя века собрать плоды правдивости.               

Прежде всего нужно отметить, что Низами Гянджеви - божественный поэт. Душа его 

- тюркский дух. Обогативший свой нрав благодаря бесчисленным источникам народного 

творчества и мудрости, Низами меняет фольклорные узоры с такой ловкостью и 

тонкостью, что дух слова не меняется, а становится более отточенным и становится чудом 

искусства [2, с. 247-250]: 
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Посеял цветы и полевал как своевременно, 

Пожинать горе было суждено безвременно.           

«Посеял цветы, пожинал горе» - выражение народа. Рассмотрим данную народную 

мудрость - баяты: 

Пожинал горе, 

Горе лекарство мое, горе.  

Люди посеяли цветы, то и собрали, 

Мне же досталось лишь горе. 

В основе слова «смеяться» лежит корень «цветок». Когда человек смеется, он 

становится красивым. В народе говорят: «Как будто на его лице распустились цветы». 

Слово горе близко друг к другу.  

В этом баяте, основанном на рифмах, срывать цветы используется в прямом смысле 

слова, а пожинать горе - в переносном смысле. То же самое встречаем в произведениях 

Низами Гянджеви. 

Опираясь на мудрость народа, Низами Гянджеви получил с небес божественные 

тайны. То, что мы сказали выше, является одним из небесных образов. В ясные ночи 

иногда светит луна. Белый свет создает божественную красоту вокруг луны и делится на 

яркие цвета [1, с. 29-31].  

Сокровище мудрости Низами можно открыть только на основе языкового материала 

его народа - азербайджанских тюрков. Ключ к сокровищам - азербайджанский фольклор 

[3, с. 8-11] 

Низами Гянджеви, считавший терпение ключом ко всем трудностям, знал, что те, кто 

попал в беду, могут получить от этого важный жизненный урок. Он тот, кто развязывает 

все узлы: 

Сказал он: будь терпелив, работой возвышайся,  

Ни кто еще в беде вечно не оставался.  

У Низами Гянджеви даже прорастание семян становится очередной мудростью: 

Даже семя прорастет после благословления, 

Поверь, ни одно дело не откроется без сомнения! 

Заключение 

В наследии Низами Гянджеви одна философская идея - ключ к другой философской 

идее. Семенная гниль - это переход к новой жизни. Потому что гниющие семена 

смешиваются с почвой и восстанавливают память о ней. Распад - это не уничтожение, а 

возвращение в новом духе, в новой форме. Закрытие и открытие смысла человеческого 

разума основано на одной и той же философской идее: как бы оно было открыто, если бы 

не было закрыто?  

Следовательно, единство противоположностей проявляется как в открытом так и в и 

закрытых смыслах. Выражая свои философские взгляды, Низами Гянджеви ссылается на 

различные источники и исторические события. Однако гениальный поэт, который не 

всегда стремится дать одно и то же, совершенствует их, изменяя их по-своему. 

Нет нужды доказывать, что искусство Низами Гянджеви берет свои истоки из 

азербайджанского фольклора. Ни один мастер такого уровня не может опираться на 

фольклор другого народа с такой привязанностью и любовью. Потому что фольклор - это 

такой пласт, такое поле языка, национального мышления, что он создается, живет и 

передается из поколения в поколение только через духовные узлы. 

У каждой нации есть свой образ мышления, подход и представления о мире, 

вселенной, скрытые в нижних слоях национального мышления. Именно через это 
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сообщество очень просто и легко определить, какая личность принадлежит к той или иной 

какой нации и ее духовной сокровищнице [6, с. 49-51]. 

Без знания фольклора нашего народа довольно сложно разгадать тайные коды 

нашего национального духовного мира, в том числе секреты творчества Низами Гянджеви. 

Потому что они едины. Самый лаконичный и надежный метод - это проведение анализа на 

основе фольклорных материалах. Потому что фольклор сохраняет свои многовековые 

корни. 
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Elmi əsərdə dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi irsinin etno-folklor 

nümunələrinin əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri tarixi mənbələrin, elmi materialların, eləcə də şifahi 

xalq yaradıcılığı nümunələri əsasında milli-mənəvi dəyərlərin, multikultural ənənələrin 

göstəriciləri kimi tədqiq edilir.  
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Guliyeva R.Z., Hasanov E.L. 

Summary 
 

Scientific work deals with the research of main characteristic features of ethno-folklore 

examples in the heritage of the great Azerbaijani poet and thinker Nizami Ganjavi based on the 

study of historical sources, scientific materials, as well as samples of oral folk art as indicators of 

multicultural, national-spiritual values.  
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Bəşər minilliklərlə elmi, mədəni, tarixi inkişafının gedişatına görə dahi və seçilmiş 

insanlara borcludur. Elə insanlara ki, varlığı ilə maddi aləmi nurlandırmışlar.  Bu dahilərin ön 

sırasında dünya mədəniyyətinə təkrarı olmayan zəkasının cəvahirlərini bəxşiş etmiş, qürurla 

ucadan adını səsləndirdiyimiz Nizami Gəncəvidir. Yaradıcılığında müxtəlif elm sahələrindən 

bəhs edən dahi, insan üçün daim aktual olan məsələləri gündəmə gətirir və həlli yollarını 

humanist mövqedən yanaşmalarla göstərir. İnsanı insanlığı sevməyə çağırır. Ona görə də onun 

qaldırdığı problemlər həmişə aktualdır. O, gələcək nəsillərə böyük ümid bəsləyərək, xoşbəxt 

görmək arzusu ilə yazır: 

Sən ey təzə kəklik dağlar gəlini 

Məzarım üstünə qoyub əlini 

Mənim pak ruhumu şad edəcəksən  

Qəbrimə göz yaşı axıtdıqca sən 

Mən də bu həsrətlə gözlərimdə qəm 

Göylərdən üstünə nur tökəcəyəm 

Nə arzu diləyin varsa dünyada 

Amin – deyəcəyəm yetiş murada. 

Insana və insanlığa yüksək dəyər verən Nizami əsərlərində bir çox hallarda ekzistensialist 

mövqe tutaraq insanın mahiyyətini və qarşısında duran vəzifələri ona xatırladır. Çox gözəl 

orijinal qaydalarla onu maddi aləmin tacı göstərməyə çalışır. İnsanın ən başlıca vəzifəsi 

Yaradanın ona bəxş etdiyi aləmdə xoşbəxt olmasını göstərir. 

Kim ki, iki dünyadan cilovunu döndərib,  

Könül öz sayilini möhtəşəmə döndərib.  

Könül gildən, palçıqdan, de, yoğrularmı, səncə?  

Gildən insan düzəlsə, qəlbi olarmı, səncə? (1, 28) 

Varlıq olaraq insanın maddi aləmin ən hörmətli qatında olmasını vurğulayan şair, yerin və 

göyün Yaradan tərəfindən insana bəxş edilməsi gözəlliyini xüsusilə vurğulayır: 

Sən, ey fələklər qədər uca, dəyərli İnsan!  

Nazını çəkməkdədir bu yer, bu göy, kəhkaşan. (1,125) 

Yer üzünün əşrəfi statusunu almış hər kəsə sevilərək yaradıldığını xatırladır və bu yaranışın 

mahiyyətində qeyri-adi sevginin olduğunu “Yeddinci söhbət İnsanlıq mərtəbəsinin bütün 

xilqətlərdən üstünlüyü” ndə  göstərir. İnsanın madii aləmdə yalnız yaxşılıq etmək, onun 

mahiyyətində olan sevgini paylaşmaq qabiliyyətini artırmağı önəmli hesab edir. 

Bilsən qüdrət qələmi nə qəşəng çəkib səni,  

Bir nigar təsviritək şux, gözəl surətini.  

Tanrı ən parlaq dürrü kəmərinə bağlayıb,  

Can ipinin ucunu ciyərinə bağlayıb. (1,126) 

Bununla dahi filosof göstərmək istəyir ki, yaranışda heç bir varlıq mənfi xüsusiyyətlərlə 

doğulmur. Maddi dünyanın parıltısı gözünü tutan zaman insan pisliklərə əl atır, burdan da onun 



22 

 

faciəsi başlayır. Lakin bunun düz yolunu Nizami özü tövsiyə edir və hər bir insanı nəfsinə sahib 

olmağa çağırır: 

Təslim eyləyə bilsən nəfsini iradənə, 

Öz mülkün bil cənnəti, halaldır cənnət sənə. (1,128) 

Şairin “Leyli və Məcnun ” əsəri ideoloji məsələlər baxımından çox mürəkkəb və 

ibrətamizdir. Burada müxtəlif ideoloji mühitlərin insanın mahiyyətinə təsiri və onun varlığına 

təsir amilləri çox böyük incəliklərlə araşdırılır. Burada islama qədər olan  tarixi dövr və  İslamın 

intibahı dövründə insanın mahiyyətinin dəyişkənliklərinə xüsusi diqqət yetirilir. Lakin nə qədər 

zaman və şərait dəyişsə də elə ölçülər mövcuddur ki, insanlıq tərəfindən mütləq qorunub 

saxlanmalıdır. 

Qısa söz; dünyada nə sən, nə də mən 

Oyuncaq deyilik xilqətimizdən. 

Nə şəhvət, nə yuxu, nə də ki yemek 

Həyatın mənası olmasın gərək. 

Yatmağı, yeməyi bu aləmdə sən 

Eşşək, öküzdə də görə bilərsən. 

Təbiət quranda xilqətimizi, 

Başqa səhifədə yazmışdır bizi. (2, 8) 

Bütün varlıqlardan daha üstün və yaranışda daha gözəl olan insanın məsuliyyət hissinin 

“refleksiv” deyil, mahiyyətinə hopdurulmasının tərəfdarıdır, çünki “Nizami hər sözü demiş 

birinci, cilasız qoymamış qalsın bir inci”. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı elə bir dünyadır ki, 

onun dərinliyi və gözəlliyi müxtəlif sahələrdən olan tədqiqatçıları heyran qoymaqdadır. Əsrlər 

keçsə də onun “dirilik suyundan” dadan hər bir alim elmin ən çətin yollarını fəth etmək arzusu ilə 

dolur. Onun elm adlı saf sularında qərq olmaq sevincini yaşamaq hər bir tədqiqatçının arzusudur. 
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Резюме 
 

Творчество Низами Гянджеви  многогранно.  Исследователи разных областей наук 

обращались к трудам великого гения.  В его произведениях  нашли место научные 

концепции,  которые помогают  аналитически подойти  к изучению сущности человека в 

рамках гуманизма. 
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HUMANISM  (BASED ON THE WORKS OF NIZAMI GANJAVI) 
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Summary 
 

Creativity of Nizami Ganjavi multifaceted. Researchers in various fields of science turned 

to the works of the great genius. In his works found a place for scientific concepts, who help 

come up analytically to the study human essence within the framework of humanism. 
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 “Sözün sapını çox incə əyirən Nizami “Sirlər xəzinəsi” poeması ilə özünü islam dininin 

ilahi sevgisi – eşqilə qovrulan dönməz ideoloqu, siyasətçi alimi, dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəçisi, 

yüksək mənəvi-əxlaqi dəyərlərin yayıcısı olan bir filosof kimi tanıtmışdır [5, s.112]. Dahi 

mütəfəkkir şairimiz yüksək dini təhsil almış, “Quran”dakı fəlsəfəsini dərindən mənimsəmiş, 

Azərbaycan, türk ruhlu, “üzü nurlu” bir bilgi sahibi olmuşdur. O, sonuncu din saydığı islam 

dininin peyğəmbərini gəlib keçmiş peyğəmbərlərdən daha yüksək zirvədə hesab etmişdi.  

Nizami Gəncəvi 1888-ci ildə qələmə aldığı “Leyli və Məcnun” poemasında oğlu 

Məhəmmədə belə bir nəsihət edir: 
 

Sən dindar olsan da, təmiz dindar ol,  

Nə bir hiylə işlət, nə fitnəkar ol! [2, s. 46]. 
 

- misralardan da bəlli olur ki, Nizamini nəinki zülmkar şahlar, əyanlar, soyğuçular, eyni 

zamanda dinlə alver edən saxtakarlar da düşündürmüşdü. Xəmsəyə daxil olan “Sirlər xəzinəsi” 

poemasında da bu fikrə yaxın məqamı görürük. Burada şair birbaşa açıq şəkildə bildirir ki, 

peyğəmbərdən sonrakı 550 ildə din korlanmış, “müftə yeyənlərin”, dini alver vasitəsinə 

çevirənlərin, zülmkar hökmdarlara xütbə oxuyan, xalqa divan tutanları müdafiə edən xəlifələrin, 

torpağı xüsusiləşdirib imtiyaz sahibi olan qarətçilərin əlinə keçmişdir. Şair islam peyğəmbərini 

səsləyirdi ki, dini müftə yeyənlərin xəyanətindən, minbəri zibilləyənlərin əlindən xilas etsin, yeni 

bir ədalətli ölkə yaradıb dünyasını təzələsin. 

“Xosrov və Şirin” poemasında Nizami bədii təxəyyüldən istifadə edərək, atəşpərəst 

Hörmüzü ədalətli biri kimi təqdim etmiş, onun öz yeganə oğlunu rəiyyətin əkin-biçininə zərər 

verdiyinə görə cəzalandırmasından danışır. Bu məqamda da şair yenə “müsəlmançılığın” artıq 

korlanması haqqında fikrini təkrar etmişdir: 
 

Doğma bir övlada əvvəl nə sayaq 

Tənbeh olunurdu bir diqqətlə bax! 

Hanı o ədalət, o insaf hanı,  

Öz oğluna verə böylə cəzanı? 

İndi yüz yoxsulun tökülə qanı, 

Qeydinə qalacaq bir adam hanı?  [4, s. 75] 
 

Bəzi məqamlarda Nizaminin “İsgəndərnamə” poemasında atəşpərəstliyə qarşı çıxdığı 

bildirilsə də, əslində o atəşpərəstliyi müsəlman dininə qarşı qoymamışdır, şairin gileylənməsi 

müsəlmançılığın korlanması ilə bağlı idi.  
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Nizamidən öncə də dinlə alver edənlərin çoxalmasından və onların dini korladığından, 

dinsiz olduqları halda, özlərini dindar kimi göstərən ikiüzlü fırıldaqçılardan şikayət edən 

mütəfəkkirlər olmuşdu. Sələflərindən fərqli olaraq Nizami bu mövzuda fikirlərinin konkretliyi, 

cəsarəti ilə seçilir. O, şeirlərində “qarətçi”, “minbəri zibilləyən” deyəndə hakim qüvvələrlə, 

riyakar ruhaniləri nəzərdə tuturdu. “Şərəfnamə”də qədim İranda atəşgədə müğləri və 

möbidlərinin ən alçaq, əxlaqsız, tamahkar, fitnəkar, soyğunçu adamlar olduqlarını xatırlamasının 

da sətiraltı müasir mənası var.  

Nizami həmin dövrdə xalq arasında qismən islamaqədərki dini inancların mövcudluğu 

barəsində məlumat verirdi. Buradan belə bir qənaətə gələ bilərik ki, həmin dövrdə bəzi yerlərdə 

tanrıçılıq ayinləri icra olunmuşdur: 

 

                Yandır münəccimlərin dəftərini kül elə, 

              Harda günəşpərəst var, gözlərini kor elə. 

              Təki tanrılığına ürəkdən inansınlar, 

              Bir heç olduqlarını qarşındaca qansınlar [4, s. 87]. 

 

Şairin dinlə alver edənləri, dini qarətçilik silahına çevirənləri tənqid etməsi şairin dinsiz, 

kafir olması anlamına gəlmir. Tam tərsinə elə onun dindarlığının nəticəsi idi ki, şair dövründə 

cərəyan edən naqis hərəkətlərə qarşı çıxırdı. Nizami Məhəmməd və ilk dörd xəlifədən sonrakı 

500 ildə din rəhbərləri içərisində təmiz dindar görmür və göstərmirdi. Xəmsədə bir nəfər də olsun 

müsbət ruhani obrazı işlənməmişdi. 

Şair yəhudiliyi, xristianlığı, islamiyyəti ilk yayıldığı dövrlərdə zülmkarlara qarşı 

məzlumları, qulları, yoxsulları, əsarətdə olanları müdafiə edən demokratik bir görüş kimi 

qavramışdı. Həmçinin, “Təmiz dindarlığı” sadə xalq nümayəndələrində gördüyünü bildirirdi. Bu 

sırada biz əkinçi, maldar, çoban, bağban və digərlərini qeyd edə bilərik. Özgə əməyi ilə var-

dövlət sahibi olanları “yalançı dindarlar” adlandırmışdı. Hər növ naqis hərəkətləri də elə bu 

“yalançı dindarlar” edirdi. Birincilər mehriban, safürəkli, ikincilər isə qəddar, qan içən, çoxbilmiş 

hiyləgərdilər. 

Nizami “İqbalnamə” poemasının minacat hissəsində “axirət dünyası” haqqında şübhələrini 

“Hindli həkimin İsgəndərlə söhbəti” bəhsində daha da kəskiləşmişdi: 

 

 “Nə üçün ikiyə bölünmüş cahan? 

Bu cürə bəzəkli bir dünya varkən, 

Bir də başqa dünya axtarmaq nədən? 

Yaşamaq olursa burada mümkün, 

Başqa bir dünyaya köçmək nə üçün? 

Əgər orda isə bizim yerimiz, 

Əvvəlcə bəs bura neçün gəldik biz?” [3, s. 122] 

 

Nizami İsgəndərə “peyğəmbərlik verilməsi” haqqında “Quran”dakı əfsanəni saxlasa da 

“İsgəndərnamə”də İsgəndərə nə göylərdən vəhy, nə də ayə gəlir. O nə möcüzə göstərir, nə ölü 

dirildir, nə də xəstə sağaldır. Hətta əsərdə İskəndərin çox uzun qulaqları və ya buynuzları olduğu 

haqqında xalq rəvayətlərinə geniş yer vermişdir. “İqbalnamə” də təsadüfü olaraq sehrli üzük 

tapan bir nəfərin özünü peyğəmbər elan etməsi və avamların ona inandığı da təsvir edilir.  

Nizaminin islam dininə özünəməxsus baxışı aydın göstərir ki, o bu dini gətirən islam 

peyğəmbərini “hamının dadına çatan”, “yoxsulların, məzlumların köməyi hesab etsə də, 
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Məhəmməddən sonra meydana çıxan doqmatların, ilahiyyatçıların və müxtəlif təriqət başçılarının 

təlimi ilə barışmamış, onları “dinə rəxnə salan, nifaq törədən” təlim kimi pisləmişdi. 

Nizami demək olar ki, özündən əvvəlki elmi, dini görüşləri mənimsəmiş, onları dərk edərək 

öz əsərlərində tənqidi və müqayisəli araşdırma metodu əsasında istifadə etmişdir. Şairin 

əsərlərinin mövzusu hər zaman öz aktuallığı ilə seçilmişdir. Məhz buna görədir ki, 880 illik 

müddətdə Nizami yaradıcılığı sevilərək araşdırılır. 
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NIZAMI'S VIEW OF RELIGIOUS STYLES AND BELIEFS 
 

Babazadeh Ayna Chingiz gizi 

Abstact 
 

The presented article contains the views of our great poet Nizami Ganjavi on his attitude to 

religion and religious beliefs. The poet, who preferred the Prophet Muhammad to all other 

prophets, also noted that at some points the religion was corrupted at the expense of false 

believers. Having adopted the religious ideas of his predecessors, Nizami expressed his attitude 

towards religion in his works. 

 

ВЗГЛЯД НИЗАМИ НА РЕЛИГИОЗНЫЕ СТИЛИ И УБЕЖДЕНИЯ 
 

Бабазаде Айна Чингиз кызы 

Pезюме 
 

Представленная статья содержит взгляды нашего великого поэта Низами Гянджеви 

на его отношение к религии и религиозным убеждениям. Поэт, который предпочитал 

пророка Мухаммеда всем другим пророкам, также отметил, что в некоторых моментах 

религия была искажена за счет ложных верующих. Переняв религиозные идеи своих 

предшественников, Низами выразил свое отношение к религии в своих произведениях. 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ В УКРАИНЕ 
 

Гончарова О.С. 

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Украины, 

Харьковский национальный педагогический университет 

имени Г. С. Сковороды 
 

Низами Гянджеви, полное имя – шейх Низамаддин Абу Мухаммед Ильяс ибн-Юсуф 

ибн Заки ибн Муайайад Гянджи – выдающийся азербайджанский поэт, родившийся и 

проживший всю свою жизнь (1141 – 1203 гг.) в городе Гянджа, современного 

Азербайджана. Он был оригинальным мыслителем прославившимся гуманизмом своих 

произведений. Творческое наследие Низами состоит из стихотворного дивана (сборника 

стихов) и пяти поэм – «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», 
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«Семь красавиц», «Искандер-наме» – объединенных в цикл «Хамсе» или иначе 

«Пятерица». В своих произведениях он призывал к миру и дружбе между народами, 

смотрел вперед, предвидел будущее. Великий азербайджанский мыслитель и поэт в своем 

творчестве воспевал общечеловеческие ценности, прославлял любовь и дружбу между 

представителями разных этносов и религий, возвеличивал культуру, традиции и 

уникальность разных народов. Поэтому не удивительно, что жизнь и литературное 

наследие великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви были объектом изучения 

ученых разных стран на протяжении многих веков. Не обошли своим вниманием его и 

исследователи Украины. 

Обширные сведения об распространенности произведений Низами Гянджеви в 

Украине даёт подготовленный сотрудниками Национальной библиотеки Украины имени 

В. И. Вернадского к 880-летию выдающегося поэта и мыслителя библиографический 

указатель «Переклади та дослідження творчості видатного азербайджанського поета і 

мислителя Нізамі Ґянджеві в Україні (1917-2020)» [24]. Собранные ими материалы и их 

изучение дадут возможность оценить роль Низами в азербайджанском литературном 

процессе и определение этой роли в исследованиях украинских ученых, проанализировать 

процессы активизации популяризации творчества гениального классика в Украине. 

Одним из первых к исследованию творчества Низами обратился выдающийся 

украинский востоковед, академик Агатангел Ефимович Крымский (1871–1942). Ученый 

много времени уделял изучению истории, языка, литературы, культуры Азербайджана. Им 

были подготовлены статьи в энциклопедических изданиях о великом поэте и мыслителе 

[15; 16]. А в 1939 году А. Крымский начал работать над основательным исследованием о 

Низами, заказ на которое получил от бакинского филиала Академии наук. Книга «Низами 

и его современники» была окончена ученым в начале 1941 г. и отправлена в Баку. Состоит 

это исследование из пяти разделов: «Изучение Низами», «Разложение Великой 

Сельджукской империи», «Усиление благочестивых религиозных течений в литературе 

Ирана в ХІІ веке», «Скептическая и разнузданная литература», «Панегиризм меценатских 

феодальных дворов – характернейшая отрасль персоязычной литературы ХІІ века». 

Некоторые ее части были представлены в научных изданиях Азербайджана в том же году, 

но полностью работа была опубликована только в 1981 г. в Баку [17]. Она сразу привлекла 

внимание мирового сообщества. Ученый подробно анализирует источники биографии 

Низами, мировую историографию проблемы, дает общий обзор политической и духовной 

жизни атабекского Ирана XII в. и связанного с ним Азербайджана.  

Огромный всплеск интереса к творчеству и жизни Низами в Украине припадает на 

1947 год. В рамках празднования 800-летия гениального поэта и мыслителя 

активизируется издание его произведений, в том числе и на украинском языке. В 

частности, поэтом и переводчиком Леонидом Первомайским было подготовлено к 

изданию поэму Низами «Лейли и Меджнун» [23]. Издание вышло тиражом 10 тысяч 

экземпляров в красивом художественном оформлении (художник В. Стеценко) со 

вступительной статьей и комментариями Е. Бертельса. К сожалению, это единственная 

поэма поэта, переведенная на украинский язык полностью. Кроме этого издания, в том же 

году отрывки поэмы были напечатаны на страницах журнала «Україна» [26], а журнал 

«Вітчизна» разместил отрывок из поэмы «Семь красавиц» [29].  

С этого периода отмечается и повышенный интерес к изучению жизни и творчества 

Низами. В газете «Правда Украины» 21 сентября 1947 года была опубликована статья 

выдающегося украинского поэта и ученого-энциклопедиста Н. Бажана «Благородный 

мыслитель и гуманист» [4]. Основной идеей этой публикации было показать все величие 
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Низами и близость, созвучие и понимание его поэзии украинскими читателями. Эта же 

идея присутствовала и в работах других авторов, которыми пестрела республиканская 

пресса того времени: Л. Венгерова «Великий співець Азербайджану» в «Літературній 

газеті» [8]; М. Джабара «Ювілей Нізамі Гянджеві» в газете «Київська правда» [12]; 

С. Евгенова «Великий поет Азербайджану» в газете «Молодь України» [13]. Очередной 

всплеск интереса к Низами в Украине вновь был связан с юбилеем. В 1953 году к 750-

летию со дня смерти поэта и мыслителя в прессе появляется ряд статей: «Великий поэт и 

мыслитель» Е. Афанасьева в газете «Правда Украины» [2], «Нізамі Гянджеві» С. 

Шаховского в журнале «Жовтень» [31]. Однако все эти статьи имели публицистический, а 

не научный характер. 

Интерес к Низами Гянджеви в последующие годы перестает быть привязанным к 

юбилейным датам. Украинские переводчики все чаще начинают обращатся к поэзии 

Низами, публикуя его произведения, знакомя с ними украинского читателя. Е. Миронов 

представил на страницах журнала «Відродження» в 1998 г. стихотворение 

азербайджанского поэта «Якщо твій дух сумний тебе томить…» [22]. Очень много 

внимания произведениям Низами уделял переводчик Николай Мирошниченко. В 

подготовленное им в 2006 году двухтомное издание «Антологія азербайджанської поезії» 

вошли газели Низами переведенные им на украинский язык:  «Таж чому?», «Аж до ранку», 

«Вже дійшли», «Щоночі клянуся, що в неї візьму своє серце назад...», «Оселя серця 

розвалилась, а викрадачка духу – де?...», а так же отрывок «Нуширван на полюванні» из 

поэми «Сокровищница тайн», перевод которого осуществил В. Мисик и «Вгледів гарну, 

мов той місяць-повнозір...» из поэмы «Хосров и Ширин» в переводе В. Барки. В этом же 

томе напечатана поэма «Лейла і Меджнун» в переводе Л. Первомайского [21].  

Несмотря на пока еще незначительное наследие творчества Низами Ганджеви в 

украинских переводах, его творчество стало объектом научного интереса. Отдельные 

аспекты его творчества рассматривались в трудах З. Алиевой, С. Курганаливой, 

А. Василюк, М. Васькива, Я. Дашкевича, Ю. Кочубея и других. Так, темой исследования 

Замены Керим Алиевой является изучение творчества азербайджанских поэтов 

украинскими востоковедами конца XIX – начала ХХ веков. Наряду с другими 

анализируется интерес в Украине к творчеству Низами Гянджеви. В частности, ею 

рассмотрены научные труды Н. Гулака, А. Навроцкого, Л. Лопатинского, А. Крымского и 

выявлен их вклад в изучение проблемы [1]. Прослеживая основные этапы и формы 

рецепции творчества Низами Гянджеви в Украине Л. Грыцык то же рассматривает прежде 

всего исследования М. Гулака и А. Крымского [10]. О. Васылюк [6], Я. Дашкевич [11], 

Ю. Кочубей [14], В. Марченко [19] и С. Павлычко [28] обращаются к творчеству Низами 

через анализ научного интереса проявленного к нему украинскими исследователями. 

Очень интересный аспект научного анализа был изучен искусствоведом Севдой Фирудин 

Курбаналиевой – Низами и музыкальная культура Азербайджана [18]. Философский и 

эстетический аспекты поэтической символики Низами раскрыла Н. Остапец [27]. Ценные 

сведения о поэте помещены в работах посвященных исследованию азербайджанской 

литературы [7; 20]. Упоминания о Низами Гянджеви есть в статье А. Багирова и Аббас 

Абдуллы «Азербайджанська література», помещенной в «Українській літературній 

енциклопедії» [3] и єнциклопедическом справочнике «Зарубіжні письменники» [5].  

Выдающимся событием культурной жизни Украины стало празднование юбилея 

Низами Гянджеви в 2021 г. В киевском издательстве «Ярославов вал» при поддержке 

Государственного центра перевода Азербайджана (руководитель проекта Марина 

Гончарук) вышла поэма Низами «Лейла и Меджнун» в переводе Л. Первомайского [25]. В 
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Харькове прошла научная конференция «Українсько-тюркська спільна культурна 

спадщина» [30] на которой было рассмотрено много вопросов касающихся жизни и 

творчества Низами и на которой автор этой статьи представила свое исследование 

«Увіковічення пам’яті про Нізамі Ґенджеві у монументальній скульптурі» [9]. 

Таким образом, творчество Низами Гянджеви повлияло на развитие художественной 

культуры Востока и обогатило сокровищницу мировой литературы. Его произведения 

были переведены на многие языки мира, в том числе и на украинский, к их исследованию 

обращались, и до сих пор обращаются, выдающиеся ученые и поэты из разных стран. В 

произведениях Низами многие поколения ищут ответы на неотложные вопросы 

современности и наслаждаются красотой высокого художественного слова и мудростью 

глубокой философской мысли. Творчество Низами Гянджеви вызывает интерес и в 

Украине как мастера слова, привлекает внимание идеями поэта, которые созвучны, 

интересны на нашей земле и влияют на человеческие чувства и поведение. Однако, анализ 

литературы продемонстрировал недостаточную разработку украинскими учеными 

творческого наследия выдающегося поэта мирового уровня. Надеемся, что в будущем 

творчество Низами Гянджеви будет находить все больше ценителей в Украине. Это будет 

способствовать взаимообогащению культур, взаимопознанию и сближению украинского и 

азербайджанского народов. 
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AZƏRBAYCAN UŞAQ PSİXOLOGİYASININ FORMALAŞMASINDA NİZAMİ 

YARADICIĞILININ ROLU 
 

Həmidova Güntəkin Allahverdi qızı 

Gəncə Dövlət Universiteti, Psixologiya kafedrası 
 

Xülasə: Məqalədə şair və yazıçılarımızın Nizami irsindən bəhrələnərək uşaq 

psixologiyasının formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayan əsərlər yaratmışlar. Burada 

klassiklərimizin yaradıcılığından istifadə etmiş şair və yazıçılarımızın əsərlərindən nümunələr 

verilmişdir. Məqalədə qeyd olunan ədiblərimiz Nizaminin poemalarına əsaslanaraq yeni, əsasən, 

uşaq və gənclərimizin vətənə məhəbbət, sədaqət, cəsarət, təmkinlilik və s. xüsusiyyətləri təbliğ 

edən müasir ruhlu əsərlər yaratmışlar.  
 

Аçar sözlər: şair, poema, yazıçı, əhəmiyyət, irsi, uşaqlar, psixologiya, mühüm, bilik, 

bacarıq, kök, bəşəriyyət, əsr, dahi, dünya, şəxsiyyət, mədəniyyət, istiqamət, müxtəlif, cəsarət, 

mərdlik 

Ключевые слова: поэт, стихотворение, писатель, важность, наследие, дети, 

психология, важно, знания, умение, корень, человечество, век, гений, мир, личность, 

культура, направление, разнообразие, отвага, отвага 

Key words: poet, poem, writer, importance, heritage, children, psychology, important, 

knowledge, skill, root, humanity, century, genius, world, personality, culture, direction, variety, 

courage, bravery 
 

Elm və mədəniyyət tarixində elə nadir şəxsiyyətlər yetişir ki, onlar təkcə mənsub olduqları 

xalqın deyil, bütün bəşəriyyətə məxsus olurlar. Belə şəxsiyyətlər öz yaradıcılıqları ilə 

bəşəriyyətin qarşısında duran ən mühüm problemlərə, suallara yüksək səviyyədə cavab verir, 

zamanı qabaqlayır, bəşəriyyəti neçə əsr irəli aparır. Belə dahi şəxsiyyətlərlə bəşəriyyət, insanlıq 

fəxr edir. 

Anadan olmasının 880 illiyini qeyd edəcəyimiz dünya poeziyasını öz poemaları ilə 

nurlandıran, tarixdə təkrarı olmayan Nizami Gəncəvi, məhz belə şəxsiyyətlərdən biridir. Onun 

zəngin yaradıcılığı dünya mədəniyyətinin, dünya elmi fikrinin inkişafına, insanın şüur və 

düşüncəsinə yeni bir istiqamət və təkan verir. 

Nizaminin «Xəmsə»yə daxil olan poemaları, lirik şerləri Azərbaycan və dünya 

ədəbiyyatına nadir incilərindəndir. 

Nizami yaradıcılığının əsas məziyyətlərindən biri budur ki, onlarda insan haqqında o vaxta 

qədər misli görünməyən bir tərzdə söhbət açılır. İnsanın əqli və fikri imkanlarının 

sonsuzluğundan, duyğu və düşüncələrin gözəlliklərindən bəhs edilir. 

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı ən yaxşı, ən mütərəqqi ənənələrindən istifadə etmək yolu ilə 

təşəkkül tapıb, inkişaf etməyə başlamışdır. Klassik ədəbiyyatımızdakı bəşəri hislər, humanizm, 

xeyirxahlıq, qabaqcıl ideyalar, yüksək zövq aşılamaq, vətənpərvərlik, elmə, təhsilə həvəs, 

əməksevərlik, beynəlmiləlçilik və s. müsbət keyfiyyətlər ədəbi nümunə kimi həmişə diqqət 

mərkəzində duran vacib məsələlərdən biri olmuşdur. 

Klassik ədəbiyyatdan istifadə etmək yazıçılarımıza ən çox yeni ideyalar tərbiyə aşılamaq, 

müasirlik ruhu yaratmaq, uşaq və gəncləri klassiklərin yaradıcılıqları ilə tanış etmək 

təxirəsalınmaz sahələrdən biridir. Onlar qədim və tarixi ənənələrdən, əsrlər boyu sınaqdan 

çıxmış, nəsillər tərbiyə etmiş bu təcrübə məktəbindən istifadə etməklə bugünkü yeniyetmələrdə 

gözəl əxlaqi sifətlər aşılamaq, onların psixologiyasını düzgün istiqamətləndirmək məqsədi güdür. 

Bu məsələni nəzərdə tutaraq S.Vurğun yazırdı: «Biz tarixin uzaqlarına getdiyimiz 

zamanlarda belə, yenə öz əsrimizin övladı olduğumuzu unutmamalıyıq». 
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Bütün sahələrdə olduğu kimi, ədəbiyyat və tərbiyə sahəsində də tarixi köklərə malik olan 

elə cəhətlər var ki, onlardan istifadə etmədən, onların ən yaxşı cəhətlərindən bəhrələnmədən 

keçinmək mümkün deyildir. Doğrudan da, xalqımızın ləyaqətli, dəyərli, şərəfli, tarix boyu 

mübariz olmalarını kiçik balalarımızın psixologiya və düşüncələrini bu istiqamətdə 

formalaşdırmaq başlıca olaraq müəllim və tərbiyəçilərin öhdəsinə düşür. Müəllimlər kiçik yaşlı 

məktəblilərin psixologiyasına vətənini, xalqını əsərlərində tərənnüm edən Nizami, Səməd 

Vurğun, Bəxtiyar və s. kimi şair və yazıçıların yaradıcılıqları ilə tanış etməli, yalnız tanış etməklə 

kifayətlənməyərək, onların yaşına, düşüncəsinə uyğun təhlillər aparmaq ən vacib cəhətlərdən 

biridir. Əgər uşaq körpəlikdən onun psixologiyasına müsbət emosiya yaradan, xalqının 

tarixindən, bəhs edən nağıllar, dastanlar, elini-obasını şerlərində vəsf edən şair və yazıçıların 

yaradıcılıqlarından danışılmalıdır ki, böyüyəndə əzəmətli, möhtəşəm bir millətin nümayəndəsi 

olduğunu dərk edəcək və onunla qürurlanacaq. 

Nizami yaradıcılığından bəhrələnən şair və yazıçılarımız onun ənənələrini davam etdirmiş 

və etdirirlər. Bununla əlaqədar xalq şairimiz B.Vahabzadənin bir-iki sətrinə nəzər yetirək: 

Övlad öz kökünü tanımırsa bəs, 

De hansı kök üstə boy atacaqdır? 

Kökünü bilməyən özünü bilməz. 

 Klassik poeziyamızın Nizami poeziyasından bəhrələnməsi xalq şairimiz R.Rüstəm 

«Mənim fəlsəfəm» şerində deyir: 

Mən çox bəlalara gərmişəm sinə 

Haqqı yazmamışam heç vaxt tərsinə, 

Ulu babaların yaxşı irsinə 

 Əbədi hörmətdir mənim fəlsəfəm. 

Şairin şerindən dərk edilir ki, uşaq ədəbiyyatının, xüsusilə də uşaq poeziyasının uşaq 

psixologiyasını xeyirxahlıq, vətənpərvərlik ruhunda inkişaf etdirən ulu babalarımızın ədəbi 

xəzinəsindən, Nizami irsindən geniş istifadə edildiyi anlaşılır. 

Uşaq poeziyasının klassik irsdən istifadə etdiyi nümunələr içərisində Nizami mövzuları 

daha mühüm yer tutur. Bu, Nizami mövzularının uşaq və gənclərin dünyagörüşünün 

formalaşmasında, onlarda psixoloji cəhətdən müsbət sifətlərin tərbiyə olunmasında, əxlaq və 

əqidələrinə güclü təsir göstərməsində, uşaqlar üçün maraqlı olan əhvalatların zənginliyində, 

yüksək tərbiyəvi keyfiyyətdə olmasında, ideya dolğunluğunda, məzmun və təsvir gözəlliyində və 

s. uşaq ədəbiyyatı üçün əhəmiyyətli və maraqlı keyfiyyətlərlə əlaqədardır. Belə yüksək 

cəhətlərinə görədir ki, Nizami əsrlər boyu tədris və mütaliə işində didaktik materiallar kimi 

həmişə mühüm yer tutmuşdur. «Xəmsə» qədim və orta əsrlərdə, hətta dərslik rolunu oynamışdır. 

Şairin poemalarının şərhi üzrə naməlum orta əsr müəllifi tərtib etdiyi «Xülasətül-Xəmsə» əsərinin 

müqəddiməsində göstərir ki, Qurandan sonra oxunmaq üçün ən görkəmli kitab «Xəmsə»dir. 

Nizami yaradıcılığı, eyni zamanda uşaq ədəbiyyatının, xüsusilə də uşaq poeziyamızın 

təşəkkül və inkişafı mərhələsində bir mənbə, bir nümunə rolunu  oynayır. Elə əslində Nizaminin 

bir sıra əsərləri Azərbaycan uşaq mütaliəsinin ilk nümunələri, ilk didaktik materialları hesab edilə 

bilər. 

Nizami irsinin öyrənilməsi, nəşrinin və təbliğinin yaxşılaşdırılması, şairin 880 illik 

yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan prezidentinin qərarlarında göstərildiyi kimi, əsrlər 

boyu şairlər Nizaminin əsərlərindən, onun  mövzularından və süjetlərindən istifadə etmişlər. 

Həmin vəziyyət, eyni zamanda uşaq ədəbiyyatı sahəsində də mühüm yer tutur. 

Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami irsindən, mövzularından uşaq poeziyasında ilk istifadəni 

S.Əzimin yaradıcılığında görürük. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının təşəkkül və inkişafında bir 

nümunə kimi rol oynayan S.Əzim şagirdləri üçün tərtib etdiyi «Rəbiül ətfal» («Uşaq baharı») adlı 
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dərsliyində bədii qiraət materialı kimi verdiyi «İki həkim», «İsgəndərin vəsiyyəti», «İsgəndər və 

qoca», «Padşah və  bağban», «Nuşirəvan və iki bayquş» və s. mənzum hekayələrini Nizamidən  

təbdil etməklə yazmışdır. 

 Şair insan şəxsiyyətindəki qorxu, cəsarətsizlik, vahimə, acgözlük, tamahkarlıq, dünya 

malına həsrlik və s. yaramaz cəhətləri tənqid etmək üçün əvvəlcə həmin xüsusiyyətlər haqqında 

oğluna nəsihət, öyüd verir, sonra isə Nizamidən İki həkim, İsgəndərin vəsiyyəti, İsgəndər və 

qoca, İsgəndər və dəli əhvalatlarını misal göstərir. Oğluna cürətli, cəsarətli, qorxmaz olmağı 

tövsiyə edən şair öz fikrini Nizami mövzusu, Nizami müdrikliyi ilə təsdiq edir. O, oğluna 

müraciətlə deyir: 

Sənə bu məcaranı eylər əda, 

Kuş qılsın, hekayəti-hükamə 

Bundan sonra həkimlər arasındakı əhvalatı söyləyir, cürətli həkimin zəhər içsə də, salamat 

qaldığını, qorxaq həkimin gül iyləməklə öldüyünü söyləyir. Beləliklə, şair nəticə çıxarır ki, cürət, 

cəsarət adama qələbə, qorxaqlıq isə məğlubiyyət gətirir. Bununla da Nizami irsindən S.Əzim 

gənc nəslə ibrət dərsi verir. 

Uşaq ədəbiyyatında klassik irsdən istifadə məsələsi xalqımızın müstəqillik əldə etdikdən 

sonra diqqəti daha çox cəlb etməyə başlamışdır. 

Azərbaycan şair və yazıçıları klassik irsin ən yaxşı, ən mütərəqqi cəhətlərindən istifadə 

edərək gözəl uşaq əsərləri yaratmışlar. Bunların içərisində isə Nizami mövzusu əsas yer tutur. Bu 

gün uşaqlar tərəfindən sevilə-sevilə oxunan A.Şaiqin «Sehirli üzük», «Nüşabə», «Sultan Səncər 

və qarı», M.Seyidzadənin «İsgəndər və çoban», «Şah və xidmətçi», «Ağıllı çoban», 

M.Rzaquluzadənin «Sirli saz», M.Dilbazinin «Xeyir və şər», N.Həsənzadənin «Qoca çobanın 

hekayəti» və s. poema və mənzum hekayələrin mövzuları Nizamidən alınmışdır. 

Doğrudan da, əsrlər, qərinələr keçsə də, Nizami dühasının yaratdığı incilər öz təsir dairəsini 

daha genişləndirmişdir. Dahi şair yaradıcılığında uşaq dünyasını da unutmamışdır. Şairin uşaq 

psixologiyasını formalaşdıran, düzgün istiqamətə yönəldən əsərlərindən əsrlər boyu bəhrələnən 

şair və yazıçılar onun mövzuları əsasında müxtəlif mövzularda uşaq dünyasını, onların 

psixologiyasını əhatə edən poema, mənzum hekayələr yazmışlar. 

Nizaminin humanist fikirləri A.Şaiqə öz ideyalarını aşılamaq üçün vasitə olmuş, onun 

mövzuları müasir uşaq ədəbiyyatımız üçün mütərəqqi keyfiyyətli klassik mənbə rolunu 

oynamışdır. «Sehirli üzük» mənzum hekayəsinin mövzusu Nizaminin «İsgəndərnamə» əsərindən 

alınmışdır. Hekayənin əsas məzmunu və ideyası vətənpərvərlik, daxili istismarçılara və xarici 

işğalçılara qarşı nifrət bəsləməkdən ibarət idisə, bu, eyni mövzunun işlənməsində Şaiq uşaqlarda 

vətənpərvərlik, zülmə və istismarçılara nifrət, vətən torpağına, elinə-obasına hörmət və s. əxlaqi 

sifətlər aşılamağa yönəltmiş və Nizami ideyalarını müasirləşdirmişdir.  

«Nüşabə» mənzum hekayəsinin mövzusu da «İsgəndərnamə»dən alınmışdır. Əsər 

Azərbaycan torpağına, onun zəngin təbiətinə, müdrik keçmişinə məhəbbət, ağıllı, bacarıqlı dövlət 

başçılarına, igid sərkərdələrinə, tədbirli qəhrəman qadınlarına böyük hörmət hissi ilə yazılmışdır. 

Şair Bərdənin tərifi fonunda Azərbaycanı gözəlliklər məskəni kimi uşaqlara belə təqdim edir: 

Gözəlliklər yurdudur bu Azərbaycan, 

Onda çox xəzinə gizlənmiş dövran. 

Mövzusu klassik irsdən alınmış bir sıra uşaq əsərlərində keçmiş həyatın rəzalətləri, 

özbaşınalıqları, zəhmətkeş sinfinin ağır həyatı və s. öz əksini tapmışdır. 

M.İbrahimov «Şerimizin şərəf və iftixarı» adlı məqaləsində Nizami yaradıcılığının indiki 

nəsillər üçün əhəmiyyətini qiymətləndirərkən yazır: «Bu əsərlərdə («Xəmsə»də) təsvir olunan 

tarixi hadisələr hazırda yaşayan nəsillər üçün bir ibrət dərsidir. Məhz belə böyük əhəmiyyətə 

görədir ki, ən çox Nizami mövzuları uşaq şairlərimiz üçün klassik mənbə olmuşdur. 
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Həqiqətən, Nizami yaradıcılığı bir çox şair və yazıçılarımız üçün bir mənbə olmuş, onun 

əsərləri əsasında mövzuları müasirləşdirmiş, uşaq və gənclərin psixologiyasının zülmkarlığın, 

qəddarlığın, nankorluğun tənqidi, sayıqlıq, uzaqgörənlik, cəsarətlilik, səxavətlilik, vətənə 

məhəbbət, ağsaqqallara hörmət ruhunun aşılanmasında, əlbəttə, böyük rol oynayır. Bütün bunlar 

Nizami dühasının əsasında yaranmışdır. 

Uşaq ədəbiyyatında elmə, təhsilə həvəs, təvazökarlıq, elm adamlarına, sənətə, sənətkara 

qiymət, elmin böyük gücünə inam kimi məsələlərin tərbiyə edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

M.Rzaquluzadənin «Sirli saz» poemasında həmin cəhətlər çox sənətkarlıqla ifadə 

edilmişdir. Poemanın mövzusu «İsgəndərnamə» əsərindəki «Əflatunun çalğı aləti qayırması» adlı 

hissədən götürülmüşdür. Lakin A.Rzaquluzadə bu mövzu üzrə orijinal bir əsər yaratmış, bir sıra 

əxlaqi sifətlər tərbiyə etmək üçün həmin mövzudan bir vasitə kimi istifadə etmişdir. 

Ərəstunun şəxsində dikbaşlığı, başqasının himayəsinə sığınmağı tənqid edən şair Əflatun 

kimi yüksək elmli, təvazökar alimin nəcib hərəktlərini uşaqlara nümunə göstərir. Əsərdə 

Ərəstunun lovğalığı, öz ustadı Əflatunun qarşısında dikbaşlığı, məclisdəki başqa alimlər kimi 

uşaqlar da narazı qalır. Şair belə hərəkətin böyük qəbahət olduğunu atalar sözlərindən istifadə 

etməklə uşaqlara izah edir:  

Lovğalıq hər bir zaman 

Hər yerdə pisdir, ancaq 

Daha pisdir ustadın 

Önündə loğvalanmaq. 

Ərəstunun lovğalığını tənqid etməklə şair uşaqları öz bilikləri ilə öyünməməyə, həmişə 

öyrənməyə, heç kəsə ümid olmadan çalışmağa, həvəslə oxumağa, elmi axtarışlar aparmağa 

çağırır. 

Ədiblərimiz Nizami, Füzuli irsindən uşaqların yaş xüsusiyyətlərinə uyğun nağılvari əsərlər 

yazmışlar ki, belə əsərlər uşaqları pixoloji cəhətdən vətənpərvər, şərəfli tariximizə, tarixi 

köklərimizə bağlamaqda mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə də Nizami, Füzuli və digər 

klassiklərin irsinə geniş müraciət etmə həmişə zəruri bir haldır. 
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THE ROLE OF NIZAMI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE 

AZERBAIJAN CHILD PSYCHOLOGY 
 

Hamidova Guntekin Allahverdi gizi 

Summary 
  

In the article, our poets and writers have benefited from Nizami's legacy and created works 

that play an important role in the formation of child psychology. Here are examples from the 

works of our poets and writers who used the works of our classics. Based on the poems of 

Nizami, our writers mentioned in the article are new, mainly about the love, loyalty, courage, 

restraint, etc. of our children and youth have created works with a modern spirit that promotes 

their characteristics. 
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NİZAMİ YARADICILIĞININ QAYNAQLARI- FOLKLOR 
 

Dos. Gahramanova Chinara  

Azerbaijan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan dili kafedrası,  

chinara83@gmail.com 
 

Xülasə: Nizamiyə qədər Şərqdə heç bir yazıçı, şair xalqın həyat və məişətini, adət və 

ənənələrini, ümid və arzularını Nizami kimi ölməz və bədii şəkildə obrazlarda ümumiləşdirə 

bilməmişdir. Xəlqilik Nizami yaradıcılığının əsas xüsusiyyətidir və xəlqiliyin əsas tükənməz 

qaynağı xalqdır, xalqın həyatıdır. Folklor da xalq yaradıcılığı olduğu üçün şairin əsərlərinin 

əsas enerji qaynağı olmuşdur. Nizaminin əsərləri folklorla yazılı ədəbiyyatın əlaqəsinin əyani 

sübutudur. Folklorizm Nizami poeziyasının ideya-bədii mayası, dəyişməz bədii xüsusiyyətidir. Bu 

cəhət şairi dahiləşdirən, onun ədəbi irsinə olan tükənməz maraq və ədəbi meylin ideya-estetik 

əsasıdır. 

Nizami dühası hər zaman dünya şərqşünaslığının diqqət mərkəzində olmuşdur. Ölkəmizdə 

Nizami sənətinin öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində xeyli iş görülmüş, əsərlərinin 

nizamişünaslıqda yüksək qiymətləndirilən elmi-tənqidi mətni hazırlanmış, kitabları nəfis 

tərtibatda və kütləvi tirajla nəşr edilmişdir. Nizaminin ədəbiyyatda və incəsənətdə yaddaqalan 

obrazı yaradılmışdır. Mütəfəkkir şairin doğma şəhəri Gəncədə məqbərəsi, Bakıda, Sankt-

Peterburqda və Romada heykəlləri ucaldılmışdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Ədəbiyyat İnstitutu və Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi Nizami Gəncəvinin adını daşıyır. 

Böyük Britaniyanın Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzi uğurla fəaliyyət göstərir.... 

Nizami Gəncəvi yaradıcılığının ən mühüm cəhəti onun xəlqiliyidir. “Xalq, dünyada ən əziz 

sandığı Azərbaycan xalqı-azərbaycanlı türklər Nizaminin nəzərində həyatın ən yaxşı, ən işıqlı 

tərəflərini, kamal və ədaləti, bütün tərəqqipərvər qayələri təmsil edən yeganə ülvi bir qüvvədir”. 
 

Açar sözlər: şair, günəş, Gəncə, folklor, xəmsə, poema, qəzəl 

Keywords: poet, sun, Ganja, folklore, khamsa, poem, ghazal 

 

Giriş: Dahi şair Nizami Gəncəvinin yaratdığı dünyəvi əsərlərin təməl qaynağı xalqın 

həyatı, folklor ədəbiyyatı, oxuduğu tarixi mənbələr olmuşdur. Bu əsərlərdə olan dərin hikmət, 

dünyəvi elmi fikirlər, yalnız ədəbiyyata, poeziyaya, dilə aid deyil, tarixə, coğrafiyaya, tibbə, 

astronomiyaya və s.-ə aid dəqiq elmi fikirlər Nizami Gəncəvini dünyada yalnız şair kimi deyi, 

coğrafiyaşünas, tarixçi, tibb xadimi, fizik, astronom və s. sahələrin ilk nümayəndələrindən biri 

kimi də tanıtdırmışdır. Lakin Şeyx Nizaminin vətənə-torpağa, xalqına bağlılığı, adət-ənənəni hər 

şeydən üstün tutması öz dövründə məşhurlaşmasına sədd qoysa da, sonralar şairin yaradıcılığı 

dünya alimlərinin tədqiqində öz layiqli qiymətini tapmışdır. Nizami Gəncəvinin hər bir əsərində 

dogma xalqına sevgisi öz ifadəsini tapmışdır. Bunu isbat edən xüsusiyyətlərdən biri də həmin 

əsərlərdəki folklore nümunələridir, xalq ədəbiyyatına, el sənətinə bağlılıqdır. Belə nümunələrə 

atalar sözləri və zərb-məsəllərə şairin münasibətini, onlardan istifadə formalarını göstərmək olar. 

 Atalar sözləri və zərbi-məsəllərdən bütün dövrlərdə insanlar istifadə etmişlər. İnsanların 

çətin anlarda düzgün, doğru yolu seçməsində həmin kəlamların rolu əhəmiyyətli dərəcədə 

önəmlidir.   Zərb  -  məsəllərin    yaranması    insanların    sosial     fəaliyyətinin,    qarşılıqlı 

münasibətlərinin, həyat təcrübəsinin məhsuludur. Zərb-məsəllər, ata sözləri elmiliyi, dəqiq və 

konkret olması ilə digər folklor nümunələrindən fərqlənir.Azərbaycan folklore isə belə 

nümunələrlə daha zəngindir və çağdaş dövrdə də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Məlumdur ki, 

yazı və yazılı ədəbiyyat yaranana qədər xalq ədəbiyyatı-ağız ədəbiyyatı yaranmış, inkişaf etmiş 

və sonrakı yazılı ədəbiyyatın yaranmasına təkan vermiş, bünövrə olmuşdur. Həmin nümunələr 
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insan həyatının bütün sahələrini ehtiva etmişdir. Zamanla nəsildən-nəslə keçərək təkmilləşmiş, 

müxtəlif variantlar yaranmışdır. 

Bəzi  ata  sözlərinə  diqqət  edək:. "El  gücü,  sel gücü", "Nə  əkərsən,  onu da biçərsən", 

"İşləməyən dişləməz",  "Cəfa çəkməyən,  səfa sürməz", "Yüz ölç, bir biç"  və s.  Lakin keçmişdə  

hakim  siniflərin  mənafeini  və  dünyagörüşünü  əks  etdirən bir  sıra  Azərbaycan  zərb məsəlləri 

yaranmışdır. Məs. "Allah kərimdir", "Ruzi verən allahdır", "Bəy nədir, bəyənmədin nədir", "Ağa 

deyir  sür  dəryaya",   "Ağıl  yaşda  deyil,   başdadır",    "Ağıllı  baş   salamat  olar",  "Yalan  ayaq 

tutar,  yeriməz"  və s.  

Demək olar ki, bütün dünya xalqlarında atalar sözü, zərb məsəllər vardır. Bu zərb-məsəllər 

əsrlər boyu yaranmış, dildən-dilə keçərək  təkmilləşmiş  və cilalanmışdır. Azərbaycan xalqının 

qədim və güclü şifahi  ədəbiyyatı ilə yanaşı yazılı  ədəbiyyatı da güclü və  qədimdir. 

Qədim və müdrik şifahi xalq ədəbiyyatımızın yanında yazılı  ədəbiyatımız o qədər 

də cavan deyildir. Yazılı ədəbiyyat nümayəndələrimizin hamısı folklordan-xalq ədəbiyyatından 

bəhrələnmişlər. Qətran Təbrizi, Xətib Təbrizi,  Əbül-Üla Gəncəvi, Nizami Gəncəvi, Həsənoğlu 

və s. bu  dahi  şairlərin  hamısı yazılı  ədəbiyyatımızın X – XII  əsr  nümayəndəliridir. Ancaq 

onu  da qeyd etmək lazımdır ki, belə dahi şairlər birdən-birə yetişə bilməzdilər, onları yetirən  

dövrü,  mühiti nəzərə aldıqda yazılı ədəbiyyatımızın tarixi daha əvvəlki əsrlərə gedib çıxır.  

Ədəbiyyatın müəyyən bir sahəsinə dair güclü fikirlər söyləmişlərsə, ancaq dahi mütəfəkkir 

Nizami Gəncəvi isə tamamilə fərqli olaraq elmin demək olar ki, bütün sahələrinə dair dərin elmi 

fikirlər söyləmişdir ki, həmin fikirlər öz təsdiqini elmin sonrakı inkişafı sayəsində  tapmışdır. 

Dahi  şair hər bir əsərində doğma xalqının adət-ənənələrinə sadiq qalaraq yeri gəldikdə 

onlardan elə nümunələr işlədir ki, bir daha bu fikrə gəlirsən ki, bu zərb məsəlləri yalnız 

Azərbaycan   xalqının doğma oğlu işlədə bilər. Çünki hər bir xalqın özünə  məxsus atalar sözü, 

zərb  məsəlləri,bayatıları, oxşamaları, tapmacaları, yanıltmacları  və s. vardır. Nizaminin 

vaxtı ilə  işlətdiyi zərb-məsəllərin, demək olar ki, əksəriyyəti heç bir dəyişikliyə  uğramadan, 

olduğu kimi işlədilmişdir. Şairin "Xəmsə" də işlətdiyi Azərbaycan zərb-məsəllərini diqqətlə 

izləyə  bilərik: 

                                    Kömək qapısını aç ey yaradan,  

                                   Göstər Nizamiyə düz yolu hər an.   

Azərbaycan el misallarında, xalq arasında işlənən "adamın gərək dünyada gözü tox ola, hər 

şeyə tamah salmağa, insan tamah dişini bir dəfəlik çəkib at- sa yaxşıdır" ifadələri yaddaşımızda 

dərin kök salmışdır. İndi görək həmin məsələyə münasibətini Nizami necə qələmə alır.  

Diş nədir, ağrıları çıxardı hər candan o,  

Çəkdi tamah dişini hər iki cahandan o. (2. səh 34)  

Eldə, obada bir adamın başına yaman iş gələndə, yəni çətin bir dərdə düçar olduqda onunla 

görüşənlər müəyyən qədər təsəlli verdikdən sonra əksəriyyət: "Allah özü harayına, 

köməyinə çatsın"- deyərək on- dan ayrılırlar və yaradanı köməyə çağırırlar.  

Nizami Gəncəvi bədii formada, poeziyanın dili ilə deyir:  

Həsrətini çəkənlər düşdü can harayına,  

Haraya çağıranın özün çat harayına. (2, səh.37).  

Bəzən insanlar el arasında “ürəyimə dammışdı” ifadəsini işlədir.  "ürəyimə dammışdı. Heç 

o işin dalınca ürəklə getmirdim. Elə bil ki, gedərkən ayaqlarımdan daş asılmışdı". Şair 

həmin  fikri  “Sirlər xəzinəsi”ndə belə ifadə etmişdir:  

Yol-iz tapa bilmirəm, bu da səfər-seyirdi,     

Ayağım get desə də, başım getmə deyirdi. (2, səh. 55)  

Ağıllı, dünyagörmüş adamlar deyirlər ki, axşamın xeyrindən səhərin  şəri yaxşıdır 

və yaxud gecələr hamilədir, görək sabah nə doğur. Dahi şair həmin məsələni belə şərh edir:  
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Ovçu dedi: "Məsəldir, hər gecə hamilədir, 

Nə doğacaq bilinmir, gör necə hamilədir?". (2, səh. 94).  

İstər  şifahi, istərsə  də yazılı  ədəbiyyatla bərabər, el içində  həmişə deyilib ki, misilsiz 

gözəlliyi  ilə könülləri məftun edən tovuzquşunun ayaqları çox çirkin olduğundan həmişə başına 

qaxınc  olub. Şair tovuz  quşunun vəziyyətini belə təsvir etmişdir:  

Zər qanadı, görkəmi bir tamaşa tovuzun,  

Ayağının eybini qaxma başa tovuzun. (2, səh.111).  

Xalq ədəbiyyatında, mifik təfəkküründə tülkü həmişə hiyləgər, oğru, xəyanətkar obraz kimi 

simvollaşdırılıb. Onun hiyləgərliyi haqqında rəvayətlər və hekayələr yaranmışdır. Hətta hiyləgər, 

yaltaq insanlar belə tülküyə bənzədilmişdir. Rəvayətə görə, ovçular tülkünü 

ovlayarkən  yuvasında olan iki deşikdən birini əvvəlcədən bağlayırlar və çox zaman onu 

çıxarmaq  üçün  yuvasına  tüstü də qoyurlar. Həmin hadisəni şair aşağıdakı kimi şərh edir:  

Zirək tülkü itlərdən daim qorxub qaçsa da,  

Yuvasından çıxmağa iki deşik açsa da,  

Qurtarmayıb ölümdən kələk onu yuvada,  

Tüstüsüylə boğubdur fələk onu yuvada. (2, səh. 117).  

Şair kələkbaz tülkünün öz kələyinə düşdüyünü xatırlatmaqla "gen qaz, dərin qaz, özün 

düşərsən" Azərbaycan zərb-məsəlini də yada salır.  

Zəhməti və halallığı özünə peşə edən arı ilə bağlı olan zərb-məsəllərə yazılı və şifahi 

ədəbiyyatda çox rast gəlinir. Məs. "Bal tutan barmaq yalar", "Bala baldan şirin, zəhrimardan 

acıdır", "Bal tutan barmağı arılar sancar", "Arı öz balında boğulub ölər" və s. 

Lakin Şair  dünyanın və arı balının  şirinliyinə uyanları ayıltmaq üçün həmin məsələni 

belə ifadə etmişdir: 

Düşündürməz əzəldən öz əhvalı arını,  

Şirin candan eyləyib, şirin balı arını. (2, səh. 123).  

El arasında hələ indi də deyirlər ki, insana, qaraya yovuşmazdır filankəs, yalquzaq canavar 

kimi tək gəzir. Nizami bu məsələni də yaddan çıxarmayaraq belə verir:  

Yalquzaqtək gəzməyi yerə xoşdur küləyin,   

Arxayındır boş gedir, əli boşdur küləyin. (2, səh. 123).  

Çox zaman müəyyən  baş vermiş hadisə ilə əlaqədar olaraq bir şəxs  o birisinə  deyir,  nayə  

 vallah, billah  çox  yaxşı  deyiblər  ki,  ağılsız  dostdan  ağıllı  düşmən yaxşıdır. Ağıllı  insan  nə   

iş  görür - görsün, o  heç   zaman   ümumi   insanlığa   əksiklik   gətirən   iş  görməz. Odur ki, 

Nizami  poetik olaraq həmin məsələyə münasibətini aşağıdakı kimi bildirir:  

Fələk açsa başına nə pəstaha yaxşıdır,  

Nadan dostdan ağıllı düşmən daha yaxşıdır. (2, səh. 139).  

Bu zərb-məsəl "Pişik öz balasını çox istədiyindən yeyər" şəklində el arasında 

işlənməkdədir. Nizami burada pişiyin 

irsi xüsusiyyətini də  həmin sahənin  mütəxəssisi kimi vermişdir: 

Bir-birinə isnişib həyan olar pişiklər,  

Balasını istəkdən yeyən olar pişiklər. (2, səh. 140)  

Eldə, obada hər kəs yaşına uyğun iş görmədikdə və yaxud yersiz iş gördükdə ağsaqqallar, 

ağbirçəklər həmin adamı məzəmmət edib deyiblər: "Ay bala, ay oğul, bəs eşitməyibsənmi, 

“vaxtsız yola çıxa- nı pusarlar, vaxtsız banlayan xoruzun başını   kəsərlər" Şair həmin məsələni 

olduğu kimi belə şərh edir:  

Vaxtsız yola çıxsanı pusarlar inan,  

Başını kəsərlər vaxtsız banlasan. (1, səh. 46) 

https://azkurs.org/31-mart-azerbaycanlilarin-soyqirimi-gunu.html
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Həyatda dünyagörmüş el ağsaqqalları həmişə deyiblər ki,  insan gərək ayağını  yorğanına  

görə  uzatsın. Qabiliyətinə, imkanına görə bir işdən yapışsın ki, sonra peşmançılıq çəkməsin.  

Ona görə də, Nizami bu Azərbaycan zərb-məsəlini aşağıdakı şəkildə ifadə etmişdir: 

              Dövranından çıxma heç yüksəklərə, 

               Ayağını uzat yorğana görə. (1, səh.164) 

Əkinçiliyə dair işlədilən zərb-məsəldən çox zaman dünya görmüş, əmək adamları demişlər 

ki, nə əkərsən, onu da biçərsən.  Yəni sağlam toxum  əksən münbit torpağa  bol məhsul 

ğötürərsə  Həmin məsəl ilə əlaqədar olaraq Nizami yazır:  

  Hər tum əkən ondan götürər bəhər,  

  Məndən yox, toxumdan gəlir bu xəbər. (1, səh.165). 

  Elimizdə misal var, deyərlər, saman sənin olmasa da, samanlıq ki, sənindir. Yaxud eşşəyin 

fikri samanlıqda idi, at da vurub samanlığa saldı. Bu məsəl ilə bağlı olan fikri şair 

poetik şəkildə belə ifadə edir:  

Samanlığa düşsə əgər bir eşşək,  

Eşşək yox, samana gərək vay deyək. (1, səh.165).  

Keçmişdə Azərbaycanda nəqliyyat və yük daşımaq vasitəsi kimi eşşəkdən çox 

istifadə edildiyindən ona dair işlədilən zərb məsəllərə  də daha çox rast gəlirik. Məs. 

"Eşşəyə gücü çatmır, palanı tapdalayır", "Elə qorxur eşşək palan duzdan qorxan kimi", yaxud 

"elə durdu ki, elə bil eşşək arpa görüb" və s. Nizami isə bu məsəllərə münasibətini 

aşağıdakı  kimi  bildirir:  

Palan qayırandan qaçarsa eşşək,  

Tez qalxar ayağa arpanı görcək (1, səh.173) . 

Dünyagörmüş   ağıllı   adamlar   iki  nəfərin  bir-biri  ilə  çox  pis  dalaşmaqlarını  gördükdə 

 deyiblər: 

 "Adam  gərək  elə  dalaşsın  ki,  barışmağa  da  yer  qoysun".  Bu  məsəli  Nizami  belə  

 işlətmişdir: 

Döyüş meydanında elə qızışdıq,  

Bir yol qalmamışdır sülh üçün artıq. (1. səh.175)  

Məsəl var deyərlər, xəncər yarası sağalar, dil yarası sağalmaz. Bu yalnız xalqın təsirli 

sözə verdiyi qiymətlə bağlıdır. Yerində  işlənmiş qiymətli söz, qiymətli kəlam daima öz dəyərini 

saxlayır. Odur ki, deyərlər, düz sözə zaval yoxdur. Söz sənətinin ulu sərkərdəsi Nizami 

bu məsələyə  münasibətini belə bildirmişdir:  

Dilim yaralıdır, çünki mən ondan ,  

Ancaq dil yarası aldım hər zəman. (1, səh.175). 

Nizamiyə hələ sağlığında dünya şöhrəti qazandırmış “Xəmsə” XII əsrdə Azərbaycan söz 

sənətini və kitabını elə əlçatmaz zirvəyə yüksəltmişdi ki, dünyanın bütün görkəmli alimləri, 

filosofları və şairləri ona həsəd aparırdılar. Dahi sənətkarın özü də elmi bilikləri toplayıb 

nəsillərdən-nəsillərə çatdıran kitaba və bu kitabları qoruyan, oxucuların istifadəsinə verən 

kitabxanaya hörmət və ehtiramını dəfələrlə bildirmişdir. Şair “Xosrov və Şirin” əsərində qeyd 

edir ki, yaxşı kitabın hər misrası onun müəllifinə uğur qazandırır, əsrlərlə yaşamasına zəmin 

yaradır:  

Yüz il sonra sorsan; “Bəs o hardadır?” 

Hər beyti səslənər “Burda, burdadır”. 
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SOURCES OF NIZAMI'S CREATIVITY – FOLKLORE 
 

Dos. Gahramanova Chinara  

Summary 
 

Before Nizami, no writer or poet in the East was able to generalize the life and customs, 

traditions and hopes and aspirations of the people in an immortal and artistic way like Nizami. 

Nationalism is the main feature of Nizami's work, and the main inexhaustible source of 

nationalism is the people, the life of the people. As folklore is also a folk art, it was the main 

source of energy for the poet's works. Nizami's works are a clear proof of the connection between 

folklore and written literature. Folklore is the ideological and artistic yeast of Nizami's poetry, an 

unchanging artistic feature. This aspect is the ideological and aesthetic basis of the poet's 

inexhaustible interest in his literary heritage and literary tendency. 

Nizami's genius has always been in the center of attention of world oriental studies. A lot of 

work has been done in the field of study and promotion of Nizami's art in our country, a 

scientific-critical text of his works has been prepared, which is highly valued in the field of order 

studies, and his books have been published in an elegant design and mass circulation. A 

memorable image of Nizami in literature and art has been created. The mausoleum of the thinker 

was erected in his hometown of Ganja, and statues were erected in Baku, St. Petersburg and 

Rome. The Institute of Literature of the Azerbaijan National Academy of Sciences and the 

National Museum of Azerbaijan Literature are named after Nizami Ganjavi. The Nizami Ganjavi 

Center of the University of Oxford in the United Kingdom is operating successfully .... 

The most important aspect of Nizami Ganjavi's work is his nationalism. "The people, the 

Azerbaijani people, the Azerbaijani Turks, who are the dearest in the world, in the eyes of 

Nizami, are the only divine force representing the best, brightest aspects of life, perfection and 

justice, all progressive rocks." 
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доктор философии по искусствоведению 

Азербайджанский Университет архитектуры и строительства 
 

Аннотация: В статье Вагабовой  Д.Р. «К истории изучения наследия Низами: 

основные проблемы, основные представители низамиведения»  прослежена связь между 

проблематикой, сформулированной на раннем этапе изучения наследия Низами, и 

публикациями последних лет, в которых многие из отмечавшихся проблем нашли свое 

отражение, а некоторые положения нашли свое дальнейшее развитие – в частности, 

вопрос о связи Низами и мистического течения суфизм.  Также, отмечена роль 

выдающихся ученых, авторов фундаментальных трудов о Низами и его эпохе – 

Е.Э.Бертельса и А.Е.Крымского. 

   

Ключевые слова: Низами, низамиведение, проблемы творчества Низами, 

Е.Э.Бертельс,  А.Е.Крымский, И.Ю.Крачковский 
 

Великий азербайджанский поэт Низами с давних времен привлекал к себе внимание 

как поэтов, так и ученых – историков и филологов, в разных странах Ближнего Востока и 

Европы. В текущем году в Азербайджане был издан целый ряд исследований, в которых 

поднимаются различные аспекты наследия этого великого поэта и философа. В частности, 

в издательстве «Элм» вышла монография Э.Амирова, доктора философии по 

политическим наукам,  посвященная анализу научных взглядов великого мыслителя  

«Мыслитель, затменный славой поэта. О научном мировоззрении Низами Гянджеви». [2] 

Одна из глав монографии посвящена рассуждениям Низами о практической пользе науки, 

а также высказываниям выдающихся ученых Востока последующих веков  Аль Фараби, 

Ибн Сина, Ибн Рушд, Насиреддин Туси. Также, важной публикацией, затрагивающей 

различные аспекты творческого наследия Низами,   является специальный выпуск 

международного научно-теоретического журнала «История науки и науковедение», 

издаваемого Институтом истории науки НАНА.  Статьи, вошедшие в данный номер, по 

сути, коснулись комплекса проблем творчества Низами и вокруг него, так или иначе   

поднимавшихся на протяжении почти двух столетий. Это и проблема отражения научных 

знаний в произведениях Низами, а также в целом – состояния наук в Азербайджане XII 

века, и здесь особый интерес представляет статья А.Османовой «Поэзия Низами Гянджеви 

на языке точных наук». Это также и проблемы интерпретации творчества Низами в 

персоязычных и европейских источниках. Наконец, важной, на наш взгляд, проблемой 

является наличие тюркского элемента в языке Низами, чему посвящена статья 

А.Назаровой  «Низами Гянджеви и азербайджанский тюркский язык в его произведениях». 

Непреходящую актуальность имеют и такие проблемы творческого наследия Низами, как 

его концепция «идеального государства», основанная на принципах справедливого и 

гуманного правления,  и «идеального человека», наделенного высокой нравственностью, 

честного, образованного, справедливого, и т.д. Красной нитью в ряде статей проходит 

мысль, что, ставя во главу угла значение науки и знаний в развитии общества и 

государства, уже в XII веке Низами Гянджеви говорит о формировании просвещенного 

общества, опирающегося   на научные знания. Несомненно важное значение для 

дальнейшего развития отечественного низамиведения имеет монография академика Р. 

Мехтиева «Низами Гянджеви: наследие мыслителя в контексте мировой культуры и 
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национального самосознания», Баку, Элм, 2021. Также, здесь важно упомянуть о двух 

книгах, приуроченных к юбилею Низами, презентация которых состоялась в рамках VIII 

Бакинского глобального форума. Это книги Вайры Вике-Фрейберги « “Семь красавиц” 

Низами Гянджеви и другие эссе о литературе» и Исмаила Серагельдина «Низами 

Гянджеви: поэт и мудрец». Оба автора являются сопредседателями Международного 

центра Низами Гянджеви.  

Впервые о поэте 12 века из Азербайджана европейский читатель узнал от 

французского эрудита Бартелеми д'Эрбело де Моленвиля, опубликовавшего своего рода 

энциклопедию  «Восточная Библиотека»   в 1697 году в Париже.  Словарь был составлен 

на основе персидских, арабских и чагатайских источников.  Российская  наука начала 

проявлять интерес  к произведениям Низами в XIX веке. В частности, 1826 г. профессор 

Казанского университета Ф.Эрдман опубликовал тексты и латинский перевод главы из 

«Искендер-наме». Как указывает Р.Алиев, «свою лепту в ознакомление русского читателя 

с творениями Низами внес  наш соотечественник, организатор и декан факультета 

Петербургского университета Мирза А.Казем-бек».[ 1,с.7] 

Сегодня будет справедливым вспомнить имена ученых, заложивших фундамент 

отечественного низамиведения – выдающихся деятелей науки Азербайджана, России, 

Украины. Можно утверждать, что повышенный научный интерес к творчеству Низами 

возник в связи с  решением советского правительства отметить  800-летний юбилей 

великого поэта. Как известно, вследствие войны 1941-45 годов торжественные 

мероприятия проводились уже в 1947 году. Однако, здесь нельзя не вспомнить и акт 

мужества, стойкости и преданности своему дела со стороны ученых Ленинграда, которые 

провели научную сессию, посвященную Низами, в блокадном, голодном городе в 

Эрмитаже зимой 1941 года. Здесь участвовали многие поэты и писатели, специально 

приехавшие с фронта. 

Так или иначе, углубленное научное изучение творчества Низами началось именно в 

конце 1930-х годов, в связи с предстоявшими  юбилейными торжествами.  Крупные  

советские ученые-востоковеды и филологи -  Е.Э.Бертельс , А.А.Ромаскевич, Ю.Н.Марр, 

А.Е.Крымский, И.Ю.Крачковский , ряд других  провели   колоссальную работу по 

исследованию различных аспектов  жизни и творчества Низами, включая  филологический 

перевод его произведений на русский язык. Для проведения подготовительной  работы 

была создана специальная комиссия под руководством члена-корреспондента АН СССР 

Е.Э.Бертельса и академика АН Азербайджанской ССР А.И.Али-заде. В результате  

«Хамсэ» была полностью переведена  на азербайджанский и русский языки, на основе 

выявленных тогда старейших рукописей произведений поэта  были подготовлены 

критические тексты, а также написано большое количество  статей и научных обзоров.  

 В 1981 году в издательстве «Язычы» вышел в свет сборник из серии 

«Низамиведение» «Выдающиеся русские ученые и писатели о Низами Гянджеви». 

Составителем, автором предисловия и редактором книги был известный азербайджанский 

профессор-низамивед Рустам Алиев.  В своей вступительной статье  он, пожалуй, впервые, 

резюмировал все имевшиеся на тот момент достижения в области низамиведения, а также 

в емкой, лаконичной манере выявил и  сформулировал текущие задачи, которые 

необходимо было решать ученым в ближайшее десятилетие. Интересно сопоставить 

составленную тогда ученым «программу-минимум» с имеющимися на сегодняшний день 

исследованиями, монографиями, публикациями. В частности, в качестве актуальных, 

важнейших на тот момент задач профессор называл: - проблему восстановления  

подлинной  творческой биографии Низами, а также полного точного академического  и 
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художественного переводов на азербайджанский и русский языки; - филологический и 

литературный анализ его сочинений;- изучение нравственных идеалов и взглядов на 

прекрасное;- анализ социально-политических взглядов поэта; - составление словаря-

конкорданса. [1,с.9] Чрезвычайно важными для углубленного изучения наследия Низами 

ученый также называл такие задачи, как составление  каталога рукописей произведений 

поэта, составление полной, аннотированной библиографии научной литературы о Низами, 

написанной на языках  народов Советского Союза  и языках зарубежных стран. [1,с.10]  

Для  максимально верной  реконструкции картины творческой жизни поэта Рустам Алиев  

считал  необходимым  тщательное  изучение  и освещение  литературной жизни, общей 

культурной обстановки, в которой протекала деятельность поэта [1, с.10]: «Благодаря 

условиям, созданным атабеками, в Азербайджане собрались величайшие поэты, писатели 

и ученые второй половины XII в. Низами был тесно связан со своим литературным 

окружением, находился в непосредственных контактах с такими выдающимися поэтами, 

как Хагани Ширвани, Муджир ад-Дин Фарйаби, Асир ад-Дин Ахсикати, Ашхари, Захир 

Шамкури, Абу-Бакр-ибн Хосров ал-Устад и другие. Многие лирические стихотворения и 

целые разделы поэм Низами возникли в результате творческих дискуссий и 

профессиональных состязаний с поэтами. Публикации произведений указанных авторов 

прольет свет на целый ряд проблем, связанных с творчеством Низами». [1,с.10] В качестве 

характерной черты  азербайджанской поэтической школы XII в. ученый называет широкое 

использование здесь научных критериев. [1,с.12] Среди других важных проблем 

низамиведения Р.Алиев называет «Низами и литература народов Ближнего Востока» и 

«Низами и мировая литература».  Особое внимание уделено ученым проблеме «Низами и 

суфизм». Здесь профессор однозначно принимает позицию, выработанную Е.Э 

Бертельсом, согласно которой поэт воспел в своих произведениях реальные человеческие 

чувства, страсти,  столкновения, и он никогда не вступал в суфийский орден.[1, сс.12-16] 

Примечательно, что в настоящее время литературоведы, занимающиеся творчеством 

Низами, в своих исследованиях отражают прямо противоположную позицию. В частности, 

в 2020 году была издана книга Х. Гумматовой,  ведущего научного сотрудника Института 

литературы им. Низами Гянджеви НАНА, доктора философии по филологии «Низами 

Гянджеви и эзотеризм». Также, в Азербайджанском институте теологии в мае 2021 года 

прошла Республиканская научная конференция на тему «Творчество Низами Гянджеви в 

контексте религиозного ирфана и философии». 

Трудно переоценить роль в развитии науки о Низами таких выдающихся ученых, как 

Е.Э.Бертельс, собственно создавший новую отрасль в литературоведении – низамиведение 

[1, c.8] и впервые сформулировавший феномен  "азербайджанской школы" поэзии в недрах 

персоязычной литературы [3],  и А.Е.Крымский – автор уникального, всеобъемлющего 

труда «Низами и его современники». [4] 
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Vagabova Dilara Rafik 

Summary 
 

In the article by Vagabova D.R. "On  the history of studying the heritage of Nizami: the 

main problems, the main representatives of Nizami studies"  the relationship  between the 

problems formulated at the early stage of Nizami studies, and publications of recent years, in 

which many of the noted problems were reflected, has been traced.  Some of the notions  are  

further developed - in particular, the question of the relation between Nizami and the Sufi 

mysticism.  Also, the role of prominent scholars, the authors of fundamental works about Nizami 

and his era – E.E Bertels and A.E Krymsky, is noted. 

 

Vahabova Dilarə Rafik qızı 

Xülasə 
 

 D.R.Vahabovanın məqaləsində  “Nizami irsinin tədqiqi tarixi: əsas problemlər, 

Nizamişünaslığın əsas nümayəndələri” adlı məqalədə Nizami irsinin öyrənilməsinin ilkin 

mərhələsində formalaşdırılmış problemlər ilə son illərin nəşrləri arasında əlaqə izlənir. Qeyd 

olunan problemlər öz əksini tapmış, bəzi müddəalar daha da inkişaf etdirilmişdir - xüsusən də 

Nizami ilə sufizmin mistik cərəyanı arasında əlaqə məsələsi. Həmçinin görkəmli alimlər, Nizami 

və onun dövrü ilə bağlı fundamental əsərlərin müəllifləri - E.E.Bertels və A.E.Krımskinin rolu 

qeyd olunur. 
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CONSTRUCTION TERMINOLOGY 
 

Jalilova Turkan Muzadil 

Ganja State University 

calilovat@mail.ru 
 

Annotation:     Scientific and technical literature is characterized by the use of 

terminological units.  Hundreds of thousands of words and word-combinations (word groups) 

belong to the terminological systems of science, technology, trade, law, sports, the arts, etc. 

These linguistic units are not used or even understood by people outside the particular specialty. 

Every field of science or activity has its specialized vocabulary. There is a special medical 

vocabulary, and similarly special terminologies for chemistry, physics, power engineering, 

economics, building construction, aviation, and many others.  Term, as traditionally understood, 

is a word or a word-combination which is specifically used within a particular branch of science, 

technology, trade, law, sports or the arts to convey a concept peculiar to this particular field. 
 

Keywords: terminology, linguistic, language, educational literature 

Açar sözlər: teterminologiya, linqvistik, dil, tədris ədəbiyyatı 

Ключевые слова: тетерминология, лингвистика, язык, учебная литература 
 

The characteristics of the language of scientific literature are determined by the aim of 

scientific prose, which is to give information about scientific ideas, inventions, investigations, to 

prove a hypothesis, to create new concepts, to disclose the internal laws of existence, 

development, relations between different phenomena, etc. Therefore, the language means used in 

the texts of this style tend to be precise, objective, unemotional, devoid of individuality. The most 
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generalized form of expression is also typical of scientific style. Scientific speech is characterized 

by the logicality of thought, its successive and objective narration. The texts of scientific style 

contain exact definitions of considered concepts and phenomena, every sentence or statement is 

logically connected with the preceding or following information. Thus, one of the most 

noticeable features of this style is the logical sequence of utterances with clear indication of their 

interrelations and interdependence. It should be pointed out that scientific prose has the most 

developed and varied system of connectives among all the functional styles.  

For a long time, terminological systems were studied in isolation from any particular verbal 

environment, the situation of speech, the genre of utterance - in short, from any text. In practice, 

however, the application of this approach creates a problem of defining the boundaries of the 

terminological field, which is aggravated by the ambiguity of terms that function in different 

narrow scientific fields in different meanings. 

The identification of systemic relations between terms based on the analysis of their 

functioning in a special text allows us to establish the paradigmatic relations that a term enters 

into in the term system, to accurately determine the scope of the concept expressed by it, its place 

in the term system of a foreign language, and to find out how accurately the meaning of the 

terminological unit is conveyed in the target language. The special text in this analysis is a 

projection of a single, closed term system, in which the function of the term is revealed. 

The analysis of scientific works, educational literature, and various lexicographic sources 

proves that there are different definitions of the term concept, even in lexicology and terminology 

itself. This diversity indicates the complexity of the concept of "term". 

The fact that the differentiating factor of a special language is contained in its lexical and 

semantic apparatus, that it is the latter that is able to fulfill the main purpose of the language, is 

beyond doubt. 
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İNŞAAT TERMİNOLOGİYASI 
 

Cəlilova Türkan Müzadil qızı 

Xülasə 
 

Terminologiya kortəbii olaraq terminoloji nominasiya vahidlərindən (terminlər, adlar, 

preterminlər, kvazi terminlər, peşəkarlıqlar və s.) ibarətdir. Sistem termini linqvistik, məntiqi və 

düzgün terminoloji tələblərə cavab verən terminlər toplusu kimi şüurlu şəkildə qurulur. 

Terminologiyadan terminoloji sistemə keçid sistemləşdirmə və təhlil tələb edir, onun köməyi ilə 

terminologiyanın çatışmazlıqları müəyyən edilir və onların aradan qaldırılması üsulları müəyyən 

edilir, sonra terminologiya normallaşdırılır, bununla da terminoloji sistemə çevrilir. Ona görə də 

normativ iş terminologiyanın terminoloji sistemə çevrilməsi vasitəsi kimi mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
 

Джалилова Туркан Музадил 

Резюме 
 

Терминология спонтанно состоит из единиц терминологического наименования 

(термины, номены, предопределения, квазитермы, профессионализм и т. Д.). 

Терминологическая система сознательно конструируется как набор терминов, отвечающих 

лингвистическим, логическим и надлежащим терминологическим требованиям. Переход 

от терминологии к терминологической системе требует систематизации и анализа, с 

помощью которых выявляются недостатки терминологии и определяются методы их 

устранения, затем терминология нормализуется, переводя ее в терминологическую 

систему. Поэтому нормативная работа важна как инструмент преобразования 

терминологии в терминологическую систему. 

 

 

 

NİZAMİ GƏNCƏVİ YARADICILIĞINDA MULTİKULTURAL DƏYƏRLƏR 
 

Muxtarov Əlimuxtar Həsən 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 

AMEA Gəncə Bölməsi, Nizami Gəncəvi Mərkəzi 
 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, poema,  tolerantlıq, ideyya 

Key words:  Nizami Gancavi, poem, tolerance, idea 

Ключевые слова: Низами Ганцави, стих, толерантность, идея  
 

Nizami Gəncəvi Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyətinə, ədəbiyyatına bəxş etdiyi elə  

nadir şəxsiyyət, dühadır ki, onun  insan sevgisi bütün bəşəriyyəti əsrlərlə heyran etmiş və bu gün 

də insanlığın mənəviyyatına məlhəm “Xəmsə”silə eyni missiyanı davam etdirməkdədir.Nizami 

Gəncəvi yaradıcılığının zirvəsini təşkil edən bəşərilik onun mənsub olduğu türk soyunun və 

məkan qurduğu Azərbaycan diyarının bu mövzuda dünyaya səslənişi, açılımıdır. Bütün 

yaradıcılığı boyu  əsərlərində qırmızı xətlə keçən ədalət, qadın azadlığı,humanizm kimi 

anlayışlar, əlbəttə ki, Nizami Gəncəvi şəxsiyyətinin bu gün dünyada sevilə-sevilə öyrənilib tədqiq 

edilməsinin əsas səbəblərindən birdir. Məhz dahi şairimizə dünya səviyyəsində olan sevginin 

mənbəyi yaradıcılğının mərkəzində insan  və insanlığa məhəbbət konsepsiyasının dayanması 

olmuşdur. 

Əlbəttə, “Xəmsə” sinə daxil olan məsnəvilərində ehtiva etdiyi multukulturalizm, bəşərilik, 

humanist ideyyalar, irqindən, dilindən, dinindən aslı olmayaraq yaradılanı Yaradandan ötrü 

sevmək kimi ideyalar carçısı olan, eyni zamanda Şərqin bütün dahi mütəfəkkirlərinin özlərinə 

ustad hesab etdikləri Nizami Gəncəvinin insanlığa sevgidən doğan belə bir  unikal yanaşmasını 

Şərqin və Qərbin bir çox mütəfəkkirləri etiraf etmiş və nəticədə ona ululuq, ucalıq mənasında  

Şeyx ünvanı vermişlər. 

Nizami Gəncəvi “Xəmsə” si ona görə bəşəriyyətin ortaq mənəvi abidəsi hesab edilə bilər 

ki, burada bir çox dünya xalqları  üçün örnək vardır, sevgi vardır, mərhəmət vardır.Bu mənada 

dünyanın hər bir xalqı öz növbəsində Nizami Gəncəvi irsindən, ideyalarından mənəvi təkamülləri 

üçün bəhrələnə bilərlər və bəhrələnirlər. 

Dahi şair “Xəmsə” sində bu xüsusa ən bariz örnək verərək vurğulayırdı: 

   Zəncinin zahiri qaradır, ancaq, 

   Sən ağzından çıxan saf sözlərə bax. 
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   Zənci dəmir kimi qara parlaqdır, 

   Üzü qaradırsa, ürəyi ağdır. 

Məhz bu baxımdan Nizami Gəncəvin yaradıcılığının milli olduğu qədər də bəşəri mahiyyət 

daşıdığına toxunan akademik Rafael Hüseynov yazır:  Şairin qüdrətli qələmindən çıxmış 

poemaları müəyyən mənada XII yüzilin, böyük sənətkarın içərisində olduğu zamanın 

ensiklopediyasıdır. Dahi şair bəşəriyyətin bədii söz aləminə “Xəmsə” adlı xəzinə verməklə milli 

və bəşəri dəyərlərin tamamilə yeni bir mənzərəsini yaradıb” [4.1] 

Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, Nizami Gəncəvi  “Xəmsə” i təkcə 

poeziyadan, şeiriyyətdən ibarət olmayıb, həm də müasir dünyada, qlobal müstəvidə  elm məbədi, 

elm dəryası kimi öyrənilir, tədqiq edilir ki, bu da da dahi mütəfəkkirin öz həyatında elmə verdiyi 

dəyərlə bağlıdır. 

Qüvvət elmdədr, başqa cür heç kəs 

Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz 

-deyən şair, göründüyü kimi həyatında da elmə, biliyə yüksək qiymət vermişdir. Dahi 

mütəfəkkirin elmə, irfana verdiyi əhəmiyyətin nəticəsi idi ki, professor Xəlil Yusiflinin qeyd 

etdiyi kimi  şair yazırdı ”Gecələr səhərə qədər yatmayıb.Hər gecə bir fikir, bir düşüncə aşkar 

etməsəm başımı yastığa qoymurdum.Bəzən bütün gecəni oyaq qaldığım olurdu”. 

Nizami Gəncəvi istər ədalətdən, istər kamillikdən, istər eşqdən, istər övlad tərbiyəsindən, 

istərsə də qadın azadlığından yazsın, fərqi yoxdur.O,  yazdığı bütün mövzuların hamısını elmi-

fəlsəfi dahiyanə fikirlərilə cilvələndirirdi.Çünki dahi mütəfəkkir qələmə aldığı və onu narahat 

edən bütün çatışmazlıqların səbəbini elmsizlikdə görürdü. Nizami Gəncəvi söz hünərvəri kimi 

XII əsrdə qələmə aldığı dahiyanə elmi fikirlər bütün bəşəriyyəti ağuşuna alaraq doğma valideyn 

nəsihəti kimi aktuallığını yüzillər sonra da qorumaqdadır. 

İnsana arxadır onun kamalı 

Ağıldır hər kəsin dövləti, malı 

- ifadə edən dahi mütəfəkkir sanki öz sözlərilə elmli, cahil olmayan insanın bədii portretini 

cızmşdır. 

Nizami Gəncəvi “Xəmsə” sini, yaradıcılığını, peziyasını  bəşəriyyətin, dünyamızın, 

planetimizin günəşi kimi xarakterizə edən İ.S.Braknski yazırdı:” Nizaminin idealı kamil insan 

şəxsiyyəti, azad insan şəxsiyyəti-sosial cəhətdən daha yüksək, ülvi şəxsiyyət idi. Nizami dühası 

Azərbaycanın poeziya səmasında doğan günəş kimi öz şüaları ilə dünyamızı bu gün də 

nurlandırır”  [2.46]. 

Məhz Nizami Gəncəvi məfkurəsindən doğan bu sehrin nəticəsi idi ki, Qərbin və Şərqin 

şərqşünasları, ictimai xadimləri, ədibləri, filosofları onun yaradıcılığında yer alan tolerantlığı, 

multukulturalizmi bir-birindən fərqli formada dilə gətirib  etiraf edirdilər. 

Şərqin böyük mütəfəkkirləri Məhəmməd Oufi,  Əssar Təbrizi, Zəkəriyyə Qəzvini, Əbd-ür-

Rəşid Bakuvi, Dövlət şah Səmərqəndi, Məhəmməd Füzuli, Əbdürrəhman Cami,  Əmir Xosrov 

Dəhləvi, Sədi Şirazi, Hafiz, Ruh-ül-Əmin, Vəhid Dəstgirdi və başqaları Nizami Gəncəvinin 

həyatının, yaradıcılığının bütün dövrlərdə insanlar üçün bir örnək olacağını ifadə etmişdilər. 

Xüsusilə XV əsr Orta Asiya mütəfəkkirlərindən olan  Dövlət Şah Səmərqəndi “Təzkirət-üş- 

şüəra” sında Nizami dühasının bəşəriliyindən bəhs edərək yazırdı: “Şeyxin dəyər-qiymətini və 

əzəmətini ifadə etmək üçün söz də, yazı da acizdir.Onun sözlərində və şairliyində elə bir gözəllik 

vardır ki, mərifət sahibi olan bütün zəkalı adamlar onu axtarmaqdadırlar” [3.72]. 

Nizami Gəncəvinin əsərlərində ehtiva olunan bəşəri dəyərlər sadəcə təhkiyə formasında öz 

dili ilə deyil, eyni zamanda əsərlərində canlandırdığı obrazlara da eyni məna tutumunu 

yükləyirdi. Nizami Gəncəvinin xoşməramlı bir elçi kimi bütün dünyanın diqqətini özünə cəlb 

edən bir mütəfəkkir olduğunu xarakterizə edən akademik Teymur Kərimli yazır: “ Necə ki 
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Nizaminin qəhrəmanı İskəndər bir xalqın, bir ölkənin hökmdarı olmaqdan çıxaraq , bütün 

dünyanın ədalətli hökmdarı, dünya xalqlarına sülh və əmin-amanlıq gətirən peyğəmbər olur, 

eynilə dahi şairimiz də bir xalqın, bir regionun mütəfəkkir sənətkarı olmaqdan çıxır və bütün 

dünyanın, bütün bəşəriyyətin xoşməramlı elçisinə çevrilir.Ancaq öz kökünə bağlılıq istər 

İskəndəri, istərsə də onun yaradıcısı Nizamini tərk etmir.Bu da təbiidir: ağac nə qədər ucalıb 

göylərə baş çəksə belə, yenə də bitib yetişdiyi torpağa bağlı olur ” [1.31 ]. 

Müasir dövrdə Nizami Gəncəvi yaradıcılığında əxz olunan multukultural dəyərlərin bu 

mövzuda kasadlıq yaşayan dünyaya bir model, brend olaraq təqdim etməyimiz üçün qarşımızda 

daha geniş imkanlar açılmışdır ki, bunun da ən önəmli faktoru Azərbaycanda dövlət səviyyəsində 

Nizami Gəncəvi şəxsiyyətinə, dühasına,irsinə olan diqqət və marağın dövlət siyasətinin tərkib 

hissəsinə çeviriməsidir. 
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Muxtarov Alimuxtar Hasan 

Summary 
 

Mankind, which is the culmination of Nizami Ganjavi's work, is the opening of the Turkic 

lineage to which he belongs and the land of Azerbaijan, where he established a place, to the 

world on this subject. Concepts such as justice, women's freedom, humanism, which are crossed 

out in the red line in his works throughout his career, are, of course, one of the main reasons why 

Nizami Ganjavi's personality is loved and studied in the world today. It was the source of world-

class love for our great poet at the heart of his work was the concept of love for man and 

humanity. 

 

Мухтаров Алимухтар Гасан 

Резюме 
 

Человечество, которое является кульминацией работы Низами Гянджеви, является 

открытием тюркского происхождения, к которому он принадлежит, и земли 

Азербайджана, на которой он основал место, миру по этому вопросу. Такие понятия, как 

справедливость, женская свобода, гуманизм, которые вычеркнуты красной линией в его 

работах на протяжении всей его карьеры, безусловно, являются одной из главных причин, 

по которым личность Низами Гянджеви любима и изучается в современном мире. Это был 

источник любви мирового уровня к нашему великому поэту, в основе его творчества была 

концепция любви к человеку и человечеству. 
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NİZAMİ GƏNCƏVİ YARADICILIĞINDA RİYAZİYYAT 
 

Mustafayev Vüqar 1, İsmayılzadə Leyla 2 

1Mingəçevir Dövlət Universiteti, dosent, tex.f.d. 
2Mingəçevir Dövlət Universiteti 

 

Xülasə: Dahi şair kimi dünya şöhrəti qazanmış Nizami Gəncəvi həm də bir çox təbiət 

elmlərinin, o cümlədən riyaziyyat elminə də dərindən bələd olmuşdur. Məqalədə dahi 

mütəfəkkirin əsərlərində riyaziyyatla bağlı rast gəlinən bəzi anlayışlar haqqında məlumat verilir, 

onların ifadə tərzi araşdırılır. 
 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, riyaziyyat, həndəsə, poema, beyt   

Ключевые слова: Низами Гянджеви, математика, геометрия, стихотворение, стихи 

Keywords: Nizami Ganjavi, mathematics, geometry, poem, poetry 
 

Giriş 

Nizami Gəncəvi böyük filosof, qüdrətli söz ustası olmaqla bərabər, eyni zamanda 

ensiklopedik biliklərə malik olmuşdur. O bir çox təbiət elmlərinin, o cümlədən “elmlərin şahı” 

adlandırılan riyaziyyat elminin də incəliklərinə dərindən bələd olmuş, bu sahədə Avropanın 

görkəmli alimlərini bir neçə yüzilliklər qabaqlamışdır. Şairin əsərlərində bir çox riyazi anlayışlar 

yer almış, onların bəzən bədii-poetik obrazlı, bəzən isə açıq və dəqiq elmi-fəlsəfi izahı 

verilmişdir.  

Nizaminin poemalarında rast gəlinən bəzi riyazi anlayışlar 

“Yeddi gözəl” poemasındakı bir beytə diqqət verək: 

Hər cütü birlikdir əvvəl yaradan, 

Bir qalar çıxanda cütlük aradan… [1, səh. 305] 

Göründüyü kimi, şair bu kiçik bədii parçada iki tək ədəd topladıqda cüt ədəd alındığını, cüt 

ədəddən tək ədəd çıxdıqda isə cütlüyün yox olmasını, yəni tək ədəd alınmasını poetik dillə 

lakonik şəkildə ifadə etmişdir. 

Tarixdən bəllidir ki, Nizaminin dövründə onluq kəsrlər haqqında hələ o qədər də geniş 

biliklər yox idi. Lakin şairin poemalarında bu kəsrlər barəsində maraqlı məqamlar var. Məsələn, 

“İsgəndərnamə”də belə beyt var: 

Şah izn verərsə, o sirləri mən, 

Deyərəm onda yox, yüzdə birindən... [2, səh. 472] 

Əsərlərindən məlum olur ki, Nizami yalnız aktual elmi məsələləri şərh etmək istəyir; 

çoxdan məlum olan və ondan əvvəl başqaları tərəfindən bəyan edilmiş elmi faktlar barəsində söz 

deməyi özünə rəva görmür. Odur ki, ancaq yeni riyazi fikirlər barəsində danışır. Bunlardan biri 

də “cəzri-əsəm”dir. Şair bununla bağlı “Leyli və Məcnun”da deyir: 

Nitqimin çox güclü təsirləri var, 

Cəzri-əsəmdən də düyünü açar... [3, səh. 105] 

Hərfi mənası “lal kök” anlamı verən “cəzri-əsəm” termini, ümumiyyətlə, kökalma 

əməliyyatını, daha geniş mənada isə irrasionallığı bildirir. Bu beytdən məlum olur ki, Nizami 

dövründə kökalma əməliyyatı riyaziyyatda yenicə əmələ gəlmiş və icrası çətin olan bir məsələ 

imiş. Odur ki, indi hər məktəblinin bildiyi bu əməliyyatı o dövrdə böyük riyaziyyatçı alımlərin 

bilik səviyyəsi ilə ölçülən bir məsələ hesab edirmişlər. 

Nizami də öz nitqinin təsirinin bu çətin riyazi məsələni həll edəcək qədər qüdrətli olduğunu 

bildirmək istəyir. Güman ki, o, yalnız öz nitqinin təsirini yox, eyni zamanda “cəzri-əsəm” 

məsələlərini həll etmək məharətini də bu beyt vasitəsilə çatdırmaq istəyir. 

Nizami “Yeddi gözəl”də bu anlayışla bağlı qeyd edir ki, yetkin insanlar, yəni alimlər “cəzr-
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əsəm” önündə baş əymirlər. Beləliklə, aydın olur ki, kökalma əməliyyatı və irrasional ədədlər 

Şərqdə hələ XII əsrdə məlum imiş və riyaziyyatçılar bu bəhsə aid məsələləri uğurla həll 

edirmişlər. 

Nizaminin XII əsrdə riyaziyyatla bağlı söylədiyi fikirlər Avropada XVI–XVII əsrlərdə 

öyrənilməyə başlamışdır. Məsələn, şair “Xosrov və Şirin”də ikölçülü, üçölçülü koordinat 

sistemləri barəsində məlumat verərək, onları bir-birindən fərqləndirən əsas xüsusiyyətləri də 

açıqlamış, kainatın sirrini, “dünyanın gərdişi”ni riyazi ifadələr vasitəsilə şərh etmişdir:  

Xətləri müxtəlif olan nöqtədən, 

İlk gələn hərəkət “əlif”dir bil, sən. 

Qovuşdu o xəttə sonra başqa xətt,  

Ortalıqda bir xətt törədi, əlbət. 

Olunca üç xətlə əhatə mərkəz, 

Bəsit bir cism oldu, qoy bilsin hər kəs.  

Xətt, bəsit, ən sonra cisim, budur fənn,  

Sən bu üç tərəfə tutum deyirsən. 

Aləmi əvvəldən sonuna qədər,  

Belə bir qaydayla insan öyrənər,  

Əqlə məlum olsa bu işlər bir gün, 

Bir qırpımda gəzər dünyanı bütün... [4, səh. 331] 

Görkəmli nizamişünas alim Sabir Həsənzadə bu bədii parçanın şərhini çox aydın ifadə 

etmişdir: “Nizami burada “əlif”i düz xətt mənasında verməklə onun nöqtələrin həndəsi yeri 

olduğunu xatırladır. Koordinat başlanğıcında qovuşan xətlər əsas parabola və hiperbola qollarıdır 

ki, bunların müstəvidən ayırdığı sahə olur. Üçüncü xəttin birləşməsi isə üçölçülü sistemdir ki, 

doğrudan da həcm əmələ gətirir. Şairin məsələyə belə dəqiq yanaşması az qalır onu da deyə ki, 

bir dərəcəli tənliklərin həndəsi mənası düz xətt, iki dərəcəli tənliklərin həndəsi mənası sahə, 

üçdərəcəli tənliklərin həndəsi mənası isə həcmdir”. [5, səh. 119]  

Əlavə edək ki, şair “Aləmi əvvəldən sonuna qədər, belə bir qayda ilə insan öyrənər”, – 

deməklə riyaziyyat elminin kainatın sirlərinin öyrənilməsindəki roluna yüksək dəyər vermişdir. 

İnsanın dərketmə qabiliyyətinin sonsuz olduğuna inanan şair: “Əqlə məlum olsa bu işlər bir gün, 

bir qırpımda gəzər dünyanı bütün”, – deyir. Bu gün riyazi hesablamaları və informasiya 

texnologiyalarını yaxşı bilən insan doğrudan da “bir göz qırpımında” bütün dünyanı dolanır. 

Lakin koordinat sistemləri, əsasən, görkəmli fransız riyaziyyatçısı və filosofu Rene 

Dekartın  adı ilə bağlıdır. [5, səh. 107] 

“Xəmsə”nin tədqiqi göstərir ki, Nizami riyaziyyatın mühüm bölməsi olan həndəsəyə aid də 

dərin biliklərə malik olmuş, öz əsərlərində bu elmin banisi – qədim yunan alimi Evklidin adını 

dəfələrlə çəkmişdir. Məsələn, “Xosrov və Şirin”də Fərhadın məharətini vəsf edən misralara 

baxaq: 

Burada ustad bir mühəndis vardır,  

O bilici cavanın adı Fərhaddır. 

Həndəsə elmində xariqə yaradandır, 

“Məcəsti” bilən, “İqlidis” açandır... 

“Məcəsti” – Bətləmyusun, yəni Ptolomeyin “heyət” elminə – astronomiyaya aid olan 

kitabdır. İqlidis isə Evkliddir [6, səh. 21-22].  Bu beytlərdə Nizami bir daha də maddi aləmin 

quruluşunu təsvir edən “Məcəsti”ni və bu aləmin həndəsi təsvirini ixtira edən İqlidisi bir-birindən 

ayırmır. 

Nizami “Leyli və Məcnun”da həndəsə aləti olan pərgarın işini təsvir edərək deyir: 

Ən uca nöqtəni aşarsa bir xətt,  
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Öz əski halına meyl edər fəqət. 

Fikir nə zaman ki, son xəttə çatar,  

Dayana bilməyib geri qayıdar. 

Pərgar dolansa da öz dövrəsinə,  

Birinci nöqtəyə qayıdar yenə…  

Yenə də həmin poemada şair Yer kürəsini topa təşbih edərək deyir: 

Yerin hüdudundan o tərəfdə də  

Buludlar, fələklər qaçışır yenə. 

Onlar bir-birinə sarılmış bərk-bərk,  

Hamısı top kimidir, gəzir kürə tək.  

Bu kürə şəklində yalnız yer deyil,  

Hər xətt ki, hərlənir yuvarlaqdır, bil.  

Tüstü bu dərədən qalxar yuxarı, 

İki-üç cidalıq gəzər ruzgarı,  

Sonra əyilərək, geriyə dönər,  

Bu yer kürəsinin başına enər.  

Pərgar xətti kimi dolanan fələk 

Yalnız bu qaydayla dövr edir, gerçək... 

Bu sətirlərdə Nizami demək istəyir ki, kürənin ətrafına çəkilən xətlər bir-birinə oxşar 

çevrələrdir. 

Əhmədağa Əhmədov, Sabir Həsənzadə və digər görkəmli nizamişünas alimlər, habelə 

böyük rus şərqşünası Yevgeni Bertels konkret misallar əsasında dahi şairin onluq kəsrlər, sıfır 

anlayışı, koordinat sistemləri, riyazi tənliklərin həndəsi mənası, düz xətt, müstəvi, həndəsi 

fiqurlar və cisimlər, sahə, həcm və s.ilə bağlı söylədiyi dəyərli fikirləri təhlil etmiş və onları şərh 

etmişlər. 

Nəticə 

Qeyd olunanlar hazırda orta məktəbin müvafiq siniflərində tədris edilir. Bunları daha 

dərindən öyrətmək üçün riyaziyyat müəllimləri Nizaminin müvafiq beytlərindən obrazlı vasitələr 

kimi uğurla istifadə edə bilərlər. Bu isə bir daha deməyə əsas verir ki, Nizami əbədiyaşar dühadır! 
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МАТЕМАТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 
 

Мустафаев Вугар 1,  Исмаилзаде Лейла2 

Резюме 
 

Низами, получивший мировую известность как гениальный поэт, также был глубоко 

знаком со многими естественными науками, в том числе математикой. В статье 

представлена информация о некоторых понятиях, связанных с математикой в трудах 

великого мыслителя, и исследуются формы их выражения. 
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MATHEMATICS IN NIZAMI GANJAVI'S CREATIVITY 
 

MustafayevVugar1,  Ismailzadeh Leyla 2 

Summary 
 

 Nizami, who became world famous as a great poet, was also deeply familiar with many 

natural sciences, including mathematics. The article provides information on some concepts 

related to mathematics in the works of the great thinker, and the forms of their expression are 

investigated. 

 

 

 

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ MUSİQİ ALƏTLƏRİ 
 

Şeyxzamanlı Rauf Akif oğlu  

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 
 

Xülasə: Məqalədə Nizami Gəncəvinin əsərlərində musiqi mövzusundan və burada adları 

çəkilən musiqi alətlərindən bəhs edilir. Bütün araşdırma orijinal mətn, əsas etibarilə Əlyazmalar 

İnstitutunun xəzinəsində saxlanılan əlyazmalar əsasında aparılmışdır. 

The article is devoted to the musical theme in the works of Nizami Ganjavi and the musical 

instruments mentioned in them. The entire study was carried out basing on the original text, 

primarily on the manuscripts stored at the Institute of Manuscripts. 

Статья посвящена музыкальной теме в произведениях Низами Гянджеви и 

упомянутых в них музыкальных инструментах. Все исследование выполнено, опираясь на 

оригинальный текст, в первую очередь на манускрипты, хранящиеся в Институте 

Рукописей.  
 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, musiqi, əlyazma, çalğı alətləri. 

Key words: Nizami Ganjavi, music, manuscript, musical instruments. 

Ключевые слова: Низами Гянджеви, музыка, рукопись, музыкальные инструменты 
 

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi Şərqin digər böyük ədibləri kimi yaşadığı dövrünün 

əksər əqli və nəqli elmlərlə, o cümlədən riyaziyyat, nücum (astronomiya), fəlsəfə, kəlam elmi, 

fiqh, hədis, tibb, tarix və s. elmlərlə yaxından tanış olduğunu öz əsərlərində nümayiş etdirmişdi, 

lakin onu digərlərdən fərqləndirən cəhət odur ki, gəncəli mütəfəkkir adıçəkilən elmlərdən nə 

qədər məlumatlı olmuşdusa, musiqi elmində də bir o qədər mükəmməl biliyə sahib idi. 

Nizami yaradıcılığının musiqi sənəti ilə əlaqələrini iki cəhətdən nəzərdən keçirmək olar: 

Nizaminin şeirlərində musiqi mövzusu və dünya bəstəkarlarının əsərlərində Nizaminin şeirləri və 

Nizami mövzusu. Biz hazırkı məqalədə yalnız birinci məsələ üzərində dayanacağıq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Musiqi Nizamin məsnəvilərinin ayrılmaz hissəsidir. Biz Bəhram Gurun gözəllərlə 

görüşlərində, İsgəndərin Rövşənə ilə evlənməsində, Xosrovun kef məclisində, Barbəd ilə 

Nəkisanın “deyişməsində” və onlarla digər məclis və döyüş səhnələrində, xalq oyunlarında bu 

dahi qələm sahibinin musiqi havalarını necə məharətlə oxucunun qulağına çatdırdığının şahidi 

oluruq. Biz “Xəmsə”dən Nizaminin yaşadığı, həm də ondan əvvəlki çağların musiqisi – 

nəğmələr, məqamlar, pərdələr, rəqslər, keçmişin məşhur ifaçıları, xanəndələrlə sazəndələrin hə-

rəkətləri, o vaxt məlum olan əksər musiqi alətləri haqqında ətraflı və həmişə çox dəqiq məlumat 

əldə edirik.  

Azərbaycan tədqiqatçıları Nizaminin öz əsərlərində yad etdiyi musiqi alətləri barədə 

müxtəlif fikirlər söyləyirlər. Bəzi tədqiqatçılar belə musiqi alətlərinin 20-dən, bəziləri 40-dan, 

bəziləri isə hətta 60-dan çox olduğunu yazırlar. Çox təəssüf ki, onların əksəriyyəti öz 
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araşdırmalarında yalnız “Xəmsə”nin müxtəlif tərcümələrindən bəhrələnmişdilər. Biz bu fəsildə 

həmin məsələyə Nizaminin beş məsnəvisinin müxtəlif farsdilli əlyazma[1], çap[2] və elektron[3] 

nüsxələri üzərində apardığımız tədqiqata əsaslanaraq aydınlıq gətirmək istəyirik.  

“Xəmsə”nin səhifələrində çalğı alətləri iki cürdür: məclis alətləri və döyüş alətləri.                                                                                                                                                                                             

Məclis alətləri müxtəlif hallarda, o cümlədən bayram günlərində, eyş-işrət məclislərində, şahın 

xalqla görüşdüyü zaman, ov səhnələrində, hökmdarın taxta əyləşməsi mərasimində, döyüşdə 

qazanan qələbə münasibətilə təşkil olunan şənliklərdə səsləndirilir və əsasən aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

Rud (və ya ud) – simli alətdir. Çanağını ya balqabaqdan, ya da ağacdan düzəldərdilər və 

bəzən bəzək üçün üzərinə qara boya ilə rənglənmiş ceyran dərisini çəkərdilər. Rud (və ya “rude”) 

fars dilində həmçinin bağırsağa və ondan hazırlanan simə də deyərlər. Mütəxəssislər rud ilə udu 

eyniləşdirirlər. 29 minə yaxın beytlik “Xəmsə”də rudun (məhz musiqi aləti mənasında) adının 

dəfələrlə çəkildiyi halda ud sözünün çalğı aləti mənasında bircə dəfə belə işlənməməsi bu iki 

sözün bir alətin ayrı-ayrı adları olduğunu iddia edənlərin haqlı olduqlarına bir dəlildir. 

  Rudla çəng çalsa da iki nəğməkar, 

  Bir qəlbin səsini verirdi onlar. [7,98] 

Bərbət – bu simli alətin adı iki sözdən: “bər” – “sinə” və “bət” – “ördək” ibarətdir və onun 

zahiri görünüşünün ördək sinəsinə işarədir. Başqa fərziyyəyə görə, bərbət sadəcə olaraq məşhur 

ifaçı Barbədin adının təhrif olunmuş şəklidir. Bəzi mütəxəssislər rud ilə bərbəti eyniləşdirirlər, 

lakin ikisinin də böyük Nizaminin aşağıdakı beytində yanaşı işlənməsi onların ayrı-ayrı musiqi 

alətləri olmalarından xəbər verir: 

  Rud səsi yüksəlirdi hər yandan,               

  Bərbət inlərdi nəğmələr əlvan.[10,256]  

Çəng – ən qədim simli alətlərdəndir. Onun bir nüsxəsi miladdan öncə IV əsr qazıntıları 

zamanı İranın cənubunda, müasir Xuzistanın ərazisində Çığamış təpəsində tapılmışdır. Bəzi 

alimlərin fikrincə, Şərqin çəngi ilə Qərbin arfası eyni musiqi alətləridir.  

  Bilən o farsı, pəhləvi oxuyan, 

  Çəng ilə pəhləvi dedi o zaman.[10,144] 

Dəhrud – bu çalğı alətinin adı “Xosrov və Şirin” məsnəvisinin “Bu kitabın yazılması 

haqqında” bölümündə çəkilmişdir. Bir çox əlyazma nüsxələrində onun adı “şəhrud” şəklində 

yazılmışdır. Qeyd edək ki, bu musiqi aləti haqqında yeganə məlumat mənbəyi məhz Nizaminin 

əsəridir. 

   Barbədin dəhrud aləti ilə [ifa etdiyi] hekayə  

Şahın Şəhrudda haman aramgahı. (“Xosrov və Şirin”. Tərcümə R. Şeyxzamanlınındır) 

Ərğənun – körük vasitəsilə çoxlu boruların içinə havanı üfürərək çalınan nəfəs alətdir. 

Bəziləri o fikirdədirlər ki, bu sözün mənası bütün çalğı alətlərinin cəmi deməkdir. Başqaları 

deyirlər ki, min nəfərin, qocadan tutmuş cavanadək, eyni vaxtda bir-birinə müxalif səslərlə 

nəğmə oxumalarıdır. Digər fərziyyələr də mövcuddur. 

  İnildi ərğənun, nalə edər çəng,  

Ucalmış Zöhrəyə xoş nəğmə, ahəng.[4,349] 

Rübab (və ya rəbab) – mizrabla çalınan simli musiqi alətidir. Farsca ona həm də “rəvadə” 

deyərlər. 

Leyli sinəsində inləyir çəng, 

Məcnun əli başdadır rübabtək.[8,90] 

Seta – bu söz haqqında ayrı-ayrı mənbələrdə fərqli fikirlər söylənilir. Bəziləri onu müstəqil 

bir musiqi aləti kimi tanıyıblar, başqaların zənnincə bu söz fars dilindəki “setar” (yəni “sitar”) 
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sözünün qısaldılmış şəklidir, daha bir fərziyyəyə görə bu üç simli rübabdır (“se” farsca üç, “tar” 

isə sim anlamına gəlir). Hər halda bu çalğı alətinin simli olması heç kimdə şübhə doğurmur. 

Nəkisa çəngdə bu əfsanəni çalan kimi 

Barbədin setası [sitarı?] bir ahəng [avaz] səslədi. (“Xosrov və Şirin”. Tərcümə R. 

Şeyxzamanlınındır) 

Ney – nəfəs alətidir. Fars dilində na, nay, şəbabə, yarağ, mizmar sözlərinin hər birini də 

neyə bənzər bir musiqi alətinə deyərlər. Qamışdan düzəldilən neyin adı Nizaminin 

“Xəmsə”sində, ələlxüsus “İsgəndərnamə” məsnəvisindəki Saqinamələrdə tez-tez çəkilir. 

  Coşduqca şeypurun, neyin naləsi, 

  Tanriya ucaldı sığıntı səsi.[7,353]  

Kamança – hal-hazırda Azərbaycanda ən geniş yayılmış və sevilən simli musiqi 

alətlərindəndir. Aşağıdakı misalda “kamança” sözü “kaman” şəklində tərcümə olunmuşdu. 

  Kaman Musa kimi yanır, inləyir, 

  Çalan xanəndəni durub dinləyir.[5,352] 

Tənbur – saza bənzər simli musiqi alətidir.  

Mən sənin çöhrənin eşqində rind olmamışam ki, 

Sənin kuyinə əlimdə tənbur gəlim. (“İsgəndərnamə”. Tərcümə R. Şeyxzamanlınındır) 

Dəf – ona keçmişdə bəzən xənbək də deyərdilər. 

  Biri dəf almışdı, biri sağəri,  

  Gülabzən almışdı ələ digəri. [5,152] 

Tünbək – ən qədim zərb alətlərindəndir. Başqa mənbələrdə bu alətin digər adlarına da rast 

gəlmək olar – dünbək, dəndunək və zərb. 

  Zərbəvuran tünbəyin hərəkətindən 

  Fələyin beyni tez yırtıldı. (“İsgəndərnamə”. Tərcümə R. Şeyxzamanlınındır) 

Döyüş çalğı alətlərindən müharibə vaxtı istər bilavasitə döyüş əsnasında, istərsə də ondan 

əvvəl və yürüyərkən əsgərləri ruhlandırmaq və düşmən əzmini qırmaq məqsədilə istifadə 

edərdilər. Nizaminin əsərləri arasında bu alətlərə ən çox “İsgəndərnamə” məsnəvisində rast 

gəlmək olar.  

Döhül – zərb musiqi alətidir. Çalğıçı onu boynundan asaraq dəri çəkilmiş hər iki tərəfə 

çubuqla (ona da mizrab deyərdilər) vurardı. Aşağıdakı tərcümədə “döhül” sözü “təbil” sözü ilə 

əvəzlənmişdi: 

  Xütbə oxunan zaman Fridunun adına, 

  De, qulaq asarlarmı, təbilin fəryadına? [9,90]   

Mətnin sətri tərcüməsi belədir: 

Firidunun adına xütbə oxuyanda 

  Döhülün avazına qulaq asarlar.   

Təbil və təbilək –  bu zərb aləti döhüldən bir az kiçik olsa da, çox güclü səsə malik 

olmuşdu. Aşağıdakı misal “Xosrov və Şirin” məsnəvisində Şəmsəddin Məhəmməd Cahan 

Pəhləvanın vəfatı səhnəsindəndir:  

İki aylıq köçə təbli salıb səs, 

  O, salıbdır köçə, bilməzdi bir kəs. 

  O təblin nərəsi millər gedərdi, 

  Bu bir köç təblidir, kim zənn edərdi.[4]   

Kus – böyük nağaradır. Adətən döyüşdən əvvəl zərb alətlərindən – kus, təbirə, şeypurdan 

istifadə edərək düşmənin canına vahimə salardılar.  

  Fəryada gəldikcə şeypur ilə kus, 

  Açıldı qırmızı güldən Səndərus. [6,345] 
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Təbirə – zərb alətidir. Tərcümələrdə bu ad işlənməyib. Aşağıdakı misalda Nizaminin öz 

mətni ilə tərcüməsini müqayisədə edərkən “təbirə” sözünün “təbil” kimi tərcümə olunduğunu 

görürük. 

  Təbillər gurlayıb verdi səs-səsə, 

  Qanlı əjdahalar başladı rəqsə.[6,153] 

Kərənay – ən qədim və bəsit nəfəs alətlərindən biridir ki, onun vasitəsilə çox güclü, 

xoşagəlməz və dözülməz səs çıxardaraq rəqibin müqavimətini əzməyə çalışardılar. Uzunluğu 2-3 

metrə çatır.  

  Kərənay səsindən tutuldu qulaq,  

  Qorxudan titrədi bütün əl-ayaq.[6,153] 

Şeypur – nəfəs alətidir, kiçik kərənayın bir növüdür. İsgəndərin Zəngibar ordusu ilə 

döyüşdə:  

Şeypurlar kin ilə gurlar elə bil, 

  Məhşərdir, surunu çalır İsrafil. [6,86] 

Gavdüm – buqa, kərənaya və nəfirə yaxın olan nəfəs alətidir. Gavdüm sözünün fars 

dilindən tərcüməsi “inək quyruğu”dur. Əyri şəkildə düzəldildiyinə görə bu alətə belə ad qoyublar. 

Nəşr olunmuş tərcümələrdə bu söz adətən Azərbaycan dilində çox işlənən başqa sözlərlə əvəz 

olunurdu. Aşağıda bir beytin sətri tərcüməsini gətiririk: 

Xərmöhrənin və gavdümün fəryadından     

Ruyinə xümdən Əliyyüllah səsi gəldi. (“İsgəndərnamə”. Tərcümə R. Şeyxzamanlınındır) 

(Xərmöhrə şeypura deyirlər)  

     Zəng – bu musiqi alətinə həm də cəlacil, onu gəzdirənə isə cəlacilzən deyərdilər. 

  Boru gurlayınca şah qapısından 

  Zəncilər zəng çaldı, qızışdı meydan. [6] 

Cərəs – ona həm zərb, həm də özənsəsli alət demək olar, çünki metaldan düzəldilən və 

adətən dəvənin boynundan asılan bu zınqırov heyvan hərəkət etdikcə zəng çalardı, lakin bəzən 

yürüşə dəvət etmək üçün və yaxud başqa bir məqsədlə ona kiçik dəmir çəkiclə vurmaqla da səs 

çıxarardılar. 

  Ətrafa səs saldı zəng, boru, cərəs, 

  Qan coşur kərənay aldıqca nəfəs.[6] 

Dəray – cərəsin və zəngin başqa bir növüdür. Bəzən onu böyük ölçüdə düzəldib filin 

boynundan asardılar. Aşağıdakı mətndən gördüyümüz kimi, burada “dəray” sözü “zəng” sözü ilə 

tərcümə edilmişdi.  

Coşduqca dəvələr zənginin səsi, 

  Doldu boş səslərlə beyin kürəsi.[6] 

Ruyinə xüm (və ya ruyin xüm) – İsgəndərin Dara ilə döyüşündə ruyinə xümün adı çəkilir: 

Filin arxasından çıxan ruyinə xümün fəryadından 

Nildən nəhənglərin gurultusu gəldi. (“İsgəndərnamə”. Tərcümə R. Şeyxzamanlınındır) 
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The article analyzes the philosophy of the genius Azerbaijani poet and thinker Nizami 

Ganjavi. The ideas of free-thinking and humanism are revealed, permeated with the spirit of the 

doctrine of the unity of being as the unity of God, the world, nature and man. The attraction of 

Nizami's wisdom, which is not subject to temporal and spatial boundaries, is rooted in love and 

respect for a person, selfless service to him. 

Nizami Ganjavi, who presented the treasury of world culture with such a grandiose 

monument as "Khamsa" ("Five") - the embodiment of the unity of the great genius, noble soul 

and the powerful pen of the master - is one of the unique phenomena of the artistic and 

philosophical thought of mankind, the wisdom of which is beyond the boundaries of time and 

space. ... Mirza Fatali Akhundov rightly noted that Nizami and those like him “the owners of 

poetry can be equated with the prophets, for standing above the human race, they are the owners 

of philosophical dreams and inspiration. In the glorification of such poets it is said: "When the 

rows are lined up in heaven, the prophets stand in front, and the poets behind them" [1]. Nizami's 

creativity, being the pinnacle of the medieval culture of the Middle East Renaissance with its 

ideological content and artistic qualities, having had a great influence on the successors, directed 

the oriental literature in a new direction. Numerous imitations of "Khamsa" and its individual 

poems, written by poets in Persian and Turkish, have actually been a kind of means of 

demonstrating their talent and skill for centuries. Scientific interest in the works of Nizami 

appears in Europe since the 17th century. Later, thanks to the research of prominent Oriental 

scholars such as E. Hammer, A. Rousseau, G. Auzli, A. Sprenger, W. Bacher, S. Rieu, G. Ete, 

Pizzi, Horn, E. Brown, Wilson, A. Krymsky, E. Bertels, and also thanks to the translations of his 

poems into European languages, the poet's name is gaining wide popularity in the West and in 

Russia. In one of his kasida (genre of lyric poetry of the Muslim East) Nizami wrote: “If the 

linguistic shell of all sciences is replaced by another language shell, then nothing will change 

from this, because the essence of the content will only be clothed in clothes of a different cut. But 

if the linguistic shell of the verse is replaced by another, then it is not suitable either for writing or 

for conveying the thoughts of the author " [2], in other words, in his opinion, if a scientific work 

does not lose anything when translated from one language into others, while maintaining its 

adequate content, then true poetry is, in principle, untranslatable. At the same time, the power of 
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Nizami's genius also resisted this test, as A. Krymsky subtly noted. The great I. Goethe, having 

familiarized himself with his poems through rough, and sometimes even incorrect or inaccurate 

translations of von Hammer, was still able to feel his "gentle, highly gifted spirit", zarter, 

hochbegabter Geist, to highly appreciate his boundless talent [3]. And today the poet's works are 

read with great interest all over the world, inspire writers, poets, artists, excite ordinary readers, 

giving them pleasure. However, they are now attracted not only by his poetic genius, but also by 

the "treasury of thoughts", visionary gift and accuracy of definitions. 

What is the philosophy of attracting his wisdom? Rational and irrational, real and mystical, 

social and everyday, wisdom and ordinary sanity, conscious and subconscious, descriptive and 

symbolic, history and fiction, truth and fiction, external beauty and inner depth, merged with each 

other, give his poems multi-layered, multi-level, ambiguous character. Someone gets pleasure 

from an interesting plot, tracing the course of numerous unpredictable events, someone touches 

the feelings, passions, experiences of the heroes, someone admires the fluid poetry, likes to quote 

stanzas that have become aphorisms, someone hopes to pull off the mystical veil, someone - 

sometimes it is a pleasure to understand the meaning of the poet's words, and some are working 

on old manuscripts, comparing them, studying the text of the poet's works, helping researchers. 

Not a single beit is a couplet, not a single word is spoken by Nizami just for the sake of rhyme, 

they carry a meaningful and semantic load, as a rule, in alliance with artistry and aesthetics. 

Woven into the unity of the plot of the poem, each beit individually creates a complete picture 

without violating the general unity of the text. But this depth still needs to be revealed, explored, 

comprehended.  

In the 15th century, Abdarrahman Jami, at the end of his comments on Nizami's works, had 

to admit that more than 600 places in them remained incomprehensible to him, and consoled 

himself with the fact that “I will have to seize Nizami on the day of the resurrection of the dead in 

the next world and ask him to explain these dark places. " In order to understand Nizami, you 

need to know about the historical events of that distant XII century, to delve into their logic and 

philosophy, to have knowledge about the ideas, delusions, life, customs of that era, and for this it 

is necessary not only to study multilingual medieval sources, but also understand the essence of 

the medieval East. The wisdom of the poet and thinker, the sage is hidden in talent, is based on 

his humanity, humanism. In the troubled times of the decayed Seljuk Empire, despite endless 

internecine wars, sowing destruction, despite the despotic orders that oppressed, deprived 

peoples, inflicting countless suffering on them, the thought of the Middle East, trying in its own 

way to recognize all these contradictions of the era, was undoubtedly of a high level ... The 

intellectual and spiritual atmosphere of the Muslim universe was reflected in the literature of 

various ideological currents: on the one hand, the panegyrics of the palace poets, who perfectly 

mastered the technique of writing, praised individual sovereigns - their "benefactors" with 

excessive metaphors, as well as skeptical works of clearly pessimistic content, were widespread, 

on the one hand. doubts in relation to religion or denied any norms that unrestrainedly called for 

the enjoyment of life in this world, today and now; on the other hand - heroic epics telling about 

the past exploits of knights, theological works of religious and edifying content, giving a person 

consolation, sectarian mystical and philosophical literature, urging a person not to succumb to the 

temptations of the vain world, to move away from it, to take the path of the mystic-ascetic, killing 

in yourself - your "I", uniting with God. 

Each of these literary and ideological currents had their own bright, talented, original 

representatives. The philosophical poetry of Nizami, being, to put it in Hegel's words, "the self-

awareness of the era", reflected its general spirit, at the same time it was deeply different from 

them. He not only outstripped his own age, and maybe centuries, raising the most important 
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problems associated with the life and life of not only the Muslim Middle Ages, but created a kind 

of mental universal universe that concerns all times and peoples, placing a person with his fate, 

inner spiritual world, psychology , thoughts and aspirations, feelings, sufferings and joys into the 

center of their reflections. 

Love as a philosophical category containing the Universe is the basis of Nizami's 

philanthropy: “Heaven has no altar except love”; “Peace is love, everything else is a game”; 

“Everything in the Universe is connected with attraction, philosophers call it love”; “Love is the 

soul of the world” (“Khosrov and Shirin”). The poet invites everyone to love everyone, for the 

sake of love instructing the kings, shows them the path of justice, opposes oppression, castigates 

the shortcomings inherent in human nature. He protests against wars that have brought people 

only grief, tears and absolute evil - death. “There is nothing more beautiful than life” (“Khosrov 

and Shirin”), the thinker proclaims with inspiration. Life is beautiful in all its manifestations, 

even with its adversity, suffering, worries. He is surprised to ask a rhetorical question: "The 

world was created so beautiful and blooming, why is eternal life transferred to paradise?" ("Igbal-

name". Nizami calls on everyone to love life, enjoyment, joy, fun, vigor, activity. Although in 

some episodes of his poems, ascetic, hermitic motives are found as a protest against the injustice 

of the world, although the poet's deep sadness is felt from impotence before death, his views, 

directed to the future, are mostly optimistic. This optimism, passion for life, love and respect for 

a person, caring for him, the desire to see him happy. In the last poem "Igbal-name" the poet on 

the wings of dreams brings his hero to the very north of the world, to a just city - an ideal society 

built on high spiritual and moral foundations. The wisdom of the great humanism of Nizami is 

permeated with the idea of wahdat al-wujud - the unity of being with a pantheistic tendency. This 

idea about the involvement of the world, nature, man to God, about unity with Him, often refers 

to the substantial unity of God and the world. In Nizami this sometimes sounds especially strong, 

for example, when he turns to Allah with the words: “If you want to look for the letters of the 

Universe, then they are with You and You are its tablet”, or “The Universe does not exist because 

everything is You yourself”; or when he argues that a person's soul is not fire, not water, not 

earth, otherwise it is not material, but "holy, pure light, the light of Allah." 

One of Nizami's lyric poems begins with the words: “Due to the depth of my thoughts, I am 

the king of the kings of the land of Wisdom, And (therefore) by the will of heaven I rule over 

time and space” [4]. Although at the end of the poem, as if ashamed of praising himself, he 

repents and ends it with the last beit: “Close the doors of this treasury (that is, praise about 

yourself - A. them as gifts”. Yes, domination and service is an indissoluble unity for Nizami. And 

his poetry, filled with wisdom, dominates time and space, for it served, serves and will serve 

humanity as long as the world stands. 
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 Məmmədova İranə Oqtay qızı  

Xülasə 
 

 Məqalədə dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin fəlsəfəsi təhlil edilir. 

Tanrının, dünyanın, təbiətin və insanın birliyi olaraq varlığın birliyi nəzəriyyəsi ilə nüfuz edən 

sərbəst düşüncə və humanizm ideyaları şərh olunur. Zaman və məkan sərhədlərinə tabe olmayan 

Nizami hikmətinin cazibəsi, bir insana olan sevgi və hörmətdən, ona fədakarlıqla xidmət 

etməkdən qaynaqlanır. 

 

Мамедова Ирана Огтай кызы 

Резюме 
 

 В статье анализируется философия гениального азербайджанского поэта и 

мыслителя Низами Гянджеви. Раскрываются идеи  свободомыслии и гуманизма, 

пронизанных духом учения о единстве бытия как единстве Бога, мира, природы и 

человека. Притяжение мудрости Низами, неподвластной временным и пространственным 

границам, укоренено в любви и уважении к человеку, бескорыстном служении ему.  
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t.e.ü.f.d., Həsənov Vasif İlkan oğlu,  
Gəncə Dövlət Universiteti, İnformatika kafedrasının baş müəllimi 

vasifgenceli@gmail.com  
 

Xülasə: XII əsrdə yaşamış dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin əsərlərində “ağıllı” və 
“dayanıqlılıq” elementlərinə rast gəlmək mümkündür. Bu onu göstərir ki, Nizaminin yaşadığı 
dövrdə belə insanların həyat şəraitinə təsir edən bir çox problemlər mövcud idi. Həmin dövrdən 
bu günə dünya əhalisinin sürətli şəkildə urbanizasiyası nəticəsində insanların həyat şəraitinə 
təsir edən və keyfiyyətli yaşamaları üçün bir çox problemlər meydana çıxır. Bu problemlərin 
aradan qaldırılması üçün isə “ağıllı şəhər” tətbiqləri bir çox imkanlar təqdim edir. Ağıllı şəhərlərin 
əsas məqsədi dövlət resurslarından maksimum şəkildə səmərəli istifadə etməklə vətəndaşlara 
keyfiyyətli xidmət göstərmək və insanların həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Ağıllı 
şəhərlərin tətbiqində rəqəmsallaşma çox mühüm rol oynayır. Təhlükəsizlik xüsusiyyətlərinə 
malik olan blokçeyn texnologiyası ağıllı şəhər xidmətlərini təkmilləşdirməyə və inkişaf etdirməyə 
köməklik göstərir. 

Açar Sözlər: Dayanıqlılıq, ağıllı şəhərlər, yaşıl şəhərlər, blokçeyn texnologiyası, təhlükəsizlik 
Keywords: Sustainability,  Smart Cities, Green cities, Blockchain technology, Security 
 

Abstract: Elements of "smart" and "sustainability" can be found in the works of the great 
Azerbaijani poet Nizami Ganjavi, who lived in the XII century. This shows that in Nizami's time 
there were many problems that affected the living conditions of such people. Since that time, as 
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a result of the rapid urbanization of the world's population, many problems have arisen that 
affect people's living conditions and ensure their quality of life. And to overcome these 
problems, "smart city" applications offer many opportunities. The main goal of smart cities is to 
provide quality services to citizens and improve the quality of life of people by using public 
resources as efficiently as possible. Digitalization plays a very important role in the application 
of smart cities. Blockchain technology with security features helps to improve and develop 
smart city services. 

Nizami Gəncəvinin əsərlərində israfçılığa qarşı çağırışlar əks olunub, bu müasir “ağıllı” 
elementi ilə bağlıdır. Digər tərəfdən isə təbiətin qorunmasına, yaşıllığın inkişafına dair çağırışlar 
da əks olunub, bu isə “dayanıqlılıq” elementi ilə bağlıdır. Bununla əlaqədar xatırlatmaq istərdim 
ki, XVII əsrdə fransız şərqşünası Bartelemi Derblo (Barthélemy d'Herbelot de Molainville) bütün 
Avropaya bəyan etmişdir ki, hələ XII əsrdə Nizami Gəncəvi qeyri-adi və gözəl, poetik formada bu 
mühüm mesajı bəşəriyyətə ünvanlamışdır: "Yer üzündə, cəmiyyətdə, insanlar və təbiət arasında 
harmoniya və razılıq hökm sürməlidir, əks halda insanlıq özünü məhv edəcək". 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”i və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2021-ci il 5 yanvar tarixli Sərəncamı ilə elan edilmiş “Nizami Gəncəvi İli”ni, 
həmçinin qlobal inkişaf gündəliyinin əsas məsələlərindən biri olan, dayanıqlı inkişaf 
konsepsiyasının əsas elementlərinin dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi 
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi tərəfindən hələ XII əsrdə öz əsərləri vasitəsi ilə 
təbliğ edildiyini nəzərə alaraq, Gəncə Dövlət Universitetində “Dayanıqlı ağıllı şəhərlər və 
regionalar Mərkəzi” yaradılmış və Mərkəzə Nizami Gəncəvinin adı verilmişdir. 

Nizami Gəncəvi adına Dayanıqlı Ağıllı Şəhərlər və Regionlar Mərkəzi Avropa İttifaqının Şərq 
Tərəfdaşlığı ölkələri üçün həyata keçirilən “Avropa İttifaqı Ətraf mühit üçün (EU4Environment)” 
layihəsi çərçivəsində BMT-nin Sənaye inkişafı təşkilatı (UNIDO) ilə birgə Qərb regionundan olan 
kiçik və orta sahibkarlar üçün Resurs səmərəliliyi və daha təmiz istehsal (RECP) klubu da 
yaratmışdır. 

Qeyd edim ki, AYİB-in (EBRD) “yaşıl şəhərlər” proqramına Gəncə şəhəri də qoşulmuşdur və 
bununla əlaqədar Gəncədə bir neçə layihələrin reallaşdırılması, həmçinin Gəncənin “yaşıl şəhər 
tədbirlər planının (Green City Action Plan - GCAP)” hazırlanması nəzərdə tutulur.  

AYİB-in Gəncədə həyata keçirəcəyi “yaşıl şəhərlər” proqramının layihələrinin Mərkəzin 
mandatına uyğun olduğunu nəzərə alaraq, bu layihələrdə Mərkəzin də mümkün iştirakı və 
Mərkəzin inkişafı üçün AYİB-in potensial dəstəyi, bir tərəfdən, bu layihələrin reallaşdırılması 
yekunlaşdıqdan sonra da, Gəncə şəhərində bu sahədə dayanıqlı potensialın yaradılmasına, digər 
tərəfdən isə, Möhtərəm cənab Prezidentin regionların sosial-iqtisadi inkişafı və işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə yaşıl enerji zonasının və ağıllı şəhər və kəndlərin yaradılması tapşırıqlarının 
uğurlu icrasına töhfə verə bilər. 

“Ağıllı şəhər” (Smart City) və “Ağıllı kənd” (Smart Village) konsepsiyasının hazırlanması 
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2021-ci il tarixli Sərəncamında qeyd 
edildiyi kimi Azərbaycan Respublikasının şəhər və kəndlərində göstərilən xidmətlərin 
keyfiyyətinin, təhlükəsizliyinin, səmərəliliyinin artırılması, onların göstərilməsində informasiya 
texnologiyalarının tətbiqi, habelə həmin xidmətlər üzrə mövcud resursların effektiv istifadəsi və 
idarə olunmasının təmin edilməsi şəhər və kənd yerlərində dayanıqlı inkişafın əsas 
prioritetlərindəndir. 
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Müasir telekommunikasiya, sensor, “Böyükhəcmli məlumatlar” (Big Data) və digər 
rəqəmsal və süni intellekt texnologiyalarının, həmçinin innovasiya və biliklərin istifadə edilməsi 
sosial-iqtisadi münasibətləri daha məhsuldar və səmərəli edir, iqtisadiyyatın ümumi dəyər 
zəncirində yeni gəlir imkanları yaradır. Qeyd edilən texnologiyaların bir-birilə inteqrasiya 
olunmuş formada istifadəsi ilə rəqəmsal məlumatların formalaşdırılması, yığılması, saxlanılması, 
işlənilməsi və analitik təhlillər əsasında qərarvermə və idarəetmənin keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
səmərəli, eləcə də keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsi üçün geniş imkanlar açır. Bu imkanlar 
şəhər və kəndlərdə göstərilən xidmətlərin növbəti inkişaf mərhələsində funksional, 
genişmiqyaslı “Ağıllı şəhər” və “Ağıllı kənd” xidmətlərinə keçid üçün zəmin yaradır. 

Hesab edirəm ki, Nizami Gəncəvi irsinin kompüter elmləri mütəxəssisləri tərəfindən 
tədqiqi kompüter elmlərinin ən aktual mövzularından olan rəqəmsallaşma ilə yanaşı əldə edilmiş 
məlumatların təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı yeni ideyaların ortaya çıxarılmasında əhəmiyyətli 
rol oynaya bilər. 

Günümüzdə rəqəmsallaşmanın yaratdığı imkanlardan biri də blokçeyn texnologiyasının 
tətbiqi və istifadə sahəsinin böyüməsidir. 

Blokçeyn hazırda müxtəlif səbəblərdən dolayı ən sürətlə inkişaf edən mühüm 
texnologiyalardan biridir. Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, digər sistemlərdən daha yaxşı 
təhlükəsizlik təmin etdiyi üçün bu texnologiyanın təsiri kifayət qədər geniş və faydalıdır. 

Blokçeyn (Blockchain), internet və ya fərdi kompüter kimi insanlar tərəfindən kütləvi 
istifadə üçün nəzərdə tutulmuş bir texnologiyadır. O, həyatımızda demək olar ki, bütün 
sahələrdə inqilab etmək potensialına malikdir. Bir çox insanlar Bitcoin və kriptovalyutalar 
haqqında məlumatlar əldə etmişdir. Bunlar blokçeyn texnologiyasının vacib tətbiqləri hesab 
edilir və hətta ilk tətbiqi də demək olar. Son bir neçə il ərzində blokçeyn-də yüzlərlə yeni valyuta 
yaradılıb, ancaq onların hamısı onlayn rejimdə mövcuddur. Qeyd edim ki, bəzi insanlar üçün 
kriptovalyutaya sərmayə qoymaq fikri cəlbedici görsənə bilər. Düşünürəm ki, bu məsələ ilə bağlı 
bir xəbərdarlıq etmək yerinə düşərdi: kriptovalyutaya investisiya qoymaq fikrinə düşən şəxslər 
unutmamalıdır ki, bu çox dəyişkən bir bazardır və eyni zamanda da çox riskli bir prosesdir. 
Kriptovalyutaya sərmayə qoymazdan əvvəl, mütləq onun məntiqi ilə bağlı araşdırma aparın və 
hər an qoyduğunuz sərmayəni itirə biləcəyinizi düşünərək  daha çox pul yatırmayın.  

Bununla belə, hər kəs bilməlidir ki, blokçeyn yalnız maliyyə və ödəniş sistemlərində istifadə 
ilə məhdudlaşmır. Demək olar ki, hər gün yeni bir tətbiq sahəsi haqqında eşitməyə başladığımız 
blokçeyn texnologiyası sahəsində akademik araşdırmalar məhdud saydadır. Deyə bilərik ki, bu 
sahədə ölkəmizdə həm təcrübə baxımından, həm də akademik baxımdan kifayət qədər 
tədqiqatlar yoxdur. 

Ağıllı şəhərlərin təmin etdiyi xidmətlərin bir çox faydalarına baxmayaraq, rəqəmsal 
sistemlərdə olan informasiya təhlükəsizliyi və məxfiliyi ilə bağlı bir çox problemlər hələ də 
qalmaqdadır. Çünki rəqəmsal məlumatların mövcud olduğu hər bir yerdə kiberhücumlar ola 
bilər və bu onu göstərir ki, kibertəhlükəsizliyə hər an ehtiyac artır. Blokçeyn texnologiyası ağıllı 
şəhər sistemlərində təhlükəsiz bir kommunikasiya platforması təmin edərək təhlükəsiz mühit 
yaradır. 

Ağıllı şəhərlərin surətlə inkişaf etdiyi indiki dövrdə blokçeynin inkişafı bizlər üçün geniş 
imkanlar təklif edir. Blokçeyn texnologiyası həmçinin nəşr edildikdən sonra dəyişdirilə bilməyən 
məlumat blokları zəncirinə əsaslanan bir sistem kimi də müəyyən edilə bilər. Blokçeyn 
texnologiyası əsasən dəyişməz, mərkəzləşdirilməmiş və ictimaiyyət üçün açıq olan verilənlər 
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bazasıdır. İcra olunan bütün əməliyyatlar blokçeyn-də qeyd olunur və sistemdə olan hər bir 
şəxsə bu əməliyyatlara daxil olmaq, göndərmək və yoxlamaq icazəsi verməklə bərabər bütün 
əməliyyat qeydlərinə giriş imkanı verir. Eyni zamanda blokçeyn sistemində qərarlar bütün 
qovşaqlar tərəfindən bərabər (peer-to-peer) şəkildə qəbul edilir. Blokçeynin təqdim etdiyi ağıllı 
həllər avtomatik əməliyyatlar yaratmaq, qərarlar qəbul etmək və məlumatları saxlamaq 
imkanına malikdir. Blokçeyn sistemində təhlükəsizlik məsələsi hər bir şəxs üçün bütövlük, 
məxfilik və avtorizasiya təmin edir. 

Nəticə olaraq onu deyə bilərəm ki, günümüzdə dünyada ağıllı şəhərlərə tətbiq edilən 
blokçeyn texnologiyaları günü-gündən çoxalır. Həmin texnologiyaların araşdırılmasına, 
öyrənilməsinə və ölkəmizdə tətbiqinə çox böyük ehtiyac vardır. 2021-ci ilin may ayının 28-də 
Ağdam şəhərində təşkil edilmiş şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş zamanı 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə Ağdam şəhərinin baş planı təqdim 
edilmişdir. Həmin görüş zamanı Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, işğaldan azad edilmiş 
bütün Qarabağ zonası “yaşıl enerji” zonası olacaq. Bütün şəhərlər “ağıllı şəhər” konsepsiyası 
əsasında qurulacaq. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev çıxışı 
zamanı qeyd etmişdir ki, ölkəmizdə birinci “Yaşıl şəhər” layihəsi onun göstərişi ilə Gəncə 
şəhərində həyata keçiriləcəkdir. Bütün bu layihələr onu göstərir ki, ölkəmizdə ağıllı şəhər, ağıllı 
səhiyyə, ağıllı nəqliyyat və s. baxımından blokçeyn texnologiyasının araşdırılmasına və tətbiqinə 
ehtiyac çoxdur. Qeyd edim ki, blokçeyn texnologiyası əsasında qurulmuş  ağıllı şəhərlərdə 
təhlükəsizlik və məxfilik məsələsi ən önəmli məsələlərdən biri hesab edilir. Ona görə də 
blokçeyn texnologiyaları bu xüsusiyyətlərinə görə sürətlə inkişaf etməkdədir. Eyni zamanda 
sözügedən layihələrdə inkişaf etmiş blokçeyn texnologiyalarının tətbiq etməklə yaradılacaq ağıllı 
şəhər sistemlərinin səmərəliliyi daha da artırıla bilər. Bu isə günümüzün və gələcəyin ən böyük 
yeniliklərindən biri olmaq potensialına malikdir.  
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ŞƏRQ ƏDƏBİYYATINA TƏSİRİ 
 

Vəliyeva Ceyran Elşən qızı  

Gəncə Dövlət Universitetinin doktorantı 
 

Xülasə: Bu məqalədə dahi şair Nizami Gəncəvidən, onun bədii yaradıcılığından və Şərq 

ədəbiyyatına təsirindən söhbət açılmışdır. Qeyd edilmişdir ki, Nizami Gəncəvi təkcə Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixində deyil, bütün Şərq ədəbiyyatı tarixində yeni ədəbi məktəbin əsasını qoyub. 

Nizamidən sonra əsrlər boyu yaşamış görkəmli Şərq şairləri dahi şairin yaradıcılığından ilham 

almış, onun mütərəqqi ideyalarını tərənnüm etmişlər. Dünya ədəbiyyatında ilk dəfə məhz Nizami 

Gəncəvi tərəfindən yaradılan “Xəmsə” Şərq xalqlarının müxtəlif nümayəndələrində böyük maraq 

doğurmuş, onlar Nizamini öz ustadları hesab etmiş, sonrakı əsrlərdə onlarla Xəmsə yaratmışlar. 

Bu əsərlər Nizaminin Xəmsəsinin əsas ideoloji xüsusiyyətlərini təkrarlayır. 
 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, Şərq, ədəbiyyat 

Ключевые слова: Низами Гянджеви, Восток, литература 

Keywords: Nizami Ganjavi, East, literature 
   

Azərbaycan xalqı tarixən bəşəriyyətə dünya şöhrətli şəxsiyyətlər, tanınmış yazıçılar, böyük 

sənətkarlar bəxş edib. Belə dünya miqyaslı şəxsiyyətlərdən biri də 12 - ci əsrdə yaşayıb-yaratmış 

böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi olmuşdur. Yaxın Şərqin ən böyük şairlərindən biri olan 

ensiklopedik biliyə malik Nizaminin bütün əsərləri elmin müxtəlif sahələrini əhatə edir. O, 

bəşəriyyətin bədii düçüncə salnaməsində yeni bir səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Böyük 

sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi əsrlər boyu Şərq 

mədəniyyətinin misilsiz sərvətlərində öz layiqli yerini qoruyub saxlamışdır. Nizami Gəncəvinin 

məşhur “Xəmsə”si dünya poetik və fəlsəfi fikrinin zirvəsindədir. Dahi şair çoxlu sayda 

ardıcıllardan ibarət böyük bir ədəbi məktəbin əsasını qoydu. Ən məşhur kitabxanalarda və 

muzeylərdə Nizami Gəncəvinin əsərləri sərgilənir. Bu əsərlər də Şərq miniatür sənətinin 

inkişafına yüksək təkan vermişdir. Belə ki, həmişə dünya şərqşünaslığının diqqət mərkəzində 

Nizami dühası olmuşdur. Respublikamızda Nizami yaradıcılığının tədqiqi və təbliği 

istiqamətində çoxlu işlər görülmüş, kitabları nəşr olunmuşdur. Ədəbiyyatda və incəsənətdə 

Nizami Gəncəvinin yaddaqalan obrazı yaradılmışdır. Ədibin Gəncə şəhərində məqbərəsi, 

paytaxtımız Bakıda, eləcə də Sankt Peterburq və Roma kimi böyük şəhərlərdə heykəlləri 

ucaldılıb. [1, səh 75]. 

Düşünmək olar ki, N.Gəncəvi yaradıcılığı yetərincə tədqiq olunub, bu ecazkar poeziya 

müxtəlif istiqamətlərdə tədqiqat əsərlərində ətraflı təhlil edilib. Əslində, Nizaminin əsərləri o 

qədər geniş və zəngindir ki, hər bir dövr üçün aktual olan müasir cəmiyyətin standartlarına yeni 

nöqteyi-nəzərdən yanaşmaq və şərh etmək imkanı verir.  Nizami hər zaman aktual olan bədii-

estetik irsdir.  

Nizami Gəncəvinin sənətinin əsas qəhrəmanı insandır. Bütün yaxşı və pis cəhətləri, 

doğruları və yanlışları, günahları və savabları olan insan. Həmin insan şah, rəiyyət, kərpickəsən, 

filosof, alim, oğru, sufi, gənc və yaşlıdır. Bütün hallarda onların hamısı nəyisə öyrədən, 

varlığımızın səbəblərini araşdıran insanlardır. Buna görə də Nizami Gəncəvi yaradıcılığı 

Azərbaycan ədəbiyyatında humanizmin əsas qaynağıdır.   

Şərq ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq N.Gəncəvi məhəbbətə başqa cür baxan, əsərlərində həm 

estetik, həm də etik cəhətdən həqiqi insan sevgisini incəliklə işləyən sənətkardır. N.Gəncəvi ilk 

dəfə məhəbbəti əyləncə və ehtiras vasitələrindən azad edərək onu humanizm rəmzinə çevirmişdir. 

Göründüyü kimi, orta əsrlərdə Avropa İntibahının əsas mövzuları 12 - ci əsrdə Nizami 

yaradıcılığının əsas mövzusunu təşkil etmişdir. Nizami özünəqədər olan zəngin elmə və 
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mədəniyyətə yaradıcılıqla yiyələnmiş, lirik və epik poeziyaya yeni istiqamət vermişdir. Ondan 

sonra poemalarının təsiri ilə - Xəmsə yaratmaq, və ya hansısa bir poemasına cavab yazmaq ənənə 

halına çevrildi. Füzuli, Cami, Hafiz, Əssar, Əmir Xosrov Dəhləvi, Arif, Nəvai kimi ona ustad 

kimi şairlərin bir çoxu onu ustad hesab etmiş, ədəbi irsindən bəhrələnmişlər. [4, səh 89].   

Nizami Gəncəvi öz əsərlərində sevgiyə, məhəbbətə həmişə yüksək önəm vermiş və eşqi hər 

bir şeydən üstün tutmuşdur. Dünyanın sevgi üzərində qurulduğuna inanan şair şeirlərində bunu 

həmişə göstərmişdir.  

Nizami tam bir humanist düşüncəli korifey olub, daim öz əsərlərində ədaləti, demokratik 

ideyaları təbliğ etməyə can atıb və bu ideyalar bugünkü gündə də öz aktuallığını saxlayır. O, 

əsərlərində milliyətindən və dinindən asılı olmayaraq bütün insanlara azadlıq və istiqlaliyyəti 

arzulamış bütün fəaliyyətini bu yola həsr etmişdir. Toxunduğu ictimai və siyasi məsələlərə 

yanaşması multikultural dəyərlər ilə zəngin olmuş, insan hüquqlarının müdafiəçisi olmuşdur. 

Nizaminin fəlsəfəsi ədalət anlayışına əsaslanır. Əslində Nizami din və ədaləti yaxın anlayışlar 

hesab edirdi. Qoca qarının Sultan Səncərlə dialoqunda qarı Sultanı ədalətə çağırır: 

Qaydadır ki, sultandan xalqa güc, qüvvət gələr,  

Bəs niyə səndən bizə daim Həqarət gələr?  

Adil olsa şah əgər, hamı ona baş əyər,  

Bəslər məhəbbətini bütün canlar, könüllər [3, səh 56].  

Nizamiyə görə, hakimiyyət səviyyəsində ədalət bərqərar olmasa, cəmiyyətdə fərdlər 

ədalətli ola bilməz. bu səbəbdən də qanunlar ədalətli olmalı və və hamıya ədalətli şəkildə tətbiq 

olunmalıdır. Nizami hesab edirdi ki, ədalət dövlətin əsas dayağıdır və bu dayaq zəif olanda dövlət 

dağılır.  Dövlət o zaman möhkəm sütunlar üzərində dayanır ki, onu idarə edən hakimlər 

ədalətlidir və insanlar arasında fərq qoymurlar. Nizamiyə görə insanlar heç vaxt ayrı-seçkiliyə 

məruz qalmamalıdırlar. 

Nizaminin “Xəmsə”dəki hər bir poeması təkcə ədəbi-poetik əsər deyil. Bu poemalarda 

elmi, əxlaqi – tərbiyəvi, fəlsəfi və tarixi ideyalar əks edilib. Əsərlərdə çoxlu ibrətamiz 

məlumatların və rəvayətlərin yer alması Nizaminin öz dövrünün yüksək ziyalı alimi olduğunu 

göstərir. Nizaminin poemalarını poetik dildə qələmə alınmış tarixi mənbələr də adlandırmaq 

mümkündür. Çünki Nizami poemalarını qələmə alarkən daha çox öz dövrünə kimi gəlib çatan 

tarixi mənbələrdən istifadə edib. Nizami öz əsərlərində də bunu dəfələrlə qeyd etmişdir. [2, 

səh.140].  

Nizami Gəncəvinin Şərq ədəbiyyatına təsiri daha qabarıq görünür. Yüzdən çox şair Xəmsə 

yaratmağa çalışmış, ancaq Nizamiyə çata bilməyiblər. Onların arasında məşhur özbək şairi olan 

Əlişir Nəvainin türk dilində (özbək türkcəsi) yazdığı Xəmsə qənaətbəxşdir. Ə.Nəvai dəfələrlə 

Nizamini özünə layiqli bir müəllim hesab etmişdir.  Şərqdə “Leyli və Məcnun” adı ilə dörd 

yüzdən çox dastan, hekayə və məqalə yazılmışdır. Bu, Nizaminin təsirini açıq şəkildə göstərir. 

İran ədəbi tənqidində ədəbi tədbirlərdə Nizamidən danışmayan şair, yazıçı, natiq yoxdur.  

Bu günə kimi beş yüz nəfərdən çox alim Nizami yaradıcılığına baş vurmuş, onun 

“Xəmsə”sinin ingilis dilində dünyaya yayılmasına nail olmuşdur. On üçüncü əsrin ikinci 

yarısında İzzəddin Həsənoğlu, On üçüncü əsrin sonu, On dördüncü əsrin əvvəllərində yaşayan 

Nəcməddin Əbubəkr Zərkub Təbrizi və onun müasiri Hümam Təbrizi, Əvhədin kimi şairlər 

Nizami romantik poeziyasının ən yaxşı davamçıları idi. Şəmsəddin Məhəmməd Əssar Təbrizi on 

dördüncü əsr Nizami ədəbi məktəbinin humanizm, dostluq, məhəbbət ideyalarını yeni şəkildə 

davam və inkişaf etdirən ən görkəmli şairlərindən biri olmuşdur.  
 

 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fli%C5%9Fir_N%C9%99vai
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zz%C9%99ddin_H%C9%99s%C9%99no%C4%9Flu
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99rkub_T%C9%99brizi
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCmam_T%C9%99brizi
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ВЛИЯНИЕ НИЗАМИ ГАНДЖАВИ НА ВОСТОЧНУЮ ЛИТЕРАТУРУ 
 

Велийева Джейран Елшан кызы 

Резюме 
 

В этой статье рассказывается о великом поэте Низами Гянджеви, его творчестве и его 

влиянии на восточную литературу. Было отмечено, что Низами Гянджеви заложил основу 

новой литературной школы не только в истории азербайджанской литературы, но и в 

истории всей восточной литературы. Выдающиеся восточные поэты, жившие на столетия 

после Низами, были вдохновлены творчеством гениального поэта и воспели его 

прогрессивные идеи. Впервые в мировой литературе «Хамса», созданная Низами 

Гянджеви, вызвала большой интерес у различных представителей народов Востока, 

которые считали Низами своим хозяином и в последующие века создали десятки хамсов. 

Эти произведения повторяют основные идеологические черты Низами Хамсы. 

 

THE EFFECT OF NIZAMI GANJAVI ON EASTERN LITERATURE 
 

Veliyeva Geyran Elshan 

Summary 
 

This article discusses the great poet Nizami Ganjavi, his artistic work and his influence on 

Eastern literature. It was noted that Nizami Ganjavi laid the foundation of a new literary school 

not only in the history of Azerbaijani literature, but in the history of all Eastern literature. 

Prominent Oriental poets who lived for centuries after Nizami were inspired by the genius poet's 

work and sang his progressive ideas. For the first time in world literature, "Khamsa" created by 

Nizami Ganjavi aroused great interest among various representatives of the peoples of the East, 

who considered Nizami as their master, and in the following centuries created dozens of Khamsa. 

These works repeat the main ideological features of Nizami Khams. 

 

 

NİZAMİ GƏNCƏVİ YARADICILIĞINDA TOLERANTLIQ VƏ 

MULTİKULTURALİZM İDEYALARI   
 

Cəfərova  Esmira  

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 
 

Xülasə: Məqalə bəşər tarixinin ən möhtəşəm şəxsiyyətlərindən biri olan - mütəfəkkir və 

şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880-ci ildönümünə həsr olunmuşdur. Şairin əsrərəngiz 

əsərlərindətərənnüm olunan çoxşaxəli multikulturalizm ruhu, olduqca yüksək tolerantlıq və 

mədəni plüralizm motivləri,eləcə də mədəni müxtəlifliklərətəbii münasibət vəəksliklərinmütləq 

vəhdətiməsələsiməqaləninəsas ideoloji elementlərinitəşkil edir. Nizaminin məşhur “Xəmsə”sinə 

daxil olan bütün poemalar məqalədə özünəməxsus tərzdə, metodiki qaydalara uyğun və ardıcıl 

şəkildə dərin təhlil olunur.Poemaların sakral mahiyyətində toleranlıqla, müxtəlifliklərə 
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münasibətlə və vəhdəti-vücud ideyası ilə sıx bağlı olanincə və həssas məqamlarmultikulturalizm 

müstəvisinə çıxarılaraq təfsir edilir. NizamiGəncəvi yaradıcılığının ümumbəşəri məzmunu, 

müxtəlifliklərin Kainat miqyasında ekzistensial və ontoloji əlamətləri, onların mütləq şəkildə 

Vahidə tabe olması ideyası məqalədə ön plana çəkilir. 
 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, “Xəmsə”, multiklturalizm, intolerantlıq, tolerantlıq, 

müxtəlifliklərin vəhdədi, homiletika, mədəni plüralizm  

Ключевые слова: Низами Гянджеви, «Хамса», единство разновиднотей, 

мультикультурализм,интолерантьность,«чистая лирика». толерантьность,гомилетика, 

культурный плюрализм 

Keywords: NizamiGanjavi, "Hamsa", unity of varieties, multiculturalism, intolerance, 

"pure lyrics", tolerance, homiletics, cultural pluralism, “təmiz lirika”. 
 

Nizami dühası, bu dühanın bəhrəsi olan ölməz əsərlər dinindən, dilindən, əqidəsindən və 

etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər insana tanrı həqiqətlərinin daşıyıcısı, vəhdəti-

vücudun vacib zərrəsi olmasını israrala aşılayır, “ümumbəşəri qanunların” müddəalarını ona izah 

edir, öz şəxsi eqosuna qalib gəlməyi, Allahı, insanı, tanrı qüdrətinin, ilahi yaradıcılığın nəticəsi 

olan bütün mövcudatı sevməyi öyrədir.[ 8 ] 

Nizami yaradıcılığı bütövlükdə humanist ideyalar və multikultural dəyərlər üzərində 

qurulmuşdur. Dahi Nizamininmöhtəşəm “Xəmsə”sində ilahi və insani məhəbbət, tolerantlıq və 

multikultural dəyərlər (fars. Pənc gənc - “Beş daş-qaş”) daha dərin məzmunla və yüksək ustalıqla 

təqdim edilir. Burada tolerantlıq, dini müxtəlifliyin vəhdəti kimi dəyərlərə geniş yer verilməklə 

eyni zamanda, bu dəyərlərin müstəsna əhəmiyyəti təbliğ və təşviq olunur. 

Nizami Gəncəvinin Sirlər xəzinəsi” poemasında homiletika və yaxud nəsihət üslubunda 

insanlar ədalətə, təmizliyə, birliyə, ilahi və bəşəri məhəbbətə çağırılır, tolerant sufiliyin əsas 

prinsiplərindən biri olan mükəmməl nitqin vacibliyi ön plana çəkilir . Bu əsər də multikultural 

dəyərlər, tolerantlıq, çoxmədəniyyətlilik baxımından çox zəngindir. [ 4 ] 

Girişdən, 20 məqalətdən və 20 epik hekayətdən ibarət olan “Sirlər xəzinəsi” poemasında 

hər növbəti hekayət, əsərin əvvəlki məqalətində bəhs olunan olaydan hasil edilmiş mahiyyətlə 

bağlılığını ifadə edir. Bu isə yerindən və şəraitindən asılı olmayaraq dünyada cərəyan edən bütün 

hadisələrin üzvi bağlılığına işarədir. Nizami bu poemada məqalətlərin hamısını hədislərlə 

illüstrasiya edir və bununla da onlara daha dərin ruhani məzmun, ibrət dərsi və əxlaqi yük qatır.  

Poemada şair dini müxtəlifliyə obyektiv münasıbətini bildirməklə kifayətlənmir, 

atəşpərəstlik, xristianlıq, islam dinləriarasında ayrı-seçkilik aparmır, onların peyğəmbərlərinə 

hörmətlə yanaşır, hesab edir ki, ədalətli və ağıllı hökmdarın hansı dinə xidmət etməsi önəmli 

deyil. [ 5,6 ] 

Ümumiyyətlə, bütün dövrlərin dahi mütəfəkkiri hesab edilən Nizami Gəncəvinin 

əsərlərindən görünür ki, şair yaratdığı obrazlarının dini baxışlarına, milliyyətinə, fikir 

müxtəlifliyinə çox böyük hörmət bəsləyir.Əslində, o bu yolla millətlər, xalqlar, tayfalar və etnik 

qruplar arasında münaqişələri həll etməyin mümkünlüyünə inamını ifadə edirdi.Beləliklə də, 

Nizami insanliğı şəxsiyyətin ən yüksək meyarı hesab edir, əsərlərində müxtəlif xalqların adlarını 

çəkməklə onlara olan hörmətini gizlətmirdi. 

Şair demək istəyir ki, insan hər yerdə insandır, insanlara  irqinə, rənginə, dininə, zahiri 

görkəminə,sosial vəziyyətinə görə deyil, onun insanlığına və əməllərinə görə qiymət verilməlidir. 

Məhz etnik münasibətlərə bu cür yanaşma Nizami Gəncəvi yaradıcılığının multikulturalizm və 

tolerantlıq elementləri üzərində qurulmasını sübuta yetirir.Bununla da şairin intolerantlığa, 

rasizmə, dini və milli ayrı-seçkiliyə qarşı çıxdığıonun əsərlərinin əsas motivlərindən biri kimi 

çıxış edir. 
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Nizaminin “Sirlər xəzinəsi” əsərində asketizm, mistika, tolerantlıq, müxtəlifliklərin əksliyi 

və vəhdəti kimi ideyalar sintez təşkil edir.  

Nizami “Sirlər xəzinəsi” poemasında ümumbəşəri dəyərlərə söykənən ideal həyat tərzini, 

tanrının yaratdığı bütün mövcudata hörmətdə və mərhəmətdə təzahür edən ümumbəşəri ruhani 

missiyanı, insanın fərdi və ictimai təyinatını, adil hökmdar obrazını tərənnüm edir. Təsadüfi 

deyildir ki, saray həyatından və yüksək cəmiyyətin intriqalarından daim uzaq duran Nizami bütün 

əsərlərini ayrı-ayrı hökmdarlara həsr edir və bununla da onlara ədalətə, mərhəmətə və 

alicənablığa çağırış mesajı ünvanlayırdı.[ 10 ] 

Digər "Xosrov və Şirin" poemasında  şair mədəni müxtəlifliyə malik olmağı səadətə 

çatmaq üçün bir vasitə kimi səciyyələndirir ki, bu da şairin bütün yaradıcılığında müşahidə edilən 

multikultural dəyərlərə verilən ən yüksək qiymətin göstəricisidir. Nizami şəxsiyyətinin ucalığı da 

elə ondadır ki, o, öz qlobal düşüncə tərzi ilə millətçi baxışlarından tamamilə imtina etmiş, daha 

çox ümumbəşəri ideyaları, humanizm prinsiplərini, müxtəlifliklərin əsrarəngiz rəngarəngliyini və 

vəhdətini bədii dildə tərənnüm edərək bütün insanlığa nümunə ola biləcək bir irs yaratmağa nail 

olmuşdur. 

İlk baxışdan adi məhəbbət üçbucağı təsiri bağışlasa da, süjet və məzmun baxımından əsər, 

ümumi cizgilərdə tolerantlığın və multimədəni dəyərlərin nümayişi kimi təzahür edir. İnsan 

məhəbbətinin bütün dini, əxlaqi, sosial-mədəni, etnik-mənəvi özəllikləri, formal məhdudiyyətləri 

aşaraq saf və təmiz insani münasibətlərdə təzahür etməsi isə poemanın aparıcı motivlərindən biri 

kimi ortaya çıxır. Poemada personajların Sasani hökmdarı atəşpərəst (zərdüşt) II Xosrov Pərviz, 

Bizans şahzadəsi - xristian Məryəm, Alban-xristian şahzadəsi Şirin, İran türklərinin 

nümayəndəsi, azərbaycanlı Fərhad olması Nizaminin yüksək multimədəni və tolerant 

dünyagörüşünü təsdiq edən sübutdur .[ 11 ] 

Üçüncü“Leyli və Məcnun” poemasında Nizami tolerantlığın və özgə dəyərlərə pozitiv 

münasibətin qəbul edilməməsinin, intolerantlığın isə az qala sosial normaya çevrilməsinin hansı 

faciələrə səbəb olmasını iki ərəb ailəsi arasındakı münasibətlərdə və bu ailələrin 

övladlarının(Leyli və Qeys-Məcnun) faciə ilə bitən ülvi məhəbbətində yüksək təşəkküllü poetik 

üsilla təqdim etmişdir.[ 7 ] 

Şairin sayca dördüncü olan “Yeddi gözəl“ poeması multimədəni dəyərlərin tərənnüm 

edilməsi baxımından daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dünyanın hind, çin, bizans, türk (xarəzm), 

slavyan, məqrib, fars kimi müxtəlif xalqlarını təmsil edən şəhzadələrin füsunkar obrazında, 

əslində, mədəni plüralizmi, ümumbəşəri mədəniyyətin çoxçeşidliliyini, onların hər birinin 

özünəməxsusluğunu və təkrarolunmaz gözəlliyini tərif edir.Bununla da Nizami çeşidli 

mədəniyyətlərin valehedici  əsrarəngizliyini, onların bəşər tarixi və mədəniyyəti üçün zəruri 

olmasını açıb göstərir və iddia edir ki, onların hər biri həyat zəncirində vacib bir həlqədir. [ 9 ] 

Poemada ifadə olunan mədəni plüralizm, multikulturallıq, müxtəlif rənglərə və çalarlara 

dərin hörmət və böyük məhəbbət əsərin adında da ifadə olunmuşdur. Şair əsərinə bu adı 

qoymaqla artıq dünyanın təkrəngli, mono mahiyyətli olmasından imtina edir. Burada Nizami 

Orta əsrlər müsəlman Şərqində “müqəddəslik” statusu qazanmış “yeddi” rəqəminin sakral 

mahiyyətinə yeni mistik və kosmoloji məzmun qatır.[3] 

Nizami Gəncəvinin multikultural görüşləri onun bütün yaradıcılığında, o cümlədən, 

sonuncu “İsgəndərnamə” poemasında öz əksini daha geniş şəkildə tapmışdır. Elə əsərin adı şairin 

multikultural görüşlərinin ifadəsidir.  

İsgəndərin Şimal səyahəti çərçivəsində Nizami yoxsulluğun, istismarın, riyakarlığın, şərin 

və hər hansı münaqişənin olmadığı, insanlar arasında yüksək humanist və tolerant münasibətlərin 

olduğu ümumi rifah cəmiyyətini təsvir edir. Poemanın II hissəsi “İqbal-namə”də müharibənin və 
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münaqişənin mənasız, şöhrətin və sərvətin keçici, həyatın əsl mənasının sülhdə, əmin-amanlıqda, 

dialoqda, qarşılıqlı anlaşmada olması qənaətinə gəlmiş müdrik kimi tərənnüm olunur. 

Nizami dühasının ərsəyə gətirdiyi ölməz əsərlər neçə-neçə nəsilləri yaradıcılığa, insanlığa, 

sevməyə, sevilməyə, həqiqət və məhəbbət naminə böyük qurbanlar verməyə, ilahi eşqin mənasını 

və əhəmiyyətini dərk etməyə ruhlandırıb və bu gün də ruhlandırır. Hər kəlməsində əzəli və əbədi 

dəyərləri tərənnüm edən dahi Nizami səkkiz əsrdən artıq bir dövr ərzində insan qəlbinə və 

zəkasına hakim kəsilib və nə qədər ki, dünya duracaq, nə qədər ki, ümumbəşəri dəyərlər varlığın 

məzmunu, bəşəri qanunların  predmeti olacaq, Nizami ideyaları, Nizami ruhu, Nizami dühası 

yaşayacaq və insan nəslini yaşamağa, yaratmağa və sevməyə ruhlandıracaq. 
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THE IDEAS OF TOLERANCE  AND  MULTICULTURALISM IN  

NIZAMI GANJAVI'S WORKS 
 

Jafarova Esmira Hilal 

Summary 
 

The article is dedicated to the 880th anniversary of the birth one of the greatest 

personalities of human history - the great poet and thinker NizamiGanjavi. The all-encompassing 

spirit of multiculturalism, the motives of high tolerance and cultural pluralism, as well as the 

problems of the natural attitude to cultural diversity and the absolute unity of opposites, sung in 

the poet's magnificent works are the main ideological elements of the article. In the article, each 

poem of the great Nizami, included in the famous "Khamsa" in a peculiar style, in accordance 

with the methodological rules and is consistently subjected to deep analysis. Subtle and sensitive 

moments in the sacred essence of the poems, closely related to tolerance, attitude to diversity and 

the idea of “the unity of things” are brought to the multicultural plane and then interpreted. The 

universal content of NizamiGanjavi's work, existential and ontological signs of diversity on a 

universal scale and the idea of their subordination to absolute unity are moved to the fore in the 

article. 
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ИДЕИ ТОЛЕРАНТНОСТИ И МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В  

ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 
 

Джафарова Эсмира Гилал кызы  

Резюме 
  

 cтатья посвящена 880-летию со дня рождения одного из величайщих личностей 

человеческой истории - великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Всеобъемлющий 

дух мультикультурализма, мотивы высочайшей толерантности и культурного плюрализма, 

традиционные проблемы естеественного отношения к культурным разнообразиям и 

абсолютному единству всех противоположностей, искусно воспетые в великолепных 

произведениях поэта являются основными идеологическими элементами статьи. В статье 

каждая поэма великого Низами, входящая в знаменитую «Хамсу» в своеобразном стиле, а 

также в соответствии с методическими правилами и последовательно подвергается 

глубокому анализу. Тонкие и чувствительные моменты в сакральной сущности поэм, тесно 

связанные с толерантностью, отношением к разнообразию и с идеей «единства всех 

вещей» выводятся на мультикультуральную плоскость, и подвергается последовательной 

интерпретации. Общечеловеческое содержание творчества НизамиГянджеви, а также 

экзистенциальные и онтологические признаки разнообразий во Вселенском масштабе и 

идея подчинения их к абсолютному Единству в статье передвигается на передний план. 
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(Nizami  yaradıcılığında multikultural və tolerant dəyərlər) 
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Xülasə:Məqalədə tarixən Azərbaycanın ədəbi-bədii mühitində formalaşan 

mədəniyyətlərarası dialoqun, önun ərazisində məskunlaşan xalqların həyat tərzinə çövrilməsi 

istiqamətində bu mühitin bəzi nümayəndələrinin oynadığı rollara aydınlıq gətirilmişdir. 
 

Açar sözlər: Azərbaycan ədəbi-bədii mühiti, mədəniyyətlərarası dialoq, multikulturalizm, 

tolerantlıq, sülh. 

Key words: Azerbaijani literary and artistic environment, intercultural dialogue, 

multiculturalism, tolerance, peace. 

Ключевые слова: азербайджанская литературная и художественная среда, 

межкультурный диалог, мультикультурализм, толерантность, мир. 
 

Bu gün Azərbaycan cəmiyyətində mədəniyyətlərarası dialoqda bir-birini tamamlayan, 

sistemli xarakter daşıyan siyasi xətt uğurla həyata keçməkdədir.  

Ölkə başçısının mədəniyyətlərarası dialoqa, multikulturalizmə, tolerantlığa verdiyi önəm 

ölkəmizin dünya miqyasında real elmi, mədəni, sosial müstəvidə inkişaf etməsinə zəmin 

yaratmışdır. Sözsüz ki, bu gün Azərbaycanda mədəniyyətlərarası dialoq ənənələrinin qorunub 

saxlanması, təbliği ilə bağlı Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti olduqca əhəmiyyətlidir. Fondun 

prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Vitse Prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın bu 
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istiqamətdə düşünülmüş, sistemli fəaliyyəti mədəniyyətlərarası dialoq mühitinin 

formalaşmasında mühüm vəzifələrdən biri kimi xüsusi yer tutur. Onun təşəbbüsü ilə keçirilən 

"Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi", "Qloballaşma şəraitində 

mədəniyyətlərin rolu", "Çoxmədəniyyətli dünyada sülh şəraitində birgə yaşama", "Azərbaycan - 

tolerantlıq məkanı" layihələri xüsusi əhəmiyyətə layiqdirlər.  

Dünya təcrübəsi göstərir ki, bütün müharibələrdən sonra xalqlar ölkədə yaşayış vəziyyətini 

nizama salmaq, mövcud münaqişəli vəziyyətləri soyutmaq üçün söz ustadlarının fəaliyyətindən 

geniş istifadə etmişlər. Onlar öz görüşlərində, məclislərdə hamını sülhə, həmrəyliyə çağırmışlar.  

Azərbaycanda mədəniyyətlərarası dialoq adi həyat tərzi kimi ta qədimdən mövcud 

olmuşdur. Ən qədim zamanlardan bizim ölkəmizdə müxtəlif xalqların nümayəndələri birgə 

yaşamış, burada dərin dostluq və qarşılıqlı əməkdaşlıq mühiti formalaşmışdır. Azərbaycan ədəbi 

mühitinin bütün dövrlərində bu özünü parlaq əks etdirmişdir. Bu səpgidə ilk təsəvvürə gələn dahi 

şair və mütəfəkkirimiz Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasıdır [1]. Bu əsər xalqların 

müxtəlif baxışlarının qiymətləndirilməsi baxımından tərtib edilmiş möhtəşəm sənət nümunəsidir. 

Əsərdə Çin qızının, Slavyan gözəlinin, Rum qızının, Hind, Xarəzm, Məğrib (Qərb) gözəlinin 

dilindən deyilmiş hekayətlər də ayrı-ayrı xalqların taleyinin ən maraqlı anları, ibrətamiz 

hadisələri sanki Azərbaycan nağıllarında olduğu kimi təqdim olunur. Nizami Gəncəvinin “Yeddi 

gözəl” poeması mədəniyyətlərarası dialoqun rolunu, yerini və əhəmiyyətini parlaq şəkildə 

nümayiş etdirir. Bu əsərdə milli mənsubiyyətindən və dini inancından asılı olmayaraq, 

ümumiyyətlə insana dərin ehtiram duyğuları ifadə olunmuşdur. İnsanı dəyərləndirmək ideyası 

həmin dövrlərdə yüksək inkişaf etmiş Şərq intibah mədəniyyətinə məxsus hallardan biri idi [2]. 

Humanizmin böyük carçısı Nizami Gəncəvi Şərq intibah ədəbiyyatının qüdrətli 

yaradıcılarındandır. Nizami Gəncəvi ilə yanaşı Şota Rustaveli, Əfzələddin Xaqani, Əbülqasim 

Firdovsi, Sədi Şirazi, Mövlana Cəlaləddin Rumi, Əmir Xosrov Dəhləvi, Əbdürrəhman Cami, 

Əlişir Nəvai, Əcəmi Naxçıvani, İbn Sina, Fərabi, Bəhməniyar, Əbdülqadir Marağayi və başqaları 

Şərqdə intibah mədəniyyətinin yaranmasında və inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş görkəmli 

simalardır [3]. 

İnsana onun milli-dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq dəyərləndirilməsi ideyası əsrdən-

əsrə inkişaf edərək müasir dövrdə cəmiyyətimizdəki vəhdətliliyin mühüm amillərindən birinə 

çevrilmişdir. XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış Hüseyn Cavidin 

əsərlərində eşqi-məhəbbət ideallaşdıraraq insanın və cəmiyyətin ən böyük dəyərlərindən biri 

səviyyəsinə qaldırılmışdır. Bu, Azərbaycan ədəbi mühitində mədəniyyətlərarası dialoq 

düşüncəsinin, ümumbəşəri baxışların ən yüksək zirvəsinə istiqamətlənmiş ideyadır. Burada 

inanclara qarşı etimadsızlıq yox, insanlığa böyük ehtiram öz əksini tapmışdır [4]. 

Böyük Azərbaycan yazıçısı Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərində ifadə olunan humanizm 

həmin dövrdə cəmiyyətimizdəki ictimai-mənəvi münasibətlərin aparıcı istiqaməti kimi 

qiymətləndirilə bilər. Ədibin “Kamança” pyesində humanizm yalnız qonşuluq münasibətləri, 

bütövlükdə insanlığın ən vacib keyfiyyətlərindən biri səviyyəsində təqdim olunmuşdur [5]. 

Görkəmli Azərbaycan dramaturqu Cəfər Cabbarlının, xalq şairi Səməd Vurğunun,  xalq 

yazıçısı Mirzə İbrahimovun yaradıcılıqlarında xalqlar dostluğu ideyası qarşılıqlı insan 

münasibətlərinin real bədii ifadəsi kimi qiymətləndirilmişdir. Yazıçıların insani münasibətlərdə 

dostluğu və birgəyaşayışı qorumaq və daha da möhkəmləndirmək ideyaları böyük ədəbiyyatın 

əsas çağırışlarından biridir [6]. 

Beləliklə, çoxəsrlik Azərbaycan ədəbi mühiti daim humanistliliyi uca tutmağı, 

birgəyaşayışa ehtiram bəsləməyi, cəmiyyətdəki münasibətləri tarazlamaqla dialoqa və həmrəyliyə 

əsaslanmağı təbliğ etmişdir. Bütün bunlar öz növbəsində, Azərbaycan ədəbi mühitində 

xalqımızın özəl milli dəyərləri ilə yanaşı, multikultural meyarları da özündə əxz etmişdir. 
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Əzərbaycan ədəbi-bədii mühiti cəmiyyətimizin inkişafında vəhdətliliyin rolunu daima 

aktuallaşdırmışdır. Bu səbəbdən Azərbaycanda mədəniyyətlərarası dialoqun əsas mənbələrindən 

biri onun ədəbi mühiti olmuşdur.  

Hazırda Azərbaycan cəmiyyətində müxtəlif xalqların nümayəndələrinin vahid ailədə dinc 

və yanaşı yaşayıb işləmələri ölkəmizin əsas mənəvi sərvətlərindən biri kimi qəbul eilmişdir. 

Azərbaycandakı möhkəm multikultural əsaslara malik olan tolerant mühit müasir inkişafın əsas 

göstəricilərindəndir. Bütün bunlara görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

haqlı olaraq multikulturalizmi ölkəmizdə “normal həyat tərzi” kimi yüksək qiymətləndirir və 

həmin istiqamətdə inkişafa dövlət səviyyəsində böyük dəstəyin olacağını vurğulamışdır [7]. Bu 

mənada Azərbaycan Respublikasında müasir dövrdə mədəniyyətlərarası dialoqa münasibətdə 

mövcud reallıqları məqsədyönlü dövlət siyasəti kimi, azərbaycançılıq ideologiyası üzərində 

qurulması ölkədəki bütün xalqların və etnik qrupların birliyini və həmrəyliyini təmin edir. 
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SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF INTERCULTURAL DIALOGUE IN THE 

AZERBAIJANI LITERARY AND ARTISTIC ENVIRONMENT 
 

Salimov Mahir Mahammadali 

Summary 
 

The article explains the roles of some representatives of the Azerbaijani literary and artistic 

environment in the context of intercultural dialogue, which became the life image of all the 

peoples inhabiting the territory of Azerbaijan. 

 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА В 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРНО- 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ 
 

Салимов Махир Магамедали оглы  

Резюме 
 

 В статье разъясняются роли некоторых представителей азербайджанской 

литературно-художественной среды в условиях межкультурного диалога, которая 

становилась жизненным образом всех народов, населяющих территории Азербайджана. 
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Xülasə: Həyata keçirdiyimiz araşdırma dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi 

yaradıcılığında ilk məsnəvi nümunəsi olan “Sirlər xəzinəsi” əsərində heyvanlarla bağlı 

hekayələrin öyrənilməsi ilə bağlıdır. Dünya ədəbiyyatında çoxsaylı variantlarda bədii əsərlərdə 

heyvanlarla bağlı mövzu və süjetlərə, şəxsləndirmədən istifadə olunmaqla yaradılmış təmsil 

nümunələrinə, eləcə də animalistik əsərlərə rast gəlmək mümkündür. Şərq ədəbiyyatında özündən 

sonra məktəb yaradan kalssiklərdən olan Nizami Gəncəvi yaradıcılığında da bu məsələlər bu və 

ya digər şəkildə ifadəsini tapmışdır. Şairin əsərlərində az sayda olsa da təmsillərə, heyvanlarla 

bağlı süjetlərə və s. rast gəlmək mümkündür. Bu baxımından daha xarakterik əsər isə “Sirlər 

xəzinəsi” poemasıdır. Tədqiqatımız zamanı əsərdəki heyvan surətləri (təmsillərdə) və ya heyvan 

və quş surətlərindən ədəbi priyom olaraq istifadəsinə xüsusi diqqət ayrılmışdır.  
 

Açar sözlər: Nizami, “Kəlilə və Dimnə”, təmsil, bəhrələnmə, nəsihət, hikmət, mənbə.  

Keywords: Nizami, "Kalila and Dimna", representation, benefit, advice, wisdom, source 

Ключевые слова: Низами, «Калила и Димна», басня, благо, совет, мудрость, 

источник. 
 

Məlumdur ki, yaşadığımız il Şərq ədəbiyyatı və fəlsəfi fikrinin dahisi, adını dünya 

ədəbiyyatının inciləri sırasına yazdıra bilmiş ədəbi nümunələrin müəllifi, Azərbaycan şairi 

Nizami Gəncəvinin (1141-1209) 880 illik yubileyi qeyd olunur. Ölkə başçısının müvafiq 

sərəncamı ilə rəsmiləşmiş “Nizami ili” çərçivəsində bütün respublikamızda silsilə tədbirlər 

keçirilir, Nizaminin əsərlərinin nəfis tərtibatda nəşrləri reallaşır, bir-birindən maraqlı məqalə, 

monoqrafiya və digər elmi araşdırmalar elmi ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılır. Ötən onilliklərdə 

də (xüsusilə əvvəlki yubiley illərində) aparılan çoxsaylı tədqiqatları da nəzərə alsaq, Nizami 

yaradıcılığı haqqında fikir söyləmək olduqca məsuliyyətlidir. Digər tərəfdən də Nizami 

dünyasının genişliyi hələ uzun illər boyunca tədqiqat üçün material verməklə bərabər, 

tədqiqatçıdan yüksək nəzəri hazırlıq tələb edir. Nizami Gəncəvinin əsərləri də digər ədəbi 

nümunələr kimi öz-özlüyündə təhlilə cəlb olunmalı olan ədəbi fakt kimi qiymətləndirilə bilməz. 

Keçən əsrin ortalarından başlayaraq Nizamişünaslıqda şairin yaradıcılığında ənənə və novatorluq, 

Nizami yaradıcılığının folklor qaynaqları, Nizami və klassik Şərq ədəbiyyatı və fəlsəfi fikri və s. 

mövzular fərqli tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiş, aparılan tədqiqatlar yeni-yeni tədqiqatlar 

üçün mənbə rolunu oynamış, bəzən yenilərinin yaranması üçün rəvac vermişdir. 

Məqalədə araşdırılan “Sirlər xəzinəsi” poemasında heyvanlarla bağlı hekayətlər” mövzusu 

da Şərq nəsihət ədəbiyyatı nümunələri, xüsusilə “Kəlilə və Dimnə”nin Nizami yaradıcılığına 

təsirinin araşdırıldığı bir çox tədqiqatlarda diqqətdə saxlanmışdır. Lakin Nizaminin təmsil 

janrında nümunələrə yer verdiyi “Sirlər xəzinəsi” poemasında heyvanlarla bağlı hekayələri 

təmsillərlə məhdudlaşdırmaq doğru olmazdı. Bu baxımdan məqalədə poemada yer alan təmsillər, 

heyvanlarla bağlı digər hekayətlər və heyvanlarla bağlı deyimlər şəklində fərqli istiqamətlərdə 

təqdimat aparmağı məqsədəuyğun hesab edirik. 

Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poemasında altıncı – “Ovçu ilə itin və tülkünün 

hekayəti”, səkkizinci – “Meyvəsatanla tülkünün və cibkəsənin hekayəti” və iyirminci – “Bülbül 

ilə qızılquşun dastanı” adlı üç təmsil yer almışdır. Məlumdur ki, alleqorik əsərlər insanlara aid 

müəyyən xarakter sifətlər və ya davranışıların heyvanların (və ya bitkilər, cansız əşyalar, təbiət 
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qüvvələri, mücərrəd məfhumlar və s.) üzərinə köçürülmə yolu ilə yaradılır. “Ovçu ilə itin və 

tülkünün hekayəti” alleqorik hekayəsində də bütün təmsillərdə olduğu kimi hiyləgər, fürsətcil 

tülkü obrazına rast gəlirik. Bir zamanlar ovçunun itinin qorxusundan ona yaxın düşməyə cürəti 

çatmayan tülkü köpəyin yoxa çıxması ilə cürətlənir, fürsətdən istifadə edərək ovçunun pis 

günündə ona daha çox zərbə vurmağa çalışır. Lakin təminli ovçu qaranlıq gecələrdən sonra işıqlı 

sabahların gələcəyinə, qəmin yerini sevincin tutacağına əmindir: 

Ey tülkü, şad olma ki, mənə dağ çəkdi fələk, 

Hələ sənintək şikar əlimə çox düşəcək. [4, səh. 123] 

Nizaminin bu hekayədə qarşıya qoyduğu məqsəd tülkünün riyakarlığı, köpəyin sədaqəti 

kimi qəbul olunmuş ehkamları təkrar etmək yox, hər kim olursa-olsun bir mövqeyə, bir əqidəyə 

sadiq qalmaq və əminlik məsələsini önə çəkməkdir. 

“Meyvəsatanla tülkünün və cibkəsənin hekayəti”ndə də qarşımıza tülkü çıxır, lakin bu 

tülkü əvvəlki hekayətdəkindən fərqlənir, onu baqqal əhilləşdirmişdir və köpəklər kimi onun 

malını qoruyur. Nizami burada çox incə bir şəkildə əsil-zat məsələsinə də toxunur, tülkü köpək 

qədər sayıq deyil, bu isə sonda ona gətirib çıxarır ki: 

Keşikdə duranların qorxuludur yatmağı, 

Ya başı əldən gedər, ya başından papağı. [4, səh. 136] 

“Sirlər xəzinəsi” poemasındakı son hekayə “Bülbül ilə qızılquşun dastanı” bütün janr 

xüsusiyyətlərinin diqqətə alınması ilə təmsil janrına aid edilə bilər. Eyni zamanda onu da 

vurğulamaq yerinə düşər ki, Şərq ədəbiyyatında bu təmsilin fərqli variantlarına xeyli nümunələr 

gətirmək olar.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Nizami bu poemasında təmsillə yanaşı, poemaya daxil olan 

hekayətlərdə bir sıra başqa məqamlarda da heyvan surətlərinə müraciət etmişdir. Belə 

hekayətlərdən biri tədqiqatçıların tez-tez müraciət etdikləri “Adil Nuşirəvan ilə vəzirin 

hekayəti”ndə mətnə iki quşun “söhbəti”ni daxil etməklə maraqlı bir ədəbi priyomdan istifadə 

etmişdir. Qanlı, dağıdıcı müharibələrə etirazını bildirmək, hökmdarı müharibələrdən çəkindirmək 

istəyən ağıllı vəzir guya bayquşların söhbətini hökmdara çatdırmaqla məqsədinə nail olmağa 

çalışır. Doğrudan da, əsərdə bayquşlar haqqında hissə yer almışdır, lakin burada onları ayrıca 

surət kimi təhlil etmək məqsəduyğun deyil. Oxşar hallara poemaya daxil olan “Firidun şahın 

ceyran ovu hekayəti” və “İsa peyğəmbərin hekayəti”ndə də rast gəlirik. İlk hekayədə Firidun 

şahın nə qədər cəhd etsə də, ceyranı vura bilməməsi (qəzavü-qədərin qaçılmazlığı ideyası), 

ikincidə isə İsa peyğəmbərin hamının iyrəndiyi və lənətlədiyi it ölüsündə yaxşı nələrsə görməsi 

(yadaılanların mahiyyətində gizli olan məziyyətləri bəsirət gözü ilə görmək ideyası) nəql olunur. 

Buradakı ceyran və köpək də obraz kimi səciyyələndirilib təhlil oluna bilməz, onlar yalnız 

hadisələrin mahiyyətinin açılması üçün vasitə rolunda çıxış edirlər. Bir məqamı da qeyd etmək 

yerinə düşərdi ki, “”Qarşında deyildimi dilsiz-ağızsız heyvan?” deyən şair “dilsiz-ağızsız” 

heyvanların insanların öz əyləncəsi naminə məhv edilməsinə etirazını da bildirmiş olur. [4, səh. 

129] 

Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poemasında çox sayda heyvanlarla bağlı deyimlər də 

yer almışdır: 

... Hər eşşək çəkə bilməz İsa yükünü [4, səh. 107]; 

Kərgədan fil boynunu parçalar, düşsə eşqə, 

Ölü bir çəyirtkəni zorla çəkər qarışqa. [4, səh. 107]; 

Şir başından üstündür burda itin ayağı. [4, səh. 122]; 

Arını məhv eyləyən öz şəhdi, öz balıdır. [4, səh. 164]; 

Çöl quşları bilir ki, balıqların bəlası 

Gümüş pullarındadır, pullar ovun aynası. [4, səh. 164]; 
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Xoruz banlar, sanar ki, odur açan səhəri... [4, səh. 204] və b. 

Beləliklə, tədqiqat zamanı əldə etdiyimiz nəticəni qısaca olaraq aşağıdakı şəkildə 

ümumiləşdirə bilərik: 

- Nizaminin “Sirlər xəzinəsi” poemasında heyvanlar haqqında hekayətlərin xarakteri 

müxtəlifdir; 

- Nizaminin təmsillərində Şərq nəsihət ədəbiyyatının şah əsərlərindən olan “Kəlilə və 

Dimnə”nin təsiri duyulmaqdadır; 

- Heyvanlarla bağlı hekayələr dünya ədəbiyyatında olan bu qəbildən olan ən yaxşı 

nümunələrlə müqayisə oluna bilər; 

- İstər şəxsləndirmədən istifadə olunmuş, istərsə də digər hekayətlərdə şairin məqsədi 

diqqəti heyvanlara yönəltməklə bağlı deyil, heyvanlar insanlara aid müxtəlif xarakter cəhətlərin 

çatdırılması üçün bir vasitə rolunda çıxış edir; 

- Bu əsərlərdə şair heyvanlara qarşı mərhəmət və sevgisini də dilə gətirir və s. 
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NARRATIONS IN RELATION WITH ANIMALS IN NIZAMI GANJAVI'S POEM 

‘’TREASURE OF SECRETS’’ 
 

Aliyeva Pakiza Israil 

Summary 
 

The research we carried out is related to the study of narrations in relation with animals in 

the ‘’Treasure of Secrets’’, the first example of the work of the great Azerbaijani poet Nizami 

Ganjavi. In many variants of world literature, it is possible to find themes and plots related to 

animals in works of art, examples of fables created using personalization, as well as animalistic 

works. These issues are also expressed in one way or another in the works of Nizami Ganjavi, 

one of the classics who created a school after him in Eastern literature. Although a small number 

of fables and animal plots and etc. can be found in the poet's works. A more characteristic work 

in this regard is the poem ‘’Treasure of Secrets’’. During our research, special attention was paid 

to the use of animal characters (in fables) in the work or animal and bird characters as a literary 

method. 

 

РАССКАЗЫ СВЯЗАННЫЕ С ЖИВОТНЫМИ В ПОЭМЕ НИЗАМИ 

ГЯНДЖЕВИ “СОКРОВИЩНИЦА ТАЙН” ОБЗОР 
 

Алиева Пакиза Исраил кызы 

Резюме 
 

Осуществленное нами исследование связано с изучением историй о животных в 

произведении великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви “Сокровищница тайн”, 
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ставшем первым образцом двустишия в его творчестве. В мировой литературе в 

многочисленных вариантах можно встретить темы и сюжеты о животных в 

художественных произведениях, примерах басен, созданных с использованием без 

персонализации, а также анималистические произведения. В той или иной форме эти 

вопросы нашли свое выражение и в творчестве Низами Гянджеви из классиков, 

создавшего после себя школу в восточной литературе. В произведениях поэта, хотя и в 

небольшом количестве, но можно встретить басни, сюжеты связанные с животными. С 

этой точки зрения более характерным произведением является поэма “Сокровищница 

тайн”. В ходе нашего исследования особое внимание было уделено использованию 

образов животных в произведении (в баснях) или образов животных и птиц в качестве 

литературного приема.  

 

 

 

KLASSİK  HUMANİZM  NƏZƏRİYYƏSİ  NİZAMİ YARADICILIĞINDA   
 

Musayeva Kafiyə Rəşid qızı  

Gəncə Dövlət Universiteti  
 

Xülasə: Xalqımızın  böyük oğlu bədii və fəlsəfi fikrimizin nurlu əbədiyyətini yaradan 

Nizami Gəncəvi yalnız Azərbaycan xalqına deyil, həm də bütün bəşəriyyətə mənsub 

sənətkarlardandır. Dahi şairin serlərində böyük ustalıqla tərənnüm edilən istək və arzular 

məhəbbət, insanpərvərlik, ədalət, hünər, cəsarət və mərdanəlik, səbr və təmkin bəşər övladına 

məxsus insani hiss və duyğulardır ki, Nizami onları bütün əsərlərində vəsf etmişdir. Şairin 

poemalarını oxuyarkən istər-istəməz onun insana, insanın ucalığına veridiyi qiymətdən heyrətə 

gəlməmək mümkün deyildir. Nizami insanı yer üzünün əşrəfi sanırdı.  
 

Açar sözlər: fəlsəfi fikir, bəşəriyyət, humanist, düşüncə,  təfəkkür, yaradıcılıq, ustalıq 

Ключевые слова: философская мысль, человечность, гуманист, мысль, мышление, 

творчество, мастерство 

Key words: philosophical thought, humanity, humanist, thought, thinking, creativity, 

mastery 
 

Xalqımızın  böyük oğlu bədii və fəlsəfi fikrimizin nurlu əbədiyyətini yaradan Nizami 

Gəncəvi yalnız Azərbaycan xalqına deyil, həm də bütün bəşəriyyətə mənsub sənətkarlardandır. 

Dahi şairin serlərində böyük ustalıqla tərənnüm edilən istək və arzular məhəbbət, insanpərvərlik, 

ədalət, hünər, cəsarət və mərdanəlik, səbr və təmkin bəşər övladına məxsus insani hiss və 

duyğulardır ki, Nizami onları bütün əsərlərində vəsf etmişdir. Şairin poemalarını oxuyarkən istər-

istəməz onun insana, insanın ucalığına veridiyi qiymətdən heyrətə gəlməmək mümkün deyildir. 

Nizami insanı yer üzünün əşrəfi sanırdı. 

Nizami  humanizmi  İsgəndər  kimi  bir obrazı  dünya  mədəniyyətinə  bəxş  etmişdir. Şair  

İsgəndərin yüksək  insani  keyfiyyətini  açmaqla  onu  bir  nümunə  kimi  dünya  şahlarına  

göstərmək  istəmişdir.  Dünyaya  ağalıq  etmək  iddiasında  olan  fateh  İsgəndər  Nizaminin  

qələmi  ilə   tərbiyə  olunur, ədalət  səsini aləmə  yayaraq   zülm, nadanlıq  və  bədxahlıqla  

mübarizəyə  qalxır, fəth  etdiyi  ölkələrin xalqları  arasında  haqqın, ədalətin  bərpasına  hökm  

verir. Artıq, İsgəndərin  müharibələri  işğalçılığa   deyil, sülhə, əmin – amanlığa xidmət  edir. 

Nizami  bütün poemalarında  elmin  təntənəsini, alimin  yüksək  yerini  tərənnüm  etmişdir. 

“İsgəndərnamə”  poemasında  isə  bu  gözəl   idealın çiçəklənməsi  xüsusi  rövnəq   tapmışdır. 
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Şair   ağlın təntənəsinə , qələbəsinə  nail  olmaq  üçün elmə, biliyə  sahib  olmağı lazım  bilir, 

təlqin  edirdi. 

Təsadüfi  deyildir ki, dahi  mütəfəkkir ideal  hökmdar obrazını yaradarkən  onu  elm, alim  

hamisi  kimi   qələmə  almışdır.    

Ağıl hər  bir sirrə  yol  tapsın deyə, 

O verdi  fikrini  elmə, biliyə. 

Əmr  etdi   verildi  belə  bir  fərman: 

Alimdir  gözümdə  ən  əziz  insan. 

Elmlə, hünərlə - Başqa  cür  heç kəs, 

Heç  kəsə  üstünlük  eyləyə  bilməz. 

Rütbələri  içində  seçilir  biri, 

Hamıdan  ucadır  alimin  yeri.[3] 

Şair  cəmiyyətin inkişafı  üçün, insanların  formalaşması, həyatın  yaxşı  mənada  dəyişməsi 

üçün  elmin  zəruriliyini, vacibliyini  gələcək  nəslə çatdırmağı  öz  humanist  borclarından  hesab  

edirdi. Şairin  antik  yunan  mədəniyyətinin  ölməz  şəxsiyyətlərinin parlaq  obrazlarını  yaratması 

da  məhz  bu ali  məqsəddən  irəli  gəlirdi. 

Bağlı  bir  qapıya  açar  axtarsan, 

Ancaq alimlərdə  axtar, taparsan. 

Mərdlərin  qan tökən qılıncı, bəli, 

Alim  tədbirilə  olar  kəsərli. 

Xeyirxahlıq  carçısı  olan şair  hər kəsi  ayrılıqda  cəmiyyətin  ümumi  inkişafına  təkan  

verən  nəcib  əməllərə  xidmət  etməyə  çağırmışdır: 

Çalış  öz  xalqının  işinə  yara, 

Geysin  əməlinlə  dünya  zər, xara. 

Nizaminin  humanist nəzəriyyəsinin  tərkib  hissələrindən  biri  də  əməksevərlik  təlimidir. 

əməyin  tərənnümü və  təbliği  sözün ən  yüksək  mənasında  Nizami  poeziyasında  öz  yüksək  

poetik  əksini  tapmışdır: 

Hər  halda  sən  çalış, həyat  əməkdir, 

Cənnət  kahılığı  nəyə  gərəkdir. –  

deyən  şair  əməyin  insan  həyatındakı həlledici  rolunu bir  filosof təfəkkürü  ilə  

mənalandırır.  Şairə  görə insan  təbiətin mərhəmətinə  sığınmalı ondan  səxavət ummamalıdır. 

İnsan – öz  gücü  ilə  təbiətin naz – nemətlərindən  bəhrələnməli, təbiətə  insan  hərarəti, insan 

nəfəsi  gətirməlidir. 

Zəhmətlə  açarsan  bağlı  tilsimi, 

Açsan, xəzinə  çıxar  aydın  gün  kimi. 

Ölməz  şair  insanı  düşünməyə  çağırır. İnsan şüurunu  dayanmaz, arasıkəsilmə fəaliyyətə 

ruhlandırır: 

O  şey ki, bizlərə  lap  aşikardır, 

Onda  da gizli bir  xəzinə vardır.[1] 

Əməksevər  şairin  təbiətində bütün  həyatı  boyu  iki  xüsusiyyət – ağıl  və  zəhmət  vəhdət  

təşkil  etmişdir. O,  heç  vaxt keçirdiyi  həyəcanlardan, yuxusuz  gecələrdən, axtarışlardan  

yorulmamışdır. Xalqın  səadəti  naminə  daha  çox  yazmaq, yaratmaq  eşqilə  çalışmışdır. 

Nə  qədər  çəkməyib  yuxu  gözümə, 

Əməyi  eyləyim  sənət  özümə. 

Nizami  poemalarında  qaranlığı  işıqlandırmaq, zülmətə nur  çiləmək  kimi  bədii  amalı 

həll  etmək  istəmişdir. Ülvi  hisslərin  tərbiyəedici  məzmunu  açmaq  şairin  poetik  məqsədi 

olmuşdur. Onun  humanist  dünyasında  gəncliyi xeyirxah  əməllərə  qanadlandıran  ən  ali  
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hisslərdən  söhbət  açılır, insan  xarakterinin  ən  ümdə  məziyyətləri  təlqin  və tərənnüm olunur. 

Nizamiyə  görə  şəxsiyyətin yüksək mənəvi keyfiyyətlərinin  formalaşması  onun hərtərəfli və  

ahəngdar inkişafının çox  mühüm  bir  cəhətdir. 

Varkən  sağlıq  əldə, cavanlıq  əldə, 

Sənindir  hər  murad, hər  xoş  əməl də. 

Dünyada  keçməsin  boş  cavan çağın,  

Yol get  ki, güclüdür  indi  ayağın.[2] 

Şairin  yaratdığı  və   irəli sürdüyü belə  fikirlər  onun kamil  insan  haqqındakı təliminin 

əsas  şərtlərindəndir. Şair  öz  oğluna  nəsihət  edərkən  üzünü  bütün  gənclərə  tutmuş, bütün  

gəncliyi  tərbiyələndirmək  istəmişdi. 

Ucalmaq  istəsən  bir  kamala çat, 

Kamala  ehtiram  göstərər  həyat ... 

Səadət  kamalla yetişir  başa, 

Xalqa  hörmət  elə, ədəblə  yaşa. 

Göründüyü  kimi, Nizami  gəncliyi həyatın  tələbi  ilə  ayaqlaşmağa, səsinə  səs  verməyə  

ruhlandırır: 

Bu  dunya  səsiylə səsləşənindir, 

Dövranla  düz  gəlsən  dövran  sənindir. 

Və ya  

İnsana  arxadır  onun kamalı, 

Ağıldır  hər  kəsin  dövləti, malı. 

Klassik  humanizm  nəzəriyyəsi  Nizami yaradıcılığında  ən  gözəl  bədii  təcəssümünü 

tapmışdır.  

Nizaminin  Şərq  ədəbiyyatına  gətirdiyi yeniliklərdən, kəşflərdən biri  də  poemalarında  

yaratdığı  möhtəşəm qadın  obrazlarıdır. Qadını  həmişə cəmiyyətin tam ləyaqətli bir  üzvü  kimi 

görməyi  arzulayan  böyük  şair tarixdən  aldığı  qadın  obrazlarını öz  humanist  ideyaları  

baxımından  əbədiləşdirmiş. 

Nizami  ideyaları  tarixin  keşməkeşli, qanlı – qadalı  günlərindən  keçib  bu  günümüzə  

qədər  gəlmişdir. Bu ideyalar  zaman  keçdikcə  yaşayacaq, hər  yeni  nəsl  Nizami  

yaradıcılığının açılmamış  cəhətlərini  kəşf  edəcəkdir. 

Nizaminin  tükənməz  söz  xəzinəsi  əbədidir, ölməzdir, çünki   dahi   şair   elə  müqəddəs  

fikir  və  arzuları, elə  böyük  duyğuları  əks  etdirmişdir  ki,   nə  qədər  bəşər  mədəniyyəti  

mövcuddur, onlar  da  yaşayacaqdır. 

Nizamiyəm,  xəyala  dönənin biriyəm mən, 

Həyəcanlı  sözümlə  əbədi  diriyəm mən. [4] 

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında biliyə, elmə, ağıla, özlərinə məxsus  müdriklik, 

yığcamlıq  və aydınlıqla  yüksək  qiymət  verən  dühalarımız  vardır. Dahilərimiz  mərifət, bilik  

və  əxlaqın  nəfisliyini  özündə  cəmləşdirən, zəkaları  tərbiyə  edən, saf  mənaları  

qiymətləndirən,  gözləri  açan, yeri  gəldikcə  ibrət  dərsi  verən  hikmətli  fikirlərə  öz  

əsərlərində  daha  geniş  yer  vermişlər. Dahi  Nizaminin  hərtərəfli  bilik  xəzinəsi  olan, poetik  

yaradıcılığında  biliyi  qiymətləndirən  istənilən qədər  hikmət  və aforizmlər  vardır. 

Bilikli  adamlar  uzağı  görər, 

Cahidin  zəhməti  hədərdir, hədər. 

Nizami  bəşər  taleyini  düşünən böyük  humanist  şair  idi.  Onun  əsərlərində insana 

qayğıdan doğan bir  təəssüf vardır. Şairə görə insan özünə mənəvi - əxlaqi  kamillik  tələbləri 

baxımından  nəzrət etməli, xetirxh  və nəcib  əməllərlə yaşamalıdır. Nizami ensiklopedik biliyə 

malik, dünya elmlərindən xəbərdar olan  bir  şəxsiyyət idi. O, deyirdi: “söz – fikir  həqiqət  və  
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gözəlliyin ifadəsidir. Insanın  mənəvi - əqli  inkişafına  kömək göstərir. Söz – bilik, elm 

mənbəyidir, yaxşı  söz  insanlara xeyirxhlıq təlqin  edir, şərlə mübarizənin yolların öyrədir.” [5] 

Nizami  qələmini  qılınca  bənzədirdi. Istəyirdi ki, öz  sözləri ilə oxucuların ruhunu, əqlini 

oxşasın, şəri, bədxahlığı  pisləsin, xeyirxahlığın gözəlliyindən söhbət  açsın. Nizami  elə söz  

deməyə  çağırırdı ki, insanlar ondan xeyir görsün. Bu  sözlər intibah dövrünün  mütərəqqi, bəşəri  

ideyalarının  tərənnümünə  yönəldilsin. 

Yer  üzünə incini  sözlə açıbdır  qələm,  

Kainatın gözünü sözlə  açıbdır qələm. 

Söz  hər  yerdə hakimdir, hamıdan başda odur, 

Dünyanın sərvətidir, inci, qaş – daş  da odur. 

 

Tacidar  tac sahibi  sözü  sanıb  cahanda, 

Ariflər söz qədrini sözlə  açıb  cahanda. 

Mütəfəkkir şair  cəmiyyətin inkişafı  üçün  insanların formalaşması, həyatın yaxşı mənada  

dəyişməsi  üçün elmin və mədəniyyətin  inkişafını  zəruri hesab edirdi. Şairə görə insan, cəmiyyət 

yalnız  elmlə  inkişaf  edər, mədəniyyətlə  yüksələ bilər. 
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КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГУМАНИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ 
 

Мусаева Кафия Рашидовна 

Резюме 
 

Великий сын нашего народа Низами Гянджеви, создавший сияющую вечность нашей 

художественной и философской мысли, является одним из художников, принадлежащих 

не только азербайджанскому народу, но и всему человечеству. Желания и стремления, 

искусно воспетые в секретах великого поэта, - это человеческие чувства и эмоции любви, 

человечности, справедливости, отваги, отваги и отваги, терпения и сдержанности, которые 

Низами описывал во всех своих произведениях. Читая стихи поэта, невозможно не 

удивиться тому, какое значение он придает человеку, величию человека. Низами считал 

человека честью земли. 

 

CLASSICAL HUMANISM THEORY IN NIZAMY’S CREATIVE 
 

Musayeva Kafiya Rashid 

Summar 
 

The great son of our people, Nizami Ganjavi, who created the radiant eternity of our artistic 

and philosophical thought, is one of the artists belonging not only to the people of Azerbaijan, but 

also to all mankind. The desires and aspirations skilfully sung in the secrets of the great poet are 

the human feelings and emotions of love, humanity, justice, courage, bravery and courage, 

patience and restraint, which Nizami described in all his works. While reading the poems of the 

poet, it is impossible not to be amazed by the value he places on man, on the greatness of man. 

Nizami considered man the honor of the earth. 
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NİZAMİ VƏ SER UİLYAM OUSLİ: AZƏRBAYCAN-İNGİLİS ƏDƏBİ 

ƏLAQƏLƏRİNDƏ YENİ SƏHİFƏ 
 

İsmayilov Mayıl  Yolçu  oğlu 

Filologiya  üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, əməkdar müəllim 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 
 

Xülasə: Məşhur ingilis şərqşünası Ser Uilyam Ousli Şərq ədəbiyyatı haqqında bir çox 

kitablar müəllifidir. Onun Nizami “Xəmsə”si ilə bağlı fikirləri mütəxəssislər tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilmişdir. Müxtəlif Şərq dillərində yazılmış 731 əlyazma toplusundan ibarət 

kolleksiyası əsil xəzinə hesab olunur. Kolleksiyadakı poeziyaya aid 65 əlyazmadan 27-si 

Nizamiyə aiddir. 
 

Açar sözlər: Nizami, Ser Uilyam Ousli,  Xəmsə, əlyazma, şərqşünas, ədəbi əlaqələr 
 

XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəllərində İngiltərədə Şərq ədəbiyyatına, o sıradan Nizami 

Gəncəvi yaradıcılığına, ayrıca “Yeddi gözəl” poemasına dair maraqlı tədqiqatlar Ser Uilyam 

Ouslinin adı ilə bağlıdır. Başqa sözlə, Şərq ədəbiyyatının öyrənilməsi, toplanması, tərcümə edilib 

Avropada yayılması  sahəsində qədim ingilis zadəganları nəslindən olan Ser Uilyam Ouslinin 

xidmətləri böyükdür.  

Edinburq, Qottiengen, Amsterdam Kral cəmiyyətlərinin fəxri üzvü, Rostok Universitetinin 

fəlsəfə doktoru, Kəlküttə Asiya Cəmiyyətinin, Nyukastl ədəbiyyat və fəlsəfə cəmiyyətinin həqiqi 

üzvü olan Uilyam Ouslinin ilk elmi çalışması “Persian Miscellanies: an Essay of facilitate the 

Reading of Persian Manuscripts...” (Fars almanaxı: Fars əlyazmalarının oxunmasını 

asanlaşdırmaq üçün Esse...) 1795-ci ildə Londonda çap olunmuşdur [3].   1810-1814-cü illərdə 

Böyük Britaniyanın İranda səfiri olmuş kiçik qardaşı Qore Ouslinin şəxsi katibi işləyən U.Ousli 

1810, 1811 və 1812-ci illərdə Şərq ölkələrini, o sıradan Azərbaycanı gəzmiş və üç cildli “Travels 

in Various Countries of the East, more particularly Persia” (Şərq ölkələrinə, o sıradan İrana 

səyahət) kitabını yazmışdır. Kitabın 455 səhifədən ibarət birinci cildi 1819-cu ildə, 554 səhifədən 

ibarət II cildi 1821, 600 səhifədən ibarət III cildi isə 1823-cü ildə nəşr olunmuşdur. [4]  

U.Ousli başqalarını təkrar etmək yolu ilə getmir, şərq haqqında yazılmış kitablara tənqidi 

yanaşır, onların səhvlərini düzgün əsaslandırmağı bacarır. O, kitabın girişində yazır: “...Artıq 

ərəb, fars və türk əsərləri çap olunmuşdur və hər bir şərqşünasın əlində vardır. Mənim istifadə 

etdiyim parçalar isə yenidir. Mən bilərəkdən oxucuya elə Şərq əsərləri təqdim edirəm ki, onlar 

indiyə kimi mətbuatda dərc edilməmişdir”. [4,s.IX]  

Azərbaycan sözünün etimologiyasından tutmuş, Azərbaycan xalqının təşəkkülü, adət və 

ənənələri, şəhərləri, ədəbiyyat və mədəniyyəti haqqında kitabda zəngin material vardır.  

Kitabın üçüncü cildinin “Tehranda ikinci igamətgah, Təbrizə səfər” adlı XVIII fəsli 

Azərbaycana həsr edilmişdir. U.Ousli həmin fəsildə Azərbaycan şairlərindən Xaqani və Fələki 

Şirvani yaradıcılığından söz açır, onların qəbirlərinin Təbrizdə olduğunu söyləyir.  

Kitabda Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı ilə bağlı ayrıca qeydlər verilir, dahi mütəfəkkirin 

ayrı-ayrı poemalarından nümunələr gətirilir və araşdırılır. U.Ouslinin Nizami Gəncəvi 

yaradıcılığından böyük məftunluqla söz açması, onu “on ikinci əsrin şöhrətli şairi” adlandırması, 

Şərq ənənələrindən danışarkən onun əsərlərindən geniş istifadə etdiyini yazması şərqşünas alimin 

maraq dairəsini dəqiq ifadə edir.  

Birinci cildin 59-cu qeydində U.Ousli Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poeması 

haqqında danışır, Fərhadla Şirin arasındakı məhəbbətə həsr edilmiş çoxlu əsərlər yazılması 

barədə məlumat verir. Şərqşünas alim Fərhadın şücaətini, qəhrəmanlığıni böyük sevgi ilə 

ingilisdilli oxuculara çatdırır. [4, s.235]  
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U.Ousli  “İsgəndərnamə” haqqında da məlumat verir, kitabın ikinci cildində isə belə yazır: 

“Leyli və Məcnun” Ser U.Cons tərəfindən Şərqin “Romeo və Culletta”sı adlandırılmışdır”. [4, 

s.55]  

“İsgəndərnamə” poemasını yazarkən Nizaminin müraciət etdiyi mənbələr araşdırılır, 

poemanın Avropa dillərinə tərcümə edilmədiyi göstərilir. Sonra U.Ousli yazır: “...çap olunmuş 

nüsxəsinə rast gəlməmişəm, ancaq inanıram ki, naşirlər mətn seçərkən əla nüsxələrə müraciət edə 

bilərlər. Mənim kolleksiyamda onlardan ikisi qədimliyinə görə xüsusilə qiymətlidir (biri 1365, 

digəri isə 1437-ci ildə köçürülmüşdür)”. [4, s.43]  

Kitabda U.Ousli Nizami poemalarının mənbələrindən tez-tez söz açır,  “Yeddi gözəl”də 

şairin  “Kitabın yazılması səbəbi” fəslindəki:  

Buxari bə Təbərənin əlyazmalarını...  

Hamısını bir kisəyə yığdım.  

Bütün bunların hamısını qələmə alıb,  

(Kitaba) başlıq (ünvan) seçdim- [1, s.26] 

beytlərinə əsaslanaraq Nizaminin Təbəri əsərlərindən bəhrələndiyini yazır. [4, s. 558]  

U.Ousli  Nizami poemalarının qəhrəmanları ilə bağlı ayrı-ayrı epizodların xalq arasında çox  

məşhur olduğunu qeyd edir və İsfahanda hazırlanan sandıqçaların üstünə İran miniatür sənəti 

üslubunda maraqlı şəkillər çəkilməsindən hərarətlə danışır. “Yeddi gözəl”in  motivləri əsasında 

daha çox şəkillər çəkildiyini göstərərək yazır: “Ümumi mövzularda döyüş və ov səhnələri geniş 

yer tutur”.[4, s.63]   

U.Ousli İran dövlətinin tarixinə nəzər salır və Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasında 

“Quraqlıq ilinin təsviri və Bəhramın şəfqəti” fəsli üzərində dayanır. IV əsrdə Bəhramın şahlığı 

dövründə onun nemət və nəvazişlə rəiyyəti ölümdən qoruması, xalqın asudə yaşaması, əhalinin 

sayca çoxalıb çöllərdə, dağlarda imarət tikmələri, onlar haqqında Nizaminin təsvirləri alimin 

diqqətini cəlb edir və o, fikrini əsaslandırmaq üçün aşağıdakı beytləri nümunə gətirir:  

Eşitdiyimə görə, İsfahandan Reyədək  

Evlər və binalar qamışlar kimi bir-birinə sarmaşdı.  

Əgər bir kor istəsəydi, damların üstü ilə  

Reydən İsfahana gedə bilərdi. [1, s. 94]  

Həmin beytlər ingiliscə tərcümədə belə səslənir: “Eşitmişəm ki, İrandan Reyə kimi evlər 

qamışlar kimi o qədər yaxın idilər ki, bir kor istəsəydi bir evin damından o birinə keçməklə 

Reydən İsfahana gedə bilərdi”. [7, s.114] U.Ousli tərcümə ilə yanaşı həmin beytlərin farscasını da 

kitabına salmışdır.  

U.Ousli  Nizaminin  “Yeddi gözəl” poeması, poemanın həsr edildiyi Sasani şahı Bəhramın 

səxavəti və şücaəti haqqında fikirlər söyləyir, poemadan gətirdiyi parçalarla fikrini təsdiq etməyə 

çalışır. O, Bəhramın səxavətindən danışarkən yazır: “Nizami romantik poeması “Həft peykər”də 

deyir ki, Bəhram (bizim yazıçılar bu hökmdarın adını Varnes və Varanes kimi verirlər, əslində 

Pəhləvi dilində onun adı Varharandır – U.Ousli) öz sevimli şahzadə xanımları üçün yeddi saray, 

yeddi gümbəz tikən memar Şidəyə Amül şəhərini hədiyyə verdi”. [7, s.304]  

Şidəni şad etmək üçün Bəhram  

Babək (Amül- M.İ) şəhrini bütünlüklə Şidəyə bağışladı. [1, s.124]  

Göründüyü kimi, U. Ousli tarixi faktlardan danışanda belə orijinala müraciət edir və 

Nizami beytlərində ifadə olunan fikri dəqiqliklə verməkdən başqa, həm də onlara şərh yazır. 

1810-1815-ci illərdə U.Ousli həmçinin müxtəlif Şərq dillərində yazılmış əlyazmaları 

toplayır və 1831-ci ildə 731 əlyazmadan ibarət “Cataloque of Several Hundred Manuscript 

Works in Varions Languages (Müxtəlif Şərq dillərində yazılmış yüzlərlə əlyazma kataloqu”)nu 

çap etdirir. [2] 
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Kataloqdakı əlyazmalar 22 başlıq altında ümumiləşdirilmişdir. Farsdilli poeziyaya aid 

əlyazmaları əhatə edən 65 topludan 27-si Nizami əlyazmalarıdır. Uilyam Ousli hər bir əlyazmada 

yer alan əsərin müəllifi haqqında qısa məlumat verməklə qalmır, əsərlə bağlı şərh yazır, neçənci 

əsrdə, hansı xətlə köçürüldüyünü və hətta kağızın rəng çalarını belə qeyd edir. 

Kitaba yazdığı müqəddimədə Ser Uilyam Ousli hər bir əlyazmada toplanmış cildlər ayrı 

ayrılıqda təsvir etməməyin bir səbəbini də belə izah edir: “Bütün Şərq kolleksiyaları, xüsusi ilə 

də Fars əlyazmaları, bir-biri ilə əlaqəsi olmayan müstəqil əsərlərdən ibarət olaraq təkrar-təkrar bir 

əlyazmaya toplanmışdır: bu, daha çox Nizami poemalarına aiddir. [2, s.3] 

38-ci əlyazma ilə bağlı şərhdən oxuyuruq: Bu əsərlər: Sirlər xəzinəsi, Xosrov və Şirin, 

Leyli və Məcnun, Yeddi gözəl, İsgəndərnamə (Şərəfnamə), İsgəndərnamə (İqbalnamə) XII əsrdə 

yaşamış Nizami Ganjavi tərəfindən yazılmışdır. Bu altı poema (U.Ousli “İsgəndərnamə”ni iki 

poema kimi nəzərdə tutur – M.İ) iki cilddən ibarətdir. Birincisi 766 (1364), ikincisi 767 (1365)-ci 

ildə gözəl xətlə açıq sarı rəngli kağız üzərinə qızıl suyu ilə yazılmışdır. [2, s.6] Bu əlyazmalar 

qədimliyi cəhətdən diqqəti çəkir. 

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, U.Ouslinin Nizami ilə bağlı araşdırmalarını ədəbi 

əlaqələrimiz tarixində yeni səhifə kimi qiymətləndirmək olar. 
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Xülasə: Vətənini, xalqını dərin məhəbbətlə sevməsinin nəticəsidir ki, Nizami öz əsərlərində 

Vətən təbiətinin gözəlliklərini böyük sənətkarlıqla təsvir etmişdir. Dahi şair  ətraf mühitin prob-

lemlərini özünəxas ustalıqla verə bilmiş, torpağın və suyun çirklənməsini xeyli dərəcədə qabarıq 

təsvir etmişdir. 
 

Açar sözlər:  Ətraf mühit, yaradıcılıq, antropogen faktor. 

Ключевые слова: окружающая среда, деятельность, антропогенный фактор 

Keywords:   Environment, creativity, anthropogenic factor. 
 

Dünya şöhrətli şairimiz Nizami Gəncəvi bütün dövrlərin ən sevilən dahilərindən biridir. 

Xalqımızın adına ucalıq gətirmiş bu böyük şəxsiyyətin bizə miras qoyduğu mənəvi sərvətindən 

bu gün də bəhrələnirik. Nizami yaradıcılığının əbədiliyini təmin edən səbəblərdən biri onun 

həyatın bütün sahələrinə  sevgi ilə toxunmasıdır. Öz əsərləri ilə oxucularını valeh edən dahi 

şairimiz sevgini ən mükəmməl tərzdə, müxtəlif çalarlarla ifadə edərək, onu  dünyanın var olması 

səbəbi kimi dəyərləndirmişdir. Yaradıcılığında Allaha,Peyğəmbərə, İslam dininə, Vətəninə, 

xalqına olan sevgisini bəyan etmişdir. Vətənini, xalqını dərin məhəbbətlə sevməsinin nəticəsidir 

ki, Nizami öz əsərlərində Vətən təbiətinin gözəlliklərini böyük sənətkarlıqla təsvir etmişdir. 

“İsgəndərnamə” əsərində Bərdənin gözəl təbiətini təsvir edərək vətənpərvər - torpağın hər 

gülünə, çiçəyinə vurğun bir şair kimi çıxış edir: 

Əsərlərini oxuduqca oxucunun düşüncəsində Nizami başqa bir obrazda - təbiət qanunlarını 

mükəmməl bilən, təbiətdə gedən bioloji prosesləri təhlil edən bioloq kimi canlanır. Şairin 

təliminə görə insanlar da təbiətin bir hissəsidir. Əsərlərində cansız təbiəti, maddə ilə məkanın 

ayrılmaz məfhum olmasını, materiyanın saxlanma qanunlarını, göy cisimlərini, Yerin 

quruluşunu, vulkanların püskürməsini, həmçinin canlı təbiəti, şəxsiyyətin formalaşmasında 

irsiyyətin rolunu, insanın mənəvi keyfiyyətinin formalaşmasında ictimai mühitin əhəmiyyətini, 

yaş dövrlərini və onların səciyyəvi xüsusiyyətlərini təbiətşünas alim kimi məharətlə izah etmişdir. 

O öz əsərlərində təbiətin mühafizəsinə və onun problemlərinə də toxunmuşdur. “Sirlər 

xəzinəsi”ndə təbiəti mühafizə probleminə xüsusi yer ayırmışdır [4].  

Yarandığı ilk vaxtlardan təbiətə aqressiv münasibətdə bulunan insan, zaman-zaman 

ona öz təsirini göstərmişdir.Şair dünyanın əşrəfi olan insana başa salmağa çalışır ki, hər bir 

canlı da sənin tək canlıdır, qiymətlidir, təbiətdə öz dəyəri var, heç bir canlını məhv etməyə can 

atmaq lazım deyil. Söhbətində insanları təbiətin və həyatın gözəlliklərindən zövq almağa və 

təbiəti məhv etməməyə çağırır. Aparılan araşdırmalar bir daha sübut edir ki, böyük təbiətşünas 

alim, humanist-tərbiyəçi-pedaqoq olan Nizami Gəncəvi, demək olar ki, bütün əsərlərində 

insanları təbiəti sevməyə və ona qayğıkeş münasibət bəsləmək ruhunda tərbiyələndirməyə 

çalışmışdır.  

İnsanın ətraf mühitə təsiri daha çox sənaye müəssisələrinin, inşaat obyektlərinin, kənd tə-

sərrüfatı sahələrinin geniş şəkildə inkişafı ilə bağlıdır. Əsasən XII əsrdə yaşayıb-yaratmış böyük 

Nizami nəinki özündən sonrakı sələfləri üçün zəngin ədəbi irs, həmçinin elmin müxtəlif sahələri-

ni əhatə edən külli miqdarda tədqiqat materialı qoyub getmişdir. İlk baxışda adama elə gəlir ki, 

“ekologiya” və “ekoloji problem” anlayışı son dövrün məhsuludur və orta əsərlərdə, xüsusən N.-

Gəncəvinin yaşadığı illərdə mövcud ola bilməzdi. Doğurdan da, hələ kimya elminin kifayət qədər 

inkişaf etmədiyi, texnikanın mövcud olmadığı bir zamanda – ətraf mühiti çirkləndirən mənbələr 
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yox ikən, hansı ekoloji problemlərdən danışmağa dəyərdi? Lakin maraqlıdır ki, bu gün bəşəriyyə-

tin üzləşdiyi ekoloji təhlükəsizlik probleminə Nizaminin əsərlərində geniş toxunulur, onun həlli 

yolları araşdırılır. Qəzəl və qəsidələrindən tutmuş, “Xəmsə”yədək bütün əsərlərində ətraf mühit 

problemləri ilə qarşılaşırıq [3]. 

Dövrünün insanlarında təbiətə ögey münasibəti gizləməklə, onların qəlbində təbiətə məhəb-

bət, ekoloji mədəniyyət hissi aşılamağa çalışan N.Gəncəvi hələ lap qədim çağlardan formalaşmış 

canlı orqanizmlərə təsir göstərən bioloji amillərin rolunu qeyd edirdi. 

Antropogen faktor olaraq insanın ətraf mühitə təsiri onun təbiətlə ünsiyyətdə olduğu 

minilliklər boyu mövcud olmuşdur. Halbuki, bir çox alimlər antropagen amillərin XIX-XX əsr-

lərdə, yəni daha çox sənayenin inkişafı ilə əlaqədar ortaya çıxdığını iddia edirlər. Nizami isə sü-

but edir ki, insan amili yarandığı vaxtdan mövcuddur. Odur ki, o, təbiətin hormoniyasını pozan 

insana qarşı həmişə mübarizə aparmışdır. İnsanın təbiətə amansız münasibəti şairin hiddətinə sə-

bəb olmuş və o insanı neqativ xarakterinə görə belə qiymətləndirilmişdir: 
           

          Bu vəhşi, yırtıcı, divxislət insan, 

          Səmimi dost deyil, uzaq ol ondan! 

          Hər maral ovçunun zülmündən qaçar, 

          Yırtıcı,  vəhşidir hələ insanlar. 

           Çöldə şux bir ceyran düşməyir ələ, 

           İnsandan  sığınır dağa, köhülə. 
 

Canlı təbiətə-bitki və heyvanlara münasibətdə düşmən mövqeyi tutduğu üçün N.Gəncəvi 

insanı vəşhi, yırtıcı, divxislət adlandırır. Dostluqda səmimi olmadığından ondan uzaq olmağı töv-

siyə edir. Həmin münasibətin nəticəsidir ki, son 300 ildə 600-dən artıq bitki və heyvan növü ta-

mamilə aradan çıxmışdır. Ona görə də mövcud qoruq və yasaqlıqlar, milli parklar, Qırmızı kitab, 

o cümlədən həyata keçirilən digər ekoloji tədbirlər təbiətin qorunmasına istiqamətlənmişdir. Özü 

yaratdığı problemi aradan qaldırmağa çalışan insan, o biri üzdən yeni-yeni ekoloji fəlakətlər 

(RLS-dən və nüvə enerjisindən istifadə, müharibənin genişləndirilməsi, neft sektorunun daha da 

inkişaf etdirilməsi) yaratmaqdadır. “Yırtıcı, vəhşidir hələ insanlar” – deyən Nizaminin bu fikri 

göründüyü kimi hələ də aktuallığını itirməyib. Nizami ekoloq düşüncəsi ilə bir orjinal misal gəti-

rir. Düzənlik ərazilərdə, çöllüklərdə yaşamağa uyğunlaşmış ceyran “insandan sığınır dağa, köhü-

lə” [2]. 

Çöl heyvanlarının əksəriyyəti insanın müxtəlif təsirlərindən (birbaşa və dolayı) öz yaşayış 

yerlərini tərk edərək yeni ərazilər axtarırlar. Onların bəziləri hətta, həyat tərzini, yaşayış şəraitini 

dəyişməli olur. Bu halda əksər heyvanlar yeni şəraitə uyğunlaşa bilməyib tələf olurlar.  

Nizami bioloji amillərlə bərabər, canlı orqanizmlərə təsir göstərən digər faktorların, başqa 

sözlə, abiotik amillərin də olduğunu göstərir. O, zərərli kimyəvi maddələrin canlılardan ötrü təh-

lükə doğurduğunu qeyd edir.  

N.Gəncəvinin abiotik amillər sırasında yalnız qeyri-üzvi maddələrin deyil, işıq, rütubət, 

temperatur, külək və s. amillərin də canlılara təsirini qeyd etməklə, özünün ekoloji fikirlərini söy-

ləmişdir. “Xeyir və Şər” bəhsində (“Yeddi gözəl”) isti, səmum yelinin ətraf mühiti yandırıb-yax-

dığı, susuzluqdan çat-çat olmuş torpaqda heç nə bitməməsi, həddən artıq yüksək temperaturun 

canlılara öldürücü təsir göstərdiyi bildirilir [1]. 

Yer üzərində həyatın mümkünlüyünü təmin edən fotosintez prosesi rus alimi 

K.A.Timiryazev tərəfindən XIX əsrdə öyrənilməsinə baxmayaraq, ondan yeddi əsr qabaq 

fotosintezin mahiyyəti və əhəmiyyəti barədə Nizami fikir söyləmişdir. Eləcə də həyatın 

yaranması haqqında istər elmə qədərki təsəvvürlər (XVI-XX), istərsə də elmi nəzəriyyələr (1924 

və 1953) və təcrübələrdən çox-çox əvvəl daha mükəmməl və elmi əsası olan nəzəriyyə dahi Niza-
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mi Gəncəvinin “İsgəndərnamə”sində bitkin formada özünü tapmışdır. Nizami bu ən irihəcmli 

əsərinin “İqbalnamə” hissəsində antik dünya filosoflarını “bir yerə cəm edərək” onların ortaq fi-

kirlərini söhbətlər əsasında üzə çıxarır. O, haqlı olaraq alimlərin dili ilə belə qərara gəlir ki, ilk 

canlı, yəni həyat suda mövcud olmuş və quru mühitə keçid sonradan baş vermişdir. 1953-cü ildə 

Amerika kimyaçısı Müller yuxarıdakı fərziyəni laboratoriyada təcrübədən keçirərək, qeyri-üzvü 

maddələrdən üzvü maddələr sintez etmişdir. Hazırda bu nəzəriyyə birmənalı olaraq qəbul olun-

muşdur. Deməli, Nizaminin gəldiyi qənaət 800 il sonra öz həllini elmi şəkildə tapsa da, bu möh-

təşəm kəşf Oparinin adına yazılmışdır [5]. 

Nizaminin yaradıcılığında ətraf mühit məsələlərinin təqdimi və təhlili o qədər elmi 

şəkildə verilib ki, müəllifə təbiəti əla mənimsəmiş və onun qayğısına qalan alim kimi 

yanaşmalı olursan. O, canlı orqanizmlərə təsir edən faktorları dəqiqliklə çatdırır. Məsələn, 

orqanizmi təbiətdə əhatə edən və ona təsir göstərən elementləri verməklə ekoloji amilləri 

göstərmiş olur. 
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МИРОВОЗРЕНИЕ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Д.б. н., проф. Ахмедова Севда Захид кызы 

Резюме 
 

В результате глубокой любви к родине и народу Низами мастерски описал в своих 

произведениях красоту природы своей страны. Гениальный поэт  своим талантом 

прекрасно анализировал проблемы окружающей среды, загрязнение почвы и воды  

 

                             NIZAMI GANJAVI'S ENVIRONMENTAL VIEW 
 

  d. o. b. substitutive prof. Akhmedova Sevda Zahid 

Summary 
  

As a result of his deep love for his homeland and people, Nizami masterfully described the 

beauties of the nature of the Motherland in his works. The genius poet was able to solve the 

problems of the environment with his own skills, polluting the soil and water. He described the 

matter to a large extent. 
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Xülasə: Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi məsnəvilərində türk milli-mənəvi əyərləri böyük 

məhəbbət və sevgi hissləri ilə əks olunmuşdur. Nizami sənətinin böyüklüyü orasındadır ki, başqa 

xalqların mənəvi dəyərlrinə hörmət göstərməklə yanaşı öz xalqlarının böyüklüyünü, igidliyini, 

zəngin mənəvi xəzinəsini ustalıqla qələmə almışdır. Böyük şair göstərir ki terk ədalətlidir, haqq-

ədalətlə hökm etməyi bacarır. Eyni zamanda türk həm də gözəllik, saflıq rəmzidir. 
 

Açar sözlər:  Azərbaycan ədəbiyyatı, məsnəvi, ənənəvi başlanğıclar, Nizami Gəncəvi, 

klassiklər   

Kлючевые слова: Азербайджанская литература, месневи, традиционные заглавия,  

Низами Гянджеви, классики    

Key words: Azerbaijani literature, masnavi, traditional springspre fase, Nizami Ganjevi, 

classics 

                    

Elmi-fəlsəfi düşüncənin və poetik təfəkkürün ən uca zirvəsində dayanan Nizami Gəncəvi 

sənəti başdan-başa türk mənəvi dünyasının aynasıdır. "Nizami öz “Xəmsə”sində doğma 

vətənindən məhəbbətlə danışmış, doğma adət və ənənələri dərin rəğbət hissi ilə əks etdirmişdir” 

(6, 5). Böyük şair bəzən onun türklüyünü dananları, o qədim və zəngin türk mədəniyyətini 

anlamaqdan mərhum olanları qınayır: 

Almaz türklüyümü həbəş ölkəsi, 

Olmuş xoş dovğadan mərhum cümləsi.             

 (4,49). 

Dövranın, zəmanənin dəyişməsini belə “türk xasiyyətli” adlandıran Nizami Gəncəvi insana 

aid xüsusiyyətləri dövran üzərinə köçürərək qüvvətli bir metafora yaradır: 

Bu türk xasiyyətli dövran dönürkən, 

Hörmüzü eylədi ikicə gözdən.                     

(5, 80). 

Tanrı türkə saysiz-hesabsiz qüdrət bəxş etdi. Bu qüdrətlərdən biri də əcnəbi dilləri 

mükəmməl bilmək və həmin dillərdə ölməz sənət əsərləri yaratmaq idi: 

Ərəbcə bilməyən türk deyiləm mən, 

Naz-qəmzə də gəlir mənim əlimdən.         

(5, 227). 

Türk igiddir. Türk bütün vəziyyətlərdən çıxmağı bacarır. Döyüşə gedə bilməyəndə belə 

əlindəki kamandan dəf qayırır. Dəfin sədaları türkü yeni-yeni döyüşlərə səsləyir. 

 “Xosrov və Şirin” əsərinin sonunda sevimli həyat yoldaşı Afaqı xatırlayan Nizami Gəncəvi 

onun vaxtsız ölümünü türkün köçünə bənzədərək Tanrıdan oğluna- “türkzadəsi”nə uzun ömür 

diləyir: 

Türklər tək olmuşdu bir köçə möhtac, 

Türklər tək eylədi yurdumu tarac. 

O türküm getdisə, bir gün çadırdan, 

Saxla türkzadəmi, sən ey Yaradan!              

(5, 292). 
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Türk ədalətlidir. Türk ölkəsini haqq-ədalətlə idarə edir. Talançılıq, zalımlıq türkə yaddır. 

“Şan-şöhrəti dünyaya sığışmayan” türklərdən məhəbbətlə söz açan Nizami Gəncəvi zalımları 

“hind qulduru” adlandırır: 

 

Şan-şöhrəti dünyaya sığışmazdı türklərin, 

Ölkəsi ədalətlə güllü yazdı türklərin. 

Zalımlığın bəllidir, işin-gücün talandı, 

Sən ki, hindli quldursan, türk olmağın yalandı.          

(3, 86). 

Nizami Gəncəvi qələmində türk gözəllik rəmzidir, türk ağlıq anlamında işlənir: 

Tərazlı tək gözəldin, saçın həbəş saçıydı, 

Hüsnin türkcə, ərəbcə bir elin xəracıydı.               

(3, 88). 

Türk at belində doğuldu. At belində böyüdü, at belində vuruşdu. “At igidin qardaşıdı”, – 

söylədi türk. “At işlər, ər öyünər”, – dedi türk. Atını öydü, özünü öymədi: 

 İstədi atını üstünə salsın, 

Türk kimi hücumla üstünü alsın.          

(3, 183). 

Nizami Gəncəvinin kürdlərə münasibəti  bir çox hallarda türkün əksinədir. Kürdün 

kobudluğu, etibarsızlığı böyük şairin nəzərindən yayınmayıb: 

Ürəyi alsa kürd sinəni gəzər, 

Evini verərsən, xəzinəni gəzər.           

(5, 190).  

Yaxud 

Madam ki, mütləqa ölümdür bu yol, 

İstər Əflatun ol, istərsə kürd ol.                  

(5, 304).  

Nizami Gəncəvi bütün hallarda öz soykökünə-türklərə olan məhəbbətini gizlətmir: 

Gözlərim türk kimi dar oldu əgər, 

İndi hindu kimi üzrə gəlmişlər.            

 (5, 244).  

Onu da xüsusi qeyd etməliyik ki Nizami Gəncəvi məsnəvilərinin geniş yayılması və 

sevilməsinin ən böyük və əsas səbəblərindən birisi onun türk bədii təfəkkürünün məhsulu 

olmasıdır. 
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ТЮРКСТВО В МАСНАВИ НИЗАМИ ГЯНДЖАВИ 
 

Кулиева Рузия Заман кызы 

Резюме 
 

В стихах Великого Азербайджанского поэта Низами Гянджеви с большой любовью и 

нежностью отражены тюркские национальные и моральные ценности. Величие искусства 

Низами состоит в том, что, уважая духовные ценности других народов, он умело описывал 

величие, отвагу и богатое духовное сокровище своего народа. Великий поэт показывает, 

что турок честен и способен судить справедливо. В то же время турок - это еще и символ 

красоты и чистоты. 

 

TURKISHITY IN NIZAMI GANJAVI "KHAMSA" 
 

Gulieva Ruziya Zaman 

Summary  

In prominent Azerbaijani poet Ganjavi`s masnavis turkish traditional values has been 

demonstrated beautifully. 

What makes Nizami`s works fascinating and valuable is that he not only respects others 

nations and ethnicities but also depicts hem skillfully. The great poet shows that the turks are the 

example of justice and they can rule the world with fairness. Moreover the Turkic nations is a 

sign of beauty and purity as well. 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ АНГЛИЙСКИМИ 

ВОСТОКОВЕДАМИ 
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Валиева Василя Фахраддин, Доктор философских наук 
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Ключевые слова:  творческий гений, сопоставлять,  общечеловеческая сущность 

предания, философский смысл сюжета, посвящение поэмы 

Key words: creative genius, to compare, general human nature of tradition, philosophical 

meaning of the plot, dedication of the poem 

Açar sözlər: yaradıcı dahi, müqayisə etmək, ənənənin ümumi insani mahiyyəti, süjetin 

fəlsəfi mənası, şeirin həsri 
 

 Гений Низами Гянджеви  не оставил равнодушным  ни одного востоковеда и 

литератора в мире. В статье рассказывается о  поэтапном периоде изучения   бессмертных  

произведений  Низами английскими востоковедами. Приводится аналогия с западными 

произведениями о любви с поэмой Лейли и  Меджнун. Интерес английских востоковедов  

к произведениям Низами начался в 18 веке.  Поэмы Низами  стали читаемы и приобрели 

большую    популярность  в Индии, чем и привлекли внимание английских   востоковедов. 

B 18 веке Индия была колонией Британии, чтобы понять и завоевать доверие своих 

подданных было важно изучить их интересы. Так были переведены поэмы из всемирно 

известной “Пятерицы”. Немалый вклад  в изучение, посредством переводов,  

произведений Низами  внесли известные английские переводчики -востоковеды такие, как  
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Вильям Джонс и  Джон Эткинсон. В  статье  подробно описаны  переведенные 

произведения и отношения Запада к Восточной литературе и культуре. 

Низами Гянджеви  (псевдоним Ильяс Юсиф 1141-1209)-великий азербайджанский 

поэт и филосов. Он родился  в семье ремесленника,получил образование в мадрасе и в 

совершенстве изучил среднековые науки. Низами Гянджеви также был знаком с устной и 

письменной литературой Ближнего Востока.[2,c.95] 

Низами Гянджеви никогда не покидал пределы родного города Гянджа ,отказался 

быть придворным поэтом и жил на честные заработки. Своё творчество  Низами Гянджеви 

начал со стихов. Из его работ мы узнали, что он написал большой диван(собрание 

небольших лирических стихов) и был известен ,как автор газельей  и кассид. Стихи 

Низами выделяются высоким профессионализмом, своим отношением к любви и мыслями 

о судьбе человека. Но Низами Гянджеви вошёл в мировую литературу своей  “Хамса” 

(“Пятерица”),написанные в форме маснави  пять поэм: “ Сокровищница тайн”,”Хосров и 

Ширин”, “Лейли и Меджнун”, ”Семь красавиц” и “Искендер-наме”. Творчество Низами  

Гянджеви  яркий пример восточного  Ренессанса и состоит из глубоких размышлений о 

человеке, социально-политических, социально-моральных, этнических идеалов той эпохи.  

Описание внутреннего мира человека, его чувств, мыслей о динамическом развитии 

характера основного персонажа, составляет главную цель и оплот литературной школы 

Низами. Стихи Низами Гянджеви сыграли большую роль в обогащении Восточной 

литературы  любовной темой, социально-универсальными идеалами и человеческой 

сутью.[2, c.81] 

Произведения Низами Гянджеви были переведены на множество языков. 

Уникальные рукописи его произведений хранятся, как драгоценная жемчужина, во 

всемирно известных  библиотеках и музеях, в Московском, Петербургском, Бакинском, 

Ташкентском, Тегеранском, Каирском, Делийском, Лондонском фондах рукописей. 

Творчество Низами сыграло значительную роль в развитии восточных искусств. С конца 

17-го века  интерес к наследию Низами Гянджеви вырос как в Европе, так и России, его 

произведения стали переводится на английский, немецкий, французский, итальянский, 

испанский, японский и другие языки. Были изучены жизнь и творчество этого Восточного 

Гения.[1,c.101] 

Вклад в изучение и исследование творческого наследия блестящего и неповторимого 

азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви иностранными учёными очень 

существенен. С этой точки зрения особое внимание привлекают достижения английских 

востоковедов, англоговорящих  исследователей, чьи фундаментальные анализы стоят 

особого изучения. Отдельные упоминания о поэте и его работ английскими востоковедами 

начались в 18 веке. Благодаря переводам и изданиям поэм Низами, его имя стало известно 

широкому кругу читающей публики Британских островов. В то же время стало популярно 

и в странах, являвшимися колониями Британской Империи, где английский язык был 

широко распространён. Интерес к работам Низами связан с растущим  вниманием Европы 

к культурному наследию восточных народов. Говоря об этом феномене  наряду с 

естественным вниманием к работам Низами прогрессивных фигур науки и культуры 

Англии, мы должны помнить, что страны Иран и Ирак входили в колониально-

политический интерес Англии, Британской колониальной власти в Индии, где в 18-ом веке 

в связи с  некоторыми  историческими условиями, персидский язык, персидское 

образование играли важную роль  в обществе.[4] 

Публикуя и исследуя письменные монументы   восточных народов, многие 

прогрессивные учёные преследовали цель установления и расширения общих культурных 
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связей между своим народом и восточным, между Западом и Востоком. Знакомство  

англоговорящих востоковедов с работами Низами можно разделить на три стадии. Эти 

стадии ниже приведены.[4]   

Первая стадия датируется второй половиной 19 века и заканчивается 1918-1920 

годах. Знаменитые востоковеды, которые занимались изучением и переводом 

произведений Низами Гянджави были Вилльям Джонс (1746-1794), Чарльз Рью (1820-

1902), Герман Эте (1844-1918), Эдвард Захау (1845-1930). Индийские специалисты также 

достигли бесспорных успехов, незаслуженно оставленных в тени результатов европейских 

учёных того времени. Эти  индийские учёные  являются Маилови Ахмад и Маулана 

Тсугтадир Хан, которые писали на английском и были составителями каталога 

Банкипор.[3, c.98] 

Вторая    стадия, начатая в 1920-1946гг. характеризуется возрастающим интересом к 

проблемам творческих исследований Низами английскими востоковедами. Именно в  этот 

период  востоковеды смогли повысить исследовательские работы произведений Низами 

Гянджеви на новый уровень.[3, c.88] 

Последняя, третья стадия изучений работ Низами в англоговорящих странах, 

началась после Второй Мировой Войны и была отмечена новыми изучениями творческих 

принципов Низами. Эти попытки были очень  важны для понимания и объединения ранее 

проведённых исследований. Близкое знакомство с поэтичными и прозаичными 

произведениями Низами Гянджеви на английском языке, дало исследователям Низами 

новые способы декодирования текстов. Тому свидетельствует точная  передача стиля 

азербайджанского поэта  английскими переводчиками, при наименьшей потере 

уникального образного языка. 

Почти все произведения из “Хамса “(“Пятерица”) были переведены на английский. 

Исключение одно из шедевров Низами Гянджеви “Хосров и Ширин”, который  был 

переведён отрывками.[3, c.23]   

В одном восточном рубаи, автор-аноним просит  своё сердце назвать поэтов –

пророков. Удивительно, но среди названных имён имя Низами не было произнесено. На 

вопрос почему, сердце говорит: “Мы говорили о пророках, а Низами-Бог поэзии.” 
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NİZAMİ GƏNCƏVİ İNGİLİS ŞƏRQŞÜNASLARININ YARADICILIĞINDA 
 

b.m. Baba-zadə Narmin Surxay,  f.f.d., b.m. Vəliyeva Vəsilə Fəxrəddin 

Xülasə 
 

Nizami Gəncəvinin dahiliyi dünyada heç bir şərqşünas və yazıçını laqeyd qoymadı. 

Məqalədə İngilis şərqşünasları tərəfindən Nizaminin ölməz əsərlərinin mərhələli 

öyrənilməsinindən  bəhs olunur. Leyli və Məcnun əsəri ilə Qərbin sevgi əsərləri ilə  müqayisə 

aparılır. İngilis şərqşünaslarının Nizaminin əsərlərinə marağı XVIII əsrdə başlamışdır. İngilis 

şərqşünaslarının diqqətini çəkən Nizaminin poemaları  Hindistanda geniş oxunurdu və böyük 

populyarlıq qazanmışdı. 18-ci əsrdə Hindistan İngiltərənin müstəmləkəsi idi, tabe etdiklərini başa 
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düşmək və onların etibarını qazanmaq üçün onların maraqlarını öyrənmək vacib idi. Dünyaca 

məşhur "Beşlik" həmin zaman   tərcümə olunmağa başlandı. Nizaminin əsərlərinin tərcümələri ilə 

tədqiqata əhəmiyyətli töhfə verən məşhur İngilis tərcüməçi-şərqşünaslar Vilyam Cons və Con 

Atkinson olmuşdu. Məqalədə tərcümə olunan əsərlər və Qərbin Şərq ədəbiyyatı və mədəniyyəti 

ilə əlaqəsi ətraflı təsvir edilmişdir.  

                                                                                                 

NIZAMI GANJAVI  IN  THE  WORKS OF  ENGLISH ORIENTALISTS 
 

Head teacher. Baba-zade Narmin Surxay, Phd.Head teacher. Valiyeva Vasila Faxraddin 

Summary 
 

Nizami Ganjavi's genius did not leave indifferent any orientalist and writer in the world. 

The article discusses the gradual study of Nizami's immortal works by British orientalists. Leyli 

and Majnun are compared to the love works of the West. The interest of English orientalists in 

Nizami's works began in the 18th century. Nizami's poems, which attracted the attention of 

British orientalists, were widely read in India and became very popular. In the 18th century, India 

was a British colony, and it was important to study their interests in order to understand their 

subjects and gain their trust. The world-famous "Five" began to be translated at that time. Well-

known English orientalists William Jones and John Atkinson made significant contributions to 

the study with translations of Nizami's works. The article describes in detail the translated works 

and the relationship of the West with the literature and culture of the East. In the book of life 

every page has two sides: we human beings fill the upper side with our plans, hopes and wishes, 

but providence writes on the other side, and what it ordains is seldom our goal. 

 

  

                                              

NİZAMİDƏN ...  ŞİLLERƏ ( və ya Turandot Türk qızıdır) 
 

Manafov Namaz Rizvan  oğlu 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

manafov49@mail.ru 
 

Xülasə: Məqalədə qeyd olunur ki, böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin poemaları 

ilə Avropa cəngavərlik romanları arasında bənzərlik çoxdur. 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ilk dəfə olaraq Əkbər Ağayev Nizaminin Qərb 

dünyasına mənəvi təsirini qeyd etmiş, Nizami mövzularının Höteyə, Qotsiyə, Şillerə, Heyneye 

ilham verdiyini göstərmişdir. Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasındakı “Slavyan qızının 

hekayəsi” əsasında  fransız yazçısı Alen Röne Lesaj “Cin şahzadəsi”, italyan dramaturqu Karlo 

Qotsi “Turandot”, tanınmış alman dramaturqu Fridrix Şiller “Turandot -Çin şahzadəsi” 

əsərlərini yazmışlar. İlk dəfə Fransız səhnəsinə qədəm qoyan Nizami sujetləri, sonralar İtalyan 

və alman səhnələrinə də yol tapmışdır.   

    Məqalədə göstərilir ki, Fridrix Şillerin əsəri öz bədii keyfiyyətlərinə, hadisələrin 

gərginliyinə, qəhrəmanların yüksək nitq mədəniyyətinə görə həm Lesajın “Çin şahzadəsi”, həm 

də Qotsinin “Turandot” əsərindən xeyli üstündür.    

  Məqalədə F. Şillerin “Turandor Çin şahzadəsi” pyesindəki şəxs adlarının  mənşəyi, 

semantikası nəzərdən keçirilir. Məqalə müəllifi göstərir ki, pyesin əsas qəhrəmanlarının adı türk 

mənşəlidir.   Turandot  “Turan qızı”, “Türk qızı” mənasını verir.   
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Açar sözlər: Azərbaycan şairi;  Nizaminin poemaları; “Yeddi gözəl”; mənəvi təsir; 

“Turandot Çin şahzadəsi”; şəxs adları.. 

Keywords: Azerbaijani poet; poems of Nizami; "Seven Beauties"; moral influence; 

"Turandot, Princess of China"; character names. 

Ключевые слова: Азербайджанский поэт; поэмы Низами; «Семь красавиц»; 

моральное влияние; «Турандот, принцесса Китая»; имена персонажей. 
 

Nizamişünas alimlər və Qərb ədəbiyyatının tanınmış tədqiqatçiları hələ kecən əsrin 40-cı 

illərində sübut etmişlər ki, fransız dramaturqu Alen Röne Lesajın (1668-1747) “Cin şahzadəsi”, 

italyan yazıçısı, dramaturq, nağıl pyeslərin müəllifi Karlo Qotsinin (1720-1806) “Turandot”, 

alman şairi, filosof, tarixçi və dramaturq Fridrix Şillerin (1759-1805) “Turandot -  Cin şahzadəsi” 

əsərlərinin sujeti dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasındakı 

dördüncü hekayəyə - slavyan qızının hekayəsinə tam uyğun gəlir (1,3). 

Nizami Gəncəvinin Lesaja, Qotsiyə və Şillerə təsirini Avropa tədqiqatçıları da təsdiq edirlər   

Fridrix Şillerin “Turandot Çin şahzadəsi” (1801) əsəri öz bədii keyfiyyətlərinə, hadisələrin 

gərginliyinə, qəhrəmanların yüksək nitq mədəniyyətinə,  personajların bitkinliyinə görə həm Alen 

Röne Lesajın “Cin şahzadəsi” (1729) , həm də Karlo Qotsinin “Turandot” (1762) əsərindən xeyli 

üstündür... 

Şillerin qadın  qəhrəmanı Turandot xasiyyətinə görə Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” 

poemasındakı dördüncü hekayənin (slavyan qızının hekayəsi) qəhrəmanına (Nizami qəhrəmanına 

ad verməyib) daha yaxındır...  

 Şillerin “Turandot – Çin şahzadəsi” pyesindəki şəxs adlarının araşdırılması maraqlı faktlar 

verir. Pyesdəki antroponimlərin (şəxs adlarının) tərkibi mənşə və dil mənsubiyyətinə görə qarışıq 

olsa da, əksəriyyəti türk dillərinə məxsus olan şəxs adlarıdır. 

Turandot: Çin Xaqanının qızı.  
Turandot sözü iki hıssədən ibarətdir:  Turan və Dokht (farsca qız).Bu söz Alman dilində 

Tochter (qız, övlad mənasında), ingilis dilinə Daughter variantında işlənir. 

Turan sözü türk mənşəlidir: Tur - çoxalan, törəyən, var olan deməkdir. Tur sözü Türk 

mənasında da işlənir. Tur (türk ); + an, ən (cəmlik bildırən şəkilçıdir). Turan = türklər  [5, 

s.671].    Turandot – Türklərin gızı,  Türk qızı. 

 “Eski Türk-Moğol kişi adları sözlüyü”ndə Turan sözünün 1) Duran, yaşayan; 2) Turan: 

Türklərlə məskun ölkələr [ 4, s.492 ] mənaları da qeyd olunur: Turandot – Turan qızı. 

Deməli, Turandot adı Türklərin qızı, Türk qızı, Turan qızı deməkdir. 

Bəs, ilk baxışdan “rəhmsiz”, “amansız” görünən, inadından dönməyən, atasının “vicdansız 

övlad”, “zalım qızım”  dediyi  Turandot  əslində necədir? 

Şiller türk qızını onun öz sözləri ilə oxucuya, tamaşaçıya belə tanıdır: 

“Mənə rəhmsizdir, qəddardır deyən dillər yalan deyir. Qəddar deyiləm. Azad yaşamaqdır 

məqsədim. 

Nə adla başqasının malı olum? Azad yaşamaq haqqımdır. Xan qızı kimi haqqıma sahib 

çıxıram. Hüquqsuz olmaq istəmirəm. 

Asiyada gördüyüm bütün qadınlar kölə kimi təhqir olunur. Əzilmiş həmcinslərimin heyifini 

almaq istəyirəm beləcə. 

    Azadlığımı qorumaq üçün yeganə silahım təbiətin bəxş etdiyi ağlım və zəkamdır...” [7 ]. 

 

...Özünü qorumaq üçün Turandot onu istəyənlərə üç tapmaca verir, bilənlə evlənəcək, 

bilməyənin boynu vurulub,  başı şəhərin qala qapısından asılacaqdır. 
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...Turandot Türk qızıdır. Türk qızı gözəllik deməkdir, sevgi deməkdir. Türk olmaq 

qətiyyətli olmaq deməkdir. Türk olmaq qururlu olmaq deməkdir. O, keçmişi ilə qürurludur, atası-

babası ilə qürurludur. 

Turandot qadın haqsızlığı qarşısında dəmir pərdədir. 

Türk qızı bilir ki, ağlın çırağı elmdir, dərin bilikdir. “İnsana arxadır onun 

kamalı...(Nizami).” 

Turandotun sevdiyi oğlan əsl-nəcabətli, əqli cəhətdən zəngin,  mənəviyyatca saf və təmiz, 

fiziki cəhətdən sağlam və möhkəm olmalıdır (“Yeddi gözəl”in dördüncü hekayətində olduğu 

kimi). 

Eşq Turandotu kamilliyə aparır... 

Heç kimə təslim olmayan Turandot – Turan qızı – qürurlu Türk qızı sevgiyə 

 təslim olur. Sujet qaranlıqdan işığa, qaradan ağa, zülmdən ədalətə doğru inkişaf edir. 

Altun: Əfsanəvi Çin Xaqanı (Turandotun atası). 

Bu ad Gotsidə, Şillerdə italyan və alman dilinin fonetikasına uyğun olaraq üçhecalı Altoum 

Aito-um kimi deyilir [ 8, s.354 ]. Qədim türk adıdır: Alton/Altun, Altın sözündəki Al (qızıl) + 

ton, yəni al donlu; qızıl; görünüşü qızıl olan [5,  s.28] mənalarını  verir. 

Xələf: Həştərxan şahzadəsi . 

Alman, fransız, italyan dillərininn tələffüzünə uyğun olaraq  müxtəlif variantlarda yazılir və 

oxunur: Khalaf, Kalaf, Calaf  və s. 

Əslində isə bu, ərəb mənşəli Xələf sözüdür: 1) əvəz, davamçı; 2) varis; 3) övlad; 4) nəsil ; 

5) sonra gələn deməkdir [2, s.691]. 

Xələf pyesin əsas kişi qəhrəmanıdır. Əsərdə ən çox sevilən surətdır Xələf. O, Həştərxan 

xanı Teymurun oğludur, əsl-nəcabətlidir. Həyatın hər üzünü görüb; həm şahzadə kimi xoş günləri 

olub, həm də ağır günlər, çətinliklər yaşayıb. Düşmənləri ilə döyüşdə qorxusuz savaşıb. 

Əyilməyib, sınmayıb... 

Əsl türk oğludur Xələf. Öz sevgisi ilə, alicənablığı ilə. Lazım olanda, güzəştə getmək 

bacarığı ilə. 

Sevdiyi qadını başının tacı edir Xələf. 

Teymur:  Sürgün olunmuş Həştərxan xanı (Xələfin atası). 

Temir-Temür-Timur türk mənşəli sözdür- 1) Dəmir; 2) (məcazı) Dəmir kimi möhkəm, 

bərk (sağlam) mənalarını verir [4, s.447].  Bu antroponimin semantikasında igidlik, qüvvətlilik, 

dözümlülük kimi keyfiyyətlər var. 

Almaz:  (Tamaşada  yalnız  adı çəkilir). Xələfin anası. 

Volqa tatarlarının dilində Almaz, İlmaz, İlmas kimi variantları olan Almaz adına rast 

gəlirik. Almaz, İlmaz, İlmas “toxunmayacaq, almayacaq” mənalarında işlənir. Bu ad şər 

qüvvələrin yeni doğulmuş körpəni üstələməməsi, şər qüvvələrin toxunmaması, şər qüvvələrin 

almaması üçün uşağa qoyulur.  Kazan Türklərində uşağa pis, bəd, yaman güclər, ağrılar 

toxunmasın deyə  bu ad verilir [4, s.22]. 

Adelma: Tatar şahzadəsi (Xorasan xanının qızı), Turandotun qulluqçusu.           

Adelma ərəb mənşəli Adilə qadın adıdır. Sözün kökü Adil ədalətli, insaflı, düz iş görən 

deməkdir [2, s.15]. 

Zelima: Turandotun başqa qulluqçusu 

 Zelima ərəb mənşəli Səlimə qadın adıdır. Sözün kökü Səlim: 1) sağlam; 2) eyibsiz, 

nöqsansız, doğru,  dürüst deməkdir[2, s.547]. 

Şirin: Səlimənin anası 
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Şırın  fars mənşəli sözdür . Sözün kökü şir (süd kimi dadlı). Məna genişlənməsi ilə Şirin – 

şirin, sevimli, dadlı, gözəl deməkdir [5, s. 629]. Bu ada qədim dövr türk antroponimik 

sistemində rast gəlinir. 

Barak: Şirinin əri, Xələfin keçmiş dayəsi. Gənc şahzadənin yaxın dostu (Çində adını 

dəyişib-Həsən qoyub) 

Barak türk mənşəli sözdür  [4, s.51].  Müxtəlif mənalarda işlənib: Barak – 1. Türk 

mifologiyasında müqəddəs köpək; 2. Tüklü, qıllı çuxa; 3. Evsiz, yurdsuz. 

Barak ona olan yaxşılığı da, pisliyi də yaddan çıxarmaz. Öz canını sahibi üçün təhlükəyə 

ata bilər və nə olursa-olsun, sahibini çətin anda tərk etməz. Barak hər zaman Xələfə sadiqdir. 

Pekində evsiz-eşiksiz, yurdsuzdur Barak. Həsən (gözəl, göyçək) ərəb mənşəli sözdür [2, s.730]. 

İsmayıl: Səmərqənd şahzadəsinin yavəri  

İbrahim peyğəmbərin Həcərdən doğulan oğlunun adıdır. İsmayıl sözünün ilk dəfə qədim 

yəhudi dilində (allah eşidir) işləndiyi deyilir. 

Fridrix Şiller dahi Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasındakı dördünci hekayənin məzmununu 

düzgün başa düşmüş, türk qızının azadlıq istəyini, onun qadın haqsızlığına qarşı mübarizəsini  

ustalıqla göstərmiş, Turandotun ilahi gözəlliyini, məğrurluğunu, əyilməzliyini, ağılını və zəkasını 

yüksək qiymətləndirmişdir. 
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Manafov Namaz Rizvan 

Summary 
 

The article notes that there is a lot in common between the poems of the great Azerbaijani 

poet Nizami Ganjavi and European knightly novels. 

For the first time in Azerbaijani literature studies, Akbar Aghayev noted the moral 

influence of Nizami on the Western world, as well as the fact that the plots of his works inspired 

Goethe, Gozzi, Schiller and Heine. On the basis of "The Story of a Slavic Girl" of Nizami 

Ganjavi's poem "Seven Beauties" French writer Alain-Rene Lesage wrote "Princess of China", 

Italian playwright Carlo Gozzi - "Turandot", and famous German play writer Friedrich Schiller - 

"Turandot, Princess of China". Plots of Nizami's poems, that were the first to appear on the 

French stage, later found their way on the Italian and German stages as well.  
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The article shows that the work of Friedrich Schiller surpasses both Lesage's "Princess of 

China" and Gozzi's "Turandot" by its artistic qualities, tension of events, and high speech culture 

of characters.   

The article examines the origin and semantics of the names of the characters in the play by 

F. Schiller "Turandor, Princess of China". The author of the article shows that the names of the 

main characters of the play are of Turkish origin. Turandot means "Turan girl", "Turkish 

woman". 

 

Манафов Намаз Ризван оглы 

Резюме 
 

В статье отмечается, что между поэмами великого азербайджанского поэта Низами 

Гянджеви и европейскими рыцарскими романами есть много общего. 

Впервые в азербайджанском литературоведении Акбар Агаев отметил духовное 

влияние Низами на западный мир, а также и то, что темы его произведений вдохновляли 

Гете, Гоцци, Шиллера и Гейне. На основе стихотворения «История славянской девушки» 

поэмы Низами Гянджеви «Семь красавиц» французский писатель Ален-Рене Лесаж 

написал произведение «Принцесса Китая», итальянский драматург Карло Гоцци - 

«Турандот», известный немецкий драматург Фридрих Шиллер - «Турандот, принцесса 

Китая». Сюжеты Низами, которые первыми вышли на французскую сцену, позже нашли 

свой путь и на итальянской и немецой сценах.  

В статье показывается, что произведение Фридриха Шиллера по своим 

художественным качествам, напряженности событий, высокой речевой культуре героев 

превосходит и «Принцессу Китая» Лесажа, и «Турандот» Гоцци.   

В статье рассматриваются происхождение и семантика имен персонажей в пьесе Ф. 

Шиллера «Турандор, принцесса Китая». Автор статьи показывает, что имена главных 

героев пьесы турецкого происхождения. Турандот означает «дочь Турана», «турчанка».  
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Bədii və fəlsəfi fikrimizin nurlu əbədiyyətini yaradan söz mülkünün sultanı Nizami 

Gəncəvi yalnız Azərbaycan xalqına deyil, bütün bəşəriyyətə mənsub sənətkarlardandır. Dahi 

şairin şeirlərində böyük ustalıqla tərənnüm edilən istək və arzular məhəbbət, insanpərvərlik, 

ədalət, hünər, cəsarət, mərdanəlik, səbr və təmkin bəşər övladına məxsus insani hiss və 

duyğulardır ki, Nizami onları bütün əsərlərində vəsf etmişdir. Şairin poemalarını oxuyarkən istər-

istəməz onun insana, insanın ucalığına veridiyi qiymətdən heyrətə gəlməmək mümkün deyildir. 

Nizami insanı yer üzünün əşrəfi sanırdı. 

Ümumbəşəri ideyalar tərənnümçüsü olan Nizaminin humanist fikir və düşüncələrini ifadə 

edən, orijinallığı və bədii təfəkkür yetkinliyi ilə dünya oxucularını heyran və məftun edən 

“Xəmsə”nin təsiri ilə dünyanın bir çox ölkələrinin şair və yazıçıları öz əsərlərini yaratmışlar.  

Nizami dünya ədəbiyyatında yeni bir dövr açmış Yaxın və Orta  Şərq xalqlarının bədii, 

ictimai, fəlsəfi təfəkkür tərzini nurlandırmışdır. Bu nadir istedad sahibinin irsi 9 əsrə yaxındır ki, 

həm doğma xalqının, həm də Şərq xalqlarının bədii təfəkkür yaradıcılığını zinətləndirən bir 

mənbə olaraq qalır.  

Nizami əsərlərində təbiət lövhələrinə, cəmiyyətə insanı əhatə edən mühitə və bütövlükdə 

insanın özünə geniş yer verilir. Şairin əsərlərinə əbədilik gətirən insanı lirik-romantik  və 

müxtəlif psixoloji anlarda bədii idrakın, bədii təsvir vasitərlərinin  zənginliyi, rəngarəngliyi və 

dolğunluğu ilə tərənnüm etməsidir. Nizami əsərləri ilə Şərq xalqları poeziyasında lirik-romantik  

və psixoloji etik səciyyəli bir məktəbin əsası qoyulmuşdur.  

Nizaminin hələ gənc yaşlarında qələmə aldığı “Sirlər xəzinəsi” əsərində böyük bəşəri 

problemə toxunulur. Burada əks etdirilən hisslər də, duyğular da, ideyalar da bəşəri xarakter 

daşıyır. Onun irəli sürdüyü problemləri yalnız özünə, öz xalqına deyil, bəşər övladına təfəkkür 

sahibi insana aid olduğunu görürük. Bu ilk poemasında mütəfəkkir şair sözün qüdrətindən, 

kəsərindən elə məharətlə istifadə edir ki, onun zəkasında gəncliklə ağsaqqallığın tarazlığı 

görünür: 

İçmə, hüşyar eyləməz o içdiyin mey səni,  

Yaddan çıxar varlığın, şərab eylər key səni.  

Sərxoşluğa uyan kəs ələm çəkər ömürlük, 

Aqilliyin üstünə qələm çəkər ömürlük... - [1] 

deyən şair hələ gənc yaşlarından meyin insanı rəzil hala saldığından, əqli-məntiqi idrakdan 

məhrum edib şüurusuz vəziyyətə gətirdiyindən söhbət açır, əsrlər, qərinələr, bundan əvvəl yalnız 

hər hansı azərbaycanlıya deyil, ümumiyyətlə bəşər övladı olan insana bu pis əməldən əl çəkməyi 

tövsiyyə edir: 

Qana qaltan etsə də səni zəhmət tikanı, 

Çalışmaqdan usanma, işə alışdır canı. 

Öz halal zəhmətinlə namuslu insan sayıl, 

Hər yetənə alçalma, əl açıb olma sail. 

Hələ 9 əsr əvvəl Nizami zəhmətə, əməyə yüksək qiymət vermiş insanın işi ilə, əməli ilə 

ucalmasını söyləmişdir. Artıq planetimizin hər yerində zəhmətə qatlanan, öz əməyi ilə yaşayan 

insanın əxlaqi xüsusiyyətinin ali olmasını görürük. Ümumbəşəri məna kəsb edən zəhmət, namus 

sözləri məhz insana məxsus keyfiyyətdir. Dahi şairimizin bu nəzəri tövsiyyələri bu gün də insanı 

alçalmamağa, zəhmətə, ucalığa səsləyir.  
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Dünyaya fateh olmaz zülmkarlıq, rəzalət, 

Yer üzünün fatehi ədalətdir, ədalət. 

Ədalətin müjdəsi yer üzünü şad edər, 

Ədalətin işidir ölkəni abad edər.- 

misralarını bizdən 9 əsrə yaxın bir müddət ayırır. Əslində isə bu zaman ayrılığıdır. Burada 

dərin güclü bir mənəvi yaxınlıq duyulur. Hansı ictimai-iqtisadi formasiya olsa da, ədalət, 

zülmkarlıq, rəzalət insana məxsus keyfiyyətlərdir. Nizami isə insanlığı yalnız ədalətdə görür:  

Xoşbəxtlər tək əgər dövlət sevərsən,  

Tamahı məhv elə, qurtar ondan sən,-  

misraları Nizami Gəncəvinin ikinci poeması olan “Xosrov və Şirin”dəndir. Şair burada da 

insanı  ön plana çəkir, onunla danışır, tamahı az olanı dünyanın ən xoşbəxt adamı hesab edir. 

Belələrinin həyatda bəlalardan kənarda qalacağını söyləyir. Tamahkarlığı şair insanın ən rəzil 

xüsusiyyəti kimi qiymətləndirir.  

“Yeddi gözəl”dəki fikirlər şairin həyat, cəmiyyət və insanlar haqqındakı mütərəqqi 

fikirlərinin davamıdır. Nizamiyə görə insanın vəzifəsi yeyib-yatmaqdan ibarət deyil, sayıq olmaq, 

hünər göstərmək insanın başlıca vəzifəsidir. İnsanın ləyaqəti xalqına xidmətdə xalqının qeyrətini 

çəkməkdə üzə çıxır: 

Çalış öz xalqının işinə yara, 

Geysin əməlinlə dünya zər-xara . 

Xoş ətirlər saçmaq istəyən adam,  

Gül tək xoşxasiyyət olmalı müdam. [3] 

Humanist  ideyaların  yüksək  ifadəsi, həqiqi  məhəbbətin  mücəssəməsi  Leyli  və  Məcnun  

obrazları  həmişə  yaşayan, yüksək  poetik  lövhələrlə  verilmiş insanlığın  ülvi məhəbbəti, bəşər  

övladının  ən  ali  hissləri  kimi  tərənnüm  edilmişdir: 

Məhəbbət daimi olmasa əgər, 

Gəncliyin bir şəhvət oyuna dönər. 

Məhəbbət  odur ki, odu sönməsin, 

İnsan  yaşadıqca üzü  dönməsin. 

Həqiqi  məhəbbət  bir  məhəbbətdir, 

İlki  də, sonu  da əbədiyyətdir. 

“Leyli   və  Məcnun”  poemasından gətirilən  bu  sətirlərdə  böyük  Nizami  məhəbbəti  

şəhvətə, oyuncağa, yüngül  hisslərə döndərməməyi  tövsiyə edir.  

Nizami  sonuncu  poeması  olan  “İsgəndərnamə”də  xalqlar  dostluğunu, sülh ideyalarını, 

vətənpərvərlik  duyğularını  ecazkar  sənətkarlıqla tərənnüm  etmiş, bu  xüsusiyyətləri  böyük şair 

humanist dünyagörüşündəki beynəlmiləlçilik əhval-ruhiyyəsi ilə bağlamışdır. “Şərəfnamə” dən  

gətirilən  aşağıdakı  iki  sətirdə: 

Döyüşdən yaxşıdır  barışıq, şəfqət, 

Biri  dərd  gətirər, biri səadət – [5] 

deyən  Nizami  insanları  dostluğa, sülhə, barışığa  çağırır. Bəşər övladına  xas olan səbr, 

təmkin, inam  kimi  ən  ali  xüsusiyyətlər  aşılayır: 

Hər  bəndin  açarı  səbrdir, inan, 

Səbirli  adamlar  olmaz  peşiman. 

Darılma  sənə üz  verəndə  kədər, 

Ondan böyük bir  dərddən  qıl gəzər.  (“Şərəfnamə”dən)  

Bu  sətirlərdəki fikirlər  əsrlərdir  ki,  oxuculara səbr, təmkin, vüqar, inam  və qətiyyət kimi 

keyfiyyətlər aşılayır. Dahi sənətkar əsərlərində yunanların, ərəblərin, çinlilərin, rusların, 
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gürcülərin, hindlilərin, İran və Dağıstan xalqlarının adını hörmətlə çəkir, onların adət- 

ənənələrindən, həyat  tərzindən  məlumat  verir. 

Humanist  bir  insan  olan Nizamini  yer  üzündə  sərhəd, ayrı-ayrı  xalqlar  deyil, məhz, 

insan problemi  düşündürmüşdür. “Şərəfnamə”dən  gətirilən  aşağıdakı  sətirlərdə  deyilir: 

Hər  şeyi  özünçün əkmək  nə  yarar ? 

Dünyada  hesabsız  ruzi  yeyən  var. 

Köçənlər  zəhmətlə  əkdiyi  bağdan, 

Gələnlər  meyvəni  dərmiş  hər  zaman. 

Köçənlər  bir çox şey  əkmişdir  bizə, 

Biz  də  əkməliyik  gənc  nəslimizə. 

Dünya  bir  tarladır  diqqətlə  baxsaq 

Hamı  bir-birinə  cütcüdür  ancaq ...   [2] 

Göründüyü  kimi  humanist  şair əkilən, becərilən nemətləri, Allahın  verdiyi  ruzini  yalnız  

öz  xalqına  deyil, haralı olmasından  və  dini etiqadından  asılı  olmayaraq  yer  üzünün  əşrəfi  

olan  bütün  insanlar  arasında  paylanmasını tövsiyyə  edir. 

Nizami  yaradıcılığında  elə  bir  əsər, elə bir   poema, elə bir  parça  yoxdur ki, orada  bəşər 

övladına  məxsus  hisslər  öz  əksini  tapmasın. 

Əsrlər, qərinələr  keçəcək  Nizami  ideyaları  yer  üzünün  insanlarını  dostluğa. Sülhə, 

düzlük və sədaqətə, məhəbbət və cəsarətə səsləyəcək. Çünki  Nizami  yaradıcılığı  insan  

həyatını, insan  qəlbinin  ehtiraslarını, sirlərini, dövrünün  mütərəqqi  insanlarını  narahat  edən  

saysız – hesabsız  qayələri  ön  plana çəkmiş, sözün  qüdrəti  ilə  adamları  tərbiyə  etməyə  

yönəlmişdir. Nizami  sözü “Allah   vergisi” sayırdı. İnanırdı  ki, sözün  qüdrəti  müxtəlif  

zümrədən  olan insanları  və  nəsilləri  bir- birinə  yaxınlaşdırır. Elə  buna  görə  idi  ki, dahi  şair  

özünün  humanist  fikirlərini  qələminin  ecazkar  gücü  ilə  müasirlərinə  və  gələcək  nəsillərə  

çatdırmaq  istəyirdi. 

Dünya  mədəniyyəti  xəzinəsinə  misilsiz  əsərlər  bəxş  etmiş  Nizami   

Sanma  nağıllarım  boş  əfsanədir, 

Hər  biri  dop-dolu bir  xəzinədir -  

deyərkən  poeziyasındakı  humanizmi, müdrikliyi, uzaqgörənliyi, xeyirxahlığı, gələcək  

nəsillərin  mənəvi  dünyasına  işıq  saçan  böyük  ideallarını  nəzərdə  tuturdu. 

“Müdriklik  bütün  xəzinələrdən  yüksəkdir” – deyən  şair  “Sirlər  xəzinəsi”  poemasının  

əsl qayəsini  belə  səciyyələndirir: 

Səhərtək  əritmişəm  gecələrin  şamını, 

Sehrkarlıq  möcüzəm  heyran  qoyub  hamını.  

Yoxsula da, şaha da  hikmət nuru  saçmışam, 

Ülviyyət xəzinəsinin  hər  sirrini  açmışam. [4] 

“Yoxsula  da, şaha da  hikmət nuru  saçarkən, ülviyyət  xəzinəsinin hər  sirrini  açarkən”  

dahi  mütəfəkkirin  əsas  məqsədi  özünün  humanizm  nəzəriyyəsini həyata  keçirmək, insan 

səadətini  təmin  edən yolları göstərmək olmuşdur. Buna  görə də Nizami  deyirdi : 

Hikmət  dəni səpdim ki, vəfa  dəni  cücərsin, 

Hamı  alqış oxuyub, bir  gün barını dərsin. 

Zəhmətkeş  xalqın elə bir  müqəddəs  niyyəti, fikir  və  ümid  çırpıntısı  yoxdur ki, Nizami  

poeziyasında  əbədiləşib, poetik  ifadəsini  tapmamış  olsun, Nizami  sənəti, Nizami  humanzimi 

və  ideyaları, irəli  sürülən  bəşəri  hisslərin  ifadəsi  zamanın  böyük  sınağından  çıxmamış 

olsun. Nizaminin  ideyaları  əsrləri  və qərinələri aşıb  gələrək  bütün  dünyaya səs  salmışdır. 

Nizaminin  ölməz, bəşəri  ideyaları   zəhmətkeş  adamların  həyat eşqini, gələcəyə inamını  
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artırmışdır. İnsanları  əbədi  səadətə  qovuşdurmaq  arzusu, mütərəqqi ideyalarını  həyata  

keçirmək  istəyi  şairin  mənəvi xəzinəsində məskən salmışdır. 

İnsanların  məhəbbətlə qoruyub  saxladığı və  təbliğ  etdiyi  mənəvi  xəzinəsində  

Nizaminin  yaratdığı   mənəvi  xəzinə  xüsusi  yer  tutur. Şərqi  və  Qərbi  əsrlər  boyu  məftun  

etmiş Nizami  yaradıcılığını  kamala  yetmiş, nəcib  əxlaqi sifətlər, əql  və  gözəllik daşıyıcısı  

olan insana  həsr  etmişdir. Poemalarında  qələmə  aldığı qəhrəmanlar   böyük  hərflərlə  yazılan 

insan  obrazlarıdır. Poemaların  yazılmasında əsas  məqsəd isə   insan  səadətinə  xidmət, bu  

səadəti  təmin etmə yollarını  arayıb  göstərməkdir. Məhz buna görə də insanın  yüksək  əxlaqi  

keyfiyyətlərinin  tərənnümü  Nizaminin   humanist  dünyasının  mənəvi  mahiyyətinə  

çevrilmişdir. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ 
 

Доц. Гаджиева Назанда Сабир кызы 

Резюме 
 

Низами осветил художественный, социальный и философский образ мышления 

народов Ближнего Востока, открывший новую эру в мировой литературе. Наследие этого 

уникального таланта существует уже почти 9 веков и остается источником украшения 

художественного мышления как коренных жителей, так и народов Востока. 

В произведениях Низами широкое место отведено природным доскам, обществу, 

окружающей человека среде и самому человеку в целом. Именно лирико-романтические и 

различные психологические моменты поэта вносят вечность в творчество поэта, 

прославляя его богатством, разнообразием и полнотой художественного познания и 

средствами художественного описания. Произведения Низами заложили основу школы 

лирико-романтической и психологической этики в поэзии народов Востока. 

 

UNIVERSAL HUMANIST IDEAS IN NIZAMI'S CREATIVITY 
 

Doc. Hajiyeva Nazanda Sabir 

Summary 
 

Nizami illuminated the artistic, social and philosophical way of thinking of the peoples of 

the Middle East, which opened a new era in world literature. The legacy of this unique talent has 

been a source of artistic thought of both the native people and the peoples of the East for almost 9 

centuries. 

In Nizami's works, nature boards, society, the environment surrounding man and man 

himself as a whole are given a wide place. It is the poet's lyrical-romantic and various 

psychological moments that bring eternity to the poet's works and glorify him with the richness, 

variety and fullness of artistic cognition and artistic means of description. Nizami's works laid the 

foundation of a school of lyrical-romantic and psychological ethics in the poetry of the peoples of 

the East. 
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NİZAMİ  YARADICILIĞINDA  ONOMASTİK VAHİDLƏR 

BƏNZƏTMƏ VASİTƏSİ KİMİ 
 

Baxşiyeva Sevinc Soltanmecid qızı 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı 

Dil-ədəbiyyat və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi 

sevinc.baxsiyeva65@gmail.com 
 

Xülasə: Nizami Gəncəvi öz qəhrəmanlarını  böyük məhəbbət və  şövqlə yaratmışdır. Şairin 

şeir və məhəbbət haqqında mülahizələri  Nizami ədəbi məktəbinin xüsusiyyətlərini təcəssüm 

etdirir.Şair  qəhrəmanlarını elə yaradırdı ki,oxucu ona ürəkdən inanırdı.Qəhrəmanların müxtəlif 

vəziyyətlərdə  təsviri ilə yanaşı, şair onların daha dolğun, daha bütöv çıxması üçün bədii ifadə 

vasitələrindən, məcazlardan  geniş istifadə etmişdir. 
 

Açar sözlər: onomastik vahid, məcaz, obraz, xüsusi ad,sənətkarlıq xüsusiyyəti 

Keywords: onomastic unit, metaphor, image, special name, feature of craftsmanship 

Ключевые слова: ономастическая единица, метафора, образ, особое имя, 

особенность мастерства. 
 

Nizaminin əsərlərini oxuduqca tək oxucu deyil, az-çox savadı  və oxumaq qabiliyyəti olan 

hər kəs heç bir çətinliyə rast gəlmədən  sözün hər bir mənasına yiyələnmiş olur. Çünki onun sözü 

yüksək hərarətlə hər bir qəlbə axır. Nizami şeirlərində qəhrəmanlıq, gözəllik, ədalətlilik və 

tərbiyə-nəsihətlə dolu olan  kəlmələr oxucuda şeirə olan  məhəbbəti daha da artırır. 

 Nizami Gəncəvi öz qəhrəmanlarını  böyük məhəbbət və  şövqlə yaratmışdır. Şairin şeir və 

məhəbbət haqqında mülahizələri  Nizami ədəbi məktəbinin xüsusiyyətlərini təcəssüm etdirir.Şair  

qəhrəmanlarını elə yaradırdı ki,oxucu ona ürəkdən inanırdı.Qəhrəmanların müxtəlif vəziyyətlərdə  

təsviri ilə yanaşı, şair onların daha dolğun, daha bütöv çıxması üçün bədii ifadə vasitələrindən, 

məcazlardan  geniş istifadə etmişdir. O,Şərq ədəbiyyatında məşhur olan  məcazi adlardan obraz 

adı kimi  istifadə ilə  qənaətlənməmiş, onları bədii təsvir vasitəsi kimi də işlətmişdir.Bütün bunlar 

insanın qüdrətini, əzəmətini, məhəbbətini, gücünü,istək və arzusunu əyani və inandırıcı  şəkildə 

göstərmək üçün şairin əlində ən mötəbər vasitə olmuşdur. Şair  qəhrəmanlarının az sözlə  

tərənnümü üçün  həmişə onu başqa bir adla müqayisə etməklə kifayətlənməmişdir.Məcazi 

adlardan  istifadə yolu ilə Nizami öz fikirlərinin yığcam , qısa və dolğun ifadəsinə nail olmuşdur. 

Zəngin məcazi adların  yerli – yerində işlənməsi isə şairdən ensiklopedik bilik, fitri istedad  və 

sənətkarlıq qüdrəti tələb edirdi. Maraqlıdır ki, müəyyən obraz adlarına  “Xəmsə”nin ayrı-ayrı  

əsərlərində rast gəliriksə, həmin adların  məcazi formasına  bütün əsərlərdə təsadüf edilir.Məsələn 

“Sirlər xəzinəsi”ndə(Süleyman və əkinçi) Süleyman əsas , “Yeddi gözəl” poemasında isə 

epizodik  surət kimi çıxış edir.Digər əsərlərdə onlardan məcazi ad kimi  istifadə olunur.”Sirlər 

xəzinəsi” əsərində Məlik Fəxrəddin Bəhram şah Süleymana bənzədilmişdir.O,üzüklü, günəş taclı  

hökmdar,Məlik Fəxrəddin adı – dünyamıza iftixar. 

“Xosrov və Şirin”əsərində isə Toğrul şah Süleymanla müqayisə olunur.Süleymandır bizim 

şaha baxsana, Gah balıq söz deyir,gah da Ay ona. 

Ədəbiyyatşünaslıqda izah olunur ki, məcaz yaratmaq üçün bənzəyən və bənzədilən tərəflər 

qarşılaşdırılır və müqayisə olunur. Lakin burada ancaq  ümumi adların ümumi adlara  

bənzədilməsi nəzərdə tutulmuşdur.Nizaminin əsərlərində isə ümumi  adların ümumi adlara 

bənzədilməsindən əlavə, ümumi adların xüsusi, xüsusi adların xüsusi, xüsusi adların  ümumi 

adlara bənzədilməsi yolu ilə  zəngin və rəngarəng  məcazlar silsiləsi yaradılmışdır.Demək, bədii 

ədəbiyyatda  işlənən mə - cazları komponentlərinin  ümumi və yaxud xüsusi adlarla ifadə 

mailto:sevinc.baxsiyeva65@gmail.com
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olunmasına görə iki qrupa ayırmaq olar: 1)Hər iki komponenti  ümumi adlardan  düzələn  

məcazlar 2)Onomastik  məcazlar. 

Nizami  onomastik məcazlardan  ən çox iki halda istifadə  etmişdir. İlk dəfə obrazı təqdim 

edərkən və hadisələrin gedişi zamanı  onun  haqqında  geniş təsəvvür  yaratmaq 

istədikdə.Məsələn, obrazın təqdimində onu müxtəlif şəxslərlə və ya rəmzi məna daşıyan  digər 

xüsusi adlarda  müqayisəli şəkildə  təsvir edir. Bu zaman bənzəyən bir, bənzədilən tərəf isə bir,iki 

və daha çox  komponentdən ibarət olur. 

Nizaminin əsərlərində bənzəyən  antroponimlər – şəxs adları obraz adlarından  ibarətdir. 

Bənzədilən adlar içərisində isə əsas yeri dini, dini - əfsanəvi və tarixi  şəxsiyyət adları təşkil edir. 

“Xızır” sözündən “Xəmsə”də obraz adı kimi  istifadə olunsa da, ona bənzətmə  məqamında da tez 

– tez təsadüf edilir.Məsələn,”Sirlər xəzinəsi”əsərində Davud oğlu  Məlik Fəxrəddin Bəhram şahın 

zəkası İsgəndərlə  yanaşı ,Xızırla da  müqayisə olunur: 

İsgəndər – şanlı Xızır, zəkası işıq saçar 

Sehrkar münəccimdir,”Məcəsti” sirri açar. 

“Leyli və Məcnun “ poemasında Leyli Məcnuna yazdığı məktubda  onu  Xızır suyuna  və 

pərvanəyə  bənzətmişdir: 

Ey zülmətdə  qalan Xızır suyu, sən 

İlk səhər şəminin  pərvanəsisən. 

“Yeddi gözəl” əsərində bir sıra obrazlar Xızıra  bənzədilir: 

Tanı Xızır kimi  özünü gəl sən , 

Dirilik suyundan ,bəlkə, içəsən. 

Burada şair oğlu Məhəmmədi Xızırla müqayisə edir. 

“Xosrov və Şirin” əsərində isə şair özünü Xızıra bənzədir: 

Bütün  örtülmüşlər bizdə zahirdir, 

Xızır adını çəkdin,Xızır hazırdır. 

Şeiri oxunanda bu Nizaminin  

Özü də hər sözdə görünər yəqin. 

Nizami üçün Yusif gözəlliyin , ağlın,ismətin , saflığın rəmzidir. “Xəmsə”də Yusiflə bağlı 

olan bu müsbət keyfiyyətlər bənzətmələr yolu ilə tez-tez xatırlanır: 

Elə məşhur oldu  gözəllikdə o 

Misirli Yusifdi  sanki bu Xosrov. 

Yaxud Xosrov  atasından bağışlanmasını  xahiş edərkən  yenə də özünü Yusifə bənzədir: 

Yusifəm , sanma ki, yeyib yalquzaq, 

Günahım böyükdür,uşağam, uşaq. 

Onomastik  bənzətmələri  komponentlərin sayından asılı olaraq  belə təsnif etmək olar: 

Sadə onomastik bənzətmələr.Bənzəyən ümumi , bənzədilən tərəf isə  xüsusi adlardan  ibarət 

olur. 

Saçı, oldu çöhrəsi – İbrahim  möcüzəsi, 

Xəncər kipriklərində İsmayıl  göz  süzəsi, 

Busəsi bir meydi ki, aşiq ona  can verər, 

Dodağı  İsa kimi  cansız  cana  can  verər. 

Bənzəyən və  bənzədilən tərəflər xüsusi adlardan  yaranır: 

Ruhlara  dərs  öyrət sən İsa kimi, 

Eşqdən şam yandır bir Musa  kimi. 

Mürəkkəb  onomastik  bənzətmələr.Mürəkkəb onomastik  bənzətmələrdə isə  bir  obrazın  

müxtəlif  xüsusiyyətləri eyni vaxtda  ona uyğun gələn  daha çox adla  mü – qayisə  olunur.Buna  

silsilə bənzətmə də demək olar.Nizami silsilə onomastik bənzətmələrdən  ən çox  obrazların  
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təqdimi , rəqib hökmdarların  bir – birinə  məktub yazması  və s. zamanı istifadə etmişdir. 

Məsələn, Şapur ilk dəfə Xosrovu Şirinə  belə təqdim edir: 

İsgəndər cəlallı, Dara vüqardır, 

İsgəndər ,Daradan bir yadigardır. 

Hüsündə göy ona “günəşim”deyir, 

Bu torpaq üstündə Cəmşid nəslidir. 

O,şahlar  şahıdır,Xosrov Pərvizdir. 

Burada  bənzəyən Xosrov Pərviz,  bənzədilən isə İsgəndər,  Dara, Günəş, Cəmşid, şahlar 

şahı  kimi  ümumi  və xüsusi  adlarla  müqayisə olunur. 
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Baxşiyeva Sevinc Soltanmecid 

Summary 
 

Nizami Ganjavi created his heroes with great love and enthusiasm. The poet's reflections on 

poetry and love embody the features of Nizami's literary school. The poet created his heroes in 

such a way that the reader believed in him wholeheartedly. 

 

Бахшыйева Севиндж Солтанмеджит кызы 

Резюме 
 

Низами Гянджеви создавал своих героев с большой любовью и энтузиазмом. 

Размышления поэта о поэзии и любви воплощают черты литературной школы Низами, 

поэт создавал своих героев таким образом, чтобы читатель верил в него всем сердцем. 

 

 

                                                                                                                                                                          

                                                       NİZAMİ VƏ MUSİQİ 
 

Hüseynova Rüxsarə Hüseyn qızı, baş müəllim 

 Naxçıvan Dövlət Universiteti  
 

Xülasə: Məqalədə dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və 

mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi, onun məşhur “Xəmsə”si və onda musiqi haqqında verilən 

məlumatlar işıqlandırılır. Qeyd olunur ki, Nizami poeziyası yaşadığı dövrün musiqi mədəniyyəti 

haqqında zəngin biliklərin əldə ediməsində qiymətli bir mənbə təşkil edir. Şairin əsərlərində 

muğam və təsnif, nəğmə və rəqs melodiyası, instrumental musiqi və musiqi alətləri üzrə əldə 

edilən məlumatlar Azərbaycan musiqisinin o dövrdə son dərəcə geniş inkişfından xəbər verir. 

Məqalədə həmçinin Nizami irsinin Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığı üçün böyük ilham 

mənbəyi olduğu və dahi şairə həsr olunmuş, onun əsərləri əsasında bəstələnmiş müxtəlif səpkili 

musiqi nümunələrindən danışılır. 

  

Açar sözlər:Nizami Gəncəvi, Xəmsə, musiqi, bəstəkar, musiqi alətləri 
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Key words: Nizami Ganjavi, Khamsa, music, composer, musical instruments 

Ключевые слова:Низами Гянджеви, Хамсе, музыка, композитор, музыкальные 

инструмент.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri, dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Nizami 

Gəncəvinin adı bəşər tarixinə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının 

ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş ecazkar söz sənəti inciləri Şərqin  mədəni sərvətlər xəzinəsində 

özünəməxsus layiqli yerini tutur. O, xalqın istək və arzularını, xalq yaradıcılığından süzülüb 

gələn müdrik fikirlərini yüksək ədəbi dil ilə ifadə etmiş, sənətkarlıq cəhətdən kamil bədii əsərlər 

yaratmışdır. Yaradıcılığına lirik şeirlərlə başlayan sənətkar divan yaratmış, qəzəl, qəsidə və 

rübailərin müəllifi kimi tanınmışdır. Xüsusilə, Nizami Gəncəvinin məşhur “Xəmsə”si böyük söz 

ustadının yaradıcılığının zirvəsində dayanaraq, ədəbiyyata yeni poetik səs, yeni bir nəfəs 

gətirmişdir. Onun əsərləri yüksək peşəkarlığı, məhəbbətə dünyəvi münasibəti, insan taleyi 

haqqında humanist düşüncələrilə seçilmiş, onlarda şəxsiyyət azadlığı, insanın mənəvi azadlığı 

tərənnüm olunmuşdur.  

Nizami Gəncəvi yaradıcılığı Şərq incəsənətinin, xüsusilə miniatür sənəti, musiqi və 

poeziyasının inkişafında böyük rol oynamışdır. Nizami poeziyası onun yaşadığı dövrün musiqi 

mədəniyyəti haqqında zəngin biliklərin əldə ediməsində qiymətli bir mənbə təşkil edir. Şairin 

əsərlərində musiqiyə münasibət,  klassik və xalq musiqisi, onun ifaçıları, muğam və təsnif, 

nəğmə və rəqs melodiyası, instrumental musiqi və musiqi alətləri haqqında əldə edilən 

məlumatlar Azərbaycan musiqisinin o dövrdə son dərəcə geniş inkişfından xəbər verir. Dahi şair 

musiqinin estetik zövqün, mənəvi tərbiyyənin təkmilləşməsində böyük rolunu yüksək 

qiymətləndirmiş və bunu əsərlərində musiqiçiyə olan xitabları, aforizmləri, müdrik və 

nəsihətamiz fikir və sözlərilə vurğulamışdır. 

Nizaminin əsərlərində musiqi ifaçıları, müğənni və rəqqaslara geniş yer verilmişdir. 

Sarayda keçirilən şənliklərin əsas iştirakçıları məhz müğənni və rəqqasələr olmuş və öz 

əsrarəngiz ifaları ilə şahları əyləndirmişdir. Qədim dövrün müğənnilərindən Barbəd, Nəkisa və 

xalq mahnılarının mahir ifaçısı, rəqqasə Fitnənin adları xüsusi qeyd edilir, onların yüksək 

mədəniyyətə, zərif zövqə, gözəl səs tembrinə malik olması haqqında təsəvvürlər yaranır. Nizami 

“Xosrov və Şirin” poemasında Barbəd və Nəkisə  arasındakı yarış səhnəsini böyük ustalıqla 

qələmə almışdır. Dahi şair onların "Rast", "Üşşaq", "Hasar", "Əraq", "Novruzi", "İsfahan", 

"Rahəvi" və "Zirəfkənd" kimi 8 məqam kökündə oxuduğu havaları böyük məharətlə ifa 

etdiklərini qeyd edir: 

                                    Nəkisa necə ki, demişdi Şirin, 

                                    Bir qəzəl oxudu Rast üstə həzin 

                                    Bitti Nəkisanın cənglə nəğməsi, 

                                    Barbədin setar qaldırdı səsi 

                                    Bir məst aşiq kimi vurdu əl,  

                                    Uşşaq pərdəsində oxudu qəzəl. [3.səh. 398,399] 

Nizami bu poemada musiqinin insan ruhuna olan böyük təsirindən və onun şəfaverici 

xüsusiyyətlərindən danışır, bunu aşağıdakı misralarla belə qələmə alır: 

Dünyanı bürüyüb asiman kimi, 

         Barbəd gətirmişdi təvana simi. 

         Nəğməylə dostlara səfa verirdi, 

         Xəstə ürəklərə şəfa verirdi. [3.səh. 395] 

Şair “Xosrov və Şirin” poemasında Barbədin oxuduğu 30 nəğmədən hər birinin insanda 

oyatdığı ən müxtəlif əhval-ruhiyyəni zəngin poetik dillə oxucuya catdırır, bəzi nəğmələrin insanı 



101 

 

cuşə gətirdiyi, bəzilərinin onu qəmləndirdiyini, bəzilərininsə insanda yüksək mənəvi hisslər 

aşıladığını vurğulayır. 

Nizami poemalarından aydın olur ki, rəqslər  o dövrdə həm xalq içərisində, həmçinin saray 

məclislərində böyük yer tutmuşdur. Şair poemalarında zərif, axıcı-melodik qadın və cəld templi, 

qəhrəmani kişi rəqsləri haqqında da məlumat vermiş, xüsusilə xalq şənliyi və saray ziyafətlərində 

əl-ələ tutmuş kişi və qadınların yallısayağı rəqsindən də bəhs etmişdir: 

                                         Rəqs meydan açdı, dairə qurdu, 

                                        Ayaqlar qanad bağladı, əllərdə süzdü. [5.səh.140] 

Nizami əsərlərindən məlum olur ki, ov zamanı, hərbi döyüş zamanı musiqiyə xüsisi yer 

ayrılmış, sarayda keşişçilərin bir-birini əvəz etməsi, hərbi yürüş, ordunun döyüş meydanından 

zəfərlə dönməsi zərb və nəfəs alətlərinin müşayiətilə həyata keçirilmişdir. Musiqi ilə müşayiət 

olunan ovlarda isə əsasən şeypur və təbil kimi alətlərdən istifadə olunmuşdur. “Xosrov və Şirin” 

poemasında bu barədə yazılır: 

                                        Səsləndi nağara, şeypur dərindən, 

                                        Sanki yer oynadı göytək yerindən.[3.səh.348] 

Şair poemalarında ayin və mərasimlərdə istifadə olunan musiqi haqqında da məlumat 

vermiş, toy mərasimlərində mahnı və rəqslərə geniş yer ayrıldığını söyləmiş, yas mərasimlərinin 

isə təbil, kus kimi alətlərin sədası altında kecdiyini, rud və sazın müşayiətilə ağılar oxudunğunu 

qeyd etmişdir. 

Nizaminin “Xəmsə”sində orta əsrlərdə geniş yayılmış musiqi alətlərinə aid çox qiymətli 

şeir misralarına rast gəlinir. Şair “İskəndərnamə” poemasında qədim yunan filosofu Əflatunun 

(Platonun) icad etdiyi simli alət olan ərqanun haqqında söhbət açır. Nizaminin poemalarında hər 

bir alətin quruluşu, adı, zahiri görünüşü, səslənməsi, hazırlandığı material və ifa imkanları 

haqqında qiymətli məlumatlara rast gəlinir. Dahi sənətkar öz əsərlərində 40-a qədər çalğı alətinin 

– 14 simli, 10 nəfəs, 7 membranlı və 8 özüsəslənən alətin adları çəkir. Bura ud, bərbət, saz, 

kamança, rübab, qanun, çəng, şeypur, ney, kərənay, nəfir, türk nayı, təbil, nağara, dəf, kus, sinc, 

zəng, kasə, kaman, dəray və s. kimi alətlər daxildir. [1.səh.15]. Şair poemalarında bu alətlərin 

solo ifası ilə yanaşı, ansambl ifası haqqında da məlumat vermişdir. Xüsusilə, “İskəndərnamə” 

poemasında alətlərin adlarına tez-tez rast gəlinir: 

                           Coşduqca kamanca və sazın səsi 

                           Çay kimi silirdi başqa həvəsi  [6.səh.184]                 və ya, 

 

                           Ətrafa səs saldı zəng, boru, cərəs, 

                           Qan coşur kərənay aldıqca nəfəs. 

                           Fəryada gəldikсə şeypur ilə kus, 

                           Açılır qırmızı güldən Səndərus. [6.səh.334] 

Nizaminin poemaları daim bəstəkarların diqqət mərkəzində olmuş və Nizami irsi onların 

yaradıcılığı üçün əsil ilham mənbəyi təşkil etmişdir. Bəstəkarlar dahi şairin şəxsiyyətinə həsr 

olunmuş və onun ölməz “Xəmsə”si, qəzəlləri əsasında bənzərsiz musiqili-səhnə əsərləri, simfonik 

və vokal yanrında yazılmış rəngarəng  musiqi nümunələri yaratmışdırlar. Ona opera, simfoniya, 

balet, vokal-simfonik poema, kantata, oratoriya, simli kvintet və s. kimi əsərlər ithaf olunmuş, 

onun poemaları əsasında çəkilmiş film və səhnələşdirilmiş dram tamaşalarına musiqi 

bəstələnmişdir. Dahi mütəfəkkir-şairin həyatını əks etdirən ilk musiqili-səhnə əsəri görkəmli 

Azərbaycan bəstəkarı Ə.Bədəlbəylinin Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyi 

münasibətilə yazdığı “Nizami” operası olmuşdur. Nizami poemaları əsasında yazılmış irihəcmli 

əsərlərdən Niyazinin “Xosrov və Şirin”, Z.Hacıbəyovun “Nüşabə” operalarını, “Xəmsə”nin 

motivləri əsasında S.Hacıbəyovun yazdığı “İsgəndər və çoban” adlı uşaq operasını, Ramiz 
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Mustafayevin “Şirin” operasnı, Q.Qarayevin dünya şöhrətli “Yeddi gözəl” baletini, F.Əmirovun 

“Nizami”, Tofiq Bakıxanovun “Xeyir və Şər”, Aqşin Əlizadənin “Nizaminin xatirəsinə”, Qalib 

Məmmədovun “Sirlər xəzinəsi” baletlərini göstərmək olar. Sadaladığımız bu əsərlərlə yanaşı 

Nizami mövzuları əsasında yazılmış, musiqi mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olan müxtəlif səpkili 

digər operalarda vardır ki, onlardan Oqtay Rəcəbovun “Xeyir və Şər” operasını, Rəşid Şəfəqin 

“Bayquşların söhbəti” nağıl-operasını, “İsgəndərin sirri” uşaq radio-operasını, Eldar Mansurovun 

“Yeddi gözəl” rok-operasını qeyd etmək olar. Bu əsərlərin hər birində dahi şairin yaşadığı 

dövrün, poetik yaradıcılığının, əsərlərində yaratdığı obrazların təcəssümü füsunkar musiqi dili ilə  

öz əksini tapmışdır.  

Azərbaycan bəstəkarları bir sıra məşhur simfonik və vokal əsərlərini də Nizamiyə həsr 

etmişdir. F.Əmirovun dahi şairə həsr olunmuş “Nizami” simfoniyası, “Nizami xatirəsinə” 

simfonik poema, Q.Qarayevin “Leyli və Məcnun”, Midhət Əhmədovun “Bəhrəm Gur” simfonik 

poemaları, Qalib Məmmədovun “Nüşabə və İskəndər”, “Sirlər xəzinəsi” xoreorafik süitaları bu 

nümunələr sırasındadır.  

Nizami qəzəlləri əsasında müxtəlif bəstəkarlar tərəfindən xeyli mahnı və romanslar 

bəstələnmişdir. Ü.Hacıbəyovun vokal sənətinin inciləri sayılan “Sənsiz” və “Sevgili canan” 

romansları ilə musiqidə romans-qəzəl janrının əsası qoyulmuş və Azərbaycan bəstəkarlarının bu 

səpkidə vokal əsərlərinin yaranmasına təkan verilmişdir. Bu cəhətdən Q.Qarayevin ”3 təsnif”, 

F.Əmirovun “Gülüm”, T.Quliyevin “Qəzəl”, C.Cahangirovun “Gül camalın”, A.Rzayevanın 

“Könlüm”, Ərtoğrul Cavidin "Yar gəlmiş idi", S.Ələsgərovun “Sərvi xuramanım mənim”  və s. 

romansları  Nizami poeziyası əsasında yazılmış ən gözəl əsərlər hesab olunur. Nizami şənətinə 

bir himn kimi səslənən və onun adını daşıyan “Nizami” kantatası da dahi Üzeyir bəyin Nizaminin 

800 illiyi ilə əlaqədar yazdığı ən əzəmətli əsərlərdəndir. S.Ələsgərovun eyniadlı vokal-simfonik 

poeması, R. Mustafayevin eyniadlı oratotiyası da dahi şairin xatirəsinə olan böyük sevgidən 

yaranmışdır.  

Nizaminin qəzəlləri əsasında yalnız mahnı, romans deyil, xor əsərləri də yazılmışdır. 

Onların içərisində Q.Qarayevin “Payız”, Cahangir Cahangirovun “Qəzəl”, Cövdət Hacıyevin “Ey 

gül”, Məmməd Quliyevin “İki dastan”, Məmməd Cəfərovun “Dahi Nizami”, Mehriban 

Əhmədovanın “Ey səba” adlı xor əsərləri bu qəbildəndir. 

Yekun olaraq, qeyd etmək olar ki, Nizami poeziyası elə bir sonsuz xəzinə, tükənməz 

ümmandır ki, uzun illər keçsə də, digər sahələrdə olduğu kimi musiqişünaslıq sahəsində də daim 

tədqiqat obyekti olacaq və onun irsində indiyə qədər öyrənilməmiş yeni fikirlər Azərbaycan ədəbi 

və musiqi elminə böyük tövhələr bəxş edəcək. Dahi Nizami özü də “İskəndərnamə” poemasında 

əsərlərinin ölməzliyini, daim təravətli qalacağını sanki bu sözlərlə vurğulamışdır: 

                           Nizami aləmə bir də səs salsın, 

                           Adı bu əsərlə əbədi qalsın! 

                           Bunun adı kimi olsun bəxtəvər, 

                           Dolandıqca dövran, keçdikcə illər.[6.səh.627] 

 

                                                             Ədəbiyyat 
 

1.S.Abdullayeva Azərbaycan xalq çalğı alətləri.Bakı:Adioğlu, 2002 .-454s.  

2.Nizami Gəncəvi “Sirlər xəzinəsi” Bakı:Elm 1981.-247s 

3.Nizami Gəncəvi “Xosrov və Şirin” Bakı:Elm 1981.-374s 

4.Nizami Gəncəvi “Leyli və Məcnun” Bakı:Elm 1981.-289s 

5.Nizami Gəncəvi “Yeddi gözəl” Bakı:Elm 1983.-359s 

6. Nizami Gəncəvi “İskəndərnamə” Bakı:Elm 1983.-650s 



103 

 

Huseynova Ruxsara Huseyn 

Summary 
 

The article enlightens one of the prominent representatives of the world literature, genius 

Azerbaijani poet Nizami Ganjavi, his famous poetical work “Khamsa” and the information on 

music which this work contains.  The article remarks that Nizami`s poetry was a valuable source 

of knowledge about the musical culture of his time. Information which is obtained from the 

works of poet about musical instruments, song and dance melodies, “mugham”, “tasnif”, 

instrumental music is a proof of extremely wide development of Azerbaijani music during that 

period. The article also represents the fact that Nizami was a great inspiration for works of other 

Azerbaijani composers when lots of different musical pieces were composed based on his poems 

and most of these works were dedicated to this great poet. 

 

Гусейнова Рухсара Гусейн кызы 

Резюме 
 

Статья посвящена Низами Гянджеви, выдающемуся представителю мировой 

литературы, гениальному азербайджанскому поэту и мыслителю, его знаменитой «Хамсе». 

Отмечается, что поэзия Низами является ценным источником богатых знаний о 

музыкальной культуре своего времени. Сведения, полученные в произведениях поэта о 

мугаме и тэснифе, мелодии песен и танцев, об инструментальной музыке и музыкальных 

инструментах свидетельствуют о чрезвычайно широком развитии азербайджанской 

музыки того времени. В статье также отмечается тот факт, что наследие Низами является 

большим источником вдохновения для творчества азербайджанских композиторов. И эти 

авторы сочиняли музыкальные произведения разных жанров  посвященные великому 

поэту, на основе его поэм.            

 

  

 

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN VƏ ƏMİR XOSROV DƏHLƏVİNİN YARADICILIĞINDA  

“XOSROV VƏ ŞİRİN” MÖVZUSU 

(Müqayisəli təhlil)  
 

Hacıyeva Könül Həmid qızı 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 
 

Xülasə: Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi yaradıcılığının təsir gücü və ədəbi məktəb 

yaratması baxımından şeir sənətinin zirvəsində duran ustad sənətkarlardandır. Şərq 

ədəbiyyatında bir çox şair, Nizami ədəbi ənənələrini davam etdirmişdir. Dəhləvinin demək olar 

ki, bütün əsərlərində Nizaminin adını anaraq sənətini uca tutduğunu müşahidə etmək 

mümkündür. Dəhləvi şübhəsiz, Nizami ədəbi məktəbinin ən dəyərli və layiqli davamçısı hesab 

olunur. 

 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, Əmir Xosrov Dəhləvi, nəzirə, şair, məsnəvi  

Keywords: Nizami Ganjavi, Amir Khusrau Dehlavi, nazira, poet, masnavi  

Ключевые слова: Низами Гянджеви, Амир Хосров Дехлеви, назира, поэт, месневи,  
 

Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi yaradıcılığının təsir gücü və ədəbi məktəb 

yaratması baxımından şeir sənətinin zirvəsində duran ustad sənətkarlardandır. Şərq ədəbiyyatında 
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bir çox şair, Nizami ədəbi ənənələrini davam etdirmişdir. Bu şairlərdən Əmir Xosrov Dəhləvi, 

Əbdürrəhman Cami, Əlişir Nəvainin ədəbi irsi xüsusilə diqqətəlayiqdir. Dəhləvinin demək olar 

ki, bütün əsərlərində Nizaminin adını anaraq sənətini uca tutduğunu müşahidə etmək 

mümkündür. Bu türk əsilli hind şairi farsdilli ədəbiyyat tarixində layiqli iz qoymuş, söz sənətində 

şöhrətli ad qazanmış görkəmli şəxsiyyət olaraq tanınır. Əmir Xosrov Dəhləvinin Nizami 

“Xəmsə”sinə daxil olan poemalara nəzirə olaraq yaratdığı əsərlərdən biri “Şirin və Xosrov”dur. 

Bu məsnəvi 1298-ci ildə “Xosrov və Şirin”ə cavab olaraq yazılıb. Əmir Xosrov poemanın 

əvvəlindəki “Papaqçı hekayəsi” adlı hissədə Nizaminin yazdığı mövzuya müraciət etməyin 

böyük məsuliyyət olduğunu vurğulayıb bu əsərə görə onu qınayanların da olacağını deyir. Şair 

yazdığı poemanın sənətkarlıqda sələfinin əsərinə çatmadığını və bu mövzuda tənqidlərə açıq 

olduğunu dilə gətirir. Əsəri dilimizə tərcümə edən şair və tərcüməçi A. Sarovlunun qeydlərində 

oxuyuruq: “Nizami kimi mahir söz ustasının poetik dil ilə, yüksək sənətkarlıqla qələmə almış 

olduğu belə bir əsərə cavab yazmaq həqiqi istedad tələb edirdi. Bu əsəri yazarkən Əmir Xosrov 

Dəhləvi böyük yaradıcılıq imtahanı qarşısında qalmışdı.”[2, səh.183] Tədqiqatçı haqlı olaraq bu 

işi böyük bir sənət sınağı hesab edir.  Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əsər Nizaminin poemasının 

təsiri ilə qələmə alınsa da bir sıra məsələlərdə əsaslı fərqlərin olduğunu görmək mümkündür. 

Dəhləvinin yaratdığı Şirin obrazı Fərhadı qəlbən sevən, ona Bisütunu yaracaq qədər eşq gücü 

verərək ilhamlandıran sevgili olaraq qarşımıza çıxır. Halbuki Nizaminin Şirin obrazı Fərhada aşiq 

deyildi, sadəcə ona bir zəhmətkeş sənətkar kimi ehtiram bəsləyirdi. Dəhləvi əsərə Fərhadın 

ölümünün ardınca Şirinin Xosrovdan qisas alma səhnəsini də əlavə etmişdir. Belə ki, Şirin 

Mahsaman adlı qadını öyrədib İsfahana yollayaraq Şəkərin zəhərləndirilib öldürülməsinə nail 

olur. Dəhləvi Şirini təsvir edərkən onun ox atmağından, qılınc oynatmağından, ov ovlamaq 

bacarığından danışdığı halda Nizami Şirinin qadın incəliyindən, gözəl və zərif  olmasından söz 

açmağa üstünlük vermişdir. İlk baxışda mövzusu eşq macərasından ibarət olduğu görünən 

“Xosrov və Şirin” əfsanəsi əslində müxtəlif psixoloji məqamları özündə əks elətdirən, həyat dərsi 

verə bilən geniş məzmunlu bir əsərə qaynaqlıq etmək iqtidarındadır. Dəhləvi də sələfi Nizami 

kimi bu qaynaqdan mümkün dərəcədə faydalanaraq ortaya mükəmməl bir əsər çıxarmaq əzmilə 

çalışmış, nəticədə əsasən saray mühitinin ən müxtəlif xüsusiyyətlərini, hökmdarların həyat 

tərzinin fərqli məqamlarını, onların müəyyən vəziyyətlərdəki ruh halını əks etdirən maraqlı sənət 

nümunəsi ərsəyə gəlmişdir. Görkəmli ədəbiyyatçı alim Q. Beqdeli Nizaminin əsəri ilə süjet və 

obrazlar baxımından bənzərliyinə görə bu poemanı iqtibas adlandırmağın  mümkün olduğunu 

yazırdı.[1, səh.142]Əsərdə Xosrovla bağlı baş verən əhvalatlar və hadisələrin gedişatı göstərir ki, 

o heç də ağıllı və ədalətli padşah kimi hərəkət etmir. Tədricən eyş-işrətdən başı açılmayan, içki, 

qadın və şəhvət düşkünü bir insana çevrilir. Bütün bunların nəticəsi kimi Xosrov ölkəyə başçılıq 

etmək iqtidarında olmayan fəaliyyətsiz bir hökmdar vəziyyətinə düşür. Hakimiyyətdə qalmaq 

üçün müxtəlif çarələr axtaran Xosrov Rum qeysərinin qızı ilə evlənməyi qərara alır. Digər 

tərəfdən isə Şirinə vurulub onunla görüşməyi arzulayır. Gözəllər gözəli Şirini qısqandırmaq 

məqsədilə İsfahandan olan Şəkər adlı bir gözəllə izdivac qurur. Bütün bunları görən qürurlu və 

iffətli Şirin onu həqiqi məhəbbətlə və qəlbən sevən Fərhadla əhd bağlayır. Fərhad obrazı şahlıq 

səltənətini qoyub sənəti, şərəfli əməyi və halal qazancı seçən ideal bir əsər qəhrəmanıdır. Qeyd 

etdiyimiz kimi, Dəhləvinin bu əsərdəki qəhrəmanları sarayla bağlı obrazlardır. Hətta Fərhad 

surəti də sadə xalqın içindın çıxmış əmək adamı kimi yox, Çin xaqanının oğlu olaraq təqdim 

edilir. Əmir Xosrov əsərdə şahları tərif və tərənnüm etməklə yanaşı bütün bunların fonunda xırda 

saray intriqalarını da əks etdrməyə çalışmışdır. Məsələn, Şapur obrazından bəzi saray əyanlarının 

əqidəsiz, simasız, şöhrət düşkünü miskin məxluqlar olduğunu göstərmək üçün istifadə etmişdir. 

Xosrov isə Dəhləvinin təqdimatında müdrik və adil hökmdar, qorxmaz cəngavər olaraq göstərilir. 

Dəhləvi Fərhad obrazını təmiz və saf eşqin timsalı olaraq oxuculara sevdirməyə nail olmuşdur. 
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Şirinin qəsdən uydurulmuş ölüm xəbərini eşidib Fərhadın intihar edərək həyatdan nakam getməsi 

isə əsərdə çox kədərli və oxucunu dərindən təəssüfləndirən epizod kimi çıxış edir. Bütün bunlar 

Xosrovun çoban görkəmində Fərhadın yanına gedib onunla görüşməsindən sonra baş verir. 

Fikrimizcə, əsərdə ən həlledici və maraqlı hissə də məhz Xosrovla Fərhad arasındakı dialoqun 

olduğu bu bölümdür. Dəhləvi yazır: 

 بگفتش کیستی و در چه سازی                        بگفتا عاشقم در جان گدازی

بگفتا آنکه داند در بال زیست                      بگفتش عشقبازی را نشان چیست   

 بگفتش عاشقان زین ره چه پویند                        گفتا دل دهند و درد جویند     

 [4, səh.28] 

“Dedi: kimsən, nə iş görürsən? Dedi: canını oda yaxan bir aşiqəm. Dedi: aşiqliyin əlaməti 

nədir? Dedi: aşiq odur ki, həyatı bəlaya düçardır. Dedi: aşiqlər bu yolda nə axtarırlar? Dedi: 

könül verib dərd axtarırlar”.  

Gördüyümüz kimi, burada Xosrov Fərhadın eşqini sınamaq üçün verdiyi suallara tutarlı və 

məntiqi cavablar alır. Fərhad qəlbində bəslədiyi eşqin ona dərd verdiyini və bu “dərdi” ilə 

xoşbəxt olduğunu qarşısındakının diqqətinə çatdırır. Hökmdar və mənsəbpərəst Xosrov onun 

əzmkar məhəbbətinin, saf sevgisinin şahidi olur. Şübhəsiz ki, şair bu dialoqu da böyük sələfi olan 

Nizaminin “Xosrov və Şirin” poemasındakı məlum deyişməyə nəzərən qurmuşdur. Müqayisə 

üçün Nizaminin misralarına diqqət yetirək: 

گوئی من از جانبگفت از دل شدی عاشق بدینسان؟                        بگفت از دل تو می  

 بگفتا عشق شیرین بر تو چونست                        بگفت از جان شیرینم فزونست       

 بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب                        بگفت آری چو خواب آید کجا خواب

 [3, səh.213] 

“Dedi: belə könüldən aşiq olmusan? Dedi: sən könüldən deyirsən, mən isə candan aşiqəm. 

Dedi: Şirinin eşqi səninçün nədir? Dedi: şirin canımdan artıqdır. Dedi: onu ay kimi hər gecə 

görürsən? Dedi: Bəli, yuxu gələndə. Yuxu nə gəzir?!” 

Deyişmənin məzmunu eyni olsa da hər şair bu dualoqu özünəməxsus şəkildə qələmə almış 

və poetik qüdrətini, bədii təsvir qabiliyyətini nümayiş etdirmişdir. Nizami Gəncəvinin söz 

sənətindəki ustalığı isə xüsusilə diqqətəlayiqdir. Burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, nəzər 

yetirdiyimiz parçalarda Fərhad obrazlarının müəyyən fərqlərini də sezmək mümkündür. Belə ki, 

Əmir Xosrovun yaratdığı Fərhad obrazı bir qədər bədbin, həyatdan küskün təsiri bağışlayır. 

Nizaminin Fərhadı isə daha nikbin, irəliyə ümidlə baxan bir əsər qəhrəmanıdır. Ümumiyyətlə, 

Əmir Xosrov Dəhləvinin “Şirin və Xosrov” poeması bədii tərtibatına və poetik xüsusiyyətlərinə 

görə də yüksək dəyərləndirilən sanballı nəzm əsəri hesab olunur.  

Dəhləvi əsərlərində Nizaminin əbədi şöhrət, sənətkar ölməzliyi qazandığını dilə gətirir. 

Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin”inə nəzirə olaraq yazdığı “Şirin və Xosrov” poemasında 

Dəhləvi belə deyir:  

همه عمرش در این سرمایه شد صرف                    نظامی کآب حیوان ریخت از حرف                    

که با سبع شدادش بست بنیاد                                چنان در خمسه داد اندیشه را داد                               

 [4, səh.39] 

“Sözlərindən dirilik suyu süzülən Nizami bütün ömrünü bu sərmayəyə sərf etdi. Xəmsədə 

fikrinin, düşüncəsinin haqqını elə verdi ki, yeddi fələklə binasını hörüb möhkəmlətdi”. 

Əmir Xosrov digər şeirlərində də Nizami sənətini yüksək qiymətləndirir. O, Nizaminin 

sözlərini həyat verən suya, “Xəmsə”sini, bünövrəsi möhkəm olan binaya bənzədir. Şair bu sözləri 

ilə Nizami sənətinin böyüklüyünü vurğulayır, ona heyranlığını ifadə edir. Dəhləvi Nizamini 

sənətdə gur parlayan, özündən sonrakı şairlərin yolunu işıqlandıran yeganə ziya mənbəyi olaraq 

görür, onun qiymətli incilərin xiridarı kimi zəngin xəzinə yaratdığını qeyd edir. Eyni zamanda 

Dəhləvi də öz sənəti ilə digər şairlərə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmişdir. Əbdürrəhman Cami və 
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Əlişir Nəvai irsi də Dəhləvi sənətkarlığının ecazkar cazibəsindən öz nəsibini almışdır.Dəhləvi 

şübhəsiz, Nizami ədəbi məktəbinin ən dəyərli və layiqli davamçısı hesab olunur.  
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THE THEME OF HÜSREV AND ŞIRIN IN THE WORKS OF NIZAMI GANJAVI 

AND  EMIR HÜSREV DIHLEVI 
 

Assoc.Prof. Hajiyeva Konul 

Summary 
 

The great Azerbaijani poet Nizami Ganjavi is one of the poets who is at the top of the art of 

poetry in terms of the effect of his works and creating a literary school. Many poets who followed 

him continued the literary traditions of Nizami. It is possible to observe that almost all of 

Dehlavi's works mention Nizami's name and glorify his art. "Shirin and Khusrau" is one of the 

works written by Amir Khusrau Dehlavi as a nazira to the masnavis in Nizami's "Khamsa". 

Dehlavi is undoubtedly a valuable representative of the Nizami literary school. 

 

ТЕМА ХУСРЕВА И ШИРИНА В ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ И  

ЭМИРА ХУСРЕВА ДИХЛЕВИ 
 

Док. филос. по филол., доц. Гаджиева Кёнюль 

Резюме 
 

Великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви является одним из мастеров слова, 

который находится на вершине поэтического искусства с точки зрения влияния своих 

произведений и создания литературной школы. Многие последовавшие за ним поэты 

продолжили литературные традиции Низами. Можно заметить, что Дехлеви почти во всех 

своих произведениях  упоминает имя Низами и прославляет его искусство. «Ширин и 

Хосров» - одно из произведений, написанных Амиром Хосровом Дехлеви в качестве 

назиры на месневи в «Хамсе» Низами. Дехлави, несомненно, является ценным 

представителем низаминской литературной школы. 

 

 

 

NİZAMİ  DÜRÜSTLÜYÜN CARÇISIDIR 
 

Ədilov Əbülfət Həsən oğlu  

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, tədqiqatçı şair. 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 
 

N. Gəncəvi əsərlərində dürüstlüyün (saflıq, ədalətlilik, halallıq, eşq, insanlıq və s.) əsas 

qayə  kimi ön planda olması barədə Azərbaycan xalqının böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami 

Gəncəvi, öz yaradıcılığının məzmunu, ictimai-fəlsəfi ideyaları, yüksək və keyfiyyətli bədiiliyi, 

forma kamilliyi ilə Homer, Dante, Şekspir kimi nəhəng simalarla bir cərgədə dayanmaqla dünya 

ədəbiyyatında xüsusi mövqeyə malikdir.  

https://ganjoor.net/khosro/gozide/khosro-shirin2/
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Nizami Gəncəvi,- Əbu Məhəmməd İlyas ibn Yusif ibn Zəki Müəyyəd (adı İlyas,atasının adı 

Yusif, babasının adı Zəki, oğlunun adı isə Məhəmməd olmuş, Nizami təxəllüsü isə, ailəsinin 

toxuculuq məşğulyyəti ilə əlaqədar seçilmişdir) 1141-ci ildə Eldənizlər dövlətinin hakimiyyəti 

dövründə Gəncədə doğulub və 1209-cu ildə Gəncədə vəfat edib. Gəncəvinin həyatı haqqında 

məlumatlar azdır və əsas mənbə onun əsərləri sayılır. Şairin atası Yusif Qumdan olmuş, anası 

Rəisə, şairin özünün dediyinə görə, kürd (şəddadilər nəslindən) olmuşdur. Atasını erkən itirmiş, 

sonra isə anasını itirərək dayısı Xoca Ömərin himayəsinə keçmişdir. Atasının Qumdan olmasını 

söyləyənlər onun Gəncəyə kökməsini həyat yoldaşının (şairin anasının) kürd olması ilə izah 

edirlər. Nizaminin ölüm tarixi “İsgəndərnamə”nin “İqbalnamə hissəsində Sokrat, Platon və 

Aristotelin ölümü barədə yazılan  şeirə əlavələr əsasında (bu əlavələrin oğlu Məhəmməd 

tərəfindən edildiyi güman olunur) ğötürülmüşdür. 

Nizaminin əsərləri onun ərəb və fars ədəbiyyatının şifahi və yazılı ənənələrinə gözəl bələd 

olmasının, riyaziyyat, astronomiya, astrologiya, əlkimya, tibb, botanika, teologiya, Quran təvsiri, 

şəriət, xristianlıq, iudizm, tarix, etika, fəlsəfə, ezoterika, musiqi və təsviri sənəti yaxşı bilməsinin 

dəlilidir. 

         Qətran Təbrizi, Sənai, Fəxrəddin Əsəd Gurgani, Təbəri kimi mütəfəkkirlərin Nizami 

yaradıcılığına təsiri olsa da, onun əsas ilham mənbəyi Ə.Firdovsi və onun “Şahnaməsi” 

olmuşdur. Şair Firdovsini,--“həkim” (“müdrik”), “daana” (“bilgin”) və “sözü təzə gəlin kimi 

bəzəyən istedad”- adlandırmışdır. Nizami Azərbaycanın fars dilli poeziyasının klassiki, fars dilli 

epik ədəbiyyatın (danışıq dili və realistik stil) ən böyük romantik nümayəndəsi, orta əsrlər 

şərqinin ən böyük şairlərindən biri olmuşdur. Nizami yaradıcılığı Hafiz Şirazi, Sədi Şirazi, 

Mövlana Cəlaləddin Rumi və sair Şərq sənətkarlarına mühüm təsir göstərmişdir.  

N. Gəncəvi Yaxın Şərq xalqlarının mədəniyyətinin inkişafı tarixində misilsiz xidmətləri 

olan dahi sənətkardır. Onun zəngin yaradıcılığı qədim tarixə malik Azərbaycan mədəniyyətinin 

inkişafında müstəsna rol oynamışdır. Nizami öz əsərləri ilə Şərq ictimai bədii fikrinin 

formalaşmasına böyük töhfələr vermiş və günümüzə qədər öz həyatı əhəmiyyətini itirməyən və 

daim oxunan, tədqiq olunan ölməz əsərlər yaratmışdır. Şairin yeni məzmunlu lirik şeirləri və 

sonralar “Pənc gənc” (“Beş xəzinə”) adı ilə şöhrət tapan poemaları dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin 

bəzəyi sayılan nadir incilərdəndir. İlk əsəri olan “Sirlər xəzinəsi”ndə sözün ecazkar təsir qüvvəsi 

ilə insanları mənəvi dürüstlüyə çağıran şair, bu yolda əməyin və halallığın rolunu göstərərək, 

əslində ülvi bəşəri dəyərlərə xidmət etmişdir. Bu əsərdə əsas məqsəddən əvvəl tovhid, nət, merac, 

ithaf olunan şəxsə xitab, kitabın yazılma səbəbi və sonda xətmi-kitab yazılmış, kitabda hər bir 

nəzəri məqaləyə aid, cəmi 20 olmaqla, yalnız bir dedektiv hekayə verilməsinə riayət olunmuşdur. 

İkinci hekayədə şahları ədalətə, insafa çağırış, dördüncüdə rəiyyət haqqının hökmdar tərəfindən 

qorunması, yeddincidə isə insanlıq mərtəbəsinin hər şeydən yüksəkdə dayanması əsaslındırılmış 

və çağırışlar edilmişdir.  

Şair “Sirlər Xəzinəsi”ndə küllü miqdarda atalar sözlərindən, zərbi-məsəllərdən, aforizm və 

idiomatik ifadələrdən istifadə edərək əsərin bəddii dəyərini yüksəklərə qaldırmaqla yanaşı, 

insanları daim dürüstlüyə istiqamətləndirir. Dürüstlük isə özündə saflıq, ədalətlilik, doğruçuluq, 

haqqsevərlik və s. insani xüsusiyyətləri ehtiva edir ki, bünün əldə olunma yolunu şair əmək, eşq 

və haqqı tanımaqda görür. Dürüstlüyün təbliği şairin sözləri ilə hikmət buketi kimi elə bir 

inandırıcı formada təqdim olunur ki, bundan bəhrələnən insanların vicdanı unudub yolunu azması 

mümkünsüz olur. Ona görə də, bu əsəri dəyərinə görə “Hikmət xəzinəsi” adlandırsaq heç də səhv 

etmərik. Mövzusunun əsas qayəsi ədalət, əxlaq, rəhm, sədaqət və əmək olduğu üçün onu şairin 

dürüstlüyə çağırış manifesti kimi qiymətləndirmək olar. Nizami öz əsərlərində təbii aləmi, 

cəmiyyəti, insanı və onu əhatə edən mühiti geniş planda, parlaq boyalarla vermişdir. Bədii təsvir 
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vasitələrinin, fəlsəfi –bədii idrakın zənginliyi, dolğunluğu, parlaqlığı və rəngarəngliyi baxımından 

Nizami yaradıcılığı dünya ədəbiyyatının nadir incilərindəndir.  

Əbədiyaşar Nizami ideyaları, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk mənzum roman olan, 

onun ikinci əsəri “Xosrov və Şirin”də özünü daha parlaq şəkildə biruzə verir. Şair əsərlərinin 

mövzularını, adətən, tarixi hadisələrdən və xalq içərisində geniş yayılmış rəvayətlərdən götürərdi. 

Bu səbəbdən həmin mövzular onun sələfləri və müasirləri tərəfindən də təkrar-təkrar qələmə 

alınmışdı. Məsələn, Ə. Firdovsi “Şahnamə”də Xosrovun Şirinlə evlənməsindən bəhs etsə də, 

əsasən Xosrovun cah-cəlalından, müharibələrindən və sair söhbət açmışdır. Nizaminin maraq 

dairəsi isə bəşəri dəyər olan dürüstlük, insani münasibətlər, xüsusən eşq və eşqin qüdrətinin 

açıqlanmasına köklənmişdir. 

       Eşqdir mehrabı uca göylərin, 

       Eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin?  

“Xosrov və Şirin” əsəri dünya ədəbiyyatı tarixində məhəbbət mövzusunda yazılmış əsərlər 

içərisində müstəsna bir yer tutur. Şairin təbliğ etdiyi bu məhəbbət oxucuya ilahi güc verir, onu bu 

yolda qəhrəmanlığa, fədakarlığa sürükləyir. Nizami bu əsərində yeri gəldikcə dövrünün aktual 

məsələlərinə də toxunur. Belə ki, ədalətli hökmdar obrazı, dövlətin idarəçilik məsələləri, rəiyyətə 

qayğı və sair kimi ictimai –siyasi əhəmiyyətli fikirlərini oxucuya qabarıq şəkildə çatdırır. Şair 

Şirinin diliylə Xosrova ədalət dərsi verir. Nəhayət, məhəbbətin gücü sayəsində Xosrov 

müdrikləşir (dürüstləşir) və ədalətli şaha çevrilir. 

Şahın niyyətləri xoş olsa əgər, 

Otdan gül yerinə min gövhər bitər. 

Ölkədə rahatlıq, bolluq olurkən 

O yerin şahından verəcək nişan... 

Nizami Şirinin timsalında yüksək mənəviyyata malik Azərbaycan gözəlinin, həm də, 

ədalətli bir hökmdarın obrazını yaratmışdır. 

Əsərdə gec görünüb tez də yoxa çıxan Fərhad obrazı xüsusilə səciyyəvidir. Nizaminin 

əməkçi insanlar içərisindən seçərək böyük məhəbbətlə təsvir etdiyi bu obrazı sənətin zirvəsinə 

yetişmiş hünərli insan, vüqarlı, saf, ləkəsiz mənəviyyata malik, ülvi bir məhəbbət fədaisi, 

ümumiyyətlə dürüstlük təcəssümü kimi təqdim etmişdir. 

Dürüstlüyün əsas qayələrindən biri doğru danışmaq olduğundan, bu əməli yüksək 

qiymətləndirən şair deyirdi: 

Qiymətdən salmışdır sözü yalanlar, 

Doğrunu danışan möhtəşəm olar.      

Hər bir işin xoş nəticəsini dadmağın yolunun zəhmətdən və çətinlikdən keçməsini, başqa 

bir beytdə əməyin səadətə qovuşdurduğunu şair belə çatdırırdı: 

Xəznə vermiş olsa bir əkinçiyə 

Gərək o əkinçi əvvəl inciyə. 

Həyatın yolunda olmasa tikan 

Olarmı güllərin qədrini bilən? 

Hər zəhmət sonunda bir səadət var, 

Bəxti olanlar da xəzinə tapar. 

Şair insanları yaxşı əməl göstərib, yaxşı ad qoymağa çağırış edərək, deyirdi: 

Dünyanın yarısı əgər xoş gündür, 

Yarısı yaxşı ad qoymaq üçündür. 

  N. Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” əsərində əsasən  insanın mənəvi əsarətinə və 

məhəbbətin faciəsinə səbəb olan ictimai-dini ziddiyyətlər tənqid edilmişdir. 

          Onun “Yeddi gözəl” (digər mənası- “Yeddi portret”) əsəri (1197) Ağsunqurlar sülaləsindən 
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olan Marağa hakimi Əlaəddin Körpə Arslana həsr edilmişdir. Əsərin süjetinin əsasında Sasani 

şahı Bəhram-Gur (420-439) əfsanəsi dayanır. “İsgəndərnamə” əsəri (1200-1203) “Şərəfnamə” və 

“İqbalnamə” kimi iki hissədən ibarətdir. “Şərəfnamə” Azərbaycan Atabəylərindən Nüsrətəddin 

Əbubəkr ibn Məhəmmədə, “İqbalnamə” isə Mosul hakimi Məlik İzzəddinə ithaf edilmişdir. Bu 

əsər şairin ən böyük əsəri olub, tarixi-romantik poema, yaxud, epopeya adlandırıla bilər. 

M.F.Axundov “İsgəndərnaməni”,--“həm məzmun gözəlliyinə, həm də ifadə gözəlliyinə malik 

olan nəzm”,--adlandırırdı. 

Nizaminin əsərlərindən onun “Xəmsə”dən başqa 20 minə yaxın beytə malik divanının 

olduğu məlum olur. Şair bütün əsərlərində divanını xatırladıb, şeir və qəzəlləri ilə fəxr etmişdir. 

Təəssüf ki, bu divanın kiçik bir hissəsi günümüzə gəlib çatmışdır. 2013-cü ildə Zəncan 

Universitetinin professoru azərbaycanlı alim Hüseyn Türksoy Misirin Xədəviyyə kitabxanasında 

Nizaminin olduğu iddia edilən azəri türkcəsində divan nüsxəsi tapıb nəşr etdirmişdir.         

          Göründüyü kimi Nizaminin milli kimliyinin, əsərlərinin orijinala yaxın qədim 

əlyazmalarının, divanının və şairin barəsində yazılan daha qədim təzkirələrin tapılıb tədqiq 

olunmasına böyük ehtiyac vardır. Düşünürəm ki, Hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev 

cənablarının ilimizi Nizami ili elan etməsi, şairin 880 illik yubileyi şərəfinə geniş tədqiqatlara yol 

açmaqla yeni-yeni töhfələr verəcəkdir.  
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Məqalədə Nizami Gəncəvinin fəlsəfi fikirlərindən bəhs edilir. Məqalədə onun insan, 

cəmiyyət, təbiət haqqında fəlsəfi düşüncələri haqqında da məlumat verilmişdir. Nizami 

rayonunun Yaxın və Orta Şərq yaradıcılıq fəaliyyəti xalqın fəlsəfi-bədii təfəkkürünün, ictimai 

əxlaqi dünyagörüşünün bütövləşməsində, ümumbəşəri tarixə daxil olmasında görünməmiş rol 

oynamışdır. 

In the article is spoken Nizami Ganjavi's philosophical ideas. In the article also has given 

information his Philosophical thoughts about man, society, nature. Creative activities of Nizami 

district Near and Middle East has played the part of the people copper which was not seemed in 

becoming whole of the philosophical and art thought, social moral world outlook, its enter the 

universal history. 

Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri, söz və fikir aləminin nəhəng karifeylərindən biri olan 

Nizami sosial ədaləti, azadlığı, hüquq bərabərliyini hələ XII yüzillikdə təbliğ etməklə insanlığın 

xoşbəxt gələcəyini arzu edən dahi şəxsiyyət olmuşdur. Bəşəriyyətin taleyi üçün hər kəsin öz 

səviyyəsində, imkan və bacarığı daxilində məsuliyyət daşıdığını dönə-dönə müasirlərinə çatdıran 

böyük mütəfəkkir bütün həyatı boyu ümumbəşəri ideallarla yaşamış və bunun uğrunda mübarizə 

aparmış, öz zəngin yaradıcılığını insanın taleyüklü problemlərinin həllinə həsr etmişdir. H.Araslı 
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yazır: "Nizami xalqların səadətini, istiqlaliyyətini, onların hər cür zülm və istismardan azad 

olmasını istəyib bütün ömrünü bu uğurda sərf etmişdir. Nizami əməkçi insanın hüququ uğrunda 

mübarizə aparmışdır. Nizami öz xalqını bütün dünyada şöhrətləndirmiş və bütün xalqların 

bərabər hüquqlu mədəni həyatını arzulamışdır". Nizami öz əsrinin misilsiz humanist mütəfəkkiri 

olmuşdur. Bunu onun öz əsərlərində irəli sürdüyü sosial-siyasi ideyaların məzmunu da təsdiq 

edir. Mütəfəkkir lirik əsərləri ilə yanaşı, "Xəmsə"yə daxil olan əzəmətli poemalarında da dövrün 

və sosial-siyasi problemlərinin həllinə toxunmuşdur.  [11]     

Nizami Gəncəvinin fəlsəfi görüşlərə malik, yaxud da filosof şair olması elmdə artıq öz 

birmənalı həllinin tapmış məsələdir. Nizami yaradıcılığı  Yaxın  və Orta Şərq  xalqların  fəlsəfi və 

bədii  fikrinin, sosial əxlaqi dünyagörüşünün  bütövləşməsində, onun  bəşər tarixinə  daxil 

olmasında  misli görünməmiş rol oynamışdır.  

Nizami Gəncəvi əsərlərində İslam dininə və bu  aləmi yaradan  allaha böyük hörmət və 

ehtiramla  yanaşmaqla  dinə inamının olduğunu və yaradanın  Allah olmasını  təsdiq etdiyini 

inandırmağa çalışır. N. Gəncəvi “Yeddi gözəl” poemasının əvvəlində yazır: “İki dünyanın 

yaradıcısı Allaha şükür. Onun yaratdıqlarının ən yaxşısı olan Məhəmmədə və ailəsinə səlavat  və 

salam olsun”.   [6, səh.6] 

N.Gəncəvi “Sirlər xəzinəsi” əsərini yazarkən ilk başlanğıcda tovhid, minacat, nət adlı 

başlıqlar altında Allahdan , Peyğəmbərdən  söhbət açır, islam dini ehkamları çərçivəsində onları 

tərifləyir, o çox ciddi dini ictimai  problemlərə  toxunur. Zəmanəsindən çox narazı olan şair  

Allaha və peyğəmbərə  böyük ideallar naminə müraciət edir,qədim düzlük və doğruluq, təmizlik 

dövrünün , islamın ilk illərinin həyatını qaytarmağa çağırır: 

 

                                     Pərdəni at təkcə özün çıx çölə 

                                     Pərdə mən olsam da, onu məhv elə 

                                     Görsə öz acizliyini et bəyan, 

                                     Aç dəxi dünya düyünün   durmadan 

                                     Nəqşini poz, durma tez ol ruzigarın, 

                                     Surətini məhv elə ulduzların... 

                                     Kim ki, sevir zülməti, nurdan sən et 

                                     Kim ki, sevir cövhər, ərəzdən gen get 

                                     Zülm oduna tezcə su tök bir görək,  

                                     torpağın altında qoy itsin külək,  [2, səh.10] 

N.Gəncəvi “Sirlər xəzinəsi” poemasında İsa peyğəmbərlə əlaqədar verdiyi hekayədə 

müdrik bir insanın surətini yaradır. Bazarda bir dəstə adam ölmüş bir it cəmdəyinin başına 

yığışıb, onun üfunət xəstəlik mənbəyi olmasından danışıb, ona lənətlər yağdıran zaman İsa 

peyğəmbərin ora gəlməsini xarakterizə edir. İsa peyğəmbər söyləyir ki, heç bir inci də bu itin 

dişləri qədər ağ ola bilməz. Bu sözlər hər kəsi heyran edir, hamı başını aşağı dikib gedir, çünki 

düşündüklərinə,  danışdıqlarına  görə  xəcalət  çəkirlər. Nizami Gəncəvi varlığa və onu yaradanı 

həmişə böyük ehtiramla  yad edirdi: 

       Biz yox ikən ey binadan var olan 

       Biz gedənik ey həmişə sağ qalan [2, səh 23] 

     

Nizami Gəncəvi üçün şəxsiyyətin ən yüksək meyarı insanlıq idi. İrqi milli və dini ayrı 

seçkiliyi qətiyyətlə rədd edən bu şairin qəhrəmanları içərisində türk, fars, ərəb, çinli, hindli, zənci, 

gürcü və s. xalqların nümayəndələrinə rast gəlmək olar. Dahi Nizami müxtəlif dinlərə mənsub bu 

qəhrəmanların heç birinin milliyətinə, dini görüşlərinə qarşı çıxmır. Onun qəhrəmanları ədalət 

xalq xoşbəxtliyi, ədalətli cəmiyyət uğrunda mübarizə aparırlar. İnsan şəxsiyyətinə insan əməyinə 
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ehtiram şairin yaradıcılığının aparıcı mövzularındandır. Nizami Gəncəvi öz əsərlərində zalım 

padşahları ədalətli olmağa çağırmış, tənbəlləri, ikiüzlü adamları  tənqid etmiş, halal zəhmətlə 

yaşayan insanları   həmişə uca tutmuşdur.      

Orta əsrlərin bir cox mütəfəkkirləri kimi, Nizami Gəncəvi üçün də islam dininin prinsipləri 

istər ictimai, istərsə də f'ərdi həyatda bir fəaliyyət proqramı idi. Xüsusən islam peyğəmbərinin 

həyatı və fəaliyyəti dahi mütəfəkkir üçün bir ideal, örnək, təqlid mənbəyi idi. Bu cəhət Nizami 

poemalannın giriş hissələrində öz bədii əksini tapmış nət və meracnamələrdə çox yaxşı ifadə 

olunmuşdur. Bir sıra epizodlarda peyğəmbərin həyatından konkret faktlar verilsə də bütövlükdə 

Məhəmməd peyğəmbər Nizami poemalarmda konkret tarixi şəxsiyyət kimi deyil, bütün dövrlərin 

və xalqların ən ideal insanı, mücərrəd tarixi şəxsiyyət kimi çıxış edir. 

Məhəmməd peyğəmbərlə bağlı “Xəmsə”də yer alan süjetlər içərisində meracnamələr xüsusi 

mövqeyə malikdir. Qeyd etmək lazımdır ki, meracnamə Nizami yaradıcılığında konkret bədii janr 

səviyyəsinə qaldırılmışdır. “Xəmsə”-yə daxil olan hər bir poemanın girişində (“Xosrov və 

Şirin”də isə sonda) meracnaməyə xüsusi yer ayrılmışdı.“Xəmsə”də aparıcı tarixi şəxsiyyətlərdən 

biri olan Məhəmmədin meracı peyğəmbərin ilahi nur içərisində əriyib yox olması, mənən Allaha 

qovuşması, ilahi okeanda bir damlatək itməsi kimi mənalandırılır. Nizaminin meracnamələrində 

tarixi şəxsiyyət kimi Məhəmmədin konkret insani sifətlərindən söhbət getmədiyi üçün, şairin öz 

təsvir və tərənnüm obyektinə heyranlığını ümumiyyətlə insan gözəlliyi, ülviliyi və paklığı 

qarşısında heyranlıq kimi qəbul etmək olar. Poetik cəhətdən bütün bunlar yüksək sənətkarlıqla, 

gözəl bədii lövhələrlə reallaşdırılır. Bununla da Peyğəmbərin obrazında Nizaminin təsəvvüründə 

canlanan və poetik “kətana” köçürülən ideal bir insan obrazı - Nizaminin müasiri olan və ya ola 

biləcək tarixi şəxsiyyət verilir.Meracnamələrlə yanaşı, “Xəmsə” də nətlər daxilində peyğəmbərin 

həyatından müəyyən hadisələrin təsvirinə də rast gəlmək olur. Bıı epizodlarda tarixi gerçəklik 

daha konkret və dəqiq şəkildə öz əksini tapır. Bu cür hadisələrdən biri - Məkkə yaxınlığındakı 

döyüş zamanı peyğəmbərin dişinin daşla sındırılması və dodağının parçalanması əhvalatıdır. Bu 

əhvalatın təsvirində də Nizami orta əsrlər sənət tipinə uyğun olaraq, hadisənin detallarının 

doğurduğıı assosiasiya və obrazlardan istifadə etməyə və bunlara poetik don geyindirməyə daha 

çox fıkir verir. Konkret tarixi hadisə əsasında yazıldığına və mistik elementlərinin olmadığına 

görə, Nizami bu əhvalatın təsvirində özünü daha sərbəst və azad hiss edir, poetik ustalığının 

bütün keyfiyyətlərini göstərməyə nail olur. Tarixi qaynaqlar Ühüd döyüşü zamanı baş vermis 

həmin hadisəni bu cür təsvir edir: «Müsəlmanlar həm döyüşür, həm də Peyğəmbəri axtarırdılar. 

Onu ilk tapan Kəb İbn Malik oldu. Peyğəmbərin başı örtülü olduğu üçün ancaq gözləri 

görünürdü. Kəb Peyğəmbəri görən kimi, «Ey müsəlmanlar, Rəsulullah buradadır», - deyə bağırdı. 

Bunu eşidən müsəlmanlar о tərəfə qaçaraq Peyğəmbəri dövrəyə aldılar. Ancaq müşriklər də 

Peyğəmbərin yerini öyrənmiş, bütün hücumlarını о tərəfə yönəltmişdilər. Müşriklərdən hər biri 

əlini Peyğəmbərin qanına bulamağı öyünüləcək bir şey sayaraq var qüvvələri ilə ona hücum 

edirdilər. Həzrəti Əli yanındakı yoldaşları ilə birlikdə sinələrini sipər edərək Peyğəmbəri 

qorııyurdıılar. Səd ibn Əbu Vəqqasın qardaşı, müşriklərin içərisində olan Ütbə ibn Əbu Vəqqas 

atdığı bir daşla Peyğəmbərin dodağını yarmışdı”. [7] Nizami peyğəmbərin həmin döyüşdəki 

vəziyyətini о qədər dəqiq və real, məhəbbət və doğmalıq hissi ilə, yaxın və əziz bir adamı kimi 

təsvir edir ki, bütün bunları onun öz gözləri ilə görmədiyinə şübhə edirsən: 

Onun gövhəri heç daşın da ürəyini sındırmamışdı, ' Bəs nə üçün daş onun gövhərini 

sındırdı? 

Bəli, ona görə ki, о daş daşürək idi 

Və onun quru qara sövdası hərəkətə gəlmişdi. 

О daş heç bir zaman müfərrihə yetişməzdi. 

Əgər Məhəmmədin dürrünü sındınb ləllərini zədələməsəydi 
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О gövhər onıın dar dürcündən fəzaya çıxdı, 

Heç təəccüblü deyil ki, gövhər daşdan doğulur    

Daha sonra Məhəmmədin sınmış dişini çıxartması - onun öz dünyəvi arzularının dişini 

çəkməsi (dünyadan vaz keçməsi) ilə müqayisə edilir. Ümıumiyyətlə, bu epizod başdan-başa bu 

cür orıjinal təşbih və epitetlərlə doludur və dini-ideoloji mahiyyətdən çox estetik mahiyyət kəsb 

edir. Peyğəmbər bıırada ülvi bir insan, qibtəediləcək və hər kəsə nümunə olacaq şəxsiyyət kimi 

təsvir edilir.  

Göründüyü kimi, Nizami tarixi şəxsiyyətlər olmuş böyük islam xadimlərinin, başlıca olaraq 

isə Məhəmməd peyğəmbərin obrazını müasirləşdirir, onları öz ətrafinda görüb müşahidə etdiyi 

yaxşı insanların sifətləri ilə bəzəyir. Lakin “Xəmsə”də bu prinsip həm də şairlə bir dövrdə 

yaşayıb fəaliyyət göstərmiş insanların təsvirində də özünü göstərməkdədir. Başqa sözlə, öz ideya-

estetik qayəsi yolunda Nizami tarixi keçmişlə çağdaş dövrə (Nizami dövrünə) fərq qoymur və 

bədii məqsədi naminə onlardan eyni uğurla istifadə edir. 

Nizami ən сох sevdiyi və xilaskarlıq missiyasına inandığı Məhəmməd peyğəmbər və onun 

silahdaşlarının obrazını yaratmaqla öz bədii konsepsiyasını - yəni tarixi şəxsiyyətin ideal insan 

statusunda örnək olaraq təqdimini uğurla gerçəkləşdirir. 

Dünya şöhrətli bu dahi söz ustadının bütün əsərlərinin ana xəttini ictimai ədalət və 

xeyirxahlıq, bərabərlik və bütün insanlara sevgi və məhəbbət kimi humanist düşüncələr təşkil 

edir: 

Bacarsan, hamının yükünü sən çək, 

İnsana ən böyük şərəfdir kömək... 

Elə bir ixtiyar olsaydı məndə, 

Qoymazdım bəndəyə möhtac bir bəndə... 

Hər kəs ki İsa kimi duyub sevib insanı, 

İnsafı sayəsində tutub cümlə cahanı. 

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi də məhz multikultural və tolernat 

mühiti öz həyat və yaradıcılığının mərkəzinə almış bir mütəfəkkir olmuşdur. Belə ki, məhz onun 

xristian qıpçaq qızı Afaqla ailə qurması və bu nikahdan dünyaya dəyərli övladlar bəxş etmələri 

bunun bariz nümunəsidir. Nizaminin multikultural dəyərlərə sadiqliyi özünü həm də onda 

göstərirdi ki, öz əsərlərində təkcə Azərbaycan mədəniyyətinə və İslam dininə deyil, bütün dünya 

mədəniyyətinə və dünyanın, demək olar ki bütün dinlərinə eyni münasibət və maraqla yanaşırdı. 

Nizami özünün möhtəşəm poemalarında Bibliya mövzularına tez-tez müraciət edir, Bibliya 

süjetlərinin bir çox personajlarını xatırlayır və onları özünəməxsus şəkildə yenidən 

mənalandırırdı. Nizami islamaqədərki Şərq mədəniyyətini eyni ilhamla vəsf etmişdi. Nizami 

Gəncəvi də İslam dininə, onun müqəddəs kitabı olan Qurana dərindən bağlı olmuş və onun 

mənimsənilməsinə maraq göstərmişdir. Onun qədim dinlərə, xüsusən zərdüştiliyə və onun 

müqəddəs kitabı olan Avestaya, eləcə də Bibliyaya, müxtəlif xalqların – yunan, ərəb, fars, türk, 

gürcü, yəhudi, və rusların mədəniyyətlərinə demək olar ki, eyni dərəcədə maraq göstərməsi bu 

dahi şairimizin digər mədəniyyətlərə münasibətdə nə dərəcədə tolerant olduğundan və 

multikultural dəyərlərə nə dərəcədə bağlı olduğundan xəbər verir. Həmin halın daha bir parlaq 

nümunəsi olaraq göstərmək olar ki, Nizami pəhləvi yazılarından fərmanları oxuya bilmiş, yəhudi 

yazılarında xristian hekayətlərinin əsaslarını gördüyünü qələmə almışdı. Nizaminin “Xosrov və 

Şirin” poemasında biz qədim fars hökmdarı Xosrov obrazı ilə rastlaşırıq. [4] Eləcə də, onun 

“Yeddi gözəl” ində digər qədim fars hökmdarının – Bəhram şahın surəti ilə yaxından tanış 

oluruq. Eyni zamanda, Nizami özünün “İsgəndərnamə” poemasında Azərbaycan hökmdarı 

Nüşəbinin obrazı ilə yanaşı, həm də yunan hökmdarı Makedoniyalı İsgəndərin ideal hökümdar 

obrazını sevə-sevə yaratmışdır.[3]   
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Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə” poemasında İslamın banisi Məhəmməd Peyğəmbər, 

Azərbaycan mütəfəkkiri Zərdüşt ilə yanaşı, həm də yunan filosoflarına – Sokrata, Platona, 

Aristotelə eyni dərəcədə rəğbət göstərməsi və onların firirlərini özünəməxsus şəkildə qələmə 

alması şairin tolerantlığından xəbər verir. Səh 131. Müasirlərindən fərqli olaraq Nizami fəlsəfi 

fikrə rəğbətlə yanaşmış, əsərlərində, xüsüsilə İskəndərnaməpoemasında yunan filosoflarının 

təbiət, həyat, insan və bu kimi fundamental məsələlərə aid mühakimələrinə geniş yer 

vermişdi.[8,s.69] Nizami Gəncəvinin şəxsiyyətinin fəlsəfi çaları təkcə onun İskəndərnamədəki 

yunan filosoflarına istinadən açdığı metafizik bəhsləri və Sirlər Xəzinəsindəki irfani düşüncələri 

ilə məhdudlaşmır. O əsl həqiqətdə həm də orta əsrlərin müsəlman filosofu kimi ictimai-siyası 

mövzuların dərin qatlarına enən siyasi fəlsəfənin əsas ideya sahiblərlərindən biri hesab olunur. 

Burada “siyasi” ifadəsi təkcə “hakimiyyət”-ə və dövlətçiliyə aid olan məsələlərə deyil, bütünlüklə 

ictimai xarakter daşıyan problemlərə şamil olur. Başqa təbirlə desək “Siyasi fəlsəfə” təbirindəki 

“siyasi” ifadəsi “ictimai” sözü ilə sinonimdir. Əslində qədim yunan filosofu Aristotel də “siyasət” 

deyəndə ictimai məsələləri nəzərdə tuturdu. Əgər “əxlaq” sözü ən geniş mənada (insanın 

davranışlarında yaxşı və pis işlər) işlənərsə o zaman Siyasi fəlsəfə Əxlaq fəlsəfəsinin bir hissəsi 

olacaq. Yəni Siyası fəlsəfə sırf fərdi xarakterli davranışları deyil, sosial yönümlü yaxşı-pisləri 

əhatə edəcək sahə kimi təsvir edilir. Bu mənada Nizami həm də siyasət-əxlaq filosof kimi təqdim 

olunabilər. Nizami Gəncəvinin Əxlaq fəlsəfəsinin bünövrəsi “İnsan dəyərli və ehtirama layiq 

varlıqdır” tezisidir. Filosof şair Sirlər xəzinəsi əsərinin yeddinci məqaləsində insanın möhtəşəm 

məqama sahib olduğuna təkid edir. Hətta qeyd edir ki, bütün digər mövcudat insanın nazını çəkir. 

[9,s. 92] Onun Xəmsəsi başdan başa insanın mənəvi təkamülünə, onun ruhunun mənəvi seyrinə 

həsr olunub. Əslində onun İskəndərnamə əsərindəki İskəndər obrazı bütün həyatı boyu mənəvi 

təkamül yolunu qət edən və sonda peyğəmbərlik məqamına çatan kamil-ideal insandır. Düzdür, 

burada peyğəmbərlik məqamı deyəndə səmavi dinlərdəki peygəmbərlik nəzərdə tutulmur. Nizami 

özü də bir ilahiyyat alimi kimi bu məsələyə agahdır. Demək ideal insan modeli yaratmaq 

mütəfəkkir şairin əsas amallarından biridir. “Xəmsə əsərində-Sirlər xəzinəsindən İskəndərnaməyə 

qədər filosof şair ideal cəmiyyət-dövlət yaratmaq əzmindədir.” [10,s. 240] Çünki Nizaminin 

yaşadığı dövr və ərazi Səlcuq sultanlarının,Böyük atabəylərinin hakimiyyətinə təsadüf etmişdi. 

Zülm, haqsızlıq ən yüksək həddə çatmışdı. Belə bir dövrdə yaşayan Nizami ömrünün bir neçə 

ilini cəmiyyətdən təcrid olsa da, o xəlvətə çəkilib siyasi-fəlsəfi məzmunlu ədəbiyyat nümunələri 

yaradırdı, zalım hakimiyyətə qarşı ədəbiyyatın dili ilə mübarizə aparırdı. Bu da Nizaminin 

dühasının başqa bir səhifəsidir. 
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 Xülasə:Məqalədə əsas məqsədimiz dahi Nizami Gəncəvi irsinin müxtəlif  pedaqoji 

istiqamətlərinin yeni nəslə aşılanması və dərindən öyrədilməsinə xidmət etməkdən ibarətdir. Eyni 

zamanda 2021-ci ildə dahi şairin  keçiriləcək  880 illik yubileyinin təşkili və keçirilməsi nəzərdə 

tutulur. Bu məqsədlə müxtəlif yaş dövrlərinin səciyyəvi xüsusiyyətləri müqayisəli şəkildə 

məqalədə göstərilmişdir.  
 

Acar  sözlər-     Gəncə şəhəri, satira, reallıq,    mənəvi sərvət,  şəxsiyyət  

Ключевые слова- город Гянджа,  сарказм,  реалность,   духовное богатство,  

личность 

Key words-  Ganja city, satire, reality,   spiritual wealth,  personality 
         

Azərbaycanın dahi  şairi və mütəfəkkiri,  dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi,   

Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir 

desək, yəqinki yanılmarıq. . Müdrik sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə 

çevrilmiş parlaq irsi əsrlərdən bəri Şərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus 

layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır. 

Nizami Gəncəvinin yubileyləri ölkəmizdə hər zaman təntənə ilə keçirilmişdir. Dahi şairin 

800 illik yubileyi onun irsinin tədqiqi və təbliğində əsaslı dönüş yaratmışdır. Azərbaycanın 

klassik ədəbi-mədəni irsinə həmişə milli təəssübkeşlik və vətənpərvərlik mövqeyindən yanaşan 

ümummilli lider Heydər Əliyev Nizami irsinə də xüsusi diqqət yetirmişdir. Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü ilə 1979-cu ildə qəbul olunmuş “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami 

Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” 

qərar Nizami yaradıcılığının tədqiqi və təbliği üçün yeni perspektivlər açmışdır. Ölməz 

sənətkarın 1981-ci ildə Ulu Öndərin bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilən 840 illik yubiley 

mərasimləri ölkənin mədəni həyatının əlamətdar hadisəsinə çevrilmişdir. 2011-ci ildə Nizami 

Gəncəvinin 870 illiyi dövlət səviyyəsində silsilə tədbirlərlə geniş qeyd edilmişdir. 

Ömrü boyu dövrün mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən olan odlar yurdu  Azərbaycanın 

qədim  şəhəri olan Gəncədə yaşayıb yaradan Nizami Gəncəvi, Yaxın və Orta Şərq fəlsəfi-ictimai 

və bədii-estetik düşüncə tarixini, sənət incilərini məhz burada ərsəyə gətirmişdir.  

Dahi şairin dünya pratik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində geniş şöhrət tapmış “ Xəmsə”si 

dayanır.Bundan başqaşair böyük bir əbədi məktəbin bünövrəsini qoymuşdur.  

https://sesqazeti.az/news/kivdf/528133.html
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Şərq miniatür sənətinin inkişafına təkan verən,  elə məhz  kitabxana və muzeyləri bəzəyən 

Nizami Gəncəvinin  əsərləri olmuşdur.  

N.Gəncəvi yaradıcılığında xüsusi olaraq tərbiyə motivi geniş yer almişdır. Bu gün bütün 

pedaqoji sahələrdə çalışan və təhsil alanlar üçün Nizami Gəncəvi yaradıcılığına sığınmaq, ondan 

bəhrələnmək daha rahat, daha mənalı və daha effektlidir. Tərbiyənin bütün sahələrinə əsərlərində 

geniş toxunmuş və bu məsələləri öz dövründə mükəmməl şəkildə yazıb yaratmış şair bütün 

tərbiyə sahələrinə yer vermişdir. Əqli tərbiyə, estetik tərbiyə, ekoloji tərbiyə. fiziki tərbiyə, əmək 

tərbiyəsinə və s. əsərlərinin bütün süjet xəttində geniş şəkildə qələmə almışdır.  

Qısaca olsa da şairin qələmə aldığı misaralara səyahət edək.  [ 1.]  

                                            Gördü ki, tərbiyəsiz, təlimsiz bir naşıyam, 

                                            Təlim- ədəb verdi ki, “ insan” adı daşıyam.  
                                            

                                             Hər anadan olan övladdır məgər? 

                                             Hər çiçək bal verməz, hər qamış şəkər.  
  

                                              Həyalı söz danış, öyrənib səndən, 

                                              Həyalı danışsın səni dinləyən. 
                                                

                                              Əməkdir insanı ucaldan inan,  

                                              Əməklə çıxarsan firtinalardan. 

Bu müdrik kəlamlarla bərabər şairin əsərlərində yaş dövrlərinə görə tərbiyənin əhəmiyyəti 

göstərilmişdir. Elə məhz bu gün də bunlar tərbiyədə yüksək nailiyyətlər əldə etmək üçün geniş 

şəkildə istifadə olunmaqdadir.  

Azərbaycan poeziya aləmində bir çox şairlər övladlarına tərbiyə yönümlü nəsihətlər 

vermişlər: Nizami Gəncəvi, Məhəmməd  Fizuli, Nəsirəddi Tusi, Mirzə Ələkbər Sabir və bir 

çoxları bu günə qədər deyilən, yazılan və danişılan  nəsihətlər  söyləmişlər. 

 Nizami Gəncəvinin  [2.] Leyli və Məcnun əsərində  yazdığı “ Ogluma nəsihət”  bu gündə müasir 

dövrümüzdə öz aktuallığını qoruyub saxlamişdır. Hələ  də Azərbaycan ailələri  adət və 

ənənələrini qoruyub saxlamaqla bərabər, valideyn xeyir- duası, ata nəsihəti, valideynlərə hörmət 

və rəğbət, ana sevgisi-vətən sevgisi körpəlik çağlarından övladlarımıza aşılanır.  

Nəsihətdə verilmiş bəzi məqamlara toxunmaq istəyirəm: 

Elə ki, böyüdün, belədir qayda, 

Atanın adından sənə nə fayda? 

Sən, aslanlar kimi, keç cəbhələrdən 

Yalnız hünərinin balası ol sən! 

Səadət kamalla yetişir başa, 

Xalqa hörmət elə, ədəblə yaşa. 

Şairin dedeyi kəlamlar bu gün sanki vətəni üçün şirin canlarını fəda edən  “Şəhidlərə” 

deyilmişdir.  

Öz adına layiq işlər gör ki, sən 

Axırda utanma xəcalətindən. 

Oğul, sözlərimə yaxşı qulaq as! 

Ata nəsihəti faydasız olmaz. 

Bu gün verilən tərbiyə, deyilən nəsihətlər bütün xalqımıza “ Zəfər gününü” yaşatdı. Vətən 

qoynunda böyütdüyü ogullarımıza, atalarımızın verdiyi nəsihətlər əbəs olmadı!  

       Müasir dünyanın daha da çalxalandığı, müharibələrin günahsız insanlara vurduğu yaralar, 

bütün dünyanı ağuşuna almış pandemiya və s. heç biri bizə ovladalrımızı-yetişdirdiyimiz gənc 

nəsli daha düzgün, daha dəqiqi tərbiyələndirməkdən- “ Ata nəsihətindən ” çəkindirə bilməz.  
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Bir elm öyrənmək istədikdə sən 

Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. 

Kamil bir palançı olsa da insan, 

Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. 

Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək, 

Bir insan əliboş gəzməsin gərək.  

Müdrik şairin dedikləri bu gün də bütün yaş dövrlərinə aid edilməklə ailələrin övladlarını 

düzgün tərbiyə etməyə xidmət etməlidir.  
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ В ТВОРЧЕСТВЕ 

 НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 
 

Шарифова Асмад Тайяр кызы 

Резюме 
 

Наша главная цель в статье-служить привитию и углубленному обучению 

подрастающему поколению различных педагогических направлений наследия гениального 

Низами Гянджеви. При этом в 2021 году планируется организовать и провести 880-летие 

великого поэта. Для этого в статье сравниваются характеристики разных возрастов. 

 

CHARACTERISTIC FEATURES OF DIFFERENT AGE PERIODS IN 

NIZAMI GANJAVI'S WORK 
 

Sharifova Asmad Tayyar 

Summary 

 

Our main goal in the article is to serve the inculcation and in-depth teaching of various 

pedagogical directions of the great Nizami Ganjavi's legacy to the new generation. At the same 

time, it is planned to organize and hold the 880 th anniversary of the great poet in 2021. For this 

purpose, the article compares the characteristics of different ages. 
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Xülasə: Nizami Gəncəvi yaradıcılığı möhtəşəmliyi ilə seçilir. Onun əsərləri dünya 

ədəbiyyatı xəzinəsinin ən parlaq nümunələrini təşkil edir. Tərəddüdsüz deyə bilərik ki, ötən 

minillik Yaxın və Orta Şərq xalqları ədəbiyyatı tarixinə Nizami erası, Nizami epoxası kimi daxil 

olub. Hikmət xəzinəsi sayılan “Xəmsə” yazıldığı dövrdən başlayaraq, Şərqdə ən sevimli kitab 

olmuş, onun əlyazmaları dönə-dönə köçürülmüş və yayılmışdır. Dünyanın məşhur kitabxana və 

müzeylərinin ən dəyərli inciləri sırasında ilk növbədə Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin adı 

çəkilir.    
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Bəşəriyyətin bədii söz salnaməsində özünəməxsus yeri olan, dünya ədəbiyyatının günəşi 

hesab edilən dahi şair, mütəfəkkir Nizami Gəncəvi (1141-1209) səkkiz əsrdən çoxdur ki, dəyərli 

əsərləri ilə indi də aktualdır. Görkəmli söz ustadının beş poemadan ibarət “Xəmsə”si dünya 

mütəfəkkirləri tərəfindən müdriklik xəzinəsi kimi səciyyələndirilir. Bu il dahi şairin 880 illik 

yubileyi qeyd olunur. Prezident İlham Əliyevin 5 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə 

ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi İli” elan edilib. Əlamətdar il çərçivəsində qüdrətli söz və fikir 

ustadının insanlığı daim əxlaqi kamilliyə çağıran, yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin 

yaradıcılığı ölkəmizdə və xaricdə yenidən diqqət mərkəzinə çəkilir. 

Nizami lirik şeirlərdən ibarət “Divan”ı, xüsusilə də “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, 

“Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl”, “İsgəndərnamə” kimi beş əsərdən  ibarət ölməz “Xəmsə”sini 

yazmaqla Yaxın və Orta Şərq xalqları ədəbiyyatının minillik prioritet istiqamətlərini müəyyən 

edib, onu yeni forma, dərin məzmun, mütərəqqi ideyalarla zənginləşdirib, orijinal düşüncə və 

novator üslubu ilə nəhəng poeziya məktəbinin əsasını qoyub. Təkcə bunu demək kifayətdir ki, 

şairin yalnız “Leyli və Məcnun” poemasına 140-dan çox nəzirə yazılıb. Nizaminin təsiri ilə Şərq 

ədəbiyyatında xəmsəçilik ənənəsi yaranıb, “Xəmsə” yazmaq əsrlərboyu şairlər üçün böyük bir 

sınağa, çətin və şərəfli sənət imtahanına, möhtəşəm poeziya müsabiqəsinə çevrilib. Lakin XIX əsr 

görkəmli türk şairi Ziya Paşanın dediyi kimi, bu “Xəmsə”lərin heç biri Nizami “Xəmsə”sinə 

bərabər olmayıb, Azərbaycan şairi şeirin, sənətin əlçatmaz zirvəsi, dəyişməz ölçüsü kimi 

toxunulmazlıq statusunu qoruyub saxlayıb [1, səh.6]. 

Nizami yaradıcılığı poeziyanın parlaq səhifələri olaraq, zəngin dünyagörüşü və biliklər 

zirvəsidir. Dahi şairin sönməz yadigarına uyğun olaraq, onu yalnız söz ustası kimi tanımaq 

ədalətsiz olardı. Dünya ədəbiyyatının beş ən görkəmli dahi şairi sırasına daxil edilən Nizami həm 

də alim idi. Dünyanın ozamankı təbiət elmləri, riyaziyyat və humanitar elmlərdəki nailiyyətlərini 

bədii, şeir dilində dərk etmiş və açıqlamış şəxsiyyət idi. Nizaminin bilikləri zamanına uyğun olan 

ən yüksək təbiətşünaslıq və həndəsə, kosmologiya və musiqişünaslıq, psixologiya və etnoqrafiya, 

dərin ilahiyyat nümunələri idi [2, səh.196].  

Nizami Gəncəvi üçün şəxsiyyətin ən yüksək meyarı insanlıq idi. İrqi, milli və dini ayrı-

seçkiliyi qətiyyətlə rədd edən bu şairin qəhrəmanları içərisində türk, fars, ərəb, çinli, hindli, zənci, 

yunan, gürcü və s. xalqların nümayəndələrinə rast gəlirik. Humanist şair müxtəlif dinlərə mənsub 

bu qəhrəmanların heç birinin milliyətinə, dini görüşlərinə qarşı çıxmır. Onun qəhrəmanları ədalət, 

xöşbəxtlik, yüksək məqsədlər uğrunda mübarizə aparırlar. İnsan şəxsiyyətinə, insan əməyinə 

ehtiram şairin yaradıcılığının aparıcı mövzularındandır [3, səh.18]. 

Nizami ağıllı və mülayim təbiətli, saray həyatının cazibəsindən uzaq qaçan şair olub. Onun 

lirikası yüksək peşəkarlığı, məhəbbətə dünyəvi münasibəti və insan taleyi haqqında humanist 

düşüncələri ilə seçilir. Nizami sənətinin ölməzliyini  təmin edən bir sıra elementlər var, bu 

elementlərdən biri də budur ki, mütəfəkkir, öz yaradıcılığında dövrünün və gələcək dövrlərin 

humanist və demokratik istiqamətli fikirlərini, habelə sosial ədalət ideyalarını parlaq şəkildə 

təbliğ edib. Belə ki, insan haqlarının təbliği və onların müdafiəsi, şəxsiyyətin azadlığı, 

şəxsiyyətin iradə müstəqilliyi  mütəfəkkirin  sosial-siyasi görüşlərinin sosial ədalət hissəsində öz 

parlaq təcəssümünü tapıb. N.Gəncəvinin əsərlərində ifadə olunan mənəvi dəyərlər Azərbaycan 

xalqının milli kimliyinin tərkib hissəsini təşkil edir.  

Nizami yaradıcılığına sovet dövründə dövlət səviyyəsində yüksək qiymətin verilməsi ulu 

öndər Heydər Əliyev müdrikliyinin bəhrəsidir. Bu gün Nizami şöhrətinin, Nizami qüdrətinin qol-
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qanad açmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətləri əvəzsizdir. Dahi şəxsiyyət ədəbi 

irsin qorunmasına qayğı göstərərək nəinki, Nizami Gəncəvinin, Azərbaycanın klassik şair və 

ədiblərinin ev-muzeylərinin yaradılması, xatirələrinin əbədiləşdirilməsi üçün böyük işlər görüb. 

Ulu öndər hər zaman şairin ölməz sənətinə, dünyanı bürüyən əbədi şöhrətinə çox yüksək qiymət 

verərək, dahi söz ustasının irsinin geniş təbliğini, onun yubileylərinin müntəzəm surətdə 

keçirilməsini tövsiyə edirdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev müxtəlif vaxtlarda şairin 

yubileylərinin keçirilməsi, ədəbi irsinin öyrənilməsi, əsərlərinin kütləvi nəşri barədə sərəncamlar 

imzalayıb, ədəbi ictimaiyyətin diqqətini xalqımızın bu müdrik oğlunun şəxsiyyətinə, sənət 

aləminə daha yaxından cəlb edib. “Nizami” filminin çəkilməsi, “Xəmsə” kompleks abidələrinin 

ucaldılması, Nizami məqbərəsinin təmiri və qorunması, “Xəmsə”nin yeni tərcümə və  nəfis 

tərtibdə nəşr edilməsi, dünyanın bir çox şəhərlərində Nizami heykəllərinin ucaldılması, Bakı 

Metropoliteninin stansiyalarından birinə “Nizami” adının verilməsi və digər tədbirlər Heydər 

Əliyevin dahi Azərbaycan şairinə olan diqqət və qayğısının bariz nümunəsidir. Nizami Gən-

cəvinin əsərləri dünyanın əksər mədəni xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuşdur. Bəlkə də 

Nizami dünya ədəbiyyatında xarici dillərdə ən çox oxunan nadir sənətkarlardandır. Nizami irsinin 

tədqiqi ilə də az qala bütün dünya məşğuldur. Nizamişünaslıq dünya şərqşünaslıq elminin 

məxsusi bir istiqamətinə çevrilmişdir. Nizami Gəncəvinin haqqında ayrı-ayrı dillərdə yazılmış 

kitablardan və dahi sənətkarın müxtəlif dillərə tərcümə olunmuş əsərlərindən nəhəng bir 

kitabxana yaratmaq mümkündür. Bu dahi sənətkar haqqında uzun əsrlər ərzində ən çox elmi 

əsərlər şairin Vətəni Azərbaycanda yaradılmışdır. Azərbaycandünya Nizamişünaslıq elminin əsas 

mərkəzidir. Bununla belə, hansı dildə yazıb-yaratmasından, hansı ölkədə öyrənilib-oxunmasından 

asılı olmayaraq, Nizami Gəncəvinin əsərləri azərbaycanlı ruhunun yüksək bədii ifadəsindən 

ibarətdir. Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatında Azərbaycanın qüdrətli təmsilçisi, böyük elçisidir. 

Azərbaycan xalqı Nizami Gəncəvi kimi ölməz sənətkarı ilə haqlı olaraq fəxr edir [4, səh. 5]. 

Hikmət xəzinəsi sayılan “Xəmsə” yazıldığı dövrdən başlayayaraq, Şərqdə ən dəyərli kitab 

olmuş, onun əlyazmaları dönə-dönə köçürülmüş və geniş yayılmışdır. Məhz buna görə də 

dünyanın əlyazmalar saxlanılan məşhur muzey və kitabxanalarının ən dəyərli inciləri sırasında ilk 

növbədə Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sinin adı çəkilir. Dəqiqləşdirilməmiş son məlumatlara əsasən, 

hazırda dünyanın müxtəlif muzey və kitabxanalarında “Xəmsə”sinin 500-ə yaxın əlyazması 

saxlanılır. Əlyazmaları London, Lahor, Paris, Kopenhagen, Moskva, Sankt-Peterburq, İstanbul, 

Tehran, Təbriz, Məşhəd, Nəcəf, Daşkənd, Nyu-York, Mədinə, Dublin, Qahirə, Drezden, Bakı və 

digər şəhərlərin kitabxanalarında mühafizə olunmaqdadır. Bundan əlavə “Xəmsə”yə daxil olan 

ayrı-ayrı poemaların da 400-dən çox əlyazması mövcuddur. Əsərlərinin bu sayda əlyazmaları 

mövcud olan Şərq müəllifləri məhdud saydadır [5, səh61].  

Nizami “Xəmsə”si təkcə əlyazmalarının sayca çoxluğu ilə deyil, eyni zamanda onların 

yüksək bədii tərtibatı və nəfis şəkildə hazırlanması baxımından da Şərq əlyazmaşünaslığı 

sənətində nadir hadisələrdən sayılır. Məlum olduğu kimi yaxın Şərq ölkələrində xəttatlıq sənəti 

uzun bir müddət ərzində incəsənətin bir növü kimi yüksək zövqlə, nəfis şəkildə hazırlanan 

əlyazmalar ən qiymətli sənət əsəri sayılmışdır. Bu baxımdan orta yüzilliklərdə, xüsusilə də XV-

XVI əsrlərdə ərəb qrafikalı Şərq kitab sənətinin, o cümlədən miniatür rəssamlığının inkişafında 

Nizami poemalarının misilsiz rolu olmuşdur [5, səh.135-136]. 

“Xəmsə”nin çoxsaylı nəfis nüsxələrinə əsasən cəsarətlə demək olar ki, orta əsr əsrlərdə 

kitabşünaslığın və xüsusilə miniatür sənətinin formalaşması və inkişafında Nizaminin mühüm 

rolu olmuşdur. Dahi sənətkarın “Xəmsə”sinin əksər nüsxələri xüsusi sifarişlərlə dövrün ən 

görkəmli xəttatları tərəfindən köçürülmüş, ən istedadlı rəssamlar onun poemalarındakı əbədiyaşar 

qəhrəmanların sürətini yaratmış, ən mahir cildçi və naxışçılar onları tamamlamışdır. 
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AMEA Əlyazmalar İnstitutunda Nizaminin “Xəmsə”sinin 25 əlıyazması saxlanılır ki, 

onlardan 18-i “Xəmsə”, qalanları isə şairin ayrı-ayrı poemalarının əlyazmalarıdır. Sözü gedən 

əlyazmaları ilk növbədə nəfisliyi və yüksək bədii tərtibatı ilə seçilir. “Xəmsə”nin buradakı ən 

qədim əlyazması paleoqrafik əlamətlərinə görə XV əsrin birinci yarısına aid edilir. Həmin 

yüzillikdən başlayaraq XVII əsrə qədərki bir dövrdə özö köçürülən bu əlyazma abidələri təkcə 

tarixilik baxımından deyil, bir incəsənət abidəsi kimi də qiymətlidir. Nüsxələr haqqında professor 

Cahangir Qəhramanov və Möhsün Nağıyev məlumat vermişlər. 

Y.E.Bertels "Sirlər Xəzinəsi"nin bədii dilindən danışarkən göstərir ki, şair bu əsərində bədii 

sözün bütün həqiqi və məcazi mənalarından istifadə edir. Buna görə də, "Sirlər Xəzinəsi"ni 

dərindən başa düşmək üçün hərtərəfli, universal biliyə malik olmaq lazımdır. Y.E.Bertels "Sirlər 

Xəzinəsi"nin bir sıra beytlərinin Qərb və Şərq tədqiqatçıları tərəfndən doğru şərh edilmədiyini 

göstərmiş, dərin mənalı aforizmlərlə ifadə edilmiş beytləri açıb təhlil etmişdi. Bununla birlikdə 

Y.E.Bertels "Sirlər Xəzinəsi"ndə çətin anlaşılan təşbih və tərkiblərin işlədildiyini, şairin əsərin 

dilini bilərəkdən çətinləşdirdiyini qeyd edir. O, poemanın dili haqqındakı mülahizələri onu bu 

nəticəyə gətirir ki, "Sirlər Xəzinəsi" sadə xalq kütlələri üçün deyil, yüksək savadlı zadəgan təbəqə 

üçün yazılmışdır [6, səh.86]. 

Nizami yaradıcılığının nəşri, tədqiqi və təbliği bu gün də diqqət mərkəzindədir və bu 

sahədə atılan hər bir uğurlu addım bizi böyük Azərbaycan şairinin ölməz bəşəri ideyalarına daha 

da yaxınlaşdırır, bəşəriyyətin xoşbəxtliyi uğrunda mübarizədə onu bizim mənəvi müasirimizə 

çevirir. Bəli, elə bu baxımdan da qeyd etmək istərdim ki, Nizaminin bizə qoyub getdiyi ədəbi irs 

tükənməz bir dəryadır. Bizim borcumuz o olmalıdır ki, üzümüzü böyük şairin yaradıcılığına 

yubileydən-yubileyə tutmayaq. Nizami yaradıcılığı bizim əbədi mövzumuz olmalıdır. Onun 

yaradıcılığına tez-tez müraciət etmək və bu işə oxucuları cəlb etmək bizim ümdə 

vəzifələrimizdən biri olmalıdır. 
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                           ЖЕМЧУЖИНА СЛОВЕСНОСТИ - НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 
 

Мурадова Севда Акиф кызы 

                                                                      Резюме 
 

Творчество Низами Гянджеви отличается своим великолепием. Его произведения 

являются самыми яркими образцами сокровищницы мировой литературы. Мы можем без 

колебаний сказать, что прошедшее как эпоха Низами, эпоха Низами. С момента написания 
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“Хамсы”, считающейся сокровищницей тысячелетие вошло в историю литературы 

народов Ближнего и Среднего Востока мудрости, она стала любимой книгой на Востоке, 

ее рукописи передавались из поколения в поколение и широко распространялись. Среди 

наиболее ценных жемчужин знаменитых библиотек и музеев мира в первую очередь 

упоминается “Хамса” Низами Гянджеви. 

                                                                                     

THE PEARL OF LITERATURE - NIZAMI GANJAVI 
 

Muradova  Sevda Akif 

Summary 
 

Nizami Ganjavi's work is distinguished by its splendor. His works constitute the most 

striking examples of the treasury of world literature. We can say without hesitation that the past 

millennium has entered the history of literature of the peoples of the Near and Middle East as the 

era of the Nizami, the era of the Nizami.Since the writing of the “Hamsa”, considered a treasure 

trove of wisdom, it has become a favorite kitab in the East, its manuscripts have been passed 

down from generation to generation and widely distributed.Among the most valuable gems of 

famous libraries and museums of the world, Nizami Ganjavi's “Hamsa” is mentioned first of all.  

 

 

 

NİZAMİ GƏNCƏVİ "XƏMSƏ"SİNDƏ FOLKLOR MOTİVLƏRİ 
 

Əsgərova Aybəniz Əfqan qızı 

15 nömrəli məktəbin müəlliməsi, Sumqayıt şəhəri 

esgerov453@gmail.com 
 

Xülasə: Nizami irsi müəyyən mənada, Azərbaycan ədəbiyyatının, zəngin folklorunun, bədii 

təfəkkürünün tükənməz xəzinəsidir. Qədim Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında məlumat 

mənbələrindən biri də Nizami kimi dahinin əsərləridir. Nizami şifahi ədəbiyyatın bir çox 

janrlarından istifadə etdiyi kimi, xüsusilə qədim eposdan bacarıqla istifadə etmişdir. Bu dahi 

sənətkarın “Xəmsə” sində yüzlərlə folklor nümunəsinə rast gəlmək olar”.  

Açar sözlər: folklor, milli, əsər, poema, xüsusiyyət 

Ключевые слова: фольклор, народный, произведение, стихотворение, 

художественный 

Keywords: folklore, national, work, poem, feature 
 

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin əsərləri özündə qədim mədəniyyətin incilərini 

qoruyub saxlayan və əsrlər keçərək bu möhtəşəm mənəvi mirasın günümüzə qədər itki və zədə 

görmədən gəlib çıxa bilməsini təmin edən mühüm mənbədir. Vaxtilə ulu öndər Heydər Əliyev 

Nizami irsini çox yüksək qiymətləndirərək onun adı ilə bağlı elmi və mədəni tədbirlərin daha 

intensiv keçirilməsinin zəruriliyini qeyd etmişdi. “Azərbaycanda Nizami Gəncəvinin xatirəsinin 

əbədiləşdirilməsi, əsərlərinin nəşri, təbliği, tədqiqi və dünyada yayılması işinin mükəmməl 

şəkildə rəsmi təşkili Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyev istər 

sovet dönəmində, istərsə də milli müstəqillik qazandıqdan sonrakı dövrdə Nizami Gəncəvi 

şəxsiyyətinə və irsinə son dərəcə böyük ehtiramla yanaşmış, ciddi diqqət və qayğı göstərmiş, 

geniş və çoxistiqamətli tədbirlər proqramı həyata keçirmişdir”. 

Çünki mədəniyyəti dərindən bilən, onun incəliklərinə bələd olan, onun tarixi-mədəni 

əhəmiyyətini müəyyənləşdirə bilən şəxsiyyətlər Nizami irsinin nə qədər milli və nə qədər bəşəri 

bir dəyər daşıdığını aydın təsəvvür edirlər. Nizami dünyada yaşadığı bölgəsinə görə tanınan 
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insanlardan deyil, o elə dahi şəxsiyyətdir ki, ona görə onun ölkəsini tanıyırlar. Yeni dövrdə isə 

belə bir dahi şəxsiyyətimiz ulu öndər Heydər Əliyev oldu. Ulu öndər dahiliyin dəyərini 

bildiyindən Nizamiyə həmişə və hər zaman həssas yanaşdı, onun irsinin öyrənilməsi və təbliği 

üçün zəruri olan bütün rəsmi tədbirləri həyata keçirdi. Məhz ulu öndərin yaratdığı şərait 

sayəsində tədqiqatçılarımız Nizami irsinə yenidən müraciət etdilər və onu ən müxtəlif 

istiqamətlərdən araşdırmaya cəlb etdilər. Bunun nəticəsidir ki, indi Nizamini dahi Azərbaycan 

şairi kimi, filosofu və şeyxi kimi mükəmməl şəkildə təqdim edən onlarla tədqiqat əsərləri 

mövcuddur. 

 Şərqdə yeni bir ideya-estetik məktəbin əsasını qoymuş Nizaminin əsərləri özünəməxsus 

sənətkarlıqla yazılmışdır. Bu cəhətdən şair öz sələflərindən kəskin surətdə fərqlənir. Bu fərqlər 

hər şeydən əvvəl özünü «Xəmsə»yə daxil olan poemaların dilində və bədii təsvir vasitələrində 

büruzə verir. Nizami süjetləri yalnız zahiri cəhətlərinə görə şairin sələfləri tərəfindən istifadə 

edilmiş uyğun süjetlərə bənzəyir. Əslində isə, onları daha çox bütövlük, ən xırda elmentlərinin də 

əsas ideyaya xidmət etməsi, başqa sözlə, ideya-estetik məqsədyönlülük fərqləndirir. Nizami 

sənətinin bu özəlliklərini nəzərdə tutan Y.Qarayev onları belə ümumiləşdirir və sistemləşdirir: 

 "Nizami tarixi poetikanın, Şərqdə bədii janr, forma və şəkillərin tarixinə böyük novator və 

islahatçı şair kimi daxil olur. Klassik lirikanın, xüsusən qəzəl, qəsidə, rübai janrının inkişafında 

bütöv bir silsilə yeniliklərin, ilk mənzum roman-epopeyanın (İskəndərnamənin) müəllifi 

Nizamidir. 

 Bütün mürəkkəbliyi, obrazlı qəlizlik ifratları ilə birlikdə tam halda Nizami üslubu nəfis və 

zərifdir, fikrin qatı, tarıma çəkilmiş aforistik və cövhərli ifadəsinə, emosional və fəlsəfi yüklü 

fərdi ədaya meyllidir." [2, səh. 168] 

 Yaxın Şərq şerinin bilicilərindən olan çex alimi Yan Ripka Nizami ədəbi məktəbinin 

xüsusiyyətlərini qeyd edərək yazır: "Nizami romantik eposu fabula, nəqletmə texnikası, 

psixologizm cəhətdən təkmilləşdirərək ona ictimai inkişaf ruhunda humanist pafos vermişdir". 

 Nizami poemalarındakı klassik dialoqlar isə daha çox folklor təsirini nümayiş 

etdirməkdədir. Məsələn, "Yeddi gözəl" poemasının son nağılında xacə ilə qız arasında baş verən 

dialoq zərif nitq nümunəsi kimi diqqəti cəlb edir: 

   Dedi: adın nədir? Dedi: bəxtdir. 

   Dedi: yerin haradır? Dedi: taxtdır. 

   Dedi: pərdən nədir? Dedi: sazdır. 

   Dedi: peşən nədir? Dedi: nazdır. 

   Dedi: əslin nədir? Dedi: nur. 

   Dedi: pis göz səndən, Dedi: uzaqdır. 

   Dedi: ələ gələrsənmi? Dedi: tez. 

   Dedi: bu murad baş tutarmı? Dedi: döz. [3, səh. 252] 

 Bu dialoq öz forması etibarilə aşıq poeziyasında tez-tez təsadüf edilən "Dedim-dedi" 

bədii-linqvistik strukturlu qoşmalara çox bənzəyir. Eyni dialoq forması şairin əvvəlki 

poemalarında da, məsələn, "Xosrov və Şirin" və "Leyli və Məcnun"da geniş istifadə olunmuşdur. 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında, o sıradan "Dədə Qorqud" boylarında bu cür dialoqlara tez-

tez təsadüf etmək mümkündür: 

 Aydır:  

 Bəy, gəlişin qandan? 

 Beyrək aydır: İç Oğuzdan. İç Oğuzda kimin nəsisən? - dedi. Baybura bəy oğlu bamsı 

Beyrək dedikləri mənəm, - dedi. 

 Qız aydır: 

 - Ya nə məsləhətə, nəyə gəldin, yigit? 
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- dedi. 

 Beyrək aydır: 

 - Baybecan bəyin bir qızı varmış, onu görməyə gəldim, dedi. [1, səh.190] 

 Orta əsrlər islam Şərqində təktanrıçılıq, xüsusən bədii ədəbiyyatda və folklorda özünü 

bütün saflığı ilə göstərə bilmir; belə ki, hər yerdə Tanrı obrazı ilə yanaşı Fələk obrazı da çıxış edir 

və çox vaxt həmin bu Fələk Tanrının səlahiyyətlərinə müdaxilə edərək, şər işlər törədir. 

Doğrudur, Fələk sözü iki mənada işlənir və bunlardan biri - doqquz fələk - sadəcə fırlanan göyün 

qatlarını ifadə edir. Ancaq orta əsrlərin bədii fikrindən məlum olur ki, bu kor-koranə fırlanmaqla 

yanaşı, Fələk bir sıra nalayiq işlər də görür və xoşbəxtliyə layiq olan bir çox adamların 

bədbəxtliyinə bais olur. Əlbəttə, qarşıdurma sırf sxematik şəkildə - Tanrı-Fələk xətti üzrə 

qoyulmur; ancaq hər halda, fələyin qarşısında gücsüzlük - onu mistik şər qüvvə kimi təsəvvür 

etməyə imkan verir. Məsələn, Nizami yazanda ki, "Fələyin acizliyini fələyə göstər!" - həmin bu 

şər qüvvəni nəzərdə tutur və onun Tanrı qarşısında aciz olduğunu, sadəcə Tanrı çox səbirli 

olduğuna görə bu acizliyi ona göstərməyə və onu insanlara qarşı tamamilə tərksilah etməyə 

tələsmir. "Fələyin çiyni sənin yəhər örtüyünü daşıyandır"- dedikdə isə şair "fələk" sözünün başqa 

bir mənasını - göyləri nəzərdə tutur. 

 Meracnamənin üçüncü iştirakçı obrazı olan Burağın təsvirinə də poemalarda geniş yer 

verilir. Hərəkət vasitəsi olması-onun hərtərəfli təsviri üçün geniş meydan açır. Şair onu Şərq 

folkloru və mifologiyasının bir çox obyekt və obrazları ilə müqayisə edir. Göylərə yüksələn 

Burağın hərəkətinin orijinallığı da diqqəti cəlb edir: 

   Xəyal onun səyriməyini görə bilərdimi? 

   Şimşək onun qabağında qılınc sıyıra bilərdimi? [3, səh. 22] 

 Nizami yaradıcılığında ideal-ədalətli hökmdar probleminin aparıcı rolu nizamişünaslıq 

elmi üçün hələlik mübahisəedilməz bir faktdır. Bütövlükdə Nizami humanizmindən və məzlum 

xalqa qarşı ürəyiyananlıqdan, qayğıkeşlikdən irəli gələn bu ideyanın köklərini harada axtarmaq 

lazımdır? Yəqin ki, ilk növbədə Nizami humanizminin demokratizmində və bununla bağlı olaraq 

əsrlər boyu folklorda kök salmış ədalətli hökmdar ideyasında. Çünki Nizami başlıca olaraq 

şahların həyatını təsvir etsə də, əslində, xalq şairi idi; xalqın düşünən beyni və susmayan dili idi. 

"Xəmsə" boyu şirin və ibrətamiz xalq nağıllarından sevə-sevə istifadə edən Nizami, xalqın 

ədalətli hökmdar haqqındakı arzularını özü üçün yaradıcılıq amalına çevirmişdi. 

 Nizami Gəncəvi xalq yaradıcılığına tükənməz bir xəzinə kimi baxmış, folklor 

nümunələrindən öz fikirlərini xalqa daha yaxşı çatdırmaq üçün ustalıqla istifadə etmişdir. Bu 

barədə rus şərqşünası Bertles yazır: “Əgər Nizami bəlli olmayan başqa yazılı mənbədən istifadə 

etməmişsə, o zaman Azərbaycanda çox geniş yayılmış olan şifahi rəvayətlər onun üçün material 

olmuşdur”. Nizami xalq hikmətini, zəkasını, xalq müdrikliyini hər şeydən üstün tuturdu. Onun 

əsərləri bunun ən yaxşı isbatıdır. Nizaminin dahi bir sənətkar kimi yetişməsində bir çox amillərlə 

yanaşı, zəngin Azərbaycan xalq yaradıcılığı mühüm rol oynamışdır. 
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FOLKLORE MOTİFS İN NİZAMİ GANJAVİ "KHAMSA" 
 

Asgerova Aybaniz  Afghan 

Summary 
 

In a sense, Nizami's heritage is an inexhaustible treasure of Azerbaijani literature, rich 

folklore and artistic thinking. One of the sources of information about ancient Azerbaijani 

literature is the works of a genius like Nizami. Nizami used many genres of oral literature, 

especially the ancient epic. Hundreds of examples of folklore can be found in the "Khamsa" of 

this genius artist. " 
 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ  

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ "ХАМСА" 
 

Аскерова Айбаниз Афган 

Резюме 

В известном смысле наследие Низами - неиссякаемое сокровище азербайджанской 

литературы, богатого фольклора и художественной мысли. Одним из источников 

информации о древней азербайджанской литературе являются произведения такого гения, 

как Низами. Низами использовал многие жанры устной литературы, особенно античный 

эпос. Сотни образцов фольклора можно найти в «Хамсе» этого гениального художника ». 

 

 

 

BƏŞƏRİYYƏTİN ÖLMƏZ  SƏNƏTKARI 
 

Məmmədova Pakizə Əbülfəz qızı, Məmmədova Abuhəyat Məmmədəli qızı 

Gəncə Dövlət Universiteti 

  

Acar sözlər: insanpərvərlik, humanizm, alicınab, həssaslıq 

Key words: humanity ,humanism, noble, sensitivity 
 

Xalqımızın böyük humanist  şairi və mətəfəkkiri bədii və fəlsəfi təfəkkürümüzün 

işıqlı əbədiyyətini yaradan dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin əsərləri cəkkiz əsrdən 

artıqdır ki, dünya bədii söz xəzinəsinin nadir incisi kimi tərəqipərvər bəşəriyyətin 

diqqətini cəlb edən sənətkardır. 

Onun öz əsərlərində tərənnüm etdiyi poetik zirvələrə ucaltdığı müqəddəs arzu və 

amallar, insanpərvərlik , əsl humanizm ideyaları bütün nəsillərin mənəvi müasiri olmuş və 

bizim də mənəvi müasirimiz olaraq qalır. 

Şairin əsil adı İlyas, atasının adı Yusifdir. O, şərəfini həmişə uca tutduğu 

Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan Gəncədə 1141-ci ildə anadan olmuş, ömrü 

boyu orada yaşamış və 1209-cu ildə vəfat etmişdir. Nizami  doğma şəhərində mədrəsə 

təhsili almışdır. Onun sənətə, elmə olan güclü marağı mütaliə yolu ilə müxtəlif elm 

sahələrinə - fəlsəfə, astronomiya, tibb, həndəsə və   s. dərindən bələd olmuş, dünya 

mədəniyyəti, xüsusilə Azərbaycan dilindən başqa  yunan, ərəb, fars dillərini mükəmməl 

bilmiş, başqa dillərə də bələd olmuşdur. 

Nizami dünya miqyasında “Xəmsə” müəllifi kimi şöhrət  qazanmışdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Lakin o, poemalarını yazana qədər çoxlu şer ( rübai, qəzəl, qəsidə) yazmış, görkəmli söz 

ustası kimı tanınmışdır. Gənc yaşlarında ikən Nizami öz qəsidələrində şahlara  təriflər 

deməyib onları sonralar “Sirlər xəzinəsi”, nin özülünü və mayasını, əcac məzmun və 

qayəsini  təşkil edəcək hümanizmə, haqqa, ədalətə, cəmiyyətin                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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nemətlərini yaradan sadə kütlələrə xidmət etməyə çağırmışdı. Belə məzmunlu 

qəsidələrdən birini gənc  şair XII əsrin 60-cı illərində Dərbənd hakimi Dara 

Məzəffərəddin ibn Mühəmməd ibn Xəlifə ithaf etmişdir.                                                                                                              

Dərbənd hökmdarı Nizami sənətinə hörmət əlaməti olaraq ona  qıpçaq  gözəli  olan  

(Appağı)Afaqı şairə töhfə göndərmişdi. Məlum olduğu kimi, Nizami həmin qıza kəniz 

kimi yox, ömr-gün  yoldaşı, həyatının səadəti kimi baxmış və Afaqın ölümündən sonra da 

onu həmişə yad etmişdir. Afaqla keçirdiyi  illər Nizaminin həyatının ən xoşbəxt çağı 

olmuşdu. Həmin illərdə şairin cahanşümül ideyaları daha da püxtələşmiş, qələminin 

qüdrəti artmış, gələcəkdə yaradacağı bədii incilərin bünövrəsi qoyulmuşdur.  Nizaminin 

şəxsi səadəti 1174-cü ildə öz zirvəsinə çatdı – həmin il onun çox sevdiyi və həyatınin 

yeganə təsəllisi olan oğlu Məhəmməd anadan oldu.        

Şairin ilk böyük əsəri 1177-ci ildə tamamlandığı  “Sirlər xəzinəsi”dir. Nizaminin 

ictimai- fəlsəfi görüşlərini ifadə edən “Sirlər xəzinəsi” 20 məqalət (söhbət) və 20 

hekayətdən ibarətdir. Bu məqalətlərin  və hekayətərin  hər birində əxlaqi-tərbiyəvi fikirlər 

söylənilir, bəşəri hisslər tərənnüm olunur. Ədalətli olmaq, mərdlik, düzlük, humanizm, 

xalqa hörmət, vətənə, əməyə məhəbbət bu əsərdən çıxarılan əxlaqi nəticələrdir. 

Nizaminin əsas təlimini məcərrəd ideyalar, cansıxıcı öyüd nəsihətdə deyil, yanar 

təfəkkür,  canlı poetik dil, zərif emosional  təsir vasitələri ilə  ifadə edir. Bir sözlə “Sirlər 

xəzinəsi” dərin təfəkkürlə güclü poetik ehtirasın vəhdətindən yaranmış əbədi sənət 

əsəridir.  

Oz fikir və düşüncələrini, ideyalar aləmini bədii sözün qüdrəti ilə geniş təbliğ 

etmək,”mənəm-mənəm” deyən qoluzorlu hökmdarlara ibrət dərsi vermək istəyən şair 

“Söhbətlər” adlandırdığı ibratamiz hikmətli hekayələrində real məişət səhnələrini təsvir 

edir, peşəkarlar, şahlar, sultanlar surətləri yaradır. Şairin hekayətlərində təkcə 

Azərbaycanın  deyil, Yaxın və orta Şərq xalqlarının    da təbiəti, həyat tərzi, adət-

ənənələri parlaq şəkildə əks etdirilir. 

“Sirlər  xəzinəsi”ni Azərbaycan dilinə Xəlil Rza Ulutürk tərcümə etmişdir. 

Nizaminin ikinci böyük əsəri “Xosrov və Şirin”dir. Bu əsərin yaranması Nizami 

yaradıcılığında, eləcə də Şərq ədəbiyyatında demək olar ki, yeni bir hadisə idi. 

Məhəbbətin əzəmət və qüdrəti, yaradıcı əməyin hər şeyə qadir olması poemada öz bədii 

ifadəsini tapmışdır. Əsərin mövzusu Sasani hökmdarlarından olan Xosrov Pərvizlə Bərdə 

gözəli Şirinin məhəbbət macaralarından götürülmüşdür. Hizami, məhəbbəti əsərdə güclü 

tərbiyə vasitəsi kimi mənalandırmışdır. Bunun nəticəsidir ki, Xosrov çirkin əməllərindən 

uzaqlaşır, bir insan kimi kamilləşir. Şahzadəni pis  əməllərdən çəkindirib haqq, ədalət,  

humanizm yoluna çıxarması, böyük ağıl-kamal sahibi olması, sənəti, sənətkarı yüksək 

qiymətləndirməsi – bütün bunlar Şirini Şərq ədəbiyyatında təkrarolunmaz ilk müsbət  

qadın obrazı kimi oxucuya sevdirmişdir. Şairin əsas məqsədi oxucuları əxlaqi cəhətdən 

tərbiyə etmək, onlara həyat kamilliyi, əlicənablıq, həssaslıq, maddi nemətlər yaradanlara 

ehtiram, məhəbbət və ədalət hissləri aşılamaqdır. 1177-ci ilin oktyabırında şair Şərq 

xalqlarının bədii təfəkkür tərzində, ədəbiyyatında yeni bir dövr açmış ilk böyük əsəri olan 

“Sirlər xəzinəsi” ni tamamladı.  

Şair həmin  əsəri uzaq Ərzincan vilayətinin hakimi Fəxrəddin Bəhram şah ibn 

Davuda həsr edib, Ərzruma göndərdi. Ərzrum səlcuqlarının tarixçisi İbh Bibi həmin 

əsərin  1178-ci ildə Ərzincana çatıb Bəhram şaha təqdim edilməsini və əsərin böyük 

ehtiramla qəbul olunmasını müfəssəl təsvir etmişdir. 

”Xosrov və Şirin” poemasını Azərbaycan dilinə xalq şairi  Rəsul Pza  tərcümə 

etmişdir. 
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Nizaminin “Xəmsə”yə daxil olan üçüncü böyük əsəri 1188-ci ildə yazdığı “Leyli və 

Məcnun” poemasıdır. Məhəbbət məcarası olan bu əsər Nizamidən çox-çox əvvəl  ərəb 

şifahi xalq ədəbiyyatinda var idi, onun müxtəlif variantları dildən-dilə düşüb rəvayət 

şəklində  danışılırdı. Lakin  bu əsər “Leyli və  Məcnun” mövzusunun yazılı ədəbiyyatda 

ilk nümunəsidir.  

“Leyli və Məcnun”  mövzusunda əsər yazmağı Nizamiyə Şirvan şahı Axsitan təklif 

etmişdir. Lakin şair bu təklifi məmnunluqla  qəbul etməmiş, müəyyən tərəddüd 

keçirmişdir. Bu səbəblərdən biri də mövzunun kədərli, qüssəli məzmüna malik olması idi. 

Hər  işdə şadlıq, sivinc axtaran nikbin puhlu şairin kədər, qüssə dolu bu məhəbbət 

macarası ürəyindən olmasa da o, yeganə və əziz oğlu Məhəmmədin xahişindən sonra 

“Leyli və Məcnun” əsərini yazmağa razılıq verir. Şair  doqquz min misradan çox olan bu 

əsəri 4 aydan da az bir müddət içərisində tamamlayır. Əsərdə azad sevgi, saf məhəbbət, 

humanizm və nəcib insani sifətlər təbliğ edilir. Bununla yanaşı, biz əsərdə şairin  

qəhrəmanlarının yaşadıqları mühitə, orta əsr feodal qayda- qanunlarına qarşı etirazını da 

görürük.    

“Leyli və Məcnun” poemasını Azərbaycan dilinə xalq  şairi Cəməd   Vurğun 

tərcümə etmişdir.    

Nizami.Gəncəvinin dördüncü böyük əsəri “Yeddi gözəl” poemasıdır. 

Poemanın mövzusu qədim İran tarixindən götürülmüşdür. Əsərdə təsvir olunan 

hadisələrin mərkəzində sasanilər sülaləsinin beşinci hökmdarı Bəhram-Gur dayanır.  

Bəhram  haqqında əsər yazan təkcə Nizami  olmamışdır. Hələ Nizamidənə Firdovsinin  

“Şahnamə”sində geniş bədii əksini tahmışdır. Lakin Nizami sələfini təkrar etmək, ondan 

nə isə götürmək, nədəsə ona bənzəmək, onun Bəhram haqqında yazdıqlarına oxşar bir şey 

yaratmaq istəməmişdir. Böyük şairin istəyi Sasani hökmdarının simasında yeni insan 

idealını əks etdirmək, zaman və insan anlayışı ətrafındakı dərin düşüncələrini ifadə etmək 

olmuşdur. “Yeddi gözəl” adı rəmzi məna daşıyır. Lakin əsərə verilən bu addan düzgün 

nəticə çıxarmaq lazımdır. Burada söhbət təksə Bəhramın gözəllərlə əylənməsindən getmir. 

Şairi düşündürən hökmdar və xalq problemi bu poemanın mərkəzi xəttini təşkil edir. 

Bəhram ölkəni idarə etməyi əmək adamlarından -  çobandan öyrənir. O, Fitnənin sözləri 

qarşısında öz səhvini başa düşüb haqsız hərəkətindən peşman olur. Bu əsərdə şair ölkənin 

abadlaşması, xalqın firavan yaşaması üçün hökmdarı ədalətli olmağa, xalqa arxalanmağa 

çağırmışdır.      Şair bu əsəri 1197-ci ildə tamamlamışdır. “Yeddi gözəl” poemasını 

Azərbaycan dilinə xalq şairi Məmməd Rahim təcrümə etmişdir.   

Nizaminin son böyük əsəri “İsgəndərnamə” poemasıdır. Bu poemanın yazılma tarixi 

dəqiq göstərilməmişdir.Lakin əsərin özündən aydın olur ki, şair bu poema üzərində 

“Yeddi gözəl”dən sonra işləmişdir. 

İyirmi min misraya yaxın olan “İsgəndərnamə” poeması iki hissədən ibarətdir. 

Birinci hissə “Şərəfnamə”, ikinci hissə “İqbalnamə” adlanır. 

Nizami bu  poemani yazarkən  Makedoniyalı İsgəndəri öz əsəri üçün qəhrəman 

seçmiş, onun haqqında müxtəlif mənbələrdən material toplamış, onları öz həyat idealına, 

istək və arzularına  uyğun şəkildə işləyib möhtəşəm bir sənət əsəri yaratmışdır. Şair öz 

istək və arzularını, cəmiyyətə münasibətini, fəlsəfi görüşlərini, estetik ideyalarını əsərdə 

ayrı-ayrı rəngarəng epik lövhələr vasitəsilə əks etdirmişdir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Böyük humanist şair olan Nizaminin dərin vətənpərvərlik duyğuları onun 

beynəlmiləlçi görüşləri ilə sıx bağlıdır. Nizami xalqlar dostluğu və sülh ideyalarının 

carçısıdır. Onun əsərlərində, eləcə də ”Şərəfnamə”sində   yunanlıların və ərəblərin, 

gürcülərin, rusların, çinlilərin və hindlilərin, Dağıstan və İran xalqlarının həyatından, adət 
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və ənənələrindən hörmətlə danışılır. Şairin məqsədi öz həmvətənlərinin həmin xalqların 

tarixi keçmişi və yaxud ona müasir olan həyat tərzilə yaxından tanış etmək olmuş, və bu 

nəcib vəzifənin öhdəsindən böyük ustalıqla gələ bilmişdir.”Şərəfnamə”  poeması  

Azərbaycan dilinə  Azərbaycanın şairi və ədibi Abdulla Şaiq tərəfindən  tərcümə  

olunmuşdur. 
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IMMORTAL ARTIST OF MANKIND 
 

Mammadova P.A, Mammadov A.A 

Summary  

The article provides information about the life and work of Nizami Ganjavi, a humanist 

poet and thinker of our people, a rare pearl of the world treasury, and his poems called Khamsa, 

which is loved worldwide.   

 

 

 

 

NİZAMİ GƏNCƏVİ YARADICILIĞINDA BƏŞƏRİ İDEYALAR 
 

 dos. Həmidov Allahverdi İsaməddin oğlu  

Gəncə Dövlət Universiteti 
 

Xülasə: Məqalədə Nizami irsindən, davamçılarının onun yaradıcılığından 

bəhrələnməsindən bəhs edilir. Nizaminin əsərlərində irəli sürdüyü bəşəri ideyalardan danışılır. 

Burada Nizaminin irəli sürdüyü insanlığa məxsus hisslərdən bəhs edilir. 

Nizaminin xələfləri şairin yaradıcılığının təsiri ilə bəhrələnərək onun irəli sürdüyü 

ideyaları müasirləşdirərək yeni-yeni əsərlər yaratdıqları qeyd edilir. 
 

Açar sözlər: şair, mədəniyyət, vacib, yazıçı, bəşəriyyət, bilik, əsr, dahi, dünya, şəxsiyyət, 

istiqamət, müxtəlif, cəsarət, mərdlik, Vətən, doğma, Şərq, Qərb, ədalət 

Key words: poet, culture, important, writer, humanity, knowledge, century, genius, world, 

personality, direction, variety, courage, courage, Motherland, native, East, West, justice 
 

Dünya ədəbiyyatının dahilərindən biri, öz əsərləri ilə insan zəkasını zinətləndirən 

Azərbaycan xalqının böyük mütəfəkkir şairi Nizami Gəncəvinin yaradıcılıq irsi dünya bədii 

mədəniyyət xəzinəsini dahiyanə əsərlərlə zənginləşdirmişdir. 

Ümumbəşəri, mütərəqqi ideyalar carçısı olan Nizaminin humanist və düşüncələrini ifadə 

edən, öz orijinallığı və bədii təşəkkür yetkinliyi ilə oxucularını maraqlandıran “Xəmsə”nin təsiri 
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ilə dünyanın bir çox, xüsusən də, Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin görkəmli şair və yazıçıları 

fundamental əsərlər yaratmışlar. 

Bütün dünyaya məxsus şəxsiyyətlər öz fəaliyyətləri ilə bəşəriyyətin qarşısında duran ən 

mühüm problemlərə yüksək səviyyədə cavab verir, zamanı qabaqlayır, insanlığı, insanlığı 

düşündürən, onları maraqlandıran fikir və ideyaları bir neçə əsr irəli aparır. 

Azərbaycan xalqının, o cümlədən Yaxın və Orta Şərq xalqlarının və dünyanın bir sıra 

görkəmli şəxsiyyətləri Nizami yaradıcılığını əsrlərdir ki, araşdırır və onun yaratdığı poemalarda 

irəli sürdüyü bəşəri ideyaları, insanlar arasında dostluq, sülh, vətənpərvərlik, düzlük və sədaqət, 

səbr və qənaət, məhəbbət və cəsarət kimi cəhətləri müasirləşdirərək yeni-yeni əsərlər yaratmış və 

yaradırlar. 

Nizami “Xəmsə”sinə daxil olan, özündə Şərq poeziyasının ən yüksək nailiyyətlərini, zəngin 

şifahi xalq ədəbiyyatı ənənələrini cəmləşdirən, ideya-məfkurəvi cəhətdən son dərəcə gözəl, 

milsilsiz poemalar Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatı və incəsənətinin inkişafına böyük təsir 

göstərmiş və bu gün də göstərməkdədir. Şərq poeziyasında ən parlaq ulduzlar sayılan Nizami 

“Xəmsə”sindəki poemalar Şərq poeziyasının bir sıra klassikləri üçün tükənməz yaradıcı ilham 

mənbəyi olmuşdur. “Xəmsə”dəki mütərəqqi, ictimai-fəlsəfi və bədii-məfkurəvi ideyaları əks 

etdirən, nəcibliyi və gözəlliyi, azadlığı və eşqi, insanların dostluğunu, sülhü və vətənpərvərliyi, 

düzlüyü və sədaqəti, səbr və qənaəti, məhəbbət və cəsarəti tərənnüm edən, riyakarlığa və 

ikiüzlülüyə qarşı o dövr cəmiyyətinin hər cür nöqsanlarını tənqid edən poemalar adamlara doğma 

və yaxın olmuş, daim əhalinin bütün təbəqələrinin diqqətini özünə cəlb etmişdir. 

Böyük alman şairi Göte “Qərb-Şərq divanı”nı “gözəl şerlər məcmuəsi adlandırılan söz 

ustaları poetik fikir dahisi Nizami ”poeziyasının didaktik təmayülünü” yüksək qiymətləndirir, 

humanist şairin əsərlərindən nümunələrin “bütün xrestomatiyalarımıza daxil olması” və 

“məktəbdəikən uşaqlara” öyrədilməsi qənaətinə gəlirlər. Nizami irsinin tərcüməsinə və tədrisinə 

həmişə böyük ehtiyac duyulmuşdur. Akademik A.Makovelski “İsgəndərnamə”ni şairin şah əsəri, 

“gələcək nəsil üçün öyüd və vəsiyyət” kitabı, professor Ə.Sultanov isə əxlaqi və pedaqoji 

görüşlərin ümumbəşəri məzmunu adlandırır. Akademik M.Arif Nizaminin tərbiyəvi fikirlərini, 

zəngin obrazlar silsiləsini gənc nəslə öyrətməyin zəruriliyini qeyd edir. Nizamişünas H.Araslı 

“bütün xələfləri üzərində dərin və silinməz bir təsir edən” dahi Nizaminin irsinə zəngin təlim-

tərbiyə məktəbi kimi baxır, tədrisini vacib bilir. Nizami bədii irsinin tədrisi xalqın milli sərvətinin 

gənc nəslə öyrədilməsi deməkdir. Yeni nəslin tərbiyəsində Nizami bədii irsi zəngin material 

verir, gözəl əxlaqi keyfiyyətlər aşılayır. 

Nizami Gəncəvi ömrü boyu bütün varlığı ilə sadə, zəhmətkeş xalqı sevmiş, əməkçi 

insanların cismani və mənəvi dünyasına dərin rəğbət bəsləmiş, onun xalqa belə bağlılığı, arzu və 

istəkləri, sevinci və kədəri ilə sıx həmrəyliyi şairin mənəvi dünyasıdır. 

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”yə daxil olan poemaları, lirik şerləri Azərbaycan və dünya 

ədəbiyyatının incilərindəndir. Nizami yaradıcılığının əsas məziyyətlərindən biri əsərlərində insan 

haqqında o vaxta qədər misli görünməyən səviyyədə insanlığa məxsus keyfiyyətləri tərənnüm 

etməkdən ibarətdir. Nizami əsərlərində insanın əqli və fiziki imkanlarının sonsuzluğundan, duyğu 

və düşüncələrinin gözəlliyindən danışılır. 

Dahi şairin əsərlərində böyük ustalıqla tərənnüm edilən istək və arzular, məhəbbət, 

insanpərvərlik, ədalət, hünər, cəsarət və mərdanəlik, səbr və təmkin bəşər övladına mənsub insani 

hiss və duyğulardır ki, Nizami yaradıcılıq boyu bütün əsərlərində insanlığa məxsus keyfiyyətləri 

tərənnüm edir. 

Klassik sənətin zirvəsi sayılan Nizami poeziyası təsir gücü və əvəzsiz mənəvi əhəmiyyətinə 

görə zamansız, məkansız, ümumbəşəri poeziyadır. Nizami poeziyası gözəllik, gerçəklik, həqiqilik 
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ölçüsünə çevrilir, insanlıq üçün örnək olar, hər gün yeniləşən həyatımızda şairin poeziyasına, 

klassik mədəniyyətə, mənəvi sərvətə indi daha böyük diqqət yetirilir. 

Nizami humanizmi və mütərəqqi ideyaları, fəlsəfi baxışının cəhalətdən azad olmağa can 

atan insan problemi bəşər tarixində ilk renesans nümunəsi kimi dəyərli və əsl ümumbəşəri 

səciyyəli yaradıcılıq rəmzidir. 
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HUMAN IDEAS IN THE WORKS OF NIZAMI GANJAVI 
 

Hamidov Allahverdi Isamaddin  

Summary 
 

The article discusses Nizami's legacy and how his followers benefit from his work. 

Nizami's works speak of human ideas. It deals with the feelings of humanity put forward by 

Nizami. 

It is noted that Nizami's successors took advantage of the poet's creativity and created new 

works by modernizing his ideas. 

 

 

 

 

NİZAMİ GƏNCƏVİ ƏSRİNDƏ GƏNCƏ ŞƏHƏRİNİN MÜDAFİƏSİNİN  

TƏŞKİLİNƏ DAİR  
 

Mehdiyev Eldar Musa oğlu 
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Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, Gəncə, Atabəy istehkam qurğuları, “Atabəy 

mancanaqları”, dartılma qurğular, əksçəkili qurğular.  

Keywords: Nizami Ganjavi, Ganja, Atabek fortification devices, Atabek weapon tweezers,   

pull-up device, counterbalanced device.  
 

 Gəncə şəhəri xalqımızın siyasi, sosial – iqtisadi və mədəni tarixində olduğu kimi 

hərb tarixində də mühüm rol oynamışdır. Bu baxımdan Gəncə şəhərinin ən inkişaf etmiş 

dövrlərindən biri olan Nizami Gəncəvinin yaşadığı XII əsr –XIII əsrin əvvəlləri 

dövründə müdafiəsinin təşkili vəziyyətinin tədqiq еdilib öyrənilməsi xüsusi maraq kəsb 

edir. Hər hansı bir xalqın hərb sənəti, müdafiə qurğuları, döyüş üsulları onların həyat 

tərzi, adət ənənələri ilə sıx şəkildə bağlıdır. Bu istiqamətdə hərb tarixinin öyrənilməsi 

xalqımızın kеçmişini daha dərindən öyrənməyə imkan yaradır.  

Azərbaycan Atabəylər dövlətinin müdafiə sistemi və hərb işinin məsələləri təşkili 

bir sıra qədqiqatçıların diqqətini özünə cəlb еtmişdir.  
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XII-XIII əsrin əvvəllərində Gəncə şəhəri dövrün iri ticarət-sənətkarlıq mərkəzi idi. Belə iri 

şəhərdə sənətkarlığın, demək olar ki, bütün sahələri, o cümlədən də metalişləmə (silah – sursat 

istehsalı) də geniş yayılmışdı. Metalişləmə sənəti, xüsusən də onun başlıca sahəsi olan dəmir 

emalı əvvəlki dövrlə müqayisədə daha yüksək səviyyəyə qalxmışdı. Bu sahənin inkişafı həm də 

soyuq silahlara olan böyük tələbatla bağlı idi. Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində , o cümlədən 

Gəncəbasarda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı bu dövrə aid mədəni təbəqələrdə müxtəlif 

təyinatlı metal məmulatlarla yanaşı rombvari ox ucluqları, qəmələr, xəncərlər, döyüş bıçaqları və 

yabalar, qılınclar, zirehlər, dəbilqələr, nizə ucluqları və s. aşkara çıxarılmışdır. Usta dəmirçilər bu 

sənətin ən bəsit və qədim üsulu olan soyuqdöymədən və tədricən başlıca texnoloji üsula çevrilən 

istidöymədən istifadə edir, əritmə və qaynaq əməliyyatlarını özlərinə məxsus müxtəlif qaydalarda 

aparırdılar. 

Hələ XI-XII əsrlərdə Gəncə metalişləmə sənətinin, o cümlədən də dəmirçiliyin iri 

mərkəzləri idi. İndiyədək Gürcüstanın Gelati monastırında bir tayı qalan XI - XII əsrlərdə (1063-

1139 cüillərdə) Gəncə şəhərinin dəmir darvazası yerli ustaların yüksək sənətkarlığına dəlalət edir. 

Müxtəlif silahlara tələbat, eləcə də Gəncə həndəvərlərində dəmir və mis filizi yataqlarının olması 

silah istehsalının buradakı inkişafına şərait yaratmışdı. İbn əl - Əsir yazır ki, monqollar birinci 

basqın zamanı Gəncəyə yaxınlaşarkən “öyrəndilər ki, Gəncənin çoxlu cəsur sakinləri var, onların 

silahları çoxdur...” [1,səh.171] 

Atabəylər  dövləti Gəncə şəhərinin möhkəmləndirilməsinə birinci dərəcəli əhəmiyyət 

verirdi. Lazım olduqda Gəncə düşmənə qarşı çoxlu miqdarda əla silahlanmış döyüşçü çıxara 

bilirdi. Zəkəriyyə əl- Qəzvini qeyd edir ki, Gəncənin sakinləri həmişə özləri ilə silah götürür. 

Şəhərin özündə  silah istehsalı yüksək səviyyədə dururdu. Gəncəyə başqa ölkələrdən də silahlar 

gətirilirdi. Qeyd edilir ki “buraya silahı müsəlman aləminin hər yerindən ona görə də gətirirlər ki, 

o şəhər gözəldir. Onun cavanları cəsur oxatanlar və din uğrunda vuruşan döyüşçülərdir; onlar 

yayı yaxşı dartır və oxları yonurlar”. [2, səh 167.]  

Atabəylər dövründə möhkəmləndirilmiş qalası olan Gəncə şəhəri inkişaf etmiş kustar 

sənayeyə malik idi. İxrac olunan mallar içərisində əla at yəhərləri, oxqabı, silah və s. də qeyd 

etmək olar. 

Dövlətin inzibati və hərbi mərkəzlərinin müdafiə və mühasirə məsələləri orta əsr 

müharibələrində vacib rol oynayırdı. Məhz bu amil atma silahların mеydana gəlməsinə 

səbəb olmuşdu. Оdlu silahlar icad еdilənədək atma silahlar hərbi tеxnikanın inkişafında 

ən yüksək zirvə hеsab еdilirdi. Тəəssüflər olsun ki, indiyəcən Azarbaycanın (o cümlədən 

Gəncənin) atma silahları yеtərincə öyrənilməyib. Bunun əsas səbəbi atma silahların 

mədəniyyətin bir səhifəsi kimi tamamilə yoxa çıxması ilə bağlıdır. İndi həmin silahların 

öyrənilməsində mənbə kimi yazılı, illüstrativ məxəzlər və tapılmış mərmilər istifadə 

еdir. 

Azərbaycanın orta əsr müdafiə qurğuları bir nеçə tipdən ibarətdir: 

möhkəmləndirilmiş şəhərlər, qalalar, qəsrlər, siqnal bürclari, müşahidə məntəqələri. 

Gəncənin orta əsr müdafiə sistеmində mühafizə qurğuları çox vacib yеr tutur. Bu 

günədək qalmış tikililər tarixşünaslıqda nisbətən yaxşı öyrənilib. Lakin adlarına təkcə 

məxəzlərdə rast gəlinən istеhkamlar zəif tədqiq еdilib.  

Qalalar şəhərlərdən fərqli olaraq sırf hərb xaraktеrli tikili olmuş və onların hərbi 

funksiyaları iqtisadi və inzibati funksiyalardan üstün idi. Qalada silah və ərzaqla təchiz 

еdilmiş daimi qarnizon olurdu. Qalalar bu və ya digər mühüm mərkəzlərin qorunması 

üçün ucaldılır, özünün cüzi qüvvələri ilə düşmənin mümkün qədər çox qüvvələrini 

özünə cəlb еtməli idi. Gəncə şəhəri çevrəsindəki Şəmkür və Akana qalaları ilə də 

mühafizə olunurdu. Zəkəriyyə əl-Qəzvini bunlara Хarak qalasını əlavə еdir. Bunların 
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arasında ən möhtəşəmi Gəncəni qərbdən mühafizə еdən Şəmkür qalası idi. Ərəblər 

tərəfindən möhkəmləndirilmiş bu qala IX əsrin əvvəllərində dağıdılmış, 854-cü ildə 

yеnidən bərpa еdilmiş, böyümüş və Gəncə şəhəri də məhz o zamandan «çiçəklənən 

şəhər» kimi qəbul еdilirdi.  

Еldənizlər dövlətində digər fеodal dövlətlərində olduğu kimi hakimiyyət sistеmi 

təkcə «dövlət» anlayışında dеyil, «dövlət və cəmiyyət» anlayışında qərar tapmışdır. 

Özünün sosial statusuna baxmayaraq hər bir vətəndaş özünü idarə еdən sistеm kimi 

fəaliyyət göstərən silklərə və daha kiçik qurumlara qatılaraq dəalət sistеminə cəlb 

еdilirdi. Mərkəzi dövlət orqanları hər şəxsi nəzarət altında saxlaya bilmir va ona görə də 

bu qurumlara arxalanırdı. Nəticədə hökmdar bu qurumlarla öz əlaqələrini müqavilə 

prinsipləri, adət-ənənə və nəhayət şəxsi nüfuzu əsasında qurmalı idi.  

Müharibə təhlükəsi yarandıqda sadə əhalidən xidmətçi hеyət tərtib еdilir, köhnə 

qurğular təmir еdilir, yеniləri düzəldilirdi. Nеft atanlar dəstəsi, еhtimal ki, profеssional 

döyüşçülərdən ibarət idi. Оnlar xüsusi təlim kеçir və alovəlеyhinə paltar gеyirdilər. Bu 

odadavamlı paltar hələ çox qədimdən məlum olan və hazırlanma rеsеpti Marko Polonun 

əsərlərində bеlə rast gəlinən asbеstdən düzəldilirdi. [3,səh.79] 

ХII-ХIII əsrlərdə dartılma qurğular inkişafının zirvə nöqtəsinə çatmışdır. XII əsrin 

ortalarında hərbi tеxnikanın inkişafına çox diqqətlə yanaşmış Azarbaycan Atabəylər 

dövlətində dünyada ilk dəfə olaraq əksçəkili qurğu icad еdilmişdir. Bir sıra tədqiqatçılar 

bu qurğuya “fars qurğusu” adını vеrmişlər. Əksçəkili qurğunu “Atabəylər qurğusu” 

adlandırmaq tarixi nöqtеyi-nəzərdən daha doğru olardı. XII əsrin axırlarında “Atabəylər 

qurğusu” bir çox müsəlman dövlətlərində, XIII əsrin əvvəllərində Qərbi Avropada, XIII 

əsrin 70-ci illərində isə Çində yayılmağa başlamışdır [4,səh.82].  

Тədqiqatlar göstərir ki, Atabəylər dövlətində ərusak adlanan əksçəkili qurğular da 

mövcud olmuşdur [5,səh.16]. Оnlar mancanağa nisbətən daha kiçik və yüngül 

olduğundan divar və bürclərdə qurula bilərdi. Оrta əsr salnaməçilərin məlumatları və 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının boyları göstərir ki, mancanaqlar atəş açan zaman bərk 

və vahiməli səslər çıxardırdı.  

Əksçəkili qurğunun təsviri isə çox sxеmatik və şərti olmaqla dəqiq dеyil. 

Məlumdur ki, XII əsrin ikinci yarısında Оrta Şərqin dеmək olar ki, bütün ərazisi 

Azərbaycan Еldənizlər dövlətinin tərkibinə daxil idi. Dеməli, əksçəkili qurğunun atma 

silahlara və umumiyyətlə, hərb işinə çox fikir vеrən bu dövlətdə yaradılması haqqında 

fərziyyəni ərəb müəllifi olan ət-Тərsusinin də məlumatları təsdiqləyir. Azərbaycanda 

XII əsrin axırlarında bu qurğu o qədər gеniş yayılmışdır ki, bədii ədəbiyyatda bеlə öz 

əksini tapmışdır. Nizami Gəncəvi nəinki bu qurğular haqqında məlumat vеrir, hətta 

bildirir ki, onların tərkibində təkər mövcud idi. Artıq XIII əsrdə əksçəkili atma qurğu 

həm Şərq, həm də Qərb ölkələrində əsas atma qurğusuna çеvrilmişdi.  

Тədqiqatlar göstarir ki, Azərbaycanda ərusak adlanan əksçəkili qurğular mövcud 

olmuşdur. [5,səh.16] Оnlar mancanağa nisbətən daha kiçik və yüngül olduğundan divar 

və bürclərdə qurula bilərdi. Оrta əsr salnaməçilərin məlumatları və “Kitabi-Dədə 

Qorqud” dastanının boyları göstərir ki, mancanaqlar atəş açan zaman bərk və vahiməli 

səslər çıxardırdı. “Atabəylər mancanaqları” Azarbaycanda və ümumiyyətlə, Şərqdə XVI 

əsrin sonlarınadək istifadə olunublar. 

Şəhərin müdafiə qurğuları ölkənin ticarət-təsərrüfat mərkəzlərinin qorunması üçün 

yaradılırdı. Еyni zamanda həmin qurğular dövlətin ümumi müdafiə sistеmində vacib rol 

oynayırdı. Əl-Həməvinin dövründə bu mərkəzlərdən biri də Gəncə şəhəri idi. Şəhər 

güclü qala divarları və xəndəklərlə əhatə olunmuşdu. [6,səh.32] Monqolların hansı 
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səbəbə 1221-ci ildə şəhərə yaxınlaşıb gеri çəkilmələrini bunun təsiri ilə də bağlamaq 

olar.  Həm də Gəncə şəhəri güclü istеhkamlara malik olmuşdur. Əl-Həməviyə görə, 

Gəncə “Arran və müsəlman sərhəd zonasının ən qədim istеhkamlarındandır”. [7,səh.80] 

Şəhər və vilayətlərin mühafizəsində siqnal burcləri (bürc) və müşahidə 

məntəqələri (mənzərə) önəmli yеr tuturdu. Düşmənin nə qədər tеz aşkar еdilməsindən 

hadisələrin sonrakı gеdişi çox asılı idi. Оd siqnalizasiyası Azərbaycanda ən qədim 

dövrlərdən mövcud olub və orta ərlərdə də inkişaf еtmişdir. Əl-Həməvi göstərir ki, 

Dərbəndin qarşısında “Dzib” (Qurd) adlı bir dağ var. “Hər il onun təpəsində odun 

yığırlar ki, lazım gəlsə, od qalayıb düşmənin yaxınlaşması haqqında xəbər 

vеrilsin”.[8,səh.305] Siqnal bürcləri arxеoloq və mеmarlar tərəfindən lazımınca 

araşdırılıb və bеlə qənaət əldə еdilib ki, bu cür qurğular Azərbaycanda gеniş 

yayılmışdır. 

Ümumiyyətlə Azərbaycanda mövcud olmuş ən güclü fеodal dövlətlərindən biri 

olan Atabəylər dövlətində, o cümlədən də bu dövlətin mərkəz şəhərlərindən sayılan 

Gəncədə XII-XIII əsrin əvvəllərində dövrünün ən təkmil silahlarından və müdafiə 

istehkamlarından istifadə olunmuşdur. 
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Mehdiev Eldar Musa 

Summary 
 

The study work analyzes the fortifications used in the army of the Atabey state of Azerbaijan. 

The protection of the administrative and military centers of the state was considered a very important 

issue. Azerbaijan approached with great attention to the development of military equipment in the 

state of Atabek, and for the first time in the world a counterweight device was invented. The city's 

defensive structures were created to protect the country's trade and economic centers and played a key 

role in the general defense system of the state. 
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Annotation: When we talk about the miraculous power of Eastern poetry and its wisdom, 

first of all we think of the great Azerbaijani poet Nizami Ganjavi, who shines like the sun of 

world poetry. During his lifetime, he made himself an eternal embodiment of poetry. After that, 

all the great artists who wrote and created Nizami accepted them as teachers and masters. 

Nizami's poetry was raised to such a high level that 200 years later, Nasimi became a poet 

in Azerbaijani literature. A poet as great as Fuzuli appeared only 400 years later. We should 

always be grateful to Nizami for being the first person to introduce our people to the United 

Nations through UNESCO. 
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If we take into account that well-known and prominent artists of the period, such as Abu-

Ula Ganjavi, Mahsati Ganjavi, Gavam Ganjavi and Khagani Shirvani, who lived and worked in 

Nizami's time and even earlier, not only did not reach the level of Nizami, but also did not rise to 

Nizami's talent. If these poets had lived in different centuries, they might have been more famous. 

The words of the poets who wrote much later than Nizami show the same. It would be interesting 

for us to know what some of them think about Nizami. 

The great Amir Khosrov explains Dahlavi's opinion as follows: 

"Nizami was the first to say every word, 

         An unpolished castle is a pearl. ” 

Well-known Uzbek poet Alisher Navai writes that if the earth is a stone and the sky is a 

scale, Nizami will not be able to weigh himself. 

Academician Bertels, a Russian scholar, gave Nizami the following assessment:  

"Nizami, first of all, gave detailed information about the freedom, equality, peace, 

democracy, humanism, women's freedom, progress through labor, honesty, which mankind has 

been thinking about for thousands of years.What more can we ask of him? ” 

Hote, one of Europe's greatest philosophical poets, called Nizami the god of poetry. 

But why was Nizami able to rise so high? First of all, because he brought all the sciences of 

his time to poetry, glorified justice and human feelings, and most importantly, managed to reveal 

the ideas of respect for man and humanism in his immortal "Khamsa". On the other hand, the 

genius poet's fluent language and his poetic ability contributed to this. Undoubtedly, neither his 

predecessors nor his successors have received such high titles as "Genius", "Thinker", 

"Philosopher", "Doctor" and "Sheikh". 

Indeed, the poet, who revealed all the secrets of the world and created the "Treasure of 

Secrets", emphasizes the need for such a sublime by writing the epos "Khosrov and Shirin" to 

meet the needs of mankind in love, affection, kindness, love. The steadfastness of an Eastern 

woman, her devotion to love, her endurance in all hardships are embodied in the work "Leyli and 

Majnun". As Nizami himself said, now he could not stay in one place, so he rode his horse to 
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seven famous countries of the world and created "Seven beauties". Now, let him hit the ball 

firmly in the field of speech and express his philosophical thoughts in "Alexander's Letter".  

Based on the above criteria, we can say with great pride that Nizami is a figure accepted not 

only by the Azerbaijani people, but also by all mankind as a poet. His reminders and admonitions 

from every verse will live forever as an evergreen tree as the human race comes to life. Speaking 

about Nizami's creative in Azerbaijan, it should be noted that this issue began in the early 

twentieth century. 

In general, Nizami's creative in Azerbaijan is conventionally divided into three stages. 

1. The period up to the twentieth century. 

2. The period covering the 40s and 50s of the XX century. 

3. Last period. 

Nizami Ganjavi in English Oriental Studies 

English orientalists have a special place in world oriental studies. The British opened a 

window to the Eastern world with a deep interest in Nizami's legacy. Legends such as "Kalila and 

Dimna", "A Thousand and One Nights", along with the English Firdovsi, Khayyam, Sadi, it was 

considered natural to study Nizami. From the 17th century onwards, interest in Eastern literature 

and its great figures grew. According to the orientalist Krimsky, Nizami's poem "Leyli and 

Majnun" has its influence in Shakespeare's "Romeo and Juliet". 

The English orientalist Blend first translated Nizami's khamsa and introduced it to his 

people. Well-known English orientalists S. Robinson, E. Brown, A. Arberry, J. Malcolm and 

others wrote many works on Nizami's legacy. From the end of the 19th century, the English-

speaking giant American state, with the help of orientalists, became acquainted with Nizami's 

work and tried to take advantage of it. Much work has been done in all American universities on 

Nizami's legacy. In 1975, P. Chelkovsky published "Mirror of the Invisible World Nizami" in 

New York. 

Nizami Ganjavi in German Oriental Studies 

Nizami Ganjavi has a special role in the development of Azerbaijani-German cultural 

relations. The work of German orientalists in the study of world classics is undeniable. The 

services of orientalists such as Joseph Hammer, Wilhelm Baxter, Friedrich Pukert, Frans Erdman, 

Jean Ripka are invaluable in this field. 

At the end of the 19th century, German writers V.Hote and H.Heyne Nizami applied to 

their works. According to them, if we isolate Nizami from world literature, then literature will be 

orphaned. 

Nizami Ganjavi in French Oriental Studies 
Among European countries, French orientalists were more sensitive to Nizami's work. They 

have been studying Nizami since the 17th century. The Oriental Library, published in Paris in 

1897, was a turning point in this field. Writers such as I.Burno, A.Russo, K.Gotje, Louis Aragon 

showed interest in Nizami's work. The services of the well-known orientalist Henri Masse in this 

field are great. 

Such attention of European orientalists to Nizami's work soon spread to all countries of the 

continent. An army of orientalists dealing with Nizami's legacy has been established in Poland, 

Hungary, the Czech Republic, Italy, Spain, Estonia, Lithuania, Latvia, Russia, Ukraine, Georgia 

and Central Asia. 

In Russia, scholars such as Barthold, Marr, and Bertels emphasized that Nizami was an 

Azerbaijani poet and spoke with great pride that he had introduced his hometown of Ganja to the 

world. 
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Nizami's manuscripts are kept in almost the most prestigious museums in the world. Tehran 

National Library, Paris Library, Vienna National Library, Oxford Godlian Library, Cambridge, 

Punjab and Kabul, British Museum, Metropolitan Museum in New York, Munich, Delhi, Dublin, 

Calais, Cairo, Copenhagen, etc. Nizami's manuscripts can be found in museums. It is gratifying 

that 150 manuscripts were brought to the city of Ganja, where Nizami lived and created, from 15 

countries in connection with the 870th anniversary of the poet. The American scientist donated 

250 manuscripts to the Institute of History. This means that there are new opportunities for future 

orientalists to work effectively and open Nizami's work. Nizami is already such an inexhaustible 

treasure that, no matter how much is said and written, it is a never-ending treasure. This treasure 

should be used by everyone. 
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NİZAMİ AVROPA ŞƏRQŞÜNASLIĞINDA 
 

F.ü.f.d., Rəhimov Mehdi Nizami oğlu, Cəlilova Türkan Müzadil qızı 

Xülasə  
 

Nəticə etibariylə belə qənaətə gəlmək olur ki, Nizami Gəncəvi təkcə Azərbaycan xalqının 

deyil, bütün dünyanın, bəşəriyyətin ən sevimli şairi olaraq şöhrət qazanmışdır. Onun yaratdığı 

obrazlar, ideyalar bəşəriyyətin hansı ölkəyə, hansı irqə və hansı millətə mənsub olmasından asılı 

olmayaraq, onun ruhuna, əqlinə və təfəkkürünə hakim olur. Nizami bəşəriyyət üçün nadir bir 

tapıntıdır. Bu qeydlər bir daha onu göstərir ki, Nizami yaradıcılığı həmişə aktual olmuş, bu gün 

də vacibdir və gələcəkdə də gərəklidir. 

 

НИЗАМИ В ЕВРОПЕЙСКОМ ВОСТОКОВЕДЕНИИ 
 

Д.н.по ф., Рахимов Мехти Низами оглы,  Джалилова Туркан Музадил кызы 

Резюме 

 

В результате можно сделать вывод, что Низами Гянджеви прославился не только как 

любимый поэт азербайджанского народа, но и всего мира и человечества. Создаваемые им 

образы и идеи доминируют в его духе, уме и мышлении, независимо от страны, расы или 

нации, к которой он принадлежит. Низами - уникальное открытие для человечества. Эти 

записи еще раз показывают, что работа Низами всегда была актуальной, важной сегодня и 

будет востребована в будущем.  
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NİZAMİ YARADICILIĞINDA QADIN OBRAZLARINI DÜŞÜNƏRKƏN 
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“...Nizami Gəncəvi ümumbəşəri mahiyyət daşıyan, ecazkar poetik qüvvəyə malik 

yaradıcılığı ilə Şərq bədii təfəkkürünü elmi-fəlsəfi fikirlərlə zənginləşdirmiş və şeiriyyəti 

görünməmiş yüksəkliklərə qaldırmışdır. Mütəfəkkir şairin məşhur “Xəmsə”si insanlığın mənəvi 

sərvətlər axtarışının zirvəsində dayanaraq, dünya ədəbiyyatının şah əsərləri sırasında layiqli yer 

tutur....”  

İlham Əliyev  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

Müasir dünya sivilizasiyasında hər bir xalqın özünəməxsus bir yer tutması onun dahi 

şəxsiyyətlərinin adı ilə bağlıdır. Böyük mütəfəkkir Nizami Gəncəvini bizdən əsrlər ayırsa da, 

onun bədii-estetik ideyaları, dərin xəlqiliyi, vətənpərvərlik və beynəlmiləlçiliyi, xalqımıza 

məhəbbətlə dolu poemaları indi də hər kəs üçün müasirdir, doğmadır. 

Nizami Gəncəvi ümumbəşəri mahiyyət daşıyan, ecazkar poetik qüvvəyə malik yaradıcılığı 

ilə Şərq bədii təfəkkürünü elmi, fəlsəfi fikirlərlə zənginləşdirmiş və şeiriyyəti görünməmiş 

yüksəkliklərə qaldırmışdır. Mütəfəkkir şairin məşhur “Xəmsə”si insanlığın mənəvi sərvətlər 

axtarışının zirvəsində dayanaraq, dünya ədəbiyyatının şah əsərləri sırasında layiqli yer tutur. 

Qüdrətli söz ustasının bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni parlaq səhifə açmış ölməz 

əsərləri bu gün də insanların mənəvi-əxlaqi kamilləşməsinə misilsiz xidmət göstərir. 

Dahi Nizami Gəncəvinin çoxşaxəli yaradıcılığında diqqəti cəlb edən ən mühüm cəhətlərdən 

biri də qadına münasibətdir. Əlbəttə, Nizamiyə qədər də Yaxın Şərq ədəbiyyatında  qadın 

mövzusu işlənib. Lakin Nizamidən əvvəl bu mövzuya öz münasibətlərini bildirənlər qadınları çox 

vaxt məkrli, fitnə-fəsad törədən, saray ziddiyyətlərinə bais olan kimi göstərməyə çalışıb, onları 

vəfasızlıq, etibarsızlıq və xəyanətkarlıqda günahlandırıblar. Nizami birinci olaraq bu ənənəyə 

qarşı çıxıb. Qadına münasibət Nizami poemalarının aparıcı mövzusuna çevrilib. 

Onun ədəbiyyata gətirdiyi neçə-neçə yenilikçi ənənələr sırasında böyük hünər hesab edilən qadın-

xatun obrazları həmişə diqqət mərkəzində dayanır.  Elə bu ənənə və müşahidələrin üzərində 

Nizaminin nadir qələmi ilə böyük sənətdə, söz meydanında Sultan Səncər kimi Süleyman taxtının 

sahibinə etiraz və üsyan edən, böyük ədəb, mərifət və ədalətlə taxt sahibi olan Şirin, Məhin banu, 

Nüşabə kimi hökmdar qadınlar, Fitnə kimi nəsihət etməyə qabil qadın obrazları görünməyə, 

möhkəm-möhkəm yer tutmağa başladı. Nizami Gəncəvinin böyük ustalıqla yaratdığı qadın 

obrazları və xarakterləri o zamankı ədəbi inkişafda intibah hadisəsi, yenilik, birincilik və hünər 

idi. 

Nizami onu dünyaya gətirən anası Rəisə ilə fəxr etdiyi kimi, ona yeni dünya bəxş edən 

həyat yoldaşı Afaqdan da məhəbbət dolu razılıqla bəhs açır və onun vəfatına dərindən kədərlənir. 

Təsadüfi deyildi ki, Nizami bu kədəri məhz əzəmətli sevgi əhvalatı ilə dillər dastanına çevrilən, 

özünü sevgisinə fəda edən Şirinin ölməz məhəbbətindən bəhs edən “Xosrov və Şirin” əsərində 

dilə gətirir. Türk qızı və şahzadəsi Şirindən öyünə-öyünə bəhs etdiyi kimi, “türküm” deyə bəhs 

etdiyi Afaqını da öyür, ona məhəbbət dolu təriflər deyir. 

Nizami Gəncəvinin qadın surətlərində bir analıq əzəməti, qadınlıq mərhəməti, insanlıq 

sevgisi təzahür edir. Böyük sənətkarın məşhur “Sirlər xəzinəsi” adlanan mənəviyyat kitabında 

“Sultan Səncər və Qarı” hekayətində qadın bütün elin, xalqın sözünü öz üsyankar səsi və 
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cəsarətilə Sultan Səncər kimi taxt sahibinin üzünə çırpır. Onun əzazil və zalım məmurların 

özbaşınalıq və davranışlarından bezikərək üsyan qaldırması əslində bir xalqın hünər və səsinin 

ifadəsi idi. 

"Məhin Banunun qardaşı qızı Şirinə öyüd-nəsihət verməsi" parçasında Nizami onu 

qayğıkeş, həssas bir ana, müdrik, ağıllı bir qadın kimi təsvir edib. Məhin Banu qız adının hər 

şeydən üstün olduğunu, təmiz ad və təmiz əxlaqın şahlığa bərabər tutulduğunu Şirinə başa salır, 

onu gah "yaqutu əzən", gah da "dürr oğurlayan" dünyanın hiylələrinə uymamağa çağırır. O, 

eşqbazlığın qızın adını ucuzlaşdırdığını, qadın üçün ən şərəfli və müqəddəs şeyin kəbin olduğunu 

Şirinə söyləyir və bununla da onu Xosrovun hiylələrindən qurtarır: 

Görsə ki, vəfalı, ismətli qızssan, 

Elçi göndərəcək  adətlə,  inan 

Adın bu dünyada namuslu qalar, 

Olarsan cahanda böyük hökmdar  

Əgər o, aydırsa, biz afitabıq  

O, Keyxosrov, bizsə Əfrasiyabıq. 

Yaraşmaz kişinin dalına düşmək 

Bu sifət qadında olmasın gərək… 

Məhin Banunu ədalətli, səxavətli, cürət və cəsarətdə kişidən geri qalmayan hökmdar kimi 

təsvir edir. Onun şahlıq səltənətində əmin-amanlıq hökm sürür, xalqın güzaranı yaxşıdır, xəzinəsi 

həmişə dolu, torpağı bərəkətlidir. Bu yerdə mal-qaranın, quşun və balığın saysız-hesabsız 

olmasını şair Məhin Banunun düzgün rəhbərliyinin nəticəsi kimi qiymətləndirir: 

Dərbənd dənizinin bir sahmanında 

Bir gözəl ölkə var dağlar yanında. 

Şahzadə qadınlar orda hökmran, 

Yayılmış qoşunu İsfahanacan 

Tutub mal-qarası bütün dünyanı, 

 Quşdan və balıqdan artıqdır sanı. 

Nizami qadın surətləri yaradarkən hər bir təbəqə və ictimai mövqeyə diqqət ayırmışdı. 

Yaratdığı Şirin və Nüşabə obrazları bir hökmdar qadın obrazları kimi çox təqdirəlayiq və 

əhəmiyyət daşıyırdı. Bu qadınların bədii əsərdə başqa digər xidmətlərilə bərabər başlıca 

birləşdirici bir xüsusiyyətləri də var ki, onlar tərbiyə edəndirlər. Qarı Sultan Səncərə öyüd verdiyi 

kimi, Şirin sevgilisi Xosrovu tərbiyə etməklə naqis xüsusiyyətlərdən təmizləməyə və 

kamilləşdirməyə nail olur. Nüşabə isə dünya fatehi İsgəndərə hökmdarlıq dərsi keçərək onu 

dünyagirlikdən qurtulmağa dəvət edir. Fitnə təbəqə etibarilə yaxın olduğu Qarı obrazı kimi 

özündən razı Bəhram şaha ədalətli olmağı tövsiyəsi edir və ona verdiyi dərslə hökmdarı utandırır 

və pis əməlindən peşman etdirir. Nizaminin böyük məhəbbətlə təsvir etdiyi bu qadınların hər biri 

ağıllı və hünərlidirlər. Onlar zərif qadınlıq xarakterlərinə nəcib insani keyfiyyətlər sığışdıraraq 

hünər və qeyrət təcəssüm etdirirlər. 

Nüşabə obrazı Bərdə hökmdarıdır. Onun ədalətli idarəçiliyi dillərə əzbərdir. Nüşabənin açıq 

ürəyi, müdrikanə fikirləri, alim kimi bilicilik keyfiyyətləri var. Hətta onu sorub-soruşduran 

İsgəndərə Nüşabə haqqında belə deyirlər: 

 

Qadındır, erkəkdən ürəkli, qoçaq, 

Dəniz incisindən təmiz və parlaq. 

Tayı yox şüurda, adda və sanda, 

Rəiyyət becərir çətin zamanda. 

Mərdlikdə belinə bağlamış kəmər… 
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O, ölkəni ədalətlə idarə etdiyindən orada hər danə yüz danə yetirir. Kəskin fikirli, açıq 

ürəkli, alimanə xasiyyətlidir. Səhraya qoşun çəkən İskəndər su və əkininə heyran qaldığı o yerin 

başçısı ilə maraqlanır. Həmin “zəngin ölkəyə” dəniz gövhərindən təmiz, çətin zamanda riayət 

köməkçisi olan Nüşabə adlı bir qadının başçılıq etdiyini İskəndərə söyləyirlər. İskəndər “İskəndər 

dənizdir, mən arx suyu” deyərək kim olduğunu danmaq istəyərkən, Nüşabə ona təsir etmək üçün 

“insan gərək qəlb aldatmasın, adlı-sanlı adama pislik yaramaz, tərslik şaha bəla gətirər ” deyə 

şaha nəsihət verir. İskəndər Nüşabə qarşısında aciz qalır. Ehtiyatsızlıq və tədbirsizlik üzündən 

çıxılmaz vəziyyətə düşür. Nüşabənin müdrikliyi qarşısında aciz qalan İskəndər ürəyində “bu iş 

bilən əgər qadınsa da, onun ürəyi kimi biliyi də parlaqdır deyir”.  Nzami əsərlərində onun 

yaratdığı möhtəşəm qadın obrazlarının müasirliyinə heyrət etməyə bilmirsən. Nizami qadın 

haqqında o düşüncələri qələmə alıb ki, bugünkü dünyamızın qadın haqda arzuladığı ən ideal 

düşüncələridir. Əlbəttə ki, qadın haqqında müqəddəs düşüncələrdən yaranan bu unudulmz 

obrazlar bütövlükdə Şərq və dünya ədəbiyyatına yeni ənənələr gətirdi. Qadını sevgi və ehtiramın 

ən uca zirvəsinə qaldıran Nizami ona bütün qadın ülviyyəti və zərafəti ilə uca bir taxt qurdu: 

könül taxtı.  

 

WHEN THINKING ABOUT THE IMAGES OF WOMEN IN NIZAMI’S WORK 
  

Ph.D. in philology Hasanova Aida Adib 

Summary 
 

You can’t catch yourself, to admire the magnificent women’s modernity created by Nizami 

in his works. Nizami wrote down the thoughts and feelings, which they are wished nowadays and 

are considered the ideal thoughts. Certainly, these unforgetable images which derived from 

sacred-thoughts about women brought new traditions to the whole East and the world’s literature. 

Nizami who lift the women to the highest position of love and respect, created a high throne with 

gratness and elegance for women: heart throne. 

 

 

 

NİZAMİ GƏNCƏVİ YARADICILIĞINDA ÖZÜNÜTƏHSİL MƏSƏLƏLƏRİ 
 

Süleymanov Mübariz Tahir oğlu 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, 

Təhsilin nəzəriyyəsi və tarixi şöbəsinin dissertantı 
 

Xülasə: Nizami Gəncəvi öz əsərlərində özünütəhsili yüksək qiymətləndirmişdir. 

Özünütəhsil üçün birinci şərt kimi müxtəlif dilləri öyrənməyi vacib hesab edirdi. Məhz bu dillərin 

vasitəsilə bir sıra dahilərin əsərlərindən bəhrələnməyi vurğulayırdı. Hər yaş dövründə 

özünəməxsus formada biliklərə yiyələməyi “Oğlum Məhəmmədə nəsihət”lərində  çox gözəl 

formada təqdim etmişdir. Nizami Gəncəvi yaradıcılığının ən önəmli cəhəti onun ümumbəşəri 

ideyalarla zəngin olmasıdır. Bu kimi məziyyətləri özündə əxz etdiyinə görə Nizami Gəncəvi irsi 

həmişə aktual olacaqdır. 
 

Ключевые слова: наука, самообразование, обучение, ценность, совет, урок, 

совершенствование, труд, знания. 

Açar sözlər: elm, özünütəhsil, öyrənmək, dəyər vermək, nəsihət, ibrət, kamillik, əmək, 

bilik. 
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 Keywords: science, self-education, learning, to value, to advice, lesson, perfection, labor, 

knowledge. 
 

Dahi Nizami Gəncəvi yaradıcılığı həmişə elmi ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olub, olur 

və olacaq. Öyrənildikcə də daim yeni baxışların, nəzəriyyələrin və yeniliklərin şahidi oluruq. 

Daim özünəməxsus zənginliyi ilə seçilən Nizami Gəncəvi irsi illər keçəcək yenə də aktual bir 

mövzu kimi öyrəniləcək, tədqiq olunacaq və hər dəfə də kifayət qədər yeniliklərin şahidi 

olacağıq. 

Nizami Gəncəvi yaradıcılığı bu gün də bütün sahələrdən olan elm adamlarını düşündürüb 

və yenə də düşündürür. Şairin yaradıcılığı o qədər zəngindir ki, həyatımızın, demək olar ki, bütün 

sahələrini əhatə edir desək heç də səhv etmiş olmarıq. 

Nizami Gəncəvi yaradıcılığında təlim, tərbiyə, təhsil, özünütəhsilləndirmə, elm, əxlaq, şərəf 

və ləyaqət kimi komponentlər geniş formada tərənnüm edilir. Bütün bu kimi məsələlər şairin oğlu 

Məhəmmədə ünvanladığı üç nəsihətində öz əksini bariz şəkildə tapmışdır. Kifayət qədər elmi 

biliyə malik olan Nizami Gəncəvi oğlu Məhəmmədə birinci nəsihəti yeddi yaşında “Xosrov və 

Şirin” poemasında, ikinci nəsihəti on dörd yaşında “Leyli və Məcnun” poemasında, nəhayət, 

üçüncü nəsihəti isə iyirmi bir yaşında “Sirlər xəzinəsi” poemasında  təqdim etmişdir. Yaş 

dövrlərinə uyğun şəkildə tam elmi və həyati (real) biliklərə əsaslanaraq öz fikirlərini oğlunun 

timsalında onun yaradıcılığını öyrənən bütün insanlara çatdırır. 

Belə ki, yeddi yaş və ondan sonrakı yeddi il ərzində olan uşağı tərbiyə etmək üçün nə 

lazımdırsa, həm pedaqoji-psixoloji, həm də əxlaqi-mənəvi baxımdan bir çox komponentlər 

Nizami Gəncəvinin birinci nəsihətində öz geniş əksini tapmışdır. Şeirdə, demək olar ki, bütün 

tərbiyə məsələləri ilə yanaşı təhsilə və elmi biliklərə yiyələnməyi həmişə diqqət mərkəzində 

saxlayır. 

Yeddi yaşlı balam, gözümün nuru! 

Dilimin əzbəri, qəlbimin süruru. 

Ruzi verdi sənə o pərvərdigar, 

Üstündə mənim yox, onun adı var. [1. 459] 

İnsan, xüsusən də uşaq psixologiyasını çox gözəl bilən dahi şair yeddi yaşı yenicə tamam 

olan uşağa necə müraciət etməyi çox gözəl bilirdi. Dahi şair çox gözəl bilirdi ki, uşaqlar ünsiyyət, 

mənəvi yaxınlıq olmasa onu yüksək formada tərbiyə etmək qeyri-mümkündür. 

Bilik kəsb etməklə dünyanı qazan, 

Əsmanı oxu ki, məna alasan. 

Qaç o sözlərdən ki, mənasız, boşdur, 

İlahi elmlər öyrənmək xoşdur. 

Elə namuslu ol, desin hər görən: 

“Ağıllı oğluna, Nizami, əhsən!” [1. 459] 

Məlumdur ki, Nizami Gəncəvinin birinci nəsihəti digər iki nəsihətdən xeyli kiçikdir, lakin 

bu həcmcə kiçik olan şeirdə dahi şair yeddi yaşlı oğluna elmi biliklərə daim maraq göstərməyə, 

əxlaqı, namusu və ağıllı hərəkətləri ilə atasının başını uca etməyə sövq edirdi. 

Nizami Gəncəvinin oğlu Məhəmmədə ikinci nəsihəti qeyd etdiyimiz kimi “Leyli və 

Məcnun” poemasında yer almışdır: 

İndi ki, çatmışdır yaşın on dördə, 

Başın sərv kimi durur göylərdə. 

Qəflətdə oynama, qeyrət vaxtıdır, 

İndi hünər vaxtı, şöhrət vaxtıdır. [2. 51] 
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 Burada dahi şair oğluna artıq qəflət yuxusundan oyanmağın, yaşına uyğun ad-san 

qazanmağın, uğurlar və müvəffəqiyyətlər əldə etməyin vaxtıdır deyir. Məhz bu yaşda olan 

nəsihətdə Nizami Gəncəvi özünütərbiyəni, özünütəhsili ön plana çəkməklə Məhəmməd kimi 

uşaqların həyatda baş verən proseslərdən dərs almağı və baş çıxarmağı, cəmiyyətin işinə 

yaramağı daim tərənnüm etmişdir. 

Bir elmi öyrənmək istədikdə sən 

Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. 

Kamil bir palançı olsa da insan, 

Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. [2. 52] 

Yenə də dahi şair öyrənmənin ən önəmli cəhətini insanın özü tərəfindən öyrəndiyi 

məlumatlardan dolayı kamilləşməyə aparan yolu göstərir. Hər hansı sənət-peşə sahibi olursansa 

ol öz işini sev onun incəliklərini öyrən-bil, o halda insanlar arasında daim yerin görünəcək və 

bilinəcək. Çünki insan yaddaşlarda yaxşı əməlləri ilə yanaşı həm də öz işi, qabiliyyəti və bacarığı 

ilə qalır. 

Ucalmaq istəsən, bir kamala çat, 

Kamala ehtiram göstərər həyat. 

Uşaqkən əslini sorsalar bir az, 

Ağac bar verəndə cinsi sorulmaz! 

Elə ki, böyüdün, belədir qayda, 

Atanın adından sənə nə fayda? 

Sən, aslanlar kimi, keç cəbhələrdən 

Yalnız hünərinin balası ol sən! 

Səadət kamalla yetişir başa, 

Xalqa hörmət elə, ədəblə yaşa. [2. 51] 

Nizami Gəncəvi yaradıcılığının bu günümüzlə necə səsləşməsi onun aktuallığını həmişə 

artırır.  Belə ki, günümüzdə hələ də insanlar vaxtilə “dəbdə” olan ixtisas sahələrinə müraciət edir, 

ali təhsil alır, lakin sonda həyatda öz yerini o sənətdə tapa bilmir. Məhz bu mənada hər dövrün 

tələbinə uyğun, tələbat olan sahələrin mütəxəssisləri olmağı tövsiyə edir: 

Görürəm, şöhrətdə ləyaqətin var, 

Şeirdə, sənətdə məharətin var. 

Şairlik eləmə! Dövrə bax ki, bir, 

Tərif əvəzinə pislənir şer. 

Şeirdən ucalıq umma dünyada, 

Çünki Nizamiylə qurtardı o da. [2. 51] 

Doğrudur, 900 ilə yaxın bir vaxt keçir, nə Nizamidən əvvəl, nə də ki, mən deyərdim, 

Nizamidən sonra hələ kimsə poeziyadakı o zirvəni kəşf etsin. 

Yenə də bütün bunlardan bir nəticə çıxarmaq olar ki, nə qədər insan öz üzərində çox 

çalışsa, nə qədər çox dil bilsə və bu dillər vasitəsilə müxtəlif biliklərə yiyələnsə o halda 

dahilikdən danışmaq olar. 

Hər kim ki, öyrənməyi bilməyirsə ar, 

Sudan dürr, daşdan gövhər çıxarar. 

Ancaq öyrənməyi ar bilən insan, 

Məhrumdur dünyada bilik almaqdan. 

Çox iti zehinlər yatan oldular, 

Axırda saxsı qab satan oldular. [3. 49, 50] 

Öyrənməyi daim təbliğ edən, onun sonda hansı xariqələrə yol açdığını Nizami Gəncəvi öz 

yaradıcılığında tövsiyə kimi diqqətə çatdırır. İnsan nə qədər güclü zehnə malik olsa da, o, daim 
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yeni biliklər əldə etməsə, özünütəhsilləndirməsə, özünü inkişaf etdirməsə, sonda şairin dili ilə 

desək: “Axırda saxsı qab satan oldular” kəlamı həmişə özünü doğruldan bir aksiom olaraq 

qalacaq. 

 Bildiyimiz qədər Nizami Gəncəvi müəllim işləyirdi. O, çox gözəl bilirdi ki, tək məktəbdə 

(mədrəsədə) öyrənilən elmlə insan tam şəkildə inkişaf edə bilməz. Ona görə də Nizami Gəncəvi 

özünütəhsili diqqət mərkəzində saxlayırdı. 

Dünyada nə qədər kitab var belə, 

Çalışıb, əlləşib gətirdim ələ, 

Ərəbcə, dəricə, yeri düşərkən, 

Buxari, Təbəri əsərlərindən. 

Oxudum, oxudum, sonra da vardım, 

Hər gizli xəznədən bir dürr çıxardım. 

Əlimə yetişən hər bir varaqdan 

Nüsxələr bağladım mən zaman-zaman. 

Onda ki fikrimi saldım səhmana, 

Dedim ki, qoy onu düzüm dastana. 

Oxuyan bəyənib afərin desin, 

Ariflər, alimlər mənə gülməsin. [3. 28] 

Bəli, bu kiçik parçada insanı özünün müstəqil olaraq elmi biliklərə yiyələnməsi, onlardan 

özünə lazım olan təfərrüatları öyrənməsi hər kiçik məlumatı genişləndirərək (təbii ki, elmi baza 

olmadan bunları etmək mümkün deyil) böyük fikir və ideyalar müəllifinə çevirir. 

Özünütəhsil üçün əsas şərt və tələb kimi müxtəlif dillərin öyrənilməsini həmişə ön plana 

çəkmişik. Eləcə də, Nizami Gəncəvinin yuxarıda qeyd edilən şeirində onun ərəb, fars, rum və s. 

dilləri bilməsi onun yaradıcılığına necə müsbət təsir etməsini Nizami Gəncəvi yaradıcılığına 

bələd olan insanlar, xüsusilə də elm adamları çox gözəl bilir. 

Adətən bu fikirlə çox qarşılaşırıq: “Nizami hələ də tam mənada tədqiq olunmamışdır.” 

Sözün həqiqi mənasında belədir. Mənim şəxsi qənaətim ondan ibarətdir ki, Nizami Gəncəvi tam 

araşdırmaq və tədqiq etmək üçün gərəkdir ki, qədim yunan filosoflarını, Yaxın və Uzaq Şərq 

ölkələrinin tarixini, Əl-Fərabini, İbn Sinanı, Əl-Birunini, Qurani-Kərimi, Dədə Qorqudu çox 

yaxşı öyrənmiş, tarix, fəlsəfə, kimya, astronomiya, fizika, ilahiyyat, məntiq və s. elmlərinə 

Nizami qədər bələd olasan. Əks halda bu mümkün deyil. Məhz şairin özünün qeyd etdiyi kimi: 

“Nə qədər gizli və dərin elmlər vardısa hamısından xəbərdar oldum və varlıqların sirrini 

axtarmağa başladım”. Təqdirəlayiq haldır ki, bütün elmlərə dərindən bələd olan dahi 

mütəfəkkirdən bütün bəşəriyyət faydalanır. Əgər belə olmasaydı, Nizami Gəncəvi irsinə 

YUNESKO səviyyəsində münasibət bildirilməzdi. 

Nə qədər ki bəşəriyyət mövcuddur, Nizami Gəncəvi düha olaraq qalacaq və onun 

ümumbəşəri ideyalarından tərəqqipərvər insanlar faydalanacaqlar. 
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ПРИМЕРЫ САМООБРАЗОВАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 
 

Сулейманов Мубариз Тахир оглы 

Резюме 
 

Низами Гянджеви высоко ценил самообразование в своих произведениях. Он считал 

важным изучение разных языков как первое условие для самообразования. Он делал упор 

на использование произведений ряда гениев именно с помощью этих языков. Он 

представил уникальным образом получение знаний в любом возрасте в своем 

произведении «Наставлении моему сыну Мухаммаду» . Самым важным аспектом 

творчества Низами Гянджеви является то, что оно богато универсальными идеями. Из-за 

представления в себе таких достоинств, наследие Низами Гянджеви всегда будет 

актуальным . 

 

SELF-EDUCATION ISSUES IN NIZAMI GANJAVI WORK 
 

Suleymanov Mubariz Tahir 

Summary 
 

Nizami Ganjavi praised self-education in his works. He considered it important to learn 

different languages as a prerequisite for self-education. It was through these languages that he 

emphasized the use of the works of a number of geniuses. He presented the asquisition of 

knowledge in a unique way at every age in a very beautiful way in his “Admonition to my son 

Muhammad”. The most important aspect of Nizami Ganjavi's work is that it is rich in universal 

ideas. Nizami Ganjavi's legacy will always be relevant because it has such merits. 

 

 

 

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN YARADICILIĞINDA  MULTUKULTURAL DƏYƏRLƏR 
 

t.ü.f.d. dosent Ələsgərov Baxış İslam oğlu  

t.ü.f.d. dosent Səmədov Yaqub Abbasqulu oğlu  

ADPU-nun Ağcabədi filialı 
 

Xülasə: Məqalədə Nizami Gəncəvi yaradıcılığında öz əksini tapan multukultural dəyərlərə 

böyük önəm verilmiş və tutarlı faktlar əsasında bu dəyərlərin əhəmiyyəti elmi baxımda təhlil 

olunmuşdu.                                                                                                                                         

Açar sözlər: multukultural dəyərlər, tolerantlıq, intibah mədəniyyəti,  ədəbi-bədii təfəkkür,  

siyasi-mənəvi zənginlik.  

Ключевые слова: мультикультурные ценности, толерантность, культура 

Возрождения, литературно-художественное мышление, политическое и духовное 

богатство. 

Keywords: multicultural values, tolerance, Renaissance culture, literary and artistic 

thinking, political and spiritual richness. 
 

 Multikulturalizm, multikultural cəmiyyət son vaxtlar tez-tez müraciət olunan 

mövzulardan biridir. Multikulturalizm (ingilis dilindən tərcümədə “çoxlu mədəniyyətlər” 

deməkdir) sosial-mədəni davranışın və müvafiq siyasi strategiyanın modeli kimi də nəzərdən 

keçirilir. Multikulturalizm – ayrıca götürülmüş ölkədə və bütövlükdə dünyada müxtəlif millətlərə 

və dinlərə məxsus insanların mədəni müxtəlifliklərinin qorunması, inkişafı və harmonizasiyasına, 
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azsaylı xalqların dövlətlərin milli mədəniyyətinə inteqrasiyasına yönəldilmişdir. Multikulturalizm 

mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dialoqunun həm də zəruri alətidir [1, səh.4].  

Azərbaycan dövlətinin multukultural həyat tərzinin də özünəməxsus səciyyəvi  

xüsusiyyətləri vardı. Bu daha çox mütərəqqi ənənələrə söykənir, qarşılıqlı hörməti və  

əməkdaşlığı özündə təcəssüm etdirir.  Azərbaycanın multukultural dəyərlərinin bir mühüm 

cəhətidə onun daha çox xalqımızın qədim köklərinə bağlı olmasıdı. Belə ki, Azərbaycan  

ərazisində məskunlaşan  müxtəlif etnik qrupların və ya, xalqların nümayəndələri tarixən burada 

birgə yaşamaşı onlar arasında möhkəm dostluq və qarşılıqlı əməkdaşlıq mühitinin də 

yaranmasına səbəb olmuşdur. Azərbaycan multukulturalizmi aşağıdakı multukultural dəyərləri 

özündə birləşdirir: 

  -Multikulturalizm - müxtəlif xalqların vahid cəmiyyətdə birgəyaşayışı və həmrəyliyi     

modelidir. 

 - Multikulturalizm - müxtəlif mədəniyyətlərin qarşılıqlı etimada əsaslanan dialoqudur. 

 -Multikulturalizm - dinlərarası münasibətlərdə tolerantlıq nümunəsi göstərmək deməkdir. 

   -Multikulturalizm - ölkənin siyasi-mənəvi zənginliyinin əsas göstəricilərindən biridir [2].  

Azərbaycan ədəbiyyatının bütün dövrlərində yaşayan bir sıra görkəmli şair və yazıçılar da  

qələmə aldıqları əsərlərində xalqımızın bu multukultural dəyərlərini  bədii boyalarla ətraflı 

şəkildə təsvir etmişlər. Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti İlham Əliyevin  sərəncamı ilə  (5 

yanvar 2021-ci il)  2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili”  elan edilməsi də bu baxımdan olduqca 

əhəmiyyətlidir. Məlum olduğu kimi, 2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin 880 

illiyi tamam olur [3]. Azərbaycan intibahının ən hümanist  nümayəndələrindən olan Nizami 

Gəncəvinin (1141-1209)  yaradıcılığı multukulturalizm və tolerantlıq elementləri ilə olduqca 

zəngindir. Məsələn, Görkəmli şair “İsgəndərnamə” əsərində  İsgəndəri nə qədər qəddar, nə qədər  

işğalçı  hökmdar kimi təsvir etsə də, lakin  onun xeyirxah əməllərinə də yüksək dəyər vermişdi: 

                 Dəniz sahilində böyük İskəndər, 

                 Təzə bahar kimi qurdu bir şəhər.    

                 Bir cənnət kimiydi-işıqlı, abad,    

                 Hər yerdə bazarı, bağçası  gülşad. 

                           Şəhəri İsgəndər tikibdir deyə,  

                 Adını qoydular “İskəndəriyyə”.  

                 Şah bina etdiyi  bu gözəl şəhər, 

                 Bağdada bərabər Misirə bərabər [4, səh.99].  

 “Yeddi gözəl” poemasında isə Nizami Gəncəvi dini və milli mənsubiyyətlərinə 

baxmayaraq  bir sıra görkəmli elm adamlarına yüksək qiymət vermiş və onların şəxsiyyətinə 

hörmətlə yanaşmışdır.  

               İsgəndər dövründə Ərəstu vardı, 

               Qeysər o alimdən bilik alardı. 

               Nüşrəvan bəzmi bəzədi yeri,  

               Çünki vəziriydi  Büzürgimehri.  

               Dinpərvər vəziri Xacə Nizami [5, səh.37].  

 Göründüyü kimi,  Nizami Gəncəvi mənsub olduğu  dövrə, mənsub olduğu  topluma deyil, 

bütün zamanlara və bütövlükdə götürdükdə bəşər dünyasına məxsus çox görkəmli şəxsiyyətlər 

arasında ən qabaqcıl yerlərdən birini tutur. Məhz bu səbəbdən onu yaradıcılığına hər zaman 

yüksək qiymət veirimiş   “dahi”, “ölməz” və “Şeyx”  kimi yüksək titullara layiq görülmüşdür. 

Dahi Nizami “İskəndərnamə” (“Şərəfnamə”)  poemasında İsgəndərin ən uğurlu 

səfərlərindən birini ( məs. “İskəndərin Sərir qalasına getməsi və Keyxosrovun qəbrini ziyarət 

https://president.az/articles/49904
https://president.az/articles/49904
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etməsi” yarımbaşlığında) hətta, Zərdüştlük dinin müqəddəs adət-ənənələrindən biri olan Novruz  

bayramının şənliklərinə bənzətmişdir: 

              Baharın dan yeli əsir hər yandan. 

              İşıqdır dağ, çəmən, bütün yer üzü,  

              Parlar al çıraqla dünyanın gözü [4, səh.239]. 

 Nizami Gəncəvi yaradıcılığındakı ümumbəşəri, multukultural dəyərlər bugünki həyatımız 

üçün olduqca aktual  xarakter  daşıyır. Nizami Gəncəvinin əsərlərində dünyanın ən müxtəlif 

xalqların mədəniyyətlərinin təsvir olunması  belə bir fikir yürütməyə imkan verir ki,  hələ XII 

əsrdə  də Azərbaycan ədəbi-bədii təfəkküründə multikultural və tolerant baxışlar mühüm 

mövqeyə malik olmuşdu. İrqi, milli və dini ayrı-seçkiliyi qəbul etməyən Nizami Gəncəvi 

yaradıcılığının ən yüksək meyarı insanlıq idi. Bunların içərisində türk, fars, hindli, çinli, həbəş, 

yunan, gürcü və başqa xalqların nümayəndələri daha çox üstünlük təşkil edir. Məsələn, Nizami  

Gəncəvi “İskəndərnamə” (Şərəfnamə) poemasının (“İskəndərin ovda xoş fal vuması” 

yarımbaşlığında)  bir bölməsində zənci padşahı Pələngərin adını çəkərək ona öz hörmətini belə 

ifadə etmişdir: 

             Zənci padşahı Pələngər, şəksiz, 

             Güclü pəhləvandı, coşğun bir dəniz [4,səh.108].  

        Yuxarıda qeyd olunanları yekunlaşdırıb belə nəticəyə gələ bilərik ki, Azərbaycan 

intibah mədəniyyətinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı 

multikultural dəyərlərlə olduqca zəngindir və bu istiqamətdə dərin sistemli elmi  araşdırmaların 

aparılmasına böyük ehtiyac vardır. 
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Резюме 
 

В статье придается большое значение мультикультурным ценностям, отраженным в 

творчестве Низами Гянджеви, и на основе достоверных фактов проводится научный 

анализ важности этих ценностей. 

 

Summary 
 

The article attaches great importance to the multicultural values reflected in the work of 

Nizami Ganjavi and scientifically analyzes the importance of these values on the basis of solid 

facts. 
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Böyüyən nəslin hərtərəfli inkişafı və həyat hazırlığının təmin edilməsində məktəbdə 

keçirilən əmək təlimi məşğələlərinin böyük rolu vardır. Hələ aşağı siniflərdən başlayaraq 

şagirdlərlə sistemli aparılan əmək tərbiyəsi və təlimi işi onların əməksevərlik duyğularına, peşələr 

haqqında məlumata yiyələnmələrində, əmək və peşə vərdişləri qazanmalarında xüsusi əhəmiyyət 

daşıyın. Müəyyən proqram, tədris və texniki vasitələrlə görülən bu iş uşaqların mənsub olduqları 

xalqın əmək ənənələrinə, görkəmli şəxsiyyətlərin hikmətli fikirlərinə əsaslandıqda daha səmərəli 

və daha təsirli olur. Qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsi ilə tanışlıq belə qənaətə gəlməyə imkan 

verir.[1] 

Apardığımız tədqiqat və iş təcrübəsini öyrənməklə müəyyənləşdirmişik ki, şagirdlərin 

yaşına, anlaq səviyyəsinə, biliyinə uyğun olaraq əmək ənənələrinə aid aparılan söhbətlər, 

Azərbaycan pedaqoji fikrindən əmək tərbiyəsinə münasibətin izahı əmək məşğələlərinə 

şagirdlərin marağını artırır, bununla birlikdə onlarda əxlaqi mənəvi keyfiyyətləri inkişaf etdirir. 

Şagirdlər ümumiyyətlə əmək tərbiyəsi və təliminin məktəblərdə həyata keçirilməsi, 

Azərbaycanda bu işə münasibətin necəliyi, xalqımızın ictimai – pedaqoji irsində əməyə və əmək 

tərbiyəsinə verilən qiyməti və digər tarixi məlumatları aldıqda əmək təliminə yalnız bu gün tələb 

edilən bir iş kimi yox, tarixən mövcud olan və yüksək qiymətlənsirilən bir proses kimi baxırlar və 

bu prosesdə daha fəal iştirak etməyə çalışırlar. Bu fəallığı təmin etmək məqsədi ilə əmək 

müəllimləri yuxarıda qeyd edilən cəhətləri nəzərə almalı, əmək tərbiyəsi və təliminin tarixi ilə 

yaxından tanış olmalıdırlar. Bunu nəzərə alaraq onların yığcam olaraq aşağıda qeyd edəcəyimiz 

məzmunda materiallarla tanış olmalarını tövsiyə edirik. 

İnsan yarandığı gündən bu vaxta qədər öz həyatını, yaşamağını təmin etmək naminə əməklə 

qarşılaşmış, zəhmət çəkməyə zəruri ehtiyac duymuşdur. Əmək insanı təkcə fizioloji varlıq kimi 

deyil, əxlaqi – mənəvi keyfiyyətlər, yaradıcı qabiliyyətlər daşıyıcısı kimi inkişaf etmişdir. İnsan 

qazandığı bütün yaşayış və fəaliyyət nailiyyətlərini əməklə, əmək bacarıqları ilə əldə etmişdir. 

Buna görə də insan haqqında istər fəlsəfi, istər sosial – iqtisadi, istər ictimai – siyasi, istər elmi – 

texniki, mədəni – mənəvi mövqedən söhbət gedirsə, bu sahələrdə əldə edilən dəyərlərdən 

danışılarsa, insanın yaradıcı əməyi, zəhməti mütləq ön plana çəkilir. Bu da təbiidir, çünki əmək 

həm də insanın əxlaqi, ictimai, siyasi, iqtisadi fəaliyyət prinsiplərinin önündə dayanır. Çünki 

insan fəaliyyətinin bütün istiqamətlərdə baş məqsədi yaşayışı təmin etmək, bolluq, firavanlıq, 

rahatlıq yaratmaq, təbiətin mövcud imkanlarından daha çox istifadə etmək, ziyanlı nə varsa 

inkişafına imkan verməmək, mütərəqqi, səmərəli olanı qoruyub saxlamaq, artırmaqdır. Bu isə hər 

bir şəxsin əmək fəallığı nəticəsində mümkündür. Əgər ibtidai icma quruluşu dövründə əmək 

başlıca olaraq həyati tələbat kimi tətbiq edilirdisə və buna görə də o zaman fiziki hazırlığa daha 

çox diqqət verilirdisə, sonrakı dövrlərdə isə yaşayış və həyatı tələbat əqli əməyin yaradıcı gücü 

vasitəsilə də ödənilməyə başlandığından, insanın əqli əmək fəaliyyəti də genişləndi. Beləliklə, 

insanın fəaliyyət hazırlığında onun əmək tərbiyəsi nəinki öncül yer tutmaqda davam etdi, həm də 

onun məzmunu genişləndi, insanın əmək tərbiyəsini daha səmərəli, təsirli, əməli qurmaq üçün 

yollar axtarıldı. Çox uzun əsrlərdən sonra sosial – iqtisadi, ictimai – siyasi, elmi – texniki 
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inkişafın tələblərinə, insan əməyinin dəyişdirici, inkişafetdirici rolunun artmasına uyğun olaraq 

əmək tərbiyəsi yolları ailədə fərdi yolla deyil, məktəblərdə sistemli, ardıcıl olaraq aparılmağa 

başlanmışdır. Əmək tərbiyəsi, təlim işinin ümumtəhsil məktəblərində möhkəm yer tutmasına 

qədər əmək tərbiyəsinin səmərəli təşkili ilə əlaqədar xeyli axtarışlar aparmış, əməyin 

əhəmiyyətini artırmaq və ondan səmərəli istifadə üçün onun həyatla, biliklərlə əlaqələndirilməsi 

yolları axtarılmış, əmək tərbiyəsi ilə bağlı ideyalar, nəzəriyyələr yaranmışdır.[2] 

Tədqiqat göstərir ki, əmək tərbiyəsi, hər yerdə və hər bir zaman ümumbəşər və milli 

prinsiplər əsasında qurulmuşdur. Belə ki, əmək tərbiyəsinin təşkili zamanı yalnız milli - ənənəvi 

üsullar, formalar deyil, digər dünya xalqlarının təcrübəsindən sınanmış üsul və formalar, ideya və 

nəzəriyyələr nəzərə alınmışdır. Xüsusilə böyüyən nəslin məktəbdə əmək tərbiyəsinin qoyuluşu və 

həllində xalqlar bir – birindən daha çox öyrənmişlər. Buna görə də böyüyən nəslin əmək tərbiyəsi 

probleminin klassik pedaqoji fikir nümayəndələrinin pedaqoji görüşlərində tutduğu mövqeyə, 

onların bu barədəki ideya və nəzəriyyələrinə diqqət yetirməyi lazım bilirik.   

Nizami Gəncəvinin əmək tərbiyəsi ideyasının məğzini insanın öz ali varlıq şərəfini 

qoruması təşkil edir. O da əmək tərbiyəsinin əxlaqi keyfiyyətlərlə bağlayır. Nizamiyə görə, insan 

əməyə ona görə alışmalı, zəhmətə ona görə qatlaşmalıdır ki, öz şərəfi və ləyaqətini qoruya bilsin, 

başqasına əl açıb xəcalətə düşməsin. Nizamiyə görə insan da şərəf və ləyaqət hissi güclüdürsə, o 

heç bir çətinlikdən qorxmayacaq, ata yurdunu da, ölkəsini də hakimiyyətini də qoruyacaq. Əmək 

və onun tərbiyələndirici rolundan dönə-dönə danışan şairə görə, insan üçün ən böyük qüsur, 

bağışlanmaz günah avaraçılıqdır. Avara olub başqasının tənəsinə məruz qalmamaq üçün işləmək 

lazımdır. Nizaminin fikrincə hər bir yerdə, cəhənnəmin özündə belə əməklə məşğul olmaq, 

cənnətdə keçirilən əməksiz həyatdan yaxşıdır. Bekarçılıq, avarıçılıq, işsizlik, qayğısızlıq, 

hərəkətsizlik – bütün bunlar ölümün təzahür formalarıdır. 

Nizaminin pedaqoji sistemində diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri onun əməyə halallıq 

kateqoriyasından yanaşmasıdır. O, halal zəhmətlə yaşanan həyatı başqalarının qazancı sayəsində 

keçirilən cah-cəlaldan üstün tuturdu. Nizaminin sərrah gözləri cəmiyyəti saf – çürük edərkən 

əməkçini müftəxordan, halallıq əhlini haram yeyəndən qətiyyətlə ayırır. Onlar əxlaq və 

dünyagörüşcə daban-dabana zidd olan təbəqələri, zümrələri təmsil edirlər. Nizami bəşəriyyətə 

nümunə ola biləcək insanları yalnız və yalnız əməkçilər, öz zəhmətinə güvənənlər, halallıq 

dalınca gedənlər sırasında tapır. “Sirlər xəzinəsi” poemasında “Süleyman peyğəmbər ilə 

əkinçinin hekayəti”, “Kərpickəsən kişi ilə işsiz dəliqanlının hekayəti” bölmələrində yaşamağa 

dair iki konsepsiya öz bədin ifadəsini tapmışdır. 

Dəni gülə döndərən bu təşnə çöllərdə sən, 

                                        Yandırsan da canını nə qazana bilərsən? 

Süleyman peyğəmbərin bu sorğusuna əkinçinin verdiyi cavab əslində Nizaminin insanliğa 

tövsiyəsidir: 

Bax, budur suyun mənim-alnımdan süzülən tər, 

   Lingim, belim, külüngüm, bu dırnaqlar, bu əllər. 

                       Bu taxılı şeytanla əkməmişəm bil ki,mən, 

                       Yəqin birə yeddi yüz verəcək bu halal dən. 

 

Nizamidə halallıq ləyaqət meyarıdır. Hər xilqətin hörmət və nüfuzunu  müəyyənləşdirən 

qarşısına qoyduğu məqsədin böyüklük dərəcəsidir. Kərpickəsəni işçilikdə ittiham edən “Bir 

doyumluq çörəyi səndən kim əsirgəyər?” fəlsəfi ilə çıxış edən dəliqanlığa qocanın verdiyi cavab 

daha kəskin, daha sərrasdır.  

Əziyyətli olsa da öyrədim bu cənəti,  

              Ki boynumda qalmasın bir kimsənin minnəti. 
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        Xəzinə yığmıram ki, məsxərəyə qoyulum,  

   Əlimin zəhmətilə dolanıram, ay oğlum” 

Nizami öz əməyinə güvənməyi, qazancda halallığı, zəhməti ləyaqət bayrağına bacarığını 

əmək tərbiyəsinin əxlaqi məziyyətləri kimi təqdim edir. Xoşbəxtliyi peşə bacarıqları ilə əxlaqi 

məziyyətlərin vəhdətində görür. Nizami gənclərə məsləhət görürdü ki, yiyələndikləri peşənin 

ustası olsunlar. O, oğlu Məhəmmədə nəsihətin də deyərdi ki, kamil bir palançı olsa da insan, 

yaxşıdır yarımcıq papaqçılıqdan Nizaminin əmək tərbiyəsi baxışlarında yaxşı peşə sahibi olmaq 

peşə qazanmaq ideyası başlıca yer tutur. Təsadüfi deyildir ki, onun təqdim etdiyi qəhrəmanlar öz 

peşə bacarıqlarına görə də diqqəti cəlb edirlər. Onun təqdim etdiyi peşələr qalereyasında 

kərpickəsən, dağçapan, ov – ovlayan, diplomat, siyasətçi, usdad müəllim, musiqiçi, rəssam, 

astronom, bağban, alim və digər sənət, peşə vardır. Nizamiyə görə əmək tərbiyəsi, peşə qazanma 

öyrədənin, tərbiyəçinin rəhbərliyi ilə həyata keçirilsə daha yüksək səviyyə qazanar. O, musiqiçi, 

rəssam, sərkərdə, diplomat qəhrəmanlarının xüsusi qabiliyyət sahibi olduqlarını təqdim edərkən 

onları yetişdirənləri, dərs verənləri də rəğbətlə xatırlayır. Eyni zamanda öyrəmənin öyrənmək 

səyi və səbrinin olmasını vacib bilir.[4] 

Nizamində geniş əksini tapan əmək tərbiyəsi problemi N.Tusi, M.Əvhədi, M.Füzuli və 

digər mütəfəkkirlərin əsərlərində də eyni aktuallıqla qoyulur, yeni keyfiyyətlərlə zənginləşdirilir.     
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Ədalətlilik hər hansı bir fərddən yalnız insan qrupu, kollektivi və ya birliyi hüdudlarında 

tələb oluna bilər. Deməli, ədalətlilik böyük bir insan kollektivinə və bütövlükdə cəmiyyətə 

verilən mənəvi tələbdir. Sosial ədalət prinsipləri. Həmin prinsiplərə əməl olunması tələbi insanla 

insan, şəxsiyyətlə cəmiyyət və dövlət arasında qarşılıqlı münasibətlər sferasında təzahür edən 

əxlaqi keyfiyyət göstəricisidir. 

Ədalət prinsipləri yazılmamış prinsiplərdir. Ədalət prinsiplərinə hamının əməl etməsi 

hökmü, əslində tələb deyil, bir növ tövsiyə xarakterli təklif, nəsihətdir. Qədim cəmiyyətlərdə isə 

bu, hər şeydən əvvəl, istək və arzu kimi təzahür etmişdir. Məhz elə bu nöqteyi-nəzərdən də 

kimisə ədalətsizlikdə təqsirləndirmək və ya bunu başqasına irad tutmaq nə hüquqi sanksiyaya, nə 

də ictimai məzəmmətə səbəb olmamışdır. Ona görə də hər hansı ədalətsizlik cəmiyyətdə həmişə 

yalnız etirazlar doğurmuş və ya ümidləri puça çıxarmışdır. Başqa sözlə, hər hansı ədalətsizlik 

ümidsizliyi artırmaya bilməz. Ədalətsizlik inamı qırır, nüfuza xələl gətirir. İfrat ədalətsizlik isə 

çox zaman qəzəb və nifrət hissləri doğurur. Belə anlarda öz haqq səsini həmişə birinci olaraq 

cəmiyyətin qabaqcıl fikirli ziyalıları, o cümlədən şair və yazıçılar, jurnalistlər, bəzi hallarda isə 

mütəfəkkir - alimlər qaldırırlar. 

Demək olar ki, bütün xalqların, o cümlədən qədim azərbaycanlıların ictimai fikri öz 

inkişafının ən erkən mərhələsində mifoloji səciyyə daşımışdır. Bu nöqteyi-nəzərdən Yaxın Şərq 

xalqlarının da ictimai-siyasi fikri istisna olunmur. Əslində, Yaxın Şərq ilkin mifoloji 

təsəvvürlərin təşəkkül tapdığı ilk regionlardan biri hesab olunur. 

Dünya xalqlarının mifologiyası arasında bir çox oxşarlıqlar, bəzi mifoloji mətnlərin 

məzmun və mahiyyətinin eyniliyi də məhz bundan irəli gəlmişdir.  

Azadlıq, insan haqları və sosial ədalət ideyasının mifoloji kökləri Qədim Şərq xalqlarının 

ictimai şüurunda həyati hadisələrin səbəblərini bilmək, öyrənməklə bağlı formalaşmış ən bəsit və 

ibtidai təsəvvürlərlə bağlıdır. Lakin ictimai həyat hadisələrinin mifoloji cəhətdən differensiyası 

antik dövrlə bağlıdır. 

Qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi üçün şəxsiyyətin ən yüksək meyarı insanlıq idi. İrqi, milli 

və dini ayrı-seçkiliyi qətiyyətlə rədd edən bu şairin qəhrəmanları içərisində türk, fars, ərəb, çinli, 

hindli, zənci, yunan, gürcü və s. xalqların nümayəndələrinə rast gəlirik. Hümanist şair müxtəlif 

dinlərə mənsub bu qəhrəmanların heç birinin milliyətinə, dini görüşlərinə qarşı çıxmır. Onun 

qəhrəmanları ədalət, xalq xöşbəxtliyi, yüksək məqsədlər uğrunda mübarizə aparırlar. İnsan 

şəxsiyyətinə, insan əməyinə ehtiram şairin yaradıcılığının aparıcı mövzularındandır. 

“Nizami təsvir etdiyi ideal cəmiyyətdə din və etiqad haqqında təliminin mahiyyətini 

oradakı insanların düşüncələri ilə verir. 

Bizdə bərabərdir hamının varı, 

Bərabər bölərik bütün malları. 

Hümanist şair müxtəlif dinlərə mənsub bu qəhrəmanların heç birinin milliyətinə, dini 

görüşlərinə qarşı çıxmır, fərqli fikir və mədəniyyətlərə göstərilən hörmətlə yanaşır. Nizami vahid 

din ideyasını irəli sürməklə xalqlar, millətlər, milli etnik qruplar, tayfalar arasında mövcud olan 

münaqişələrə son qoymaq istəyir. Nizami xalqların adını çəkərək də onların mənsubiyyətinə 

hörmətlə yanaşır. O qara dərili zəncinii açıq qəlbə və möhkəm xüsusiyyətə malik olduğunu qeyd 

edərək irqi mənsubiyyəti əsasında insana qiymət verməkdən çəkindirir: 

                                             Zəncinin zahiri qaradır, ancaq, 

Sən ağzından çıxan saf sözlərə bax. 

Nizami Gəncəvi insanlığa səadət və xoşbəxtlik, dinclik və əmin-amanlıq gətirən bir quruluş 

arzulayır və ideal hökmdarın belə bir quruluş yarada biləcəyini düşünürdü. Əsərdə ilk dəfə olaraq 

utopik cəmiyyət təsvir edilmişdir. Şairin xəyali ölkəsində insanlar firavan həyat sürür, halal 

zəhmətləri ilə yaşayırlar, hamının da hüquqları bərabərdir. Bu ölkədə sürülər çobansız, evlər 
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qıfılsız, bağlar gözətçisizdir. Nizaminin təqdimində İsgəndər ədalətli hakim, mütəfəkkir alim, 

humanist-mötəqid şəxsiyyət və rəşadətli qəhrəmandır. Nizaminin İsgəndəri yalnız öz vətəninin 

ədalətli hökmdarı deyil, ümumbəşəriyyətin səadəti haqqında düşünən, bütün insanlar üçün gözəl 

həyat arzulayan və bu arzular uğrunda mübarizə aparan bir dövlət başçısıdır. 

Şairə görə: 

Bəşəriyyəti əsl səadətlə yeganə hakimi həqiqət olan, 

Düz ilqar, düz inam əsasında qurulmuş cəmiyyət təmin edə bilər. 

Insanlığın şərəfini biliyi sevməkdə, fərdin səadətini cəmiyyət üçün çalışmaqda görən, 

hissənin mənafeyini tamın salamatlığında axtaran şair dövləti ictimai ədalət qurmağa borclu bir 

varlıq kimi qəbul edir 

"Sirlər xəzinəsi" poemasından aşağıdakı beytlərə diqqət yetirək: 

                      Zülmkarlıq dağıdar, bərbad eylər ölkəni, 

                      Ədalətin ‐ müjdəsi, bu dünyanı şad eylər, 

                                 Ədalətin işidir, ‐ ölkəni abad eylər. 

                                 Məmləkətin dayağı ədalətdir hər zaman, 

Adam yemək üçün gəlməyib, o, fərasətli və ağıllı işlər üçün (bu dünyaya) gəlib” deyən şair 

bəşər övladının digər varlıqlardan fərqli olaraq başlıca missiyasının aləmin sirrini öyrənmək, 

araşdırmaq və axtarmaq olduğunu vurğulayır: 

Y.E.Bertels "İskəndərnamə" əsərinin müqəddiməsində yazır: "İskəndərin həyatını təsvir 

edərkən qarşısına yalnız İran aristokratiyasının maraqlarına  xidmət etmək vəzifəsini qoyan 

Firdovsinin əksinə olaraq, Nizami Azərbaycanın bütün xalqları tərəfindən qəbul ediləcək bir 

kitab yaratmaq istəyir" 

Y.E.Bertels yazır: "İskəndər bütün xalqlarla ədalətli rəftar edir. O, heç bir xalqı 

başqasından üstün tutmur, onun üçün hamı birdir, o, İran əyanları ilə də, Azərbaycan padşahı 

(Nüşabə) ilə də, Çin xaqanı ilə də eyni asanlıqla dostlaşır. Bu xarakter İskəndərə şair tərəfindən, 

əlbəttə, özünün arzu etdiyi bir xasiyyət kimi verilmişdir". 

Hər böyük və həqiqi sənətkar kimi Nizami də millilik və vətənsevərlik xüsusiyyətini 

daşımaqla bərabər, yaratdığı ədəbi obrazlarla təlqin etdiyi fikir meydanında milli çərçivədən 

kənara çıxmış, bütün bəşəriyyətə şamil olan duyğularla həyəcanlanmış, millətlər və ölkələrin 

fövqündə olduğu kimi, dövrlər və əsrləri yarıb keçən yüksək və dünyaya şamil bir qayğıya cavab 

verə biləcək “söz”ü tapmağa çalışmışdır.  

Tanınmış şərqşünas, akademik S.Braginski yazırdı: “Bir halda ki, milli mədəniyyətlər biri-

birindən fərqlənsə də, biz bəşəriyyətin inkişafının tarixi qanunauyğunluqları kimi, ədəbiyyata 

ümumbəşəri dünya ədəbi prosesi kimi baxırıq, cəsarətlə deyə bilərik ki, Nizami poeziyası Şərqdə 

başlanan, Qərbə yayılıb XVII əsrdə İngiltərəyə və başqa ölkələrə çatan dünya renessansının 

inkişafında çox mühüm mərhələdi. 
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Summary 
 

The socio-psychological nature of the principle of justice in the Nizami literary school is 

still active today. 

 

Резюме 
 

Социально-психологическая природа принципа справедливости в низаминской 

литературной школе сохраняется и по сей день. 
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Həzrət Əlişir Nəvai Hüseyn Bayqara sarayında işlədiyi zaman Şeyx Nizaminin 

"Xəmsə"sini xüsusi xəttatlara bir neçə variantlarda yazdırmışdır. Hətta daha maraqlı bir nüsxəsi - 

olduqca orijinal və bir nadir əlyazma nüsxəsini misal göstərmək istərdik [5]. Bu əlyazma 

nüsxəsində Nəvai öz "Xəmsə"sini Nizaminin "Xəmsə"si ətrafına dairəvi şəkildə yazdırmışdır:  

Bu meydanda sanma asandır durmaq, 

Nizamiylə pəncə-pəncəyə vurmaq. 

Nəvaidən əvvəlki tarixdə isə, özbək "Xosrov və Şirin"in müəllifi Qütb Xarəzmi Nizamidən 

öyrəndiyini etiraf edərək yazmışdır – 

Qazantək qaynayıb sevda yetirdim,   

Nizami balından halva bişirdim. 

Nizami sənətinin müxtəlif ədəbiyyatlarda doğurduğu əks-səda intəhasız və misilsizdir. 

“Bunu bir çox ədəbiyyatlarda Nizami əsərlərinə yazılan nəzirələr də təsdiqləyir: - məsələn, farsca 

- qırx iki, özbəkcə - iki, türkcə iki və s. Eyni zamanda Nizami qüdrətidir ki, sözü-sovu dünyaya 

yayılmışdır. Nizami öz elmi ilə dünyaya bələd idi. Xarəzm şahzadəsi Nazpəri surətinin bədii 

tərənnümü təsdiqləyir ki, şair o xalqın tarixini, etnoqrafiyasını, adət-ənənəsini, mədəniyyətini, 

coğrafiyasını gözəl bilirmiş” [4].  

Ak.Vahid Abdullayev, ak.Vahid Zahidov, prof.Şahməhəmməd Şahməhəmmədov, 

prof.Səidəxan Nərzullayeva və bir çox məşhur özbək alimləri elmi araşdırmalarında Nizami 

irsinin öyrənilməsi, özbək ədəbiyyatına təsiri və ədəbiyyatşünaslığında tədqiqi məsələlərinə 

xüsusi önəm vermişdilər. Adları çəkilən özbək alimləri vaxtilə doktorluq dissertasiyalarını 

Nizami yaradıcılığı kontekstində elmi-nəzəri problemə həsr etmiş və Bakıda – AMEA Nizami 

Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda müdafiə etmişdilər, əslində onların hamısı akademik 

Həmid Araslının şagirdləridir. “Nizami elə bir mədəndir ki, onun yatağı Gəncədir. Bu mədənin 
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qəlbi inci yatağıdır. Fikri, amalı və xəzinədarı Nizamidir. Onun dili bu xəzinədən incilər 

çıxarır...” [6]. Bu dəyərli fikirlərin qaynağı Nəvainin Nizami irsinə verdiyi duyğulardandır.  

Akademik V.Zahidov qeyd edir ki, “Azərbaycan xalqını vəsf eləmək mənim üçün çox çətindir. 

Çünki o, hər cəhətdən kamal zirvələrinə çatmış, tarixin sınaqlarından üzüağ və mətin çıxmış 

əzəmətli bir xalqdır. Bu xalqın bədii dühasından danışmaq istəsək, böyük Nizaminin 

dünyaşöhrətli “Xəmsə”sini xatırlamalıyıq. “Xəmsə” – Azərbaycan möcüzəsidir. Sənətin və 

bədiiliyin dünya tarixində yeni və parlaq mərhələsidir, bəşəriyyətin şah əsəridir” [6]. Əldə olunan 

ədəbi faktları bir-bir təhlil süzgəcindən keçirməkdə məqsəd Nizami yaradıcılığının özbək 

ədəbiyyatına təsir məsələsini aydınlaşdırmaqdır. Akademikin beşcildlik “Özbək ədəbiyyatı tarixi” 

kitabında Nizaminin özbək ədəbiyyatının inkişafındakı müsbət təsiri əhatəli qeyd edilmişdir. 

Maqsud Şeyxzadənin yetişdirməsi olan filologiya elmləri doktoru, professor Natan Mallayevin 

“Nizami Gəncəvinin irsi və onun təlim-tərbiyəvi əhəmiyyəti” adlı monoqrafiyasında Nizami 

irsinin tədqiqatçılarına yeni səpkidə yanaşır, onun ədəbi məktəbini davam etdirdiklərinin 

səciyyəvi əlamətlərini açıb göstərir. Xosrov Dəhləvinin, Əbdürrəhman Caminin, Əlişir Nəvainin, 

Məhəmməd Füzulinin, İohan Hötenin və başqalarının Nizami irsindən nə məqsədlə istifadə 

etmələrini təhlil edir və bu “təlim-tərbiyə məktəbi”nin çoxsahəli, bəşəri, dünyəvi elementlərini bir 

sistemə salır... Kitabda həmçinin Özbəkistan ədəbiyyatşünaslığında Nizami Gəncəvi ilə bağlı 

tədqiqatlarla yanaşı, Nizami əsərlərinin tərcümə, təbdil və nəşr prinsiplərindən bəhs edilir. 

Nizami Gəncəvinin əsərləri özbək oxucuları arasında qədimdən bəri şöhrət tapmışdır. 

Müasir dövrümüzdə də bu iş ənənəvi olaraq daim davam etdirilir. Özbəkistan dövrü mətbuatında 

da Nizami Gəncəvinin qəzəlləri, poemalarından parçalar (“Yeddi gözəl”dən, “Leyli və 

Məcnun”dan, “Sirlər xəzinəsi”ndən, “İsgəndər və çoban” və s. əsərləri) dərc edilmişdir. XIX 

yüzilliyin ikinci yarısında böyük özbək şairi Məhəmməd Rza Agahi Xivə xanı Firuzun sifarişi ilə 

Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasını nəsrlə tərcümə etmişdir. Özbək ədəbiyyatşünası Məhəmməd 

Əlinin tədqiqatlarına istinadən “həmin əsər Agahinin yeni nəşr olunmuş (1988-ci ildə) dördcildlik 

külliyatına daxil edilmişdir” [4]. Nizami Gəncəvinin 800-illiyi ərəfəsində, Özbəkistan Dövlət 

Nəşriyyatı 1947-ci ildə (Böyük Vətən müharibəsinin baş verməsi ilə əlaqədar olaraq yubiley nəşri 

sonrakı illərdə həyata keçirilmişdir) şairin poemalarından parçaları “Güldəstə” adı altında ayrıca 

kitab halında çap etmişdir. 

1983-cü ildə Nizaminin özbəkcə yüz minlik tirajla yeni bir kitabı – “Seçilmiş əsərləri” [8] 

nəfis tərtibatda çapdan çıxmışdır. Kitabın giriş hissəsində dahi şairin ədəbi şəxsiyyəti və irsi 

haqqında elmi-nəzəri fikirlər yer almışdır. Şeirlər – lirika hissəsində Nizami Gəncəvinin qəzəlləri, 

rübailəri, qəsidələri, qitələri, hikmətli sözləri, eləcə də “Sirlər xəzinəsi”ndən, “Yeddi gözəl”dən 

parçalar təqdim olunur. Kitaba tərcüməçi, prof.Ş.Şahməhəmmədov müqəddimə yazmış, kitabın 

sonunda izahlı lüğət vermiş, illüstrasiyaların götürülmə mənbəyini qeyd etmişdir. “İncilər 

ümmanı” [7] kitabında Nizami Gəncəvinin əsərlərindən ibarət nümunələr nəşr edilmişdir. 2005-ci 

ildə Daşkənddə dahi şairin iki əsəri ayrıca kitablarda nəşr olundu: “Leyli və Məcnun” və “Xosrov 

və Şirin” əsərləri fars dilindən özbəkcəyə tərcümə olunaraq yeni nəsil oxuculara təqdim 

olunmuşdur. Xalq şairi Alimcan Buriyev 1991-ci ildə Nizami Gəncəvinin “Çaqqal вə tülkü” 

hekayəsini, 2005-ci ildə “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, 2013-cu ildə “Sirlər xəzinəsi” 

poemalarını, 2016-cı ildə isə Özbəkistan tarixində ilk dəfə olaraq “Xəmsə”ni bütövlükdə özbək 

dilinə tərcümə etmiş, bir kitabda nəşrinə nail olmuşdur. Xalq şairi Camal Kamalın tərcüməsində 

də Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si  tam halda nəşr edilmişdir. Özbəkistan Elmlər Akademiyasının 

nəzəriyyə şöbəsinin baş elmi işçisi, Özbəkistan xalq şairi 80 yaşlı  Camal Kamalın “Xəmsə” 

tərcüməsi AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda təqdimatı keçirilmişdir, 

mərasimində akademik İsa Həbibbəyli ədibin yaradıcılığında Azərbaycan ədəbiyyatının xüsusi 

yer tutduğunu qeyd edərək bildirmişdir ki, "Ölkələrimiz arasında ədəbi əlaqələrin inkişafında 
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Camal Kamalın müstəsna xidmətləri vardır. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin özbək dilinə 

tərcüməsi ədəbi əlaqələrimiz fövqündə böyük ədəbi hadisədir [3]. 2021-ci ilin 8 fevral tarixində 

AMEA Nizami  Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu və Özbəkistan Respublikasının 

Azərbaycandakı səfirliyi birlikdə dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan 

şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi və dahi özbək şairi, türk 

dünyasının ölməz mütəfəkkiri və görkəmli dövlət xadimi Əmir Əlişir Nəvainin anadan olmasının 

580 illiyi münasibətilə təşkil etdikləri “Nizami Gəncəvi və Əlişir  Nəvai: ənənə və 

novatorluq” adlı beynəlxalq elmi konfransda Nizami yaradıcılığı müstəvisində maraqlı məruzələr 

dinlənildi [1]. 

Azərbaycan klassik ədəbiyyatının, ilk növbədə, Nizami Gəncəvi yaradıcılığının özbək 

ədəbiyyatının tərəqqisində və yeni-yeni ənənələrlə zənginləşməsində danılmaz rolunu qeyd 

etməliyik. 

P.S.  Özbək ədəbiyyatının Hüseyn Cavidi adlandırdığımız Əbdürrauf Fitrət 1919-cu ildə 

“Ishtirokiyun” qəzetində nəşr etdirdiyi “Dilimiz” adlı məqaləsində ürək ağrısı ilə yazmışdır: 

“Dünyanın ən zəngin, ən bəxtsiz dili hansı dildir? Bilirsinizmi? Türkcə. Ərəb istilaları 

(işğal mənasında) ölkəni təkcə öz hakimiyyətləri ilə deyil, həm də öz adət-ənənələri ilə qəsb etdi. 

Türk dilinin bədbəxtliyi ərəblərin işğalı ilə əlaqələndirilir. İslamın kökü Quran və hədislərdir. 

Ona görə də yeni müsəlmanlar ərəb dilini öyrənməyi zəruri hesab edirdilər. Bundan sonra fars və 

türk ərəbcənin təsiri ilə itirildi. Fars ərəblərin işğalından bir tək zərbə ilə qurtula bildi. Fars üsyanı 

İran şairi Firdovsinin ehtiraslı anti-ərəb millətçiliyindən bəhs edən məşhur  “Şahnamə” 

kitabından ruhlandı. “Şahnamə”ni yazmaqda Firdovsinin iki arzusu var idi: İran millətini 

ərəblərdən soyutmaq, onlara irançılıq hissi vermək və ərəb dilini İrandan qovmaq: “Mən otuz ildə 

çox əziyyət çəkmişəm, farsca yazdığım bu kitabla İranı qurmuşam”. Ancaq bizim bədbəxt 

türkümüz bir Firdovsi yetişdirə bilməyib. Dünyanın ən zəngin dili olan türk dilimizi təkcə ərəb 

yox, fars dili də sıxışdırıb. Gözlərimizi dörd açsaq, görərik ki, dünyanın ən böyük  loğmanı İbn 

Sina türkdür. II Aristotel sayılan Fərabi türkdür. Cövhəri ərəb dilini əbədiləşdirmiş türkdür. 

Vəhdəti-vücud fəlsəfəsinin imamlarından olan Cəlaləddin Rumi türkdür. Farslar öz 

ədəbiyyatlarının peyğəmbəri hesab etdikləri Nizami türkdür. Bu tarixi şəxsiyyətlər təkcə türk 

ulusunun yox, bütün dünyanın klassikləri sayılırlar. Əgər onlar bildiklərini türkcə yazsaydılar, bu 

gün türk millətinin vəziyyəti başqa cür olardı. Bundan artıq bədbəxtlik ola bilərmi?! Türk oğlu 

Mahmud Qəznəvi Firdovsini çağırıb, hər beytinə bir qızıl verməyi vəd edərək “Şahnamə” 

yazdırıb”, amma Firdovsi öz “Şahnamə”sində türkləri zülmkar göstərdi [2] (Mahmud Qəznəvinin 

də qəzəbinə tuş gəldi – A.U.) Təəssüf ki, türk oğlu olan Osmanlı Xaqanları da öz duyğularını fars 

dilində yazdıqları şeirlərlə ifadə ediblər. 
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ISSUES OF PUBLISHING THE WORKS OF THE GENIUS NIZAMI GANJAVI IN THE 

UZBEK LANGUAGE 
 

Binnatova Almaz  Ulvi  

Summary 
 

In the present article we study the influence of the great literary genius Nizami and his 

heritage in the Uzbek literature, the study of his work in the Uzbek literary criticism in the context 

of scientific-theoretical views. By necessity the author refers to the views of the Uzbek researchers 

as well. The article also researches the issues of the publications of Nizami’s works in Uzbekistan.  

 

ВОПРОСЫ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ГЕНИЯ НИЗАМИ ГАНДЖАВИ НА 

УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Биннатова Алмаз Улви  

Резюме 
 

В настоящей статье мы изучаем влияние великого литературного гения Низами и его 

наследия в узбекской литературе, изучение его работы в узбекской литературной критике в 

контексте научно-теоретических взглядов. По необходимости автор ссылается на взгляды 

узбекских исследователей. В статье также исследуются вопросы публикаций работ Низами в 

Узбекистане. 

 

 

 

NİZAMİNİN  SÖZ  XƏZİNƏSİ 
 

Babayeva Elza  Mülkəsahib  qızı 

Azərbaycan Dövlət  İqtisad Universiteti 

sema.nur.81@mail.ru 
 

 Xülasə: Nizami bəlkə də nadir şəxsiyyətlərdəndir ki, həm sağlığında, həm də ölümündən 

sonra  özünə heç vaxt itirilməyən hörmət, sevgi qazandıra bilmişdi. Sağlığında həm xalq 

arasında, həm də hökmdarlar yanında nüfuz qazana bilmək çox nadir dahilərin qismətinə düşən 

paydır. Artıq doqquz yüz ilə yaxındır ki, Nizami sözün qüdrətilə insanlığa xidmət etməkdə, ilahi 

nizamın qulu olmaqda davam edir. Doqquz yüz ildir ki, şair könülləri fəth etməkdədir. Nizami 

yaradıcılığı elə bir dərya, elə bir xəzinədır ki, ora üz tutan, bu xəzinədən bəhrələnmək, 

faydalanmaq istəyən heç bir kəs əliboş geri qayıtmır. Nizami XII əsr farsdilli Azərbaycan 

poeziyasının ən görkəmli  nümayəndəsi olsa da, milli hüdüdlara, milli sərhədlərə, çərçivələrə 

sığmır. 
 

Açar sözlər: şair, eşq, ideya, Allah, ölməzlik 

Kлючевые слова: поэт, любовь, идея, Аллах, бессмертие 

Key words: poem, love, idea, God, immortality 
 

“Nizami”  İlyas Yusif oğlunun təxəllüsüdür. İlahi nizama aid olan deməkdir “Nizami”. 

Allahın kainatı əbədi, sonsuz  bir nizam içində yaratdığına , bu nizamı qorumanın yolunun  

insanlığa faydalı olmaqdan keçdiyinə inanan şair, bu təxəllüsü seçməklə sanki yaradan qarşısında  

bir vəd vermiş oldu  və  bütün həyatı boyu, həm də sonsuzadək  bu  vədinə  sadiq qaldı. Sözü ilə, 

əməli ilə bu nizamın bir parçası oldu. Artıq doqquz  yüz ilə yaxındır ki, Nizami sözün qüdrətilə 

insanlığa xidmət etməkdə, ilahi nizamın qulu olmaqda davam edir. Filosof - şair bilirdi ki, hər bir 
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insanın həyatının ali məqsədi başqalarının özünü tapmasına yardım etməkdir. Doqquz  yüz  ildir  

ki, şair könülləri fəth etməkdədir. Nizami yaradıcılığı elə bir dərya, elə bir xəzinədir ki, ora üz 

tutan, bu xəzinədən bəhrələnmək, faydalanmaq istəyən heç bir kəs əliboş geri qayıtmır. Nizami 

XII əsr farsdilli Azərbaycan poeziyasının ən görkəmli  nümayəndəsi olsa da, milli hüdudlara, 

milli sərhədlərə, çərçivələrə sığmır. Əsərləri dünyanın bir çox dillərinə tərcümə olunur, 

araşdırılır, tədqiq olunur, sevilir.. Dövrün tələbinə uyğun olaraq fars dilində yarandığından bu 

əsərləri Azərbaycan oxucuları tərcümələrdən oxuyur, öyrənir. Tərcümələrdə belə öz  

ecazkarlığını qoruyub saxlaya bilən Nizami  şeirlərinə musiqilər yazılır, misraları hikmət 

damlalarına çevrilib dillərdə dolaşır. Nizami şerinin qüdrətindən  danışarkən şairin geniş oxucu  

kütləsinə sevdirilməsində əməyi olan istedadlı şairlərimizin - Xəlil Rza, Səməd Vurğun , Abdulla 

Şaiq, Əliağa Vahid, Nigar Rəfibəyli, Rəsul Rza, Cəfər Xəndan, Mirvarid Dilbazi, Osman 

Sarıvəllinin adlarını xatırlamadan keçmək doğru olmaz. Tanınmış nizamişünas  Y.E. Bertels 

şairin başqa dilə olan tərcümələri haqda yazırdı ki, Nizami şerini tam qüvvəti  və dərinliyi ilə 

vermək bu vaxtadək hələ heç bir tərcüməçiyə nəsib olmamışdır. Onun poeziyası ilə yalnız 

tərcümə əsasında tanış olan oxucular bilməlidirlər ki, bu tərcümələr əzəmətli simfonik orkestr 

üçün yazılmış simfonik poemanın fortopianoda ifa olunmasına bənzəyir. Bu ifa orijinal haqqında 

müəyyən təsəvvür yarada bilər, çətin ki orijinal qədər sarsıtmağa, həyəcanlandırmağa qadir 

olar.[6, 32-33] 

Nizami çox zaman sırf nəzəri - elmi baxımdan araşdırılıb tədqiq olunur. Halbuki fikir və 

ideyalarının geniş insan kütləsi arasında yayılıb tanınması şairin ən böyük  istəyi idi. İdeal 

cəmiyyət, rəhmət evi qurmaq şairin arzusu idi. Məhz buna görə də şairin əsərlərindən cəmiyyətin 

hər bir üzvü, hər bir idrak sahibi özünə görə bəhrələnə, faydalana bilir. Nizaminin üzərimizdəki 

ən böyük haqqı yalnız onunla öyünmək deyil, onu anlatmaq və təbliğ etməkdir. Şair 

eybəcərlikləri insan şüurundan qoparıb atmaq, könülləri saflaşdırmaq, təmizləmək uğrunda  

aramsız, davamlı mübarizə aparır. Sözün qüdrətilə kirlərdən, alçaqlıqlardan arınmış kamil insan 

yaratmaq  Nizaminin amalı idi. 

Nizami bəlkə də nadir şəxsiyyətlərdəndir ki, həm sağlığında, həm də ölümündən sonra  

özünə heç vaxt itirilməyən hörmət, sevgi qazandıra bilmişdi. Sağlığında həm xalq arasında, həm 

də hökmdarlar yanında nüfuz qazana bilmək çox nadir dahilərin qismətinə düşən paydır. Adətən 

S.Xəlilovun yazdığı kimi:... “Ruhani dünyanın ülviyyətinə qovuşanların bəxti cismani dünyada 

gətirmir...”.[5,119]  Bəs nə idi Nizamiyə bu nüfuzu qazandıran? Əsrlər boyu insanlar əbədi 

həyatın - ölümsüzlüyün sirlərini axtarmış, “dirilik suyu” arayışında olmuşlar. Amma bu çeşməni 

tapmaq, dirilik suyundan dadmaq hər kəsə nəsib olmamışdır. Nizaminin qəhrəmanı  fateh 

hökmdar İskəndər də dirilik suyu axtarışı ilə bütün dünyanı gəzir, zülmət diyarına gəlib çıxır, 

amma bu çeşməni tapmaq ona da qismət olmur:  

                                      Bir hatif səsləndi ona qeybdən:  

                                    "Qisməti hər kəsə yazıdır verən!  

                                      İskəndər zülmətə doğru at çapar,  

          Xızr isə çeşməni işıqda tapar.  

          Ararkən tapmadı çeşmə İskəndər,  

          Xızra qismət oldu, gördü çox səmər.  

          Yüzü halva üçün yandırar ocaq,  

          Halva şirin eylər bir ağzı ancaq." [3, 260] 

İskəndər dirilik suyunun mahiyyətindən  xəbərsiz idi, onun  maddi nemət olduğu zənnində 

idi. Ölkələri fəth edib  sahibləndiyi kimi, bu çeşmədən içib ölməzliyə də qovuşmaq niyyətində 

idi. Nizami həqiqi “dirilik suyunun “ nə olduğunu belə anladır: 

                                     Dirilik suyu (sən deyən) dirilik suyu deyil, 
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                                     Can ilə ağlın və ağıl ilə canın (vəhdətidir) 

                                     Can çıraqdır, ağıl isə onun yağı 

                                     Ağıl candır və bizim canımız onun bədənidir, 

                                     Ağıl bağışlanmış can, Tanrının bizə bəxşişidir, 

                                     Can ağılla əbədi dirilikdir.[2, 49] 

Ağılla qəlbin tarazlığı insanı kamillik, müdriklik səviyyəsinə çatdırır, ona əbədi həyat bəxş 

edir. Bu tarazlığı qoruya bilmək, “qızıl ortanı” – həddi tutmaq bacarığı, “dirilik suyundan 

dadmaq” qabiliyyətidir ki, bu da çox az-az dahilərin çata biləcəyi zirvədir. Məhz bu zirvəni fəth 

etdiyindəndir ki, Nizami sağlığında və  ölümündən sonra  əbədiyaşarlıq qazanmışdır: 

                    Bu mənzuməni oxuyan vaxt  Nizaminin  

                    Hüzurunu sözün arasından taparsan. 

                    Yüz ildən sonra əgər soruşsan ki, o hardadır,  

                    Hər beytdən səs gələr : “Budur o!” [1, 345] 

Orta əsrlər klassik poeziyasının əsas xüsusiyyətlərindən biri geniş kütlələr  üçün maraqlı 

olan əyləndirici xarakterli alleqorik poemaların bətnində əsl hədəfin - cövhərin gizlədilməsidir. 

Poema janrı bir çox filosof şairlər kimi, Nizami üçün də fəlsəfi-mistik mahiyyəti gizlətmək üçün 

əlverişli qəlib idi. Bu poemaların əsas hədəfi, əsas təyinatı tarixi və  ədəbi baxışı əks etdirməkdən 

daha çox , sirli sakral bilikləri özündə daşımaq idi. Belə əsərlərdə metafora nə qədər güclü 

olurdusa, bu müəllifin qorunmasına zəmanət idi. Sözü birbaşa söyləməyin aqibəti çox ağır 

olurdu: Həllac Mənsur, Nəsimi və bir çoxlarının aqibəti buna açıq misaldır. Nizami qeyb sirləri 

haqqında  üstüörtülü danışmağın tərəfdarı idi. İdrak gözü qapalı, bəsirətdən xəbərsiz, maddi 

dünyanın toruna düşmüş insanların yanında susmaq, pərdəli danışmaq ən doğru yoldur: 

                                   Nizami, bu nə sirlərdir ki, ürəkdən söylədin? 

                                   Bunların rəmzini kimsə bilmir, dilini çək, dilini çək (sus)! [4,57] 

 Söz xəzinəsinin, məna mülkünün sultanı olan Nizaminin üstüörtülü  danışmasının əsas 

səbəblərindən  biri də  sözə, mənaya  dəyər verməsindən irəli gəlirdi. Şair bilirdi ki, sözü dərk edə 

bilən insana - söz sərrafına  söyləmək lazımdır. Başı dünya zövqlərinə, maddiyata qarışmış insan 

sözdəki batini mənanı anlaya bilməz: 

     Məndə çoxlu qiymətli mətahlar var, 

     İstəyən olmasa, üzə çıxarmaram. 

     İnci müştərilərinin gözü sədəf kimi bağlıdır. 

     Belə kasadlıqda mal satmaq doğru deyil, 

     Belə bir qiymətli gövhərim olduğu üçün 

     Mənim gövhər tanıyana və sevənə ehtiyacım var.[3, 43] 

 Nizami yaradıcılığı həqiqi mənada elə bir dəfinədir ki, əsrlərdir insanlar ondan bəhrələnib 

faydalansa da, bitib tükənmir. Bu söz xəzinəsi illərdir   araşdırılıb təhlil edilsə də, bir çox  sirli, 

mistik məqamlar hələ də açlmamış qalmaqdadır. 
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                                  СОКРОВИЩНИЦА СЛОВ НИЗАМИ 
 

Резюме 
 

Низами, пожалуй, один из немногих личностей, которые смогли заслужить уважение 

и любовь, которых он никогда не терял, как при жизни, так и после смерти. Это удел очень 

редкого гения - завоевать авторитет в своей жизни как среди людей, так и среди 

правителей. Почти девятьсот лет Низами продолжал служить человечеству силой слова, 

чтобы быть рабом божественного порядка. Поэт уже девятьсот лет покоряет сердца. 

Творчество Низами - такое море, такое сокровище, что никто, кто идет туда, кто хочет 

извлечь выгоду из этого сокровища, не возвращается с пустыми руками. Хотя Низами 

является наиболее ярким представителем персидско-язычной азербайджанской поэзии XII 

века, он не укладывается в национальные границы и рамки. 

 

NIZAMI'S TREASURE OF WORD 
 

Summary 
 

Perhaps Nizami is one of the few personalities who has earned the respect and love which 

he never lost, both during his life and after his death. It is the destiny of a very rare genius to gain 

prestige while alive, both among the people and among the rulers. Almost nine hundred years, 

Nizami is continued to serve humanity and to be a slave to the divine order with the power of the 

word. The poet has fascinated hearts for nine hundred years. Nizami's creative work is such a sea, 

such a treasure that  who goes there, who wants to benefit from this treasure, don't returns empty-

handed. Although Nizami is the most prominent representative of 12th century Persian-language 

Azerbaijani poetry, he doesn't fit into national borders and frames. 

 

 

 

SÖZ SƏRRAFI NİZAMİ GƏNCƏVİ YARADICILIĞINDA MULTİKULTURAL 

VƏ TOLERANT DƏYƏRLƏR 
 

Dosent əvəzi Qasımova Samirə Əliağa qızı 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 
 

Xülasə: Multikultural dəyərlər əsrlər boyu Azərbaycan xalqının dünyagörüşündə, 

psixologiyasında formalaşaraq inkişaf edib. Tarixin bütün dönəmlərində tolerantlıq Azərbaycan 

xalqının mənəvi həyatında özünü qabarıq şəkildə göstərib. Qeyd etmək lazımdır ki, minillik tarixə 

malik klassik ədəbiyyat nümunələrində də biz bunlara tez-tez rast gəlirik. Orta əsrlər şərqinin ən 

böyük şairlərindən biri Nizami Gəncəvinin əsərlərində dünyanın ən müxtəlif xalqları və 

mədəniyyətlərinin bir arada təsvir olunması da, onu deməyə əsas verir ki, hələ XII əsrdə 

Azərbaycan ədəbi-bədii təfəkküründə multikultural və tolerant baxışlar mühüm yer tutub. Nizami 

Gəncəvi yaradıcılığı humanist ideyalar üzərində bərqərar olmuş və multikultual dəyərlər, 

tolerantlıq, dini dözümlülük kimi dəyərlər müstəsna əhəmiyyət kəsb etmişdir. Onun 

yaradıcılığında insan şəxsiyyətinə, insan əməyinə ehtiram əsas yer tutur.  
 

Açar sözlər: XII əsr ədəbi-bədii təfəkkürü, Nizami Gəncəvi yaradıcılığı, multikultural və 

tolerant baxışlar, bəşəri və humanist dəyərlər, dini dözümlülük. 
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İnsan cəmiyyəti ən qədim zamanlardan qapalı şəkildə yaşamağın deyil, müxtəlif xalqlarla 

ünsiyyət yaratmağın zərurətini hiss etmişdir. Beləliklə, dünyada xalqların dinc yanaşı yaşaması 

üçün düşünülmüş addımlar atılmış, müxtəlif mədəniyyətlərin dialoqu meydana çıxmışdır [5].  

Əsrlər boyu Azərbaycan xalqının da dünyagörüşündə, psixologiyasında formalaşaraq inkişaf 

edən tolerant və multikultural dəyərlərə minillik tarixə malik klassik ədəbiyyat nümunələrimizdə 

tez-tez rast gəlirik. Belə ki, Azərbaycanın söz sahibləri, dahi mütəfəkkirlərimiz özlərinin fəlsəfi 

düşüncələri ilə hər zaman insanları dininə, dilinə və irqinə görə deyil, dəyərlərinə görə 

qiymətləndiriblər. Azərbaycan xalqının tolerantlığı, başqa xalqlar və dinlərə münasibəti 

Azərbaycan xalq ədəbiyyatının ən qədim yazılı abidələrindən olan Kitabi-Dədə Qorqud 

dastanında da öz əksini tapıb. Bununla yanaşı klassik Azərbaycan ədəbi düşüncəsini təhlil 

edərkən görürük ki, burada milli, dini, etnik ayrı-seçkilik deyil, bəşəri və humanist dəyərlərin 

təsviri və təbliği əsas yer tutur. Azərbaycan klassik ədəbiyyatının dahi nümayəndələri Xaqani 

Şirvani, Nizami Gəncəvi, Məhsəti Gəncəvi, Mahmud Şəbüstəri, Qazi Bürhanəddin, İmadəddin 

Nəsimi, Füzuli, Məsihi və başqaları yaradıcılıqlarında humanist, bəşəri dəyərlərin təbliği və 

təşviqinə daha geniş yer verməklə, ayrı-ayrı fərdi, dini və etnik qrupların maraqlarını deyil, 

insanlıq fəlsəfəsini təbliğ edib. 

Söz sərrafı olan və bədii yaradıcılığın ən gözəl nümunələrini yaradan Nizami Gəncəvinin 

əsərləri bu cəhətdən xüsusilə fərqlənir. Belə ki, dünya şöhrətli şair Nizami Gəncəvinin bütün 

yaradıcılığı humanist ideyalar üzərində bərqərar olmuş, multikultual dəyərlər, tolerantlıq, dini 

dözümlülük kimi dəyərlər müstəsna əhəmiyyət kəsb etmişdir. Nizami Gəncəvinin əsərlərində 

dünyanın ən müxtəlif xalqları və mədəniyyətlərinin bir arada, vahid fikir və ideya ətrafında təsvir 

olunması da, onu deməyə əsas verir ki, hələ XII əsrdə Azərbaycan ədəbi-bədii təfəkküründə 

multikultural və tolerant baxışlar mühüm yer tutub. Bu da məlumdur ki, Nizami Gəncəvinin 

fəlsəfi düşüncəsində şəxsiyyətin ən yüksək meyarı insanlıq olub. Nizami yaradıcılığında insan 

şəxsiyyətinə, insan əməyinə ehtiram əsas yer tutur [6,səh.12] Şairin bütün düşüncələri insan 

ətrafında və insan haqqındadır. Nizami insanı gözəllik və ülvilik timsalı kimi təsvir edir, onun 

möhtəşəmliyini və gözəlliyini vəsf edir [3, səh.19].  

Şair 1173-1176-cı illərdə qələmə aldığı və Ərsincan hakimi Fəxrəddin Bəhram şaha (1155-

1218) həsr edilmiş məşhur “Sirlər xəzinəsi” poemasında insanları ədalətə, təmizliyə, birliyə və 

ilahi məhəbbətə çağırır, tolerant sufiliyin əsas prinsiplərindən biri olan mükəmməl nitqin vacib 

xarakteri ön plana çəkilirdi. Bu poemada çoxmədəniyyətlilik mənzərəsinə, tolerantlığa, 

multikultural dəyərlərə rast gəlmək mümkündür. Bu baxımdan şair “Sirlər xəzinəsi” poemasında 

dini zəmində ayrı-seçkilik aparmır, ataşpərəstlik, xristianlıq və islam dininə obyektiv bir 

münasibət bildirir. Xristian dinin peyğəmbəri ilə islam dininin peyğəmbərinə eyni gözlə baxır, 

yalnız dinindən asılı olmayaraq ədalətli və ağıllı hökmdar axtarır. Nizaminin ədalətli və ağıllı 

hökmdar axtarışı “İsgəndərnamə” əsərində də özünü qabarıq bir şəkildə biruzə vermişdir. 

Həmçinin mütəfəkkirin digər poemalarında da bu ideyalara rəst gəkmək mümkündür. 1176-

1191-ci illərdə yazılmış “Xosrov və Şirin” poeması, ilk baxışdan bir məhəbbət üçbucağı təsiri 

bağışlasa da, süjet və məzmun baxımından əsər ümumi cizgilərdə tolerantlığın və multimədəni 

dəyərlərin tərənnüm olunması kimi özünü təsdiq edir. İnsan məhəbbətinin bütün dini, əxlaqi, 

sosial, etnik-mədəni özəllikləri və məhdudiyyətləri aşaraq, ən təmiz insani münasibətlərdə 
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təzahür etməsi isə poemanın aparıcı motivlərindən biri kimi ortaya çıxır. Poemada əsas 

personajların Sasani hökmdarı-atəşpərəst Xosrov Pərviz (591-628), Bizans şəhzadəsi-xristian 

Məryəm, Alban-xristian şəhzadəsi Şirin və azərbaycanlı-türk Fərhad olması Nizaminin əsl 

multimədəni və tolerant dünyagörüşünü təcəssüm etdirən çox parlaq sübutdur. Nizami 

Azərbaycan xalqının oğlu olsa da, bütün dünya xalqları onu, təbii olaraq, doğma hesab edir. 

Çünki Nizami dühasının ən ali ifadəsi olan “təmiz lirika” hər bir xalqın, hər bir mədəniyyətin 

ruhunu özündə tərənnüm edir. 1188-ci ildə yazılmış və Şirvanşah I Axsitana (1160-1197) həsr 

olunmuş “Leyli və Məcnun” poemasında Nizami Gəncəvi Vilyam Şekspirdən (1564-1616) dörd 

əsr əvvəl əsl tolerantlığın və digər sosial-mədəni tipli dəyərlərin israrla qəbul edilməməsinin 

hansı faciəli nəticələr verməsini iki ərəb ailəsi arasında olan münasibətlərdə və onların 

övladlarının (Leylinin və Qeys ibn əlMüləvvahın) faciəli məhəbbətində çox yüksək təşəkküllü 

poetik üslubda təqdim etmişdir. 

“Yeddi gözəl” poemasında verilən Hindistan gözəli, Türküstan (Çin) gözəli, Xarəzm 

gözəli, Slavyan gözəli, Məğrib gözəli, Rum (Bizans) gözəli və İran gözəli obrazları göründüyü 

kimi müxtəlif millətləri təmsil edir. Və həmçinin mütəfəkkir bu obrazların heç birini 

digərlərindən üstün tutmur. Türk ədəbiyyatının, Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının ən görkəmli 

nümayəndəsi olan Nizami Gəncəvi dini, etnik və irqi zəmində baş verən ayrı-seçkiliyi heç cür 

qəbul etmirdi. Şairin “Yeddi gözəl” poemasında canlandırdığı Bəhram obrazı multikultural bir 

mühitdə yaşayır və bu həyat tərzi də Bəhramın şəxsiyyət kimi kamilləşməsində önəmli bir 

əhəmiyyət kəsb edir.  

Bütövlükdə yuxarıda da qeyd olunduğu kimi Nizami Gəncəvi üçün şəxsiyyətin ən yüksək 

meyarı insanlıq idi. İrqi, milli və dini ayri-seçkiliyi qəbul etməyən bu şairin qəhrəmanları 

içərisində türk, fars, ərəb, hindli, çinli, həbəş, yunan, gürcü və başqa xalqların nümayəndələrinə 

rast gəlirik. Nizami xalqların adını çəkərək onlara hörmətlə yanaşır. 

Zəncinin zahiri qaradır, ancaq, 

Sən ağzından çıxan saf sözlərə bax. 

Zənci dəmir kimi qara, parlaqdır, 

Üzü qaradırsa, ürəyi ağdır.” [2]  

O qara dərili zəncini açıq qəlbə və möhkəm xüsusiyyətə malik oldugunu qeyd edərək irqi 

mənsubiyyəti əsasında insana qiymət verməkdən çəkindirir” [4, səh.26]. Dünya şöhrətli 

mütəfəkkir şair Nizamiyə ümumdünya sevgisini qazandıran ən başlıca cəhət onun əsərlərindəki 

insanpərvərlik, humanizm, heç bir dini-etnik fərq qoymadan bütün bəşəriyyət üçün ağrıyıb-

acıması, narahatlıq keçirməsidir. Tolerantlıq, dözümlülük, özgəyə acıma şairin, demək olar ki, 

biitiin əsərlərində aparıcı xətləri təşkil edir. Nizami “insan” dedikdə dinindən, irqindən və 

dilindən asılı olmayaraq bəşər övladını - müxtəlif millətlərin nümayəndələrini nəzərdə tutur [1, 

səh.35-36]. Nizami Gəncəvinin məhz bu multimədəni və qlobal düşüncə tərzi, əsərlərində öz 

dövrünün bütün mədəni dəyərlərini tərənnüm etməsi, onu bəşər tarixinin ən məşhur 

şəxsiyyətlərindən birinə çevirmişdir. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Nizami Gəncəvi 

yaradıcılığı tolerantlığın və multikulturalizmin ən bariz nümunəsi olmaqla, həm də Azərbaycan 

xalqının fəlsəfi təfəkkürü üçün xarakterik olan tolerant dəyərlərin açıq şəkildə təbliğidir. 
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MULTICULTURAL AND TOLERANT VALUES IN THE WORKS OF  

THE GREAT POET NIZAMI GANJAVI 

Qasimova Samira Aliaga 

 Summary 
 

Multicultural values have been formed and developed in the worldview and psychology of 

the Azerbaijani people over the centuries. Throughout history, tolerance has manifested itself in 

the spiritual life of the Azerbaijani people. It should be noted that we often come across them in 

the examples of classical literature with a history of thousands of years. In the works of Nizami 

Ganjavi, one of the greatest poets of the Middle Ages depicts a combination of the most diverse 

peoples and cultures of the world. This suggests that multicultural and tolerant views still played 

an important role in the literary and artistic thought of Azerbaijan in the XII century. Nizami 

Ganjavis work was based on humanistic ideas and values such as multicultural values, tolerance 

and religious tolerance were of exceptional importance. Respect for human personality and 

human labor plays a key role in his work.  

                                                                                                                                                                                    

МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЕ И ТОЛЕРАНТНЫЕ ЦЕННОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

ВЕЛИКОГО ПОЭТА НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 
 

Гасимова Самира Алиага кызы 

Резюме 
 

Мультикультурные ценности формировалось и развивались в мировоззрении и 

психологии азербайджанского народа на протяжении веков. Толерантность во все периоды 

истории занимала видное место в духовной жизни азербайджанского народа. Следует 

отметить, что мы часто встречаем их на образцах классической литературы с тысячелетней 

историей. В произведениях Низами Гянджеви, одного из величайших поэтов 

средневековья, изображают сочетание самых разных народов и культур мира. Это дает 

основание говорит о том что мультикультурные и толерантные взгляды играли важную 

роль в литературной и художественной мысли Азербайджана XII века. Творчество Низами 

Гянджеви была основана на гуманистических идеях, и такие ценности, как 

мультикультурные ценности, толерантность и религиозная терпимость имели 

исключительное значение. Уважение к человеческому личности и к человеческому труду 

играет ключевую роль в его творчество. 
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MƏKTƏBLİLƏRDƏ ƏXLAQİ KEYFİYYƏTLƏRİN FORMALAŞMASINDA NİZAMİ 

İRSİNİN ROLU 
 

Isgəndərova Rəfiqə Əmirxan qızı 

Gəncə Dövlət Universiteti 
 

Açar sözlər: şagirdlər, əxlaqi keyfiyyətlər, təlim, mənəvi  tərbiyə, nəsihət, müəllim.  

Keywoords:  students, moral qualities, education, moral education, advice, teacher. 
 

Аzərbаycаnının mədəniyyət mərкəzlərindən biri olan Gəncə şəhərində doğulmuş və bütün 

ömrünü burаdа yаşаmış dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizаmi Gəncəvi öz yaradıcılığında 

insanpərvərliyə, onun tərbiyə edilməsinə yüksək qiymət vermişdir.  O, bütün dünyada cəhalət və 

zülmətin hökm sürdüyü bir zamanda yaşamış və yaratmışdır. Nizaminin əsərləri qüvvətli 

tərbiyəedici gücə malik olduğundan uzun illər boyu dahi sənətkarın əsərləri nəsillərin tərbiyəçisi 

olmuşdur. Yeni nəsillər ondan müdrik məsləhətlər almış, dəyərli öyüdlər qazanmışlar. Nizaminin 

bütün şeirləri mənəvi, əxlaqi fikirlərlə yoğrulmuş, onun misraları insanları humanizmə, ədalətə, 

qayğı və mərhəmətə, doğru və dürüst olmağa, əməksevərliyə, vətənpərvərliyə və s. ən yüksək 

əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə səsləyir. 

Nizami Gəncəvinin əsərlərində əxlaq tərbiyəsinə geniş yer verilmişdir. Çünki o, özü 

insanpərvər, xeyirxah, şəxsiyyətə və xalqa sonsuz məhəbbəti olan bir insan idi. Humanizm, 

əməksevərlik, ədalət və xalq səadəti Nizami əsərlərinin demək olar ki, canını, ruhunu təşkil edir. 

Onun “Xəmsə” adlanan beş poemasında təsvir olunan tarixi hadisələr müasir dövrdə də insanlar 

üçün bir ibrət dərsidir, onları tərəqqiyə, inkişafa, elmə, sülhə və səadət uğrunda mübarizəyə 

ruhlandırır. Nizaminin əsərləri insanları əxlaqi təmizliyə, halal zəhmətə, həqiqi insaniyytə 

səsləyir. O, həyatın məqsədini xeyirxahlıqda görürdü, qeyd edirdi ki, insan xeyirxah olmalıdır. 

Nizaminin fikrincə, yaxşılıq etməyi bacarmaq insan üçün mənəvi zənginlikdir. Belə mənəvi 

kamilliyə çatmağı, xeyirxah olmağı, başqalarına yaxşılıq etməyi bacarmaq lazımdır. Bu fikirləri 

N.Gəncəvi  “Leyli və Məcnun”da aşağıdakı misralarda belə ifadə etmişdir: 

Yaxşılıq etməsən əgər insana 

Böyüklük şərəfi verilməz sana  

Lakin belə adamlar başqalarına qarşı münasibətini düzgün müəyyən etməyi, xeyirxahlığı 

tətbiq edərkən səhvə yol verməməyi də bacarmalıdır. Bütün adamlara, daha doğrusu, düşmənə 

xeyirxahlıq göstərmək olmaz, əksinə xeyirxahlıq düşməni, şər qüvvələri məhv etməyi tələb edir. 

N.Gəncəvi uşaqlarda əxlaq tərbiyəsinin formalaşmasında təlimə xüsusi əhəmiyyət 

vermişdir. O, öz əsərlərində təlimin tərbiyələndirici rolunu yüksək qiymətləndirmiş və 

cəmiyyətin ən yaxşı vətəndaşlarını ancaq təhsilli, elmə qabil, maarifpərvər və müdrik olan 

adamları hesab etmişdir. Nizamiyə görə təlim prosesi insana bilik verməklə bərabər həm onu 

maddi, həm də mənəvi cəhətdən yüksəldir. Nizaminin fikrincə, təlimin son həddi yoxdur. O, 

insanı həmişə təkmilləşdirməli, həm də mənəvi cəhətdən zənginləşdirməlidir. Ona görə də o, 

təlimi hamı üçün zəruri hesab edir və bildiridi ki, həm də təlimə kiçik yaşlardan başlamaq daha 

səmərəlidir. Nizami təlimə 7 yaşdan başlamağı tövsiyə edirdi. Bu yaşda uşağa əslinə görə hörmət 

edirlər. 7 yaşına qədər uşaqların qayğısına qalmağı, onlarda gözəl keyfiyyətlər tərbiyə etməyi 

zəruri sayırdı. Erkən yaşdan uşağı elə böyütmək lazımdır ki, o, atasına layiq övlaq olsun. Nizami 

Gəncəvi oğlu Məhəmmədə nəsihətində belə deyirdi: 

 Qaç o sözlərdən ki, mənasız, boşdur, 

 İlahi elmlər öyrənmək xoşdur. 

 Elə namuslu ol, desin hər görən,  

 Ağıllı oğluna, Nizami, əhsən. 
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Nizami oğlunun gələcəyinə böyük ümid bəsləyir və ona ikinci nəsihətində, insanın elmlə 

ucaldığına işarə edirdi:  

Ucalmaq istəsən bir kamala çat,  

Kamala ehtiram göstərər həyat.  

N.Gəncəvinin əxlaq tərbiyəsi və əxlaq məsələlərinə dair görüşlərində dostluq və yoldaşlıq 

da mühüm cəhətlərdən biri kimi nəzərə çarpır. Şair dönə-dönə qeyd etmişdir ki, dostu, yoldaşı 

olmaq insanı fərəhləndirir, sadiq dost adamın sevincinə, kədərinə şərik olur. Dostsuz, yoldaşsız 

keçinmək, bəşər cəmiyyətindən uzaq düşmək isə adamı yazıq vəziyyətə salır. Nizami dostluq və 

yoldaşlığa bir əxlaqi keyfiyyət kimi yüksək qiymət verir və qeyd edir ki, adamlar üzdə bir cür, 

dalda başqa cürdür. O hamıya həqiqi, sadiq dost tapmağı məsləhət görürdü: 

Elə sadiq dost ara,  

Səni darda qoymasın. 

Çəkib tordan çıxarsın,  

Səni torda qoymasın. 

Yüksək əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşmasında qarşılıqlı yardımı, xeyirxahlığı, böyüklərə 

və həmyaşıdlarına hörməti həqiqi insanın ilkin əlamətlərindən biri kimi hesab edirdi. O, üçüncü 

nəsihətində oğlunun əxlaqi məsələlərinə diqqət yetirir və  oğlundan xalqa fayda verməyi, əsl kişi 

olmağı, yaxşı dost tapmağı məsləhət görürdü:  

Bir dostun olsa da eyibli əgər,  

Yüzünün adına ləkə gətirər.  

Hünər ardınca qaç, xalqa hünər saç,  

Qapılar bağlama, ər ol, qapı aç. 

Nizaminin əxlaqi görüşlərində əməksevərlik, çalışqanlıq böyük yer tutur. O, insan əməyinə 

böyük qiymət verir, onun tərbiyəedici qüvvəsinə inam bəsləyir. Nizami əməklə məşğul olmağı 

asılılıqdan yaxa qurtarmaq, müstəqillik kəsb etmək üçün əsas vasitə hesab edir. [3, s. 56] 

Nizami yaradıcılığındakı ən mühüm cəhətlərdən biri də onun əməyə və əməkçi insanlara 

yüksək münasibət bəsləməsidir. O, öz əsərlərində bir çox əməkçi insan surətləri yaratmışdır. 

N.Gəncəvi zəhmətkeş insanların halal zəhmətlə olan yaşayışını tüfeyli şahların həyatından 

qiymətli sayır və onların mənəvi gözəlliyini dərin rəğbət hissi ilə öz əsərlərində əks etdirir. 

«Kərpickəsən kişinin dastanı» hekayəsindəki kərpickəsən qoca, «Süleyman və əkinçi»dəki əkinçi 

əməyi, zəhməti sevən mərd və ağıllı insanlardır. Bu insanlar zəhmət çəkərək yaşamağı 

başqalarına əl açmaqla həyat sürməkdən daha üstün tuturlar. Eləcə də şairin «Xosrov və Şirin» 

poemasında sevə-sevə təsvir etdiyi Fərhad yüksək mənəviyyatlı əməkçi insan surəti olub, əsərin 

əsas qəhrəmanı Xosrovdan qat-qat yüksəkdə durur. 

Nizami öz dəyərli misralarında səbrli olmaq, sirr saxlamaq, qənaətcil olmaq kimi əxlaqi 

keyfiyyətləri də dilə gətirir və insanlara səbrli olmağı, sirr saxlamağı, qənaətcil olmağı tövsiyə 

edir. Bu cür əxlaqi keyfiyyətləri Nizami “Yeddi gözəl” əsərində belə tərənnüm edir: 

Səbr etməklə insan yetər kamına 

Yavaş-yavaş çatar dilaramına... 

Ovçu səbirsizlik göstərsə əgər, 

Ovu nişanəyə dəyməz, yan gedər  

Nizami düzlük, mərdlik, sadəlik, xoşxasiyyətlilik kimi keyfiyyətləri gənc nəsildə tərbiyə 

etməyi məsləhət bilirdi. Nizamiyə görə düzlük və doğruçuluq böyük mərdlikdir. Nizami həddən 

artıq yumşaq, mülayim olmağı, yersiz təvazökarlığı ciddi nöqsan saymışdır. Nizami hər cür 

fəaliyyətdə orta mövqeyin tutulmasını məsləhət görürdü. 

O, təlim-tərbiyədə tərbiyəçinin roluna böyük əhəmiyyət verərək göstərmişdir ki, müəllim, 

tərbiyəçi geniş biliyə, saf əxlaqa, iti zehnə malik olmalıdır. Onun fikrincə tərbiyəçi həm 
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dünyagörüşü, həm yüksək mənəvi keyfiyyətləri ilə tərbiyə edilənə nümunə olmalıdır. Hər bir 

tərbiyəçi tərbiyə etdiyi şəxsə qayğı ilə yanaşmalıdır. Tərbiyə verənlə tərbiyə olunan arasında 

səmimi dostluq münasibəti olmalıdır.  

N.Gəncəvinin öz dövründə adamlarda görmək istədiyi və mənəvi keyfiyyət hesab etdiyi 

xeyirxahlıq, yaxşılıq anlayışları heç bir zaman məhdudluq bilmir, həmin fikirlər bu gün də aktual 

və mənəvi keyfiyyət sayılır və məktəblilərin mənəvi tərbiyəsində Nizami irsinin böyük rol 

oynadığını təsdiq edir. N.Gəncəvinin çox cəhətli humanist ideyaları, əxlaqi görüşləri tərbiyə 

irsimizdə tətbiq olunmağa layiqdir. Nizaminin dəyərli əsərlərində nəsihətamiz  ideyaları gənclərə 

kamil bir insan kimi formalaşmaqda əsrlər boyu tərbiyəçi, yol göstərən müəllim olmuşdur. 
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THE ROLE OF NIZAMI GANJAVI'S LEGACY IN THE FORMATION OF 

MORAL QUALITIES IN SCHOOLCHILDREN 
 

İsgenderova Rafiga Amirxan 

Summary 
 

The article discusses the moral qualities in N. Ganjavi's work and their strong educative 

power, examples from his works on moral qualities such as kindness, humanity, true friendship, 

diligence, humanism and was discussed the important role of N. Ganjavi's works in the moral 

education of schoolchildren in modern times. 

   

 SƏMƏD VURĞUNUN “FƏRHAD VƏ ŞİRİN” MƏNZUM DRAMININ DİLİNDƏ 

DİALEKTİZMLƏRİN LİNQVOPOETİK ÖZƏLLİKLƏRİ 
 

Salahova Yeganə Həsən qızı 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Yegane.gdu@gmail.ru 
 

Xülasə:Dahi Nizami Gəncəvi “Xosrov və Şirin” poemasında məhəbbətin böyüklüyünü, 

insan ağlını, düşüncəsini tərənnüm edərək bənzərsiz surətlər, ədəbi qəhrəmanlar yaratmışdır. 

Nizami özünün, “Xəmsə”silə nəinki Azərbaycan, eyni zamanda Şərq poeziyasında böyük bir 

ədəbi məktəb yaratmış və obrazlar aləmi, fərdi üslubu ilə bütün türk, eləcə də Şərq dünyasında 

seçilərək özündən sonra gələn bütün sənətkarlara təsir göstərmişdir. Nizaminin fərdi istedadının 

yeganəliyi və təkrarsızlığı Səməd Vurğunu da heyrətdə qoymuş və o, dahi klassikimizin “Xosrov 

və Şirin” poemasının təsiri altında “Fərhad və Şirin” dramını yazmışdır və əsərin dili olduqca 

cilalı, rəngarəng, obrazlı bir şəkildədir. Təhlil göstərir ki, Azərbaycan dilinin əksər şivələrində 

özünü göstərən fonetik, leksik, morfoloji, semantik dialektizmlər mənzum dramın dilində də 

müşahidə olunur ki, məqalədə bütün bunların linqvistik təbiəti analiz edilir.  
 

Açar sözlər: ədəbi məktəb, şivələr, dialektizm, linqvistik təhlil. 

Keywords: literary school, dialects, dialectics, linguistic analysis. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2021-ci ili “Nizami ili” elan 

etməsi olduqca təqdirəlayiq hal kimi alqışlanandır, dahi şairimizin bədii irsinə məhəbbətin 

ifadəsidir. Məlumdur ki, dahi Nizami 1180-ci ildə “Xosrov və Şirin” poemasını yazmış və 

qiymətli sənət incisi olan “Xəmsə”sinə daxil etmişdir və az keçmiş şairin bu qiymətli sənət əsəri 

Şərq ölkələrində böyük şöhrət qazanmışdır. VIII əsrdə məşhur hind şairi Əmir Xosrov Dəhləvi, 

XIV əsrdə Azərbaycan şairi Arif Ərdəbilli, XX əsrdə Səməd Vurğun “Xosrov və Şirin” 

mövzusunda maraqlı əsərlər yazıb-yaratmışlar. Bu mövzuda müxtəlif dövrlərdə qiymətli sənət 

əsərləri yaradan türk şairlərindən  Ahinin, Cəlilinin, Əhməd Rizvanın, Laminin, ərəb-fars 

şairlərindən Kövsərinin, Vəhşi Kirmaninin də yaradıcılığını yüksək dəyərləndirməliyik. 

Azərbaycan folklorunda aşıqlarımız tərəfindən “Fərhad” dastanı da yaradılmışdır. Xalq şairi 

Səməd Vurğun dahi şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyi münasibətilə özünün 

“Fərhad və Şirin” mənzum dramını yazmış, Fərhad və Şirin obrazlarını qüdrət, məhəbbət, 

gözəllik, sədaqət, fədakarlıq rəmzi kimi səciyyələndirilmişdir və bu poetik səciyyələndirmə 

prosesində şair digər nitq vahidləri kimi dialektizmlərdən də yan keçməmişdir. Mənzum dram 

əsərinin dilində dialektizmlərdən istifadə müəyyən üslubi məqam və nitq şəraiti ilə şərtlənir. 

Ədəbi bir dildən fərqli bir sıra fonetik, leksik, semantik və qrammatik xüsusiyyətləri ilə seçilən 

dialektizmlərdən S.Vurğun uyarlı mətn mühitində məharətlə yararlanaraq onları uğurlu 

kontekstdə estetik vəzifə daşıyıcısına çevirmiş, mənzum dramının poetikasında inikasetdirmə 

ustalığını, fikri maksimum dərəcədə sərbəst və canlı danışıq dilinə uyğun şəkildə əks etdirmə 

məharətini təcəssüm etdirmişdir. Həmin təcəssümetdirmədə fonetik, leksik, morfoloji, semantik 

dialektizmlər ümumxalq dilinin potensialında aşkarlanır, lirik-emosional notlarla zənginləşir ki, 

bütün bu linqvistik hadisələrin poetiklikdəki rolunu tezislər şəklində aşağıdakı kimi təhlil 

süzgəcindən keçirə bilərik: 

1. Nizami ədəbi məktəbinin ən layiqli davamçılarından biri olan Səməd Vurğun “Fərhad və 

Şirin” mənzum dramının dilində fonetik dialektizmlərə daha çox üstünlük vermişdir ki, bunlar 

daha incə, daha həssas ifadə məcrasında fəaliyyət və hərəkətdir. Dram dilinin səslənmə sisteminə 

daxil olan nitq ünsürü ağır üslubi çəkisi ilə çıxış edərək poetik nitq əhatəsində bədii biçim alır, 

üslubi-məna faktı kimi özünü göstərir. Müxtəlif səs əvəzlənmələri, keçidləri ilə (qala > qələ, sənə 

> sana; Bizans > Bezans; şahım > şahim; mənə > mana; gədə > gəda; − “Bu dağlar başında duran 

qələlər” (4, 120); “O mənim qızımdır, halaldır sana” (4, 122); “O hələ açmamış qəlbini mana” 

(4, 129); “Azacıq möhlət ver Şapura şahim” (4, 130); “Şirin öz qəlbini verərsə mana” (4, 130); 

“Gör kimdir könlünü bağlayan mana” (4, 130); “Neçin dərdlisiniz, ey nazlı mələk” (4, 140); 

“Hər dərdə aşnayam, hər qəlbə tanış” (4, 143); “Onlar apardı qızı, apardı baxtımızı” (4, 145); 

“Mən ki, bir rəqibə deyiləm sana” (4, 142); “Gədaya döndərdi məni məhəbbət” (4, 131); 

“Bezans dövlətilə dostluq yaratdım” (4, 162); “Bezans paşahının qızıdır Məryəm” (4, 162); 

“Yazıq taleyimin sınıq səhpəri” (4, 183) müşaiyət edilən sözlərə Azərbaycan dilinin əksər dialekt 

və şivələrində rast gəlinir. Dramın poetik dilində sual əvəzliyindən və feildən ibarət olan nə olar 

> nolar; nə olacaq > nolacaq; nə sual əvəzliyindən və üçün qoşmasından ibarət birləşmələrin nə 

üçün > neçin; “bata bilməz” feili birləşmənin “batammaz” şəklində işlədilməsi, yəni şivə 

transkripsiyası ilə verilməsi şeir dilinin canlı koloritini təşkil edir, bunlar dram dilinin poetik 

gözəllik və zənginliyinə yönəldilir: “Deyirsən batammaz İran ordusu?” (4, 124); “Nolar həqiqəti 

danışanda mən?”; “Nolar sevmək üçün deyildir ürək?” (4, 101); “Nolar, günah olar biz də 

sevəndə?” (4, 132); “Neçin dərdə saldın igid Fərhadı” (4, 135); “Noldu babam, noldu mənim 

pənahım” (4, 150); “Neçin fikrə getdin, qurbanın olum?” (4, 161); “Nolacaq? Anan Bezans 

torpağına qayıdan zaman” (4, 182) və s. “Fərhad və Şirin” mənzum dramında dil, xalq danışıq, 

ünsiyyət ünsürlərindən, ədəbi dilin şivə transkripsiyasından yaradıcılıqla faydalanma estetik 

keyfiyyət və poetik mahiyyət kəsb edən prinsiplərindəndir. 
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2. Nizami Gəncəvi “Xosrov və Şirin” poemasında qabaqcıl siyasi-ictimai əhəmiyyətli 

fikirlərini aydın və bədii ifadə etmək bacarığı ilə nümayiş etdirmiş (5, 17) və bu prosesdə bədii 

vasitələrdən yerli-yerində və məharətlə faydalanmışdır. Səməd Vurğun da bu yolla getmiş, 

dilimizin söz xəzinəsindən layiqincə bəhrələnərək öz dərin məzmunu və yüksək şeiriyyəti, 

obrazlar aləminin zənginliyi ilə seçilən “Fərhad və Şirin” mənzum dramını yaratmışdır. Nizami 

ədəbi məktəbinin müvəffəqiyyətli nümunəsi olan bu əsərin dilində az da olsa leksik dialektizmlər 

də müşahidə olunur ki, onlar daha çox personajların nitq aktlarında işlədilərək mətnin bədii 

strukturunda, linqvistik tərtibində mühüm rol oynayır və öz üslubi xüsusiyyətlərini tam əlvanlığı 

ilə nümayiş etdirirlər: Ahımdan yaranan dumanlı dağlar, Mənim həsrət çəkən xeyməgahımdır (4, 

147); Yerimi şumlayıb əkən də sənsən, Ağır barxaxanamı çəkən də sənsən (4, 148); Qızlar, gəlin 

biz də lopa yandıraq, Dünya işıqlansın ilk səhər kimi (4, 157); Gördün lələşini? Qorxdular 

məndən (4, 184) və s. Birinci misalda “xeyməgah” ismi dialektizmi kök+şəkilçi modelindədir. 

“Xeymə” sözü Azərbaycan dilinin Tovuz şivəsində “xıyma” fonetik tərkibində (ı > e sait 

əvəzlənməsi Y.S.) işlənərək “evcik” mənasını bildirir (1, 411).  “- gah” şəkilçisi dilimizdə tarixən 

zəifləməyə doğru inkişah etmişdir. XIX əsrə nisbətən XX əsrin əvvəllərindən etibarən daha da 

passivləşmişdir (2, 68). Müasir dilimizdə özünü həm “qərargah” sözündə, həm də “Xanagah” 

(İsmayıllı rayonu), “Bilgəh” (Bakı) toponimlərində saxlamaqdadır. – gah şəkilçisi fonetik 

cəhətdən dəyişərək, -gə (düşərgə) tərzində, ədəbi dilə keçmişdir. İkinci poetik mətndə işlənən 

“barxana” sözü Azərbaycan dilinin Qazax dialektində və Çəmbərək şivəsində “ev əşyaları, 

avadanlıq, palaz-paltar”, Qarakilsə şivəsində “boğça, bağlama”, Meğri şivəsində “oğlan evindən 

nişanlı qız evinə aparılan meyvə sovqatı” mənasında işlənir və nümunə kimi verdiyimiz mətndə 

“yük” mənasını bildirir. Üçüncü mətndə işlənən “lopa” dialektizmi xalqımızın keçmişini, tarixini, 

orfoqrafiyasınıçox gözəl əks etdirir, yaşanmış günlərin əks-sədasını bədii mətnə hopdurur. Aydın 

məsələdir ki, elektrik işığı icad olunmamışdan çox-çox əvvəllər insanlar işıqlandırma vasitəsi 

kimi lopalardan istifadə etmişlər və kontestik obyektiv diktəsi də bunu təlqin edir. Mətndə öz 

çəkisi, öz bədii silqəti olan “lopa” sözü, fikrimizcə, tarixən ümumxalq dilində olduqca işlək bir 

vəziyyətdə olmuş, yaxın yüzillikdə, yəni elektrik kəşf edildikdən sonra öz aktivliyini itirsə də, öz 

işini dialekt və şivələrimizdə qoruyub saxlaya bilmişdir. Dialektoloji lüğətlərdən də belə məlum 

olur ki, “lopa” sözü Azərbaycan dilinin Qazax, Göyçay, Şəki, Çəmbərək dialekt və şivələrində 

“məşəl, alov” mənalarında işlənir. Poetik kontekstdə “məşəl” mənasında çıxış edən bu leksik 

vahid Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində çoxmənalılığı ilə də diqqəti cəlb edir. Belə ki, bu 

söz Cəbrayıl şivəsində “evin üstünə döşəmək üçün yonulmuş, bir metr uzunluğunda doğranmış 

ağac”, İrəvan, Vedi, Zəngibasar şivələrində “sabun bişirilərkən çıxan qalıq, çöküntü, tullantı”, 

Dərələyəz şivəsində “parça-parça, yumru topa” Vedi, Zəngibasar şivələrində “hikkə” 

mənalarında işlənir (3, 318). Sonuncu nümunədə konseptual şəraitdə istifadə edilən “lələş” sözü 

dram personajının özü-özünü öymə, tərifləmə məqamında işlədilmişdir. Fikrimizcə, “lələş” 

sözünün əsasında “lələ” sözü dayanır və bu leksik vahidə “-ş” ünsürünün əlavə edilməsi canlı 

danışıq dilinin faktıdır . “Lələ” sözü Azərbaycan dilinin İsmayıllı, Zərdab şivələrində və Şamaxı 

dialektində “ata” və “baba” mənalarında işlənir (1, 297). 

3. “Fərhad və Şirin” mənzum dramının dilində gerçəkliyin yüksək poetik-estetik ifadəsini 

tapmasında morfoloji dialektizmlər də məzmunun oxucu tərəfindən tez və düzgün qavranılması 

baxımından işlənərək tam şəkildə özünü doğruldur. S.Vurğun əsərin dilində müəyyən qədər və 

yerli-yersiz morfoloji dialetizmlərdən istifadə edərək psixoloji təsvirlərin mükəmməl və xəlqi 

ruhda verilməsinə nail olmuşdur. Məs: “Mənim külüngümə tablamayacaq” (4, 151); Eldən iraq 

düşdüm, vətəndən uzaq (4, 155); “Neçin kiriyirsən, möhtərəm qonaq” (4, 155); “Biz ki, 

görüşürük birinci kərə” (4, 160). Birinci misradakı “tablamaq” isimdən düzələn feili 

dialektizmdir və burada “dözməyəcək” mənasında işlənir. Əsasını isim təşkil edən bu söz 
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Çəmbərək, Dərələyəz, İrəvan, Üçkilsə, Vedi, Zəngibasar şivələrində “dözməyəcək, davam 

gətirməyəcək”  mənasını bildirir (3, 356). İkinci nümunədəki “iraq” sözü zərfdən ibarət  

dialektizm olub, hərəkətin tərzini bildirir Çəmbərək, Kalinino, Dərələyəz şivələrində “uzaq, aralı” 

(3, 128) mənasında işlənir. Üçüncü misaldakı “kirimək” sözü Azərbaycan dilinin Basarkeçər, 

Çəmbərək, Vedi, Zəngibasar, Hamamlı, Ağdam, Cəbrayıl, Laçın, Mingəçevir, Salyan, Şəmkir, 

Tərtər, Tovuz, Ucar, Yevlax, Gürcüstanın Borçalı şivələrində, Şəki dialektində  “susmaq, sakit 

olmaq” (6, 255; 3, 213) mənasını bildirir və yuxarıdakı misrada feili dialektizmi vəzifəsində çıxış 

edir. Dördüncü misaldakı “kərə” sözü  daha çox saylarla işlənərək Qərbi Azərbaycanın Çəmbərək 

şivəsində  “dəfə” mənasında işlənir (3, 208). 

4. “Fərhad və Şirin” dramının dilində semantik kateqoriyalardan olan omonim, sinonim 

dialektizmlərə rast gəlinməsə də, az da olsa, frazeoloji dialektizmlərdən istifadə edilmişdir. 

Frazeoloji dialektizmlərin mahiyyəti belədir ki, onların komponentlərindən biri mütləq 

şivələrimizdə işlənən sözlərdən ibarət olmalıdır. Bunlara misal olaraq “qəlbi tablamaq”, “bağrın 

başı”, “beşdaş oynamaq” kimi ismi və feili frazeoloji dialektizmləri göstərə bilərik: “Aman 

tablamayır qəlbim hicrana” (4, 148); Tez ol, danış, bağrım başı od tutur (4, 151); Beşdaş 

oynamasın mənimlə dövran (4, 163). Birinci nümunədəki “tablmayır” sözü Qərbi Azərbaycanın 

Çəmbərək, Dərələyəz, İrəvan, Vedi, Zəngibasar şivələrində “tab gətirmək” birləşməsi modelində 

işlənərək feili frazeoloji dialektizm vəzifəsində çıxış edir və “dözmək, tab gətirmək” mənasında 

işlənir (3, 356). “Qəlbi tablamaq” frazeologizminin feil komponentindəki söz misrada inkarlıq 

məzmununu reallaşdırmağa xidmət göstərmişdir. İkinci nümunədəki “bağrım başı” 

frazeologizminin birinci komponentində çıxış edən “bağır” sözü Gəncə və Qazax dialektlərində 

“ciyər, ürək, könül” mənalarında işlənir (7, 132). Bağır sözü də M.Kaşğarının lüğətində, qədim 

türk sözlərində “Əsrarnamə” də və digər yazılı abidələrin dilində “köks; sinə; ciyər; ağciyər; 

qaraciyər” mənalarında qeydə alınmışdır (8, 105). Üçüncü nümunədəki “beşdaş oynamaq” feili 

frazeologizmi məcazilik kəsb edərək mətn mühitində obrazlı vahid kimi çıxış edir. Frazeoloji 

birləşmənin birinci komponentindəki mürəkkəb quruluşa malik “beşdaş” söü say+isim modelində 

olub, Azərbaycan dilinin Bakı, Şamaxı dialektlərində “xırda daşlarla oynanılan uşaq oyunu” (1, 

66) mənasını bildirir. 

5. Nizami ədəbi məktəbinin ən layiqli davamçılrından biri kimi S. Vurğun “Fərhad və 

Şirin” mənzum dramının dilində ölçü hissini itirməmək, norma münasibliyini gözləmək şərtilə 

fonetik, leksik, morfoloji, semantik dialektizmlərdən canlı danışıq dili faktı, emosinal təsir 

vasitəsi kimi istifadə etməklə lirik təəssüratlarının orijinal poetik ifadəsinə nail ola bilmişdir.  
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Salaxova Yegane Hasan 

Summary 
 

 The genius Nizami Ganjavi in his poem "Khosrov and Shirin" glorified the greatness of 

love, the human mind and thought and created unique images and literary heroes. Nizami, with 

his "Khamsa", created a great literary school not only in Azerbaijan, but also in Eastern poetry, 

and influenced all the artists who came after him, distinguished in the world of images, individual 

style, all Turks, as well as in the Eastern world. The uniqueness and uniqueness of Nizami's 

personal talent also amazed Samad Vurgun, who wrote the drama "Farhad and Shirin" under the 

influence of our great classic poem "Khosrov and Shirin", and the language of the work is very 

polished, colorful and figurative. The analysis shows that the phonetic, lexical, morphological, 

semantic dialectisms manifested in most dialects of the Azerbaijani language are also observed in 

the language of verse drama, and the article analyzes the linguistic nature of all this. 

 

 

 

NİZAMİ GƏNCƏVİ İRSİNDƏKİ BƏDİİ YARADICILIQ NÜMUNƏLƏRİNDƏN 

İSTIFADƏ ETMƏKLƏ MƏKTƏBLİLƏRDƏ HƏYATİ BACARIQLARIN 

FORMALAŞDIRILMASI YOLLARI 
 

Rəsulova Ayşən 

Gəncə Dövlət Universitetinin doktorantı 

ayshan.rasulova@mail.ru 
 

Xülasə: Məqalə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi irsindəki bədii yaradıcılıq 

imkanlarından bəhs edir. Məqalədə göstərilir ki, Nizaminin “Xəmsə”sinə daxil olan “Xosrov və 

Şirin”, “Yeddi gözəl” kimi əsərlərində Azərbaycan musiqisinin təsviri sənətlə vəhdətdə 

götürülməsinə böyük ustalıqla yanaşılmış və bu vəhdətin emosional təsir gücünün poetik ifadəsi 

verilmişdir. Məqalədə “Xosrov və Şirin” poemasında Azərbaycan muğamlarının estetik-bədii 

dəyəri, tərbiyəvi əhəmiyyəti, yaranma tarixi ilə bağlı məlumatların, “Yeddi gözəl” əsərində 

rənglərə olan səmimi münasibətin, estetik-bədii zövqün poetik üslubla verilməsi məktəblilərin 

bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması ilə yanaşı, onların həyati bacarıqlarının 

aşkara çıxarılaraq inkişaf etdirilməsinə öz dinamik təsirini göstərməsi kimi təhlil edilir.  
 

Açar sözlər: dahi şair, bədii yaradıcılıq, estetik dəyərlər, həyati bacarıqlar, 

şəxsiyyətyönümlü inkişaf 

Keywords:  genius poet, artistic creativity, aesthetic values, life skills, personality-oriented 

development 

Ключевые слова: гениальный поэт, художественное творчество, эстетические 

ценности, жизненные навыки, развитие личности 
 

Azərbaycanın dahi şairi və mütəfəkkiri, böyük filosofu olan Nizami Gəncəvi öz “Xəmsə”si 

ilə dünya poeziyasının ən uca zirvəsində dayanır. Nizami Gəncəvi öz əsərlərində zəngin bədii 

yaradıcılıq nümunələrini təsvir etməklə oxucuların, o cümlədən məktəblilərin estetik-bədii 

zövqlərinin formalaşdırılması ilə yanaşı, elmi dünyagörüşlərinin və intellektual səviyyələrinin 

yüksəldilməsinə, bir növ, istiqamət vermiş olur. Nizaminin zəngin irsində, yəni beş poemanı 

özündə birləşdirən “Xəmsə”sində musiqi ilə təsviri incəsənətin vəhdətdə götürülməsini xüsusilə 

qeyd etmək lazım gəlir. Şair “Xosrov və Şirin” poemasında Azərbaycan muğam dəstgah və 

şöbələrinin, güşə və təsniflərinin estetik məna çalarlarını, eləcə də onların adlarındakı etimoloji 

mənaların şərhini verməsi məktəblilərin bir sıra həyati bacarıqlarının formalaşmasına öz təsirini 
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göstərir. “Xosrov və Şirin” poemasında Xosrovun eyş-işrət məclisinə dəvət edilən iki böyük 

muğam ifaçısı ayrı-ayrı xalq çalğı alətlərində bir sıra muğam və onun güşələrini, eləcə də muğam 

təsniflərini xüsusi ustalıqla, məharətlə ifa edirlər. Məclisə dəvət edilən dövrün görkəmli 

sənətkarlarından biri sayılan Nikisanın ifa etdiyi hər bir muğam nümunəsinə həmin dövrün daha 

bir görkəmli ifaçısı Barbədin isə digər muğam nümunəsi ilə cavab verməsi və beləliklə, onların 

həm də muxtəlif xalq çalğı alətlərində ifa edərək həzin, lirik nəğmələr oxuması möhtəşəm 

muğam yarışını xatırladır. Bu məclisdə görkəmli sənətkarlar tərəfindən səsləndirilən saz, ud, 

setar, çeğane, ərğanun, ney, şeypur, cəng, barbət kimi musiqi alətlərinin ifasından yaranan estetik 

gözəlliklərin təbliğ olunması məktəbliləri həmin alətlərlə tanış olmaları üçün əgər bir tərəfdən 

zəmin yaradırsa, digər tərəfdən bu tanışlıq zamanı onların ifa tərzinə maraq göstərmələri, habelə 

bu zaman muğam sənətinə meyil etmələri, muğam ifaçılığı üçün bir sıra bacarıqlara yiyələnmək 

istəmələri onların hərtərəfli inkişafının təmin edilməsinə öz təsirini göstərmiş olur. Başqa sözlə 

desək, məktəblilərin Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında təsvir olunan muğam sənəti ilə yaxından 

tanış olmaları onlarda bir sıra həyati bacarıqların aşkara çıxarılmasına öz təsirini göstərmiş olur. 

“Xosrov və Şirin” əsərində Nizami Gəncəvinin təqdim etdiyi muğam nümunələrinin bir qismi 

əvəzsiz tərbiyə məktəbi kimi təqdim olunur və bu nümunələrin estetik-bədii dəyərləri ilə yanaşı, 

onların emosional təsir gücü və yaranma tarixi ilə bağlı informasiyalar da öz əksini tapır. Hansı 

ki, belə emosional təsirlər, estetik-bədii dəyərlər, muğamların şöbə və güşələrinin meydana 

gəlməsi ilə bağlı tarixi məlumatlar şagirdlərdə yeni bacarıqların yaranmasına bu və ya digər 

dərəcədə öz təsirini göstərmiş olur.  

Nizami Gəncəvi əvəzsiz tərbiyə məktəbi olan muğamlarımızın bədii-estetik dəyərini 

qiymətləndirməklə yanaşı, onların yaranma tarixi, emosional təsir gücü, hər hansı şöbə və 

guşənin meydana gəlməsini müəyyən tarixi hadisələrlə əlaqələndirərək yazır: 

 

“Kini-Səyavuş”a vuranda barmaq,  

Səyavuş qanıyla dolurdu qulaq. 

 

Burada Nizami əgər bir tərəfdən muğamların dinləyicidə yaratdığı məhəbbət və gözəllik 

hissi ilə yanaşı, qoçaqlıq, qəhrəmanlıq, igidlik, qələbə əzmi, mübarizlik kimi əxlaqi 

keyfiyyətlərin doğurmasını göstərirsə, ikinci bir tərəfdən fars-tacik ədəbiyyatının görkəmli şairi 

Əbülqasım Firdovsinin “Şahnamə”sindəki bir tarixi hadisəni yada salır. Səyavuş “Şahnamə”dəki 

əsas surətlərdən birinin adıdır. O, İran padşahı Keykavusun oğludur. Turan padşahı Əfrasiyab 

Səyavuşun başını vurdurur, Keykavus isə oğlunun qisasını almaq üçün əfsanəvi Rüstəm Zal ilə 

birləşib Əfrasiyaba “Kini-Səyavuş” deyə müharibə elan edir. Deməli, Nizamiyə görə, hər bir 

muğam şöbəsini dinləyərək onun bədii ricətlərindən zövq almaqla yanaşı, nümunənin həyat 

hadisələri ilə bağlı olan tarixi və fəlsəfi mahiyyətini də dərindən dərk etmək lazım gəlir (12, səh. 

14). Muğamın bu parçasını səsləndirərkən Əfrasiyabın Siyavuşla savaşını özündə əks etdirən 

təsviri sənət nümunəsinin nümayiş etdirilməsi çox faydalıdır. Çünki muğamın bu parçasını 

dinləyən şagirdlər tərəfindən bu tarixi hadisənin bədii şəkildə mənimsənilməsinə, təsviri sənət 

nümunəsinin yadda qalmasına şərait yaratmış olur. Şagirdlərdə isə belə poetik səhnənin 

yaradılması ilə bağlı bacarıqlar baş qaldırır.  

Nizamiyə qədər heç bir yazılı ədəbiyyatda sənətkarların (yaxud instrumental  ifaçıların) 

duet və trio şəklində ifası barədə məlumat verilmir. Lakin Nizami Nikisa ilə Barbədin cəngdə və 

simli musiqi aləti olan barbətlə birlikdə ifa etdikləri nəğmələrə qiymət verərkən ona füsunkar 

rəsm əsərlərini yaradan ünsürlər kimi baxır.  

O məclisdə işrət başlayan zaman, 

Çaldılar cəng ilə bərbəti haman. 
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Bərbətlə cəng səsi axıb müxtəsər, 

Tük ilə rəng kimi birləşmişdilər. 

Burada şair musiqi əsərinin yaranmasi ilə rəsm əsərlərinin hasil olmasını müqayisə etməklə 

yanaşı, ilk dəfə olaraq duet şəklində çalınan musiqi alətləri haqqında məlumat verir (10, səh. 

201). Nizaminin belə yanaşmaları onun bənzərsiz poetik fikirlərindən doğan məntiqi 

mühakimələr kimi dəyərləndirilməlidir. Çünki Nizaminin belə bənzərsiz məntiqi mühakimələri 

içərisində musiqi nümunələri ilə təsviri sənət nümunələrinin vəhdətindən doğan güclü estetik 

dəyərlər dinləyicidə estetik bədii zövqün yaratdığı mədəni istirahətlə yanaşı, yüksək dərketmə 

səviyyəsi də yaratmış olur. Nizami Gəncəvi “Xosrov və Şirin” əsərində Novruzun gəlişini, onun 

gözəlliklərini təsviri sənət nümunəsi kimi yada salır. Çünki Nizami yaradıcılığında Novruz 

bayramının gəlişi münasibətilə təbiətin yaratdığı gözəlliklər görkəmli rəssamın fırçasından çıxan 

qeyri-adi gözəlliklər kimi təşbeh edilir. “Xosrov və Şirin”dəki iki misraya diqqət etsək, fikrimizi 

daha aydın şərh edə bilərik:  

“Sazi Novruz”u çalınan zaman, 

Tale də edərdi o günü bayram - 

misralarında təsvir edilən “Sazi-Novruz”u bu gün də muğam ifaçılarından eşitmək 

mümkündür. “Sazi-Novruz” muğam şöbəsidir. O, muğam ifası zamanı “bərdaşt” (giriş 

melodiyası) rolunu oynayır. Burada başqa bir məna çaları da diqqəti cəlb edir. Nizaminin işarə 

etdiyi bu çalar muğamı estetik tərbiyə hüdudundan çıxarıb daha geniş bir aspektə yüksəldir. Belə 

ki, “Novruz” sözünün mənasında müsəlmanların baharın gəlişi münasibətilə bayram etdiyi günə 

işarə olunur. Bu gün də bütün müsəlman xalqı Novruz bayramı keçirir. Şairin dediyi kimi, “Sazi-

Novruz” muğamı çalınan zaman əgər müsəlman xalqı bayram edirsə, demək, bu təbir onu estetik-

bədii tərbiyə hüdudundan çıxarıb ümumbəşəri bir səviyyəyə qaldırır. Burada estetik zövq, bədii 

ricətlə yanaşı, vətənpərvərlik, beynəlmiləlçilik, dostluq, yoldaşlıq, qardaşlıq, səmimiyyət, ətraf 

mühitə münasibət, səliqəlilik, təmizlik kimi mənəvi-əxlaqi normalar bir vəhdət təşkil edir (10, 

səh. 196). Təlim prosesində belə təsvirlərin rəsm əsəri vasitəsilə göstərilməsi və həmin muğam 

parçasının səsləndirilməsi, yaxud ifası zamanı müvafiq müqayisələrin aparılması Nizami 

Gəncəvinin Novruz bayramına olan münasibətini musiqi və təsviri sənətin vəhdətindən yaranan 

estetik gözəlliklər şəklində müşahidə etmək, duymaq, qavramaq, qiyməktləndirmək və bu 

prosesdə müəyyən bacarıqlara yiyələnmək mümkündür. Nizaminin musiqi melodiyaları ilə təsviri 

sənət əsərlərinin rəng çalarlarını vəhdətdə ifadə etməsini “Yeddi gözəl” əsərində də görmək olur. 

Şaha hədiyyə edilən yeddi gözəlin hər biri üçün qəsrin tikilməsi və hər bir qəsrin göy qübbəsinin 

bir rənginə uyğun rəngdə boyanması Nizaminin rənglərə olan dialektik cəhətdən əsaslandırılmış 

məntiqi mühakimələrindən biri kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki şənbə günü qara rəngə 

boyanmış günbəzə gedərək şahın görüşdüyü gözəlin əyninə geyindiyi paltarın rəngi də qara təsvir 

olunur. Həzin musiqi sədaları altında onun söylədiyi nağılın mahiyyətində də həmin rəngin 

məcazi mənaları öz əksini tapır. Türkünaz adlı bu gözəlin bu rəngin fonunda nağıl söyləməsi, 

yəni öz ölkəsinin milli koloritinə uyğun olan folklor nümunəsini səsləndirməsi Nizaminin estetik 

dünyasının gözəlliyindən xəbər verirsə və eyni zamanda bu gözəllik onun fəlsəfi görüşlərinin 

zənginliyinin poetik ifadəsi kimi oxucunun mənəvi dünyasında canlanır.  Rum gözəlinin sarı 

günbəzdə istirahət etməsi şahın sarı rəngə olan estetik hisslərindən nəşət edən gözəlin simasını 

təsvir edən Nizami burada da təsviri sənətin bədii qüdrətini, poetin təcəssümünü ifadə etmiş olur.  

Hökmdarın düşənbə günü yaşıl günbəzə gedərək yaşıl paltar geyinərək bəzənmiş və musiqiyə 

hədsiz məhəbbəti olan gözəlin qonağı olması Nizaminin estetik dünyagörüşünün qeyri-adi bədii 

təsvirlərindən biri kimi qiymətləndirilir. Qırmızı günbəzdə dincələn Nəsrinnüş adlı gözəlin öz 

xalqına məxsus maraqlı bir nağılı nəql etməsi və onun danışığındakı estetik bədii təsvirlərin 

musiqi sədası qədər gözəl olmasını Nizami sözün bədii qüdrəti ilə oxucuya çatdırır. Çərşənbə 
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günü füruzə rəngli günbəzə gedərək həmin rəngdə qiyafə geyinmiş gözəllə, pərşənbə günü səndəl 

rəngində paltar geyinən gözəllə, cümə günü ağ rəngli günbəzə gedərək ağ rəngli paltar geyinən 

gözəllə görüşən şahın rənglərə olan münasibətini musiqi ilə müqayisə edən şairin poetik 

fəlsəfəsindəki belə yanaşmalar onun musiqiyə və təsviri incəsənətə olan hədsiz məhəbbətinin 

təzahürü kimi qiymətləndirmək lazım gəlir. Belə rənglər dünyasından, poetik fikirləri əxz edən 

musiqi və təsviri sənət nümunələrindən zövq alan şagirdlərdə bir sıra zəruri həyati bacarıqlara 

yiyələnmək istəkləri baş qaldırır. Məhz ona görə Nizaminin yaradıcılığını tədris edərkən 

müəllimin böyük şairin musiqi və təsviri sənətə olan səmimi münasibətini öz məntiqi 

mühakiməsi və poeziyanın dili ilə təqdim etməsi məktəblilərin estetik-bədii zövqlərinin inkişaf 

etdirilməsi ilə yanaşı,  onların həyati bacarıqlarının formalaşdırılmasına öz dinamik təsirini 

göstərmiş olur.  

Nəticə etibarilə qeyd edə bilərik ki, Nizami Gəncəvi irsində mövcud olan bədii yaradıcılıq 

nümunələrindən istifadə edən məktəblilərin estetik-bədii zövqlərinin formalaşdırılması ilə yanaşı, 

onların elmi dünyagörüşlərini, intellektual səviyyələrini yüksəldir, şəxsiyyətyönümlü inkişafı 

üçün zəmin yaranmış olur.  
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Rasulova Ayshen 

Summary 
 

The article deals with the possibilities of artistic creativity in the legacy of the great 

Azerbaijani poet Nizami Ganjavi. In the article the author shows  that in the works "Khosrov and 

Shirin" "Seven beauties" which included  Nizami's  "Khamsa", the integration of Azerbaijani 
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music with fine arts is skillfully approached and the  poetic expression of the emotional impact of 

this unity is given. In the article the information about the aesthetic and artistic value, educational 

significance, the origin history of Azerbaijani mughams, in the poem of  "Khosrov and Shirin" 

and the sincere attitude to colors , aesthetic and artistic taste in a poetic style, along with the 

formation of students' artistic creativity in the work "Seven beauties", is analyzed as having a 

dynamic effect on the development of their skills by revealing them. 

 

Расулова Айшен 

Резюме 
 

В статье рассматриваeтся возможности художественного творчества в наследии 

великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. В статье показано, что произведения 

Низами, такие как «Хосров и Ширин» и «Семь красавиц», включенные в «Хамсу», умело 

подошли к интеграции азербайджанской музыки с изобразительным искусством и дали 

поэтическое выражение эмоционального воздействия этого единства. В статье «Хосров и 

Ширин» представлена информация об эстетической и художественной ценности, 

просветительской значимости, истории азербайджанских мугамов, искреннем отношении 

к цветам в произведении «Семь красавиц», эстетическом и художественном вкусе в 

поэтическом стиле, а также формировании Художественное творчество студентов 

анализируется как оказывающее динамическое влияние и развитие навыков. 

 

  

  

ГАРМОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ЕДИНСТВЕ С МАТЕРИАЛЬНЫМ 

МИРОМ 

 

(по произведениям Низами Гянджеви) 

Байрамова Зияфат Вилаят кызы, Ахмедова Гамида Мазахир кызы 

ziyafet@bk.ru 
 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanın dahi mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında 

şəxsiyyətin ahəngdar inkişafı məsələlərindən bəhs edilir. İnsanın formalaşmasına təsir edən 

amillər sırasından  teleqoniya, teologiya, ezoterika, kvant fizikası və s.  elmi konsepsiyaların, 

maddi dünyada  insanın mahiyyəti rakusundan araşdırmalar nəticəsində fikirlərimizi təqdim 

etmişik. 
 

Açar sözlər: şəxsiyyət, ezoterika, Nizami Gəncəvi, dahi, harmoniya. 

Ключевые слова: личность, эзотерика, Низами Гянджеви, гений, гармония 

Key words: personality, esoterics, Nizami Ganjavi, genius, harmony 
  

Наследие Низами Гянджеви - неисчерпаемая кладезь сокровищницы великих идей и 

концепций. Его произведения обогащают не только культуру и науку Азербайджана, но и 

всего человечества.  

Самая длинная и долгая дорога  формирования личности для Низами - это покорение 

той вершины человечности, где воссоединяются две ветви единого: познание человеком 

Творца и познание самого себя. 

Познай себя, познать себя стремись,— 

Таким стремленьем отчеканишь мысль. 

Пророк учил, что правая дорога — 

mailto:ziyafet@bk.ru
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Познанье жизни и познанье бога. 

Творчеству великого гения обращались многие выдающиеся умы человечества. Из 

его сокровищницы знаний черпали представители многих поколений, народов.  Обращаясь 

к произведениям Низами, в обязательном порядке насыщаешься богатством духа гения. 

Ведь в его произведениях затронуты не теряющие своей актуальности моменты 

сосуществования человека с материальным миром, ключевые моменты гармонии со 

Вселенной. Трактуя о  сотворении земной жизни, поэт ссылается конкретно на события, 

происходящие во всем целом материальном мире: 

Когда на небесах любви возникла сила, 

Она для бытия нам Землю сотворила.  (2 , 110) 

Низами смог достичь совершенства духа, где миры миров оказались под влиянием 

силы великого слова. Его считают преемником Х.Ширвани. Сам же Гянджеви, 

одухотворенный творчеством Х.Ширвани принимал его своим наставником. Несмотря на 

то, что Х.Ширвани считался наставником великого гения, Низами превзошел своего 

устада. Жалуясь на несправедливость мира и низкую духовность в материальном мире, 

Х.Ширвани писал : 

Один твердил: Иди хвали царей! 

Другой: воспой прославленных людей! 

Но без движенья я в своем углу 

Сидел на голом земляном полу. 

Когда же доводилось голодать, 

Презренных приходилось восхвалять… 

У низких духом я бывал в руках. (1, с.272) 

На такой пессимистический настрой души, Низами словно бросает вызов. Он же 

превзошел своего наставника. Он более целеустремленный, его могущественный дух 

никому не сломать! Он пишет: 

Неимущий, но счастливый, неспроста слыву поэтом, 

Пусть иной владеет миром, я свободен в мире этом. 

Только истине привержен, строки мечу высшей пробой, 

Не боюсь крушенья мира, ибо сам я - мир особый. 

Если люди, погибая, обратятся к жизни тленной, 

Если мир, крушась и рушась, припадет с мольбой к вселенной, 

Я мольбою не унижусь, пусть слепая смерть грозится, 

Пусть идет беда любая, воин - я, готов сразиться. (4, 37) 

Хотя эти гении соратники, представители одной эпохи, в строках Низами мы 

чувствуем бойцовскую силу, которая направлена на искоренение зла и несправедливости в 

людском мире. Во всех произведениях Низами красной нитью проходит вечная борьба 

добра и зла, света и тьмы. Вечная борьба идеологий - это и есть та сама  сущность миров, 

где в самом хаосе сотворения он сумел показать красоту существования бытия.  

По мнению великого гения в основе сущности миров и всех взаимоотношений лежит 

самое главное – любовь. Ученые, представители различных сфер науки, по-своему 

стараются истолковать подобного рода понятия. В произведении «Хосров и Ширин» поэт 

трактует так: 

Любовь – михраб ветров, к зениту вознесенных, 

И смерть иссушит мир без вод страны влюбленных. 

Известно, что «михраб» - это то направление в божественном храме (мечети), куда 

повернувшись лицом, верующие исполняют определенные ритуалы, молитвы, намаз. В 
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своем толковании Низами конкретно указывает, что путь к Творцу лежит через 

абсолютную любовь, о чем еще в свое время говорили современники Сократа. По мнению 

философов античности - абсолютная любовь вечная, так как обращена к Творцу: 

Все ложь, одна любовь – указ беспрекословный . 

И в мире все игра, что вне игры любовной. 

Когда бы без любви была душа миров,- 

Кого бы зрел живым сей круголетний кров? 

Иногда в своих научных трудах ученые – исследователи рассматривают понятие 

«любовь», как всемирное тяготение, иногда ту энергию, которую невозможно получить 

при земных условиях, и которая движет нашей плотью – душа. Принимая во внимание все 

усилия исследователей, высказать свое субъективное мнение, что именно под тяготением, 

под тем, что объединяет все земное и космическое, поэт подразумевал элемент – эфир. Это 

тот элемент, который заполняет все пустоты как в молекуле вещества, так и в просторах 

Вселенной. 

И в веществах во всех – а можно ли их счесть? 

Стремленье страстное к сосредоточью есть. 

Именно, повторяющаяся закономерность в хаосе материального мира есть 

свидетельство тому, что мир материальный, бытие управляется из одного центра.  Каждый 

раз, утверждая необходимость гармонии человека с материальным миром, Низами 

цитирует о зловещих преднамерениях людей власти. И, в конце концов преднарекает 

будущее – страшное, в котором даже пещчинки из пустынь будут привлечены к Суду 

страшного дня. В произведении «Хосров и Ширин» в главе «О свойстве мира» он 

призывает человека разумно обращаться с тем, что его окружает, что создано для его 

благополучия от Творца (2,70). И подводя итог, приводит нас к умозаключению: 

Если с добрым дружить, тот добрый нам выпадет час; 

И поможет нам друг, и все нужное будет у нас. 

Во всех произведениях великого Низами яркий акцент ставится на формирование 

духовных человеческих ценностей в людском мире. Именно по его мнению духовность, 

восприятие человека, как личности на высшем уровне, сделает мир более стабильным и 

благоразумным. Опережая столетия, он повествует о страшном будущем человечества, о 

дискриминации человечности и ценностей накопленных тысячилетиями. Он по – своему 

предвещает страшный Судный День, указывая на важные признаки Дня. Он задается 

вопросом, который страшит человечество: 

Где ж теперь человечность? Ужель удалилась навек? 

Человека любого, страшится любой человек. 

Где ж познанье то, познание то, что в сердцах человечьих блистало? 

Человеческих свойств в человеке давно уже не стало.  

Из его строк можно сделать глубинные выводы: деградация личности человека 

достигнет тех уделов, когда может произойти необратимое. 

 В произведениях Низами, затрагивая вопросы гармоничного развития, научные идеи 

великого гения интегрируются в такие области науки как телегония, теология, эзотерика и 

т.д. Само название поэмы – Семь красавиц таит в себе многое и не разгаданное. Число 7- 

не магическое число. Согласно эзотерическому понятию число 7 относят к свойственному 

и качественному в материальном мире. Если 7 сводить к теологическим понятиям, то у 

всей Вселенной имеется один хребет, подобный человеческому позвоночнику, а на нем 

будто нанизаны уровни бытия -  мандалы. Наша вселенная расположена на четвертом 

уровне – то есть на четвертой  мандале. Это средний показательный уровень трехмерного 
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материального мира, где Земля вращаясь вокруг своей оси и Солнца, и еще вместе со всей 

вселенной нашей вращается по мандале четвертого уровня. И все эти процессы, 

взаимодействуя между собой, влияют на все происходящее вокруг нас. 

Затрагивая вопросы телегонии,  в этом произведении Низами резко и четко 

выступает против доминирующего в его эпоху генетического фактора. Вот, что он 

изъясняет в главе «Начало повествования о Бахраме»: 

Таково потомство шахов. Перлом заблистать 

Может шахский сын – и камнем тусклым может стать. 

Но во всем отцу подобен сын, и не всегда  

И жемчужину рождает камень иногда. (2,371) 

Что имел ввиду поэт, когда резко отклонял концепцию генетического фактора, 

влияющего на формирование личности? Пока трудно ответить на этот вопрос. Ведь мы 

анализируем его произведения в переводе с фарси. Невольно вспоминаются слова 

К.Маркса: «Даже самый чистый перевод, похож на розу под стеклом, где видишь красоту, 

а запах чувствовать не удается». 

Другой эзотерический подход Низами мы видим, когда он повествует о рождении 

царевича Бахрама.  

И увидели величье, славный путь побед, 

Лучезарный свет в тумане предстоящих лет. 

Пламенем тогда в созвездье Рыбы Муштари, 

А Зухра горела справа под лучом зари. 

… Утарид блеснул под утро в знаке близницов, 

А Кейвал от водолея отогнал врагов. 

…Со счастливым гороскопом, что описан вам  

При благоприятных звездах родился Бахрам. 

Это лишь маленький отрывок из произведения, где с большой точностью поэт 

показывает последовательность расположения небесных светил в минуты рождения 

Бахрама. И, по этому астрономическому расположению планет он делает выводы о 

дальнейшей жизни героя, опираясь на эзотерические знания. Очень красиво преподносит 

Низами коронование Бахрама, указывая на точную дату месяца: 

Видели, что трон Бахрама был в созвездии Льва, 

Совершались предсказания давнего слова… 

Из этого можно сделать вывод, что приблизительно с 23 июля по 21 августа прошло 

коронование «Шаха Великого». В своей философской концепции Низами довольно часто 

подтверждает единство человека со Вселенной, представляет человека, как микрочастицу 

всего бытия. Во взаимодействии с материальным миром предначертана вся сущность и 

жизнь венца природы – Человека. Все бытие рассматривается как единое целое и 

пренебрегая чем-то человек, обратно получает тот же негатив.  

Разве доброе и злое людям от светил? 

Сами звезды под влиянием злых и добрых сил. 

Творчесвто Низами неисчерпаемо. Когда загружаешься в сокровищницу его мыслей, 

испытываешь великое блаженство, удивляешься тому, что в земных условиях можно 

прикоснуться к сверхразуму. Это творчество божественно. Оно берет начало от Зем-зем,  и 

от Ковсера дарует блаженство каждому, кто соприкасается с этим чудом. 
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ГАРМОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ЕДИНСТВЕ С 

МАТЕРИАЛЬНЫМ МИРОМ 

(по произведениям Низами Гянджеви) 
 

Байрамова Зияфат Вилаят кызы, Ахмедова Гамида Мазахир кызы 

Резюме 
 

В статье рассматриваются вопросы гармоничного развития личности в творчестве 

Великого сына Азербайджана Низами Гянджеви. Исследуются факторы,  влияющие на 

формирование человека с точки зрения определенных научных концепций в области  

телегонии, теологии, эзотерики, квантовой физики и т. д.  Дается определение сущности 

человека в мерках материального мира. 

 

HARMONIC DEVELOPMENT PERSONALITIES IN UNITY WITH THE 

MATERIAL WORLD 

(based on the works of Nizami Ganjavi) 
 

Bayramova Ziyafat Vilayat, Akhmedova Hamida Mazahir 

Summary  

The article deals with the issues of harmonious development of personality in the work of 

the Great Son of Azerbaijan Nizami Ganjavi. The factors influencing the formation of a person 

are investigated from the point of view of certain scientific concepts in the field of telegony, 

theology, esoterics, quantum physics, etc. The definition of the essence of a person in terms of 

the material world is given. 

 

 

 

 

RESEARCH OF MUSIC IN KHAMSA (BASED ON MATERIALS OF CHOSRAU AND 

SHIRIN POEM OF NIZAMI GANJAVI) 
 

Rosemarie Kuper 
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Dresden, Germany 
 

Key words: Chosraw and Shirin, love duet, earthly and heavenly music 

Ключевые слова: Хосрoв и Ширин, любовный дуэт, земная и небесная музыка. 
 

For me, as a storyteller, Nizami’s Seven Princesses were the very first of his works I 

discovered, and I was immediately enthusiastic about these wonderful stories. That is why 

Nizami’s complete works attracted my interest more and more. 

It was especially because of the German translations mainly by Professor Johann 

Christoph Bürgel and his profound studies on Nizami I began to deal more intensively with the 

works of this great poet from Ganja. 

How amazing it was for me to learn about the great influence of Platonic philosophy on 

Nizami’s thinking, specially his ideas about music, so described in Bürgel’s epilogue to his 

edition of the Book of Alexander (Iskendername). 

https://nemaloknig.net/read-187044/?page=37
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This encouraged me to reread the romance Chosrau and Shirin, where music plays an 

outstanding role. In connection with the question of the special meaning of music within this 

work, a new facet will also open up in the understanding of the fascinating figure of the Shirin. 

Shirin, on the one hand, is a lively, personable woman, inspired, as Bürgel says, by 

Nizami’s autobiographical experience. But, on the other, isn’t she acting in a downright 

unnerving way against herself and her lover? Is it because of „her“fe min ine  dignity, or 

because of „her“ right to a legal, religious marriage, or because of „her“ principles, that she 

behaves like that? 

Coming to he climax of the romance, let me focus on the role of music in that scene: the 

rendezvous of Chosrau and Shirin in front of the tents of Chosrau’s hunting camp. This scene is 

preceded by the dispute of the two, which took place in front of Shirin’s near by mountain castle 

the evening before. The change of mood from this fervent dispute to the reconciled tone of the 

„love talk“ given next evening is made possible by the staging of a concert between the lovers 

and with two singing voices, accompanied by harp and barbiton. Music brings the opponents 

down to a reasonable understanding. Through music in its different keys, the lovers express their 

emotions in a way that mitigates their aggression and leads them to mutual respect. Shirin 

shows that she is ashamed of her outburst of anger; Chosrau shows remorse for his previous 

relationships to Maryam and Shakkar. 

Then suddenly, when Chosrau closed their love duet with the admission of his absolute 

love and devotion for his beloved, Shirin gave a sigh. Here begins the second part of the 

meaningful scene. Because at that moment when all of Shirin’s tension is released in a sigh, 

which also causes a sigh in Chosrau, the music of the artists has reached its magical healing 

effect, and is about to continue sounding on a new level. The consonance of the lovers‘sighs is a 

sign of harmony of their hearts. 

Shirin stepped from behind the curtain and threw herself down to the king’s feet. And 

when the king lifted her up to him and gave his marriage vow to her, this is where the mystical 

climax occurs, a cathartic moment as I say. For contrary to their original intention, the lovers 

persisted in abstinence until their official wedding day. Reconciled through earthly music, they 

experienced a state of desirelessness in the heavenly harmony of their hearts. 

To say it in Nizami’s words: „Their hearts fell into such a blissful frenzy, that all their 

desires slipped away. The unusual and delicious foretaste made them forget their desire.“ 

In conclusion I would like to say that it was important to Niza- mi, in the dramatic 

intensification of the plot as well as in characte- rizing the two lovers, to show that the harmony 

of their hearts came in harmony with the cosmic order. This would be the ideal condition of love 

and marriage for all human beings. 

The particular design of the scene indicates the influence of Platonic thinking on Nizami. 

That means that he reveals himself already in the epic of Chosrau and Shirin as a conoisseur and 

defender of Platonic ideas, as he later explains explicitly in the Isken- dername. There (432-

435)Plato appears as a kind of researcher who derives the keys of earthly, that is man-made 

music, from the hea- venly sounds of the music of the spheres, as Pythagoras had already 

assumed. Plato invents an instrument and plays on it in different keys, which he has recognized 

are related to the cosmic proportions. In this respect, music can bring the soul into harmony with 

the order of the cosmos. 

Let me end with the paradox on, that Shirin and Chosrau, conducted by music became 

music themselves, which Nizami expressed by the beautiful verse: The sound of their kisses, 

sweater than honey, let Time forget her organ sound. 
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Summary 

In Nizami’s Chamsa, looks on the special function of music in his epic of Chosraw and 

Shirin. It considers the magic of music in the ‘love duet’ of the two protagonists showing how 

the magic of music in this scene is used in preparation for the event of the couple’s mystical 

union. Earthly sounds, used sensitively, can lead to heavenly harmony. Here Nizami, inspired 

by Plato’s and Ptolemy’s thoughts, lends Shirin the leading role and presents her according to 

his image of women as predestined to lead men to this celestial dimension. 

 

 Резюме  

Низами, рассматривает особую функцию музыки в его эпосе о Хосров и Ширин. 

В нем рассматривается магия музыки в «любовном дуэте» двух главных героев, 

показывается, как магия музыки в этой сцене используется для подготовки к событию 

мистического союза пары. Земные звуки, чутко использованные, могут привести к 

небесной гармонии. Здесь Низами, вдохновленный мыслями Платона и Птолемея, отводит 

Ширин главную роль и представляет ее в соответствии со своим образом женщины, которой 

предопределено вести мужчин в это небесное измерение. 
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “LEYLİ VƏ MƏCNUN”  POEMASINDA MÜHİT 

TƏRBİYƏNİN SİMVOLU KİMİ 
 

Məmmədova Vəfa Oktay qızı  

Gəncə Dövlət Universiteti, 

“Təhsilin pedaqogikası və metodikası” kafedrası 

Vafa19731213@gmail.com. 
 

                                         Eşq ilə düzəltdim mən bu dastanı, 

                                        Doldurdum səsilə eşqin dünyanı! 

 

                                                            Nizami Gəncəvi 

  Xülasə: Dünya şöhrətli şair Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sinin üçüncü poeması olan "Leyli 

və Məcnun" poemasında dövrün məhəbbətlə dolu geniş bədii mənzərəsini yaratmışdır. “Leyli və 

Məcnun” poeması aşiqanə bir əsərdir. 

 “Leyli və Məcnun” poemasında şair zalımları pisləmiş, məzlumları zülmə qarşı 

mübarizəyə çağırmış, gah etiraz, gah da nəsihət yolu ilə hökmdarları zülmdən əl çəkməyə, 

xeyirxahlıq və başqa nəcib insani sifətləri təbliğ etmişdir. Nizami insanları çalışmağa və 

yaratmağa çağırır, zəhməti şərəf və səadətin həqiqi mənbəyi hesab edir. Məqalədə 

tədqiqatçıların poema haqqında təhlilinə xüsusi yer verilmişdir.. 
 

Açar sözlər: şair, poema, məhəbbət, xalq, vətən, ədəbiyyat, əfsanə, qəhrəman,  xəmsə, dağ, 

xəyanət,    

Key words: poet, poem, affection, nation, homeland, literature, legend, hero, hamsa, 

mountain, betrayal 
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“Leyli və Məcnun” poeması aşiqanə bir əsərdir. Bu poemanın süjet motivlərindən 

bəzilərinin hələ çox qədim zamanlardan ərəb şifahi ədəbiyyatında mövcud olması haqqında 

rəvayətlər bizim günlərə qədər gəlib çatmışdır. 

Nizami nədən yazırsa yazsın, özünün demokratik ideyalarını təbliğ etmək, insanların səadət 

və azadlığına çalışmaq kimi nəcib arzusu ilə yazırdı. “Leyli və Məcnun” poemasında şair 

zalımları pisləmiş, məzlumları zülmə qarşı mübarizəyə çağırmış, gah etiraz, gah da nəsihət yolu 

ilə hökmdarları zülmdən əl çəkməyə, xeyirxahlıq və başqa nəcib insani sifətləri təbliğ etmişdir. 

Nizami insanları çalışmağa və yaratmağa çağırır, zəhməti şərəf və səadətin həqiqi mənbəyi hesab 

edir. O, öz oğlu Məhəmmədə nəsihətində elmləri öyrənməyi, insan vicudunu yaxşı bilən bir təbib 

olmağı məsləhət görür. Nizami insanların zülmə, haqsızlığa boyun əyməsini, ürəklərində doğan 

etiraz səslərini boğmağa çalışmasını insanlıq şərəfini ləkələyən alçaqlıq hesab edirdi. Şair 

insanlara bir-birinin əlindən tutmağı, acizlərin, yoxsulların qayğısına qalmağı, xalqın rahatlığı və 

səadəti naminə öz şəxsi səadətini qurban verməyi bir vəzifə kimi xatırladır.  

Nizami öz qəhrəmanları olan qeys ilə Leylini də məhz onun sevdiyi və təbliğ etdiyi nəcib 

insani sifətlərə malik surətlər kimi təsvir etməklə, onları öz oxucusuna sevdirə bilmiş və bu iki 

nakam gənci dünya ədəbiyyatının ölməz bədii surətləri səviyyəsinə yüksəltməyə müvəffəq 

olmuşdur. “Leyli və Məcnun” əsəri məhəbbət dastanıdır. Əsərin qəhrəmanları mühitin rəsmi 

qaydalarına riayət etmədən, öz talelərini, öz həyatlarını, öz arzu və istəkləri əsasında qurmaq 

istəyirlər. Həqiqi və müqəddəs bir məhəbbət bu iki gənci ağır imtahanlar üçün birləşdirir. Onlar 

mövcud mühitə qarşı çıxdıqlarını dərk edir, öz hissələrini, məhəbbətlərini, qarşılıqlı 

münasibətlərini gizlətməyə çalışsalar da, bu mümkün olmur: 

Bu səyin olmadı faydası bir az,  

Günəşi palçıqla qapamaq olmaz! 

Sevgililərin qaranlıq və cəhalət aləminə qarşı müqavimətləri göz yaşları ilə başlayır, göz 

yaşı ilə də bitir. Əlbəttə, bu müqavimət ancaq passiv mübarizə yolu idi. Nizami, inandırıcı bir 

surətdə göstərir ki, Qeys ilə Leylinin arasında yaranan səmimi məhəbbətin faciə ilə 

nəticələnməsində nə onların özləri və nə də bilavasitə valideynləri müqəssirdirlər. Gənclərin hər 

ikisi şüurlu, düşüncəli, sədaqətli, vəfalı, hər ikisi həyatı, şeri, sənəti sevən gənclərdir. Qeysin atası 

və anası mehriban olduqları kimi məhəbbətin qüdrətinə biganə deyillər. Yeganə oğulları olan 

Qeysin səadəti onlar üçün həyati məsələdir. Onlar oğullarını səadətə çatdırmaq üçün əllərindən 

gələni edirlər. Əsərdə Leylinin valideynləri, xüsusilə atası bir qədər sərt, mühafizəkar adamdır. O, 

qızının Qeysə aşiq olduğunu eşitdikdə Leylini məktəbə buraxmır, Məcnunun elçilərinə rədd 

cavabı verir və Nofəlin vasitəçiliyini qəbul etmir. Leylini İbn Səlama ərə verirlər. Nizami 

Leylinin atasını bu qədər qəddar, ürəksiz bir insan kimi qələmə almamış, öz dövrünün, öz 

mühitinin oğlu kimi vermişdir. O, öz qızını böyük bir məhəbbətlə sevir və onun xoşbəxtliyinə 

çalışır. Lakin o dövrün adət-ənənəsi bütün dəhşəti ilə onun yolunu kəsir. Nizami, bu həqiqəti 

Məcnunun atasının Leyliyə elçi gəldiyi səhnədə çox mənalı bir şəkildə vermişdir. Leylinin atası 

Qeysin atasına müraciətlə deyir:                                      

 Nə yaman ərköyün böyümüş oğlun, 

Öz başına gəzir, muğayat olun. 

Dalınca “divanə” söyləyir hər kəs, 

Bizə divanələr tay ola bilməz... [3, 𝑠əℎ. 154; 5, 𝑠əℎ. 68] 
Leylinin atası həmin sözləri bir qədər də kəskin şəkildə Nofələ də söyləyir. O, qanlı 

çarpışmadan qalib çıxmış Məcnunun dostu Nofəlin hər bir təklifini yerinə yetirməyə razıdır. 

Lakin qızını divanəyə verib özünü rüsvay etmək istəmir. Qoca yalvarıb ağlayır. Leylinin atası 

rüsvay olmaqdan qorxur və Nofəldən xahiş edir ki, onun rüsvayçılığına səbəb olmasın. Onun 

yalvarışları qarşısında Nofəl aciz qalır. Həm Nofəl, həm də Məcnun ümidini itirir.  
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Müqəssir kimdir? Nizami təqsiri Leylinin atasında görmür. Müqəssir cəhalətdir, onun 

hakim olduğu mühitdir. O mühit insan kimi düşünən, insan kimi sevən və insan kimi yaşamaq 

arzusunda olan Qeysə Məcnun adı vermişdir. Məcnun bu mühitə sığışmır. O, təkdir. Lakin o, 

təkcə özü haqqında düşünmür: “Dərdə mübtəla olan tək mən deyiləm, hər tərəfə baxsan 

bədbəxtləri görərsən”- deyən Məcnun, öz zəmanəsində insanlığın çıxılmaz vəziyyətinə acıyır.   

N.Gəncəvi öz qəhrəmanının eşqini, səadətini, ağlını, zəkasını, əxlaqını işıqlandırmaq üçün 

zəngin bədii üsullardan istifadə etmişdir. Acı həyat, sonsuz iztirablar Məcnunu bədbinləşdirir. O, 

bu dünyanın ancaq kədər evi olduğunu təsdiq edir. 

Belində yük olan qoca bir eşşək 

Nə qədər ömrü var, əzab çəkəcək. 

Rahat olmayacaq o əziyyətdən, 

Bir ölüm qurtarar onu bu dərddən! [5, 𝑠əℎ. 88] 
Məcnuna görə insanların da taleyi belədir. Şair sübut etmək istəyir ki, “Məcnun” adlanan 

Qeys həqiqətdə divanələr mühitinə düşmüş nadir zəka sahibi olan bir insan idi. Belə bir insan 

həyatdan küsmüşdür. Nizaminin sözü ilə desək, o yaşamağın çətin olduğunu bilərək ölümdən 

nicat axtarırdı. Əsərdə bir neçə maraqlı epizod vardır. Onun səhrada Nofəllə görüşməsi, Nofəlin 

onun halına acıyaraq, mətləbinə çatdıracağını vəd etməsi epizodu bu cəhətdən olduqca 

maraqlıdır. Nofəl Məcnunu yanına aparıb, ona təsəlli verir. O, qılıncı ilə hərb meydanında qələbə 

qazansa da, mövcud qayda-qanunları, adət və ənənələri aradan qaldırmaqda acizlik göstərir. 

Nizaminin ilk dəfə qələmə aldığı bu ölməz dastan dünya ədəbiyyatının ən böyük 

əsərlərindən biri kimi Yaxın Şərq xalqları ədəbiyyatına dərin təsir göstərmişlər. Bu əsərə yazılan 

nəzirələr və ondan edilən iqtibasların sayını düzgün təyin etmək hələlik mümkün olmamışdır.  

Nizaminin bu əsəri ilə Leyli və Məcnun surətləri Şərq xalqlarının poeziyasına və 

müvəffəqiyyətsizliyinə uğramış səmimi məhəbbətin simvolu kimi daxil olmuşdur.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Otuz ildən sonra Ali Baş Komandanımız İ.Əliyevin yürütdüyü 

əvəz olunmaz siyasətlə və şanlı Azərbaycan Ordusunun şücaəti, vətənpərliyi sayəsində işğaldan 

azad edilən torpaqlarımızın yenidən abadlaşdırılmasında, tikilib-qurulmasında dövlətimizə 

yaxından köməklik götərmək hər birimizin vətəndaşlıq borcudur.  

Dahi mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin yazdığı “Leyli və Məcnun” poeması sözün əsl 

mənasında faciədir. Bu əsərdə dahi Nizami təkcə öz baş qəhrəmanları olan Qeys və Leylinin 

deyil, onların yaşadığı cəmiyyətin faciəsini göstərməyə müvəffəq olmuşdur. Belə bir faciəni həm 

Leylinin, həm də Qeysin ata və anaları, həm İbn-Səlam, həm Bağdadlı Salam, həm Zeyd, həm də 

Zeynəb yaşayırlar. Məqalə səkkiz əsrdən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq indi də günün tələbinə 

cavab verməkdədir. Belə ki, ucqar rayonlarda qızların təhsildən uzaqlaşdırılıb, erkən nigaha cəlb 

edilməsi, həmin ailələrdə natamam yaşlı qızların çətinliklərə dözməyərək intihara səbəb olması 

və yaxud da nigahın pozulması və s. bunun bariz nümunəsidir.  

Məqalədə tərbiyə baxımından bu cür ciddi fəsadların qarşısını vaxtında və yerində almaq 

üçün qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi ailə tərbiyəsi, hüquq tərbiyəsi, pedaqoji tərbiyə baxımdan 

əsaslandırılaraq,  bu istiqamətdə  pedaqoqun fəaliyyəti şərh edilir.  

   Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Dahi şairin dünyanın bir çox xalqlarının 

dillərinə tərcümə olunmuş əsərlərinin bədii keyfiyyəti haqqında xüsusi elmi tədqiqat aparmaq və 

monoqrafiyalar yazmaq ədəbiyyatşünaslığımızın qarşısında duran vəzifələrdəndir. Məlum olduğu 

kimi, XIII əsrdən başlayaraq Nizaminin əsərləri özbək, gürcü, alman, fransız, rus, tacik, ukrayna 

və başqa dillərə tərcümə olunmuşdur. Həmin tərcümələr Nizaminin poeziyasının ayrı-ayrı 

pərəstişkarları tərəfindən həyata keçirilmişdir. Beləliklə, axtarışlar və araşdırmalar bir daha sübut 

edir ki, Nizami irsi təkcə onun mənsub olduğu Azərbaycan türkləri üçün deyil, bütün mütərəqqi 

bəşəriyyət üçün qiymətlidir. Buna görə də onlar bir xalqa deyil, bütün bəşəriyyətə məxsus olurlar. 
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Böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, belə cahanşümül dühalardan biri də bizim Gəncəli 

Nizamimizdir” .Cəmiyyətdə uşaqların pedaqoji tərbiyəsi ilə bağlı pedaqoqun praktik köməyi bir 

sıra problemlərin həllində həm nəzəri, həm də praktik biliklər vermək baxımından istiqamətverici 

əhəmiyyət daşıyır. Məqalədə göstərilən fikirlərin, metodların, vasitələrin tətbiqi ilə pedaqoji 

sahədə, praktik fəaliyyətdə uğurlu nəticələr  əldə etmək olar. 

 Aparılmış tədqiqatdan belə bir nəticə əldə edilir ki, burada nəzərdən keçirdiyimiz bütün 

faktlar və materiallar göstərir ki, dünyanın müxtəlif guşələrindəki arxiv, kitabxana, fond, şəxsi 

kolleksiyalarda saxlanılan əlyazmaları içərisində Nizami Gəncəvinin hələ üzə çıxarılmamış 

əlyazmaları var və onlar öz araşdırıcılarını gözləyir. Ədəbiyyatımızda Nizami ənənələrinin 

öyrənilməsi neçə-neçə az tanınan şairimizin bir sıra özünəməxsus sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin 

üzə çıxarılmasına təkan vermişdir. 
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Mammadova Vafa Ogtay 

 Summary 
 

The world famous poet Nizami Ganjavi created a wide artistic picture of that time in his 

poem "Leyli and Majnun", which is the third poem of "Hamsa". The poem "Leili and Majnun" is 

a composition of love. 

In the poem Leyli and Majnun, the poet condemned the oppressors, called on the oppressed 

to fight against oppression and preached to the rulers to refrain from oppression and called for 

kindness and other noble human deeds. Nizami encourages people to work and create, and 

considers hard work a real source of honor and happiness. The article pays special attention to the 

analysis of the poem by researchers.  

 

 

 

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ ÖVLAD TƏRBİYƏSİNƏ DAİR 
 

Əliyeva Lalə Yusif qızı 

Gəncə Dövlət Universiteti 
 

Xülasə: Azərbaycanda orta əsrlərə məxsus ailə tərbiyəsi məsələlərinin öyrənilməsi müasir 

dövrdə də aktuallığını qoruyur. Nizaminin əsərlərində ailə tərbiyəsinin şərtləri, üsul və vasitələri 

haqda xeyli sayda qiymətli fikir və tövsiyyələr mövcuddur. Nizamiyə görə, valideyn öz 

mövqeyindən asılı olmayaraq övladının gözəl gələcəyi üçün daim düşünməli, inkişafı ilə 

maraqlanmalıdır, onun məqsədəyönlü şəkildə böyüməsi üçün əlindən gələni əsirgəməməlidir. 

Allah  sevgisi Nizaminin əsərlərində aparıcıdır, əvvəldən sonadək üstün mövgeyini qoruyub 

saxlayır. Onun üçün tək olan Allahı tanımadan heç bir əxlaqi dəyərlər sistemi yoxdur. Nizami 

Gəncəvinin “Oğlum Məhəmmədə nəsihət”i hər bir valideyn üçün proqram səciyyəli poetik 

mətndir. 
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Məlum olduğu kimi, Nizami yaradıcılığı müsəlman Şərqin bədii-estetik və fəlsəfi fikir 

tarixində  yeni mərhələnin başlanğıcı sayılır. Elmin müxtəlif sahələrində dərin biliyə malik 

olması Nizaminin hərtərəfli təhsil gördüyünə dəlalət edir. Nizami, o dövrdə böyük elm ocağına 

çevrilmiş Gəncədə dəqiq (elmül əbdan) və humanitar (elmül ədyan) elmlərə dərindən 

yiyələnərək, əsrinin ən böyük ensiklopedistlərindən biri oldu. [3]    

Geniş məktəb şəbəkəsinin olmadığı bir şəraitdə orta əsrlər Azərbaycanı dünyanın ən 

görkəmli mütəfəkkirləri ilə bir sırada dayanan Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Məhsəti 

Gəncəvi, Nəsirəddin Tusi, Şeyx Mahmud Şəbüstəri, İmadəddin Nəsimi, Saib Təbrizi kimi 

görkəmli alimlər və sənətkarlar yetirmişdir.Həmin şəxsiyyətləri müəyyən mənada ailə  

tərbiyəsinin yetirməsi hesab etmək olar. Çünki Xaqaninin, Nizaminin, Xətainin, S.Təbrizinin və 

bir çox başqalarının inkişafı və formalaşmasında ailə tərbiyəsinin əsas rol oynadığı məlumdur. 

Belə olduğu halda Azərbaycanda orta əsrlərə məxsus ailə tərbiyəsi məsələlərinin öyrənilməsi 

müasir dövrdə də aktuallığını qoruyur.  

Nizaminin əsərlərində ailə tərbiyəsinin şərtləri, üsul və vasitələri haqda xeyli sayda 

qiymətli fikir və tövsiyyələr mövcuddur. Nizamiyə görə, cəmiyyət üçün faydalı olacaq gənc 

nəslin tərbiyə edilməsi möhkəm bünövrələr üzərində dayanan ailələrdə mümkündür. Nizamidə 

azad sevgi və qarşılıqlı anlaşma məsələsi ailə qurmaq üçün başlanğıcdır. Lakin bu başlanğıcdan 

sonra ikinci tələbə əməl olunmalıdır. Yəni gənclər kəbinkəsmə ayinindən sonra ailə həyatına 

başlamalıdırlar. Nizamiyə görə, kəbinsiz ailə qurmaq düzgün deyil. Çünki bu cür ailə gələcək 

uşaqların tərbiyə işini hərc-mərcliyə gətirib çıxarır, həm də kəbin ailə quran tərəflərin ailəyə 

məsuliyyətini artırır, ər-arvadlıq münasibətlərini rəsmiləşdirir, xalq arasında qadın ləyaqətinin 

qorunmasını təmin edir. [2]   

Nizamiyə görə ailə bir-biri ilə vəhdətdə olan iki əsas məqsəd daşımalıdır: birincisi, ailə 

insanın maddi və mənəvi ehtiyaclarını ödəmək və qarşıya çıxan ictimai və şəxsi vəzifələri 

köməkli surətdə yerinə yetirmək, ikincisi valideynlərin özlərini əbədiyyətə qovuşdurmaq, övlad 

böyüdüb tərbiyə etməkdən ötəridir, həm də ailənin bu iki məqsədi bir çox hallarda çulğaşır və biri 

o birini həyata keçirilməsi üçün zəmin yaradır. 

Ailə qurmaqla əsas məqsədin övlad böyütməkdən ibarət olmasını təsdiq etməklə, Nizami 

yalnız ayrı-ayrı situasiyalarda bədii üslub qanunlarını yerinə yetirməyi nəzərdə tutmurdu. Nizami 

eyni zamanda həmin məqsədin şəxsən tərəfdarı olduğu üçün, o zamankı Azərbaycanda övladın 

ailədə bütün diqqətlərin mərkəzində dayandığını bildiyi üçün həmin məqsədi dönə-dönə nəzərə 

çarpdırırdı. Bu fikrin həqiqətə uyğun olduğunu “Kitabi-Dədə Qorqud” boylarındakı valideynlərin 

övlada münasibətini ifadə edən fikirlər də təsdiq edir.  

Nizamiyə görə, valideyn öz mövqeyindən asılı olmayaraq övladının gözəl gələcəyi üçün 

daim düşünməli, inkişafı ilə maraqlanmalıdır, onun məqsədəyönlü şəkildə böyüməsi üçün yeri 

gəldikdə bütün sərvətindən keçməlidir.  

Oxuduqlarımızın və ya aldığımız tərbiyənin düşüncəmizə təsiri də çox böyükdür. Məsələn, 

kiçik yaşlarından din tərbiyəsi alan və ya bu haqda çox oxuyan insan Allah və axirət haqqında 

düşünür və bunları nəzərə alaraq həyatda həqiqətən də əməllərinə diqqət yetirir. Lakin digər 

insanlarda isə əks hallar baş verir və bunun nəticəsi olaraq cəmiyyətdə mənfi hadisələrlə 

qarşılaşırıq. 

Bu səbəbdən dahi şairin oğlu Məhəmmədə nəsihətləri olduqca ibrətlidir. Məlumdur ki, 

Nizami oğlu Məhəmmədə üç əsərində xitab etmişdir: “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun” və 
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“Yeddi gözəl” poemalarında. Hər yeddi ildən bir - 7, 14, 21 yaşlarında edilən bu müraciətlərlə 

Nizami oğlunu mənən ömrün müxtəlif dövrlərindən keçirməyə, hər yaş mərhələsinə müvafiq ata 

nəsihəti verməyə çalışmışdır. [4]  Bunun özü Nizaminin uşaqlarla bağlı necə həssas mövqe 

tutmasının, onlara hər yaşa görə müvafiq dəyərləri aşılamağı bilməsinin göstəricisidir. 

Nizaminin oğluna nəsihətində əsas məqamın Allaha iman məsələsi olduğunu da qeyd 

etmək vacibdir. Allah  sevgisi Nizaminin əsərlərində aparıcıdır, əvvəldən sonadək üstün 

mövgeyini qoruyub saxlayır. Onun üçün tək olan Allahı tanımadan heç bir əxlaqi dəyərlər sistemi 

yoxdur. İnsan Allahı duyduğu, hiss etdiyi, ona tapındığı qədərincə öz varoluşunun təminatçısı 

salıya bilər. Nizami Gəncəvi oğlu Məhəmmədə nəsihətində yazır:  
 

“Sən Tanrıyla əhdini pozmasan,  

Səni əmin eləyirəm ki, hər şeydən xilas olarsan”.  

 Təsadüfi deyil ki, Allah sevgisini şair oğluna yeddi yaşından aşılamağa çalışır:  
 

“Ruzi verdi sənə o pərvərdigar,  

Üstündə mənim yox, onun adı var”.  

Yalnız bu məqam istisna olmaqla digər xüsusiyyətləri şair oğluna mərhələli şəkildə - yaş 

senzlərinə uyğun təlqin edir: bilik öyrənməyi, sənət dalınca getməyi, əxlaq, ədəb, mərifət 

elmindən hali böyüməyi. Nizami Gəncəvinin “Oğlum Məhəmmədə nəsihət”i hər bir valideyn 

üçün proqram səciyyəli poetik mətndir. Şair burada övlad tərbiyəsinin əsaslarını, üsul və 

metodlarını açıqlayır. Səkkiz yüz səksən ildir Nizami öz öyüdləri ilə insanı gözəl tərbiyə əsasında 

böyütməyin, bütövlüyü, kamilliyi və ahəngi aramağın yollarını təklif edir bizlərə. 

 Böyüməkdə olan nəslin həm əxlaqi, həm mənəvi, həm də hüquqi tərbiyəsi biri digərindən 

təcrid olunmuş mənada götürülə bilməz. Çünki bunlar bilavasitə bir- birilə sıx bağlı olan tərbiyə 

meyarlarıdır. Ona görə də bu məfhumlara biri digərini tamamlayan kompleks şəklində yanaşmaq 

lazımdır. Bu yolda Azərbaycan xalqının zəngin milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini, 

tarixini, mədəniyyətini əks etdirən mənbələr sabahın gəncliyinin bugündən sağlam ruhda tərbiyə 

edilməsi prosesinin fəal iştirakçısı olmalıdır. 
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О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 
 

Алиева Лала Юсиф кызы 

Резюме 
 

Изучение вопросов средневекового семейного воспитания в Азербайджане актуально 

и сегодня. В произведениях Низами содержится много ценных идей и рекомендаций по 

условиям, методам и средствам семейного воспитания. По словам Низами, независимо от 

своего положения, родитель всегда должен думать о блестящем будущем своего ребенка, 

интересоваться его развитием и делать все возможное для его целенаправленного роста. 

Любовь к Богу – ведущая линия в произведениях Низами, и оно сохраняет свое 

господствующее  положение на протяжении всего его творчества. Для него не существует 

системы моральных ценностей без веры в единого Бога. «Наставление моему сыну 

https://ikisahil.az/post/256707-prezidentin-genc-neslin-terbiye-edilmesi-chagirishikontekstinde-nizami-gencevi-irsi
https://ikisahil.az/post/256707-prezidentin-genc-neslin-terbiye-edilmesi-chagirishikontekstinde-nizami-gencevi-irsi
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Мухаммаду» Низами Гянджеви - это программный поэтический текст для каждого 

родителя. 

 

ABOUT RAISING CHILDREN İN THE WORKS OF NİZAMİ GANJAVİ 
 

Aliyeva Lala Yusif  

Summary 
 

The study of the issues of medieval family education in Azerbaijan is relevant today. 

Nizami's works contain many valuable ideas and recommendations on the conditions, methods 

and means of family education. According to Nizami, regardless of his position, a parent should 

always think about the brilliant future of his child, be interested in his development and do 

everything possible for his purposeful growth. Love for God is the leading line in the works of 

Nizami, and it retains its dominant position throughout his entire work. For him, there is no 

system of moral values without faith in one God. "Instructions to my son Muhammad" by Nizami 

Ganjavi is a programmatic poetic text for every parent 

 

 

 

NİZAMİ GƏNCƏVİ ƏSƏRLƏRİNİN MƏNBƏLƏRİNƏ DAİR 
 

Abbasov Vüqar Dilqəm oğlu 

Gəncə Dövlət Universiteti 
 

Xülasə: Nizami də, Qətran, Xaqani və başqa şairlər kimi, Azərbaycan klassik ədəbiyyatı ilə 

birlikdə Azərbaycan kitabının inkişaf yolunun müəyyənləşməsində həlledici iş görmüşdür. 

Azərbaycan ədəbiyyatının qızıl dövrü sayılan XII əsr eyni zamanda Azərbaycan kitab 

mədəniyyətinin qızıl dövrü sayılmalıdır. Azərbaycanın  bir çox yerlərini gəzmiş Yaqut Həməvi 

(1179 – 1229) “Möcəmül buldan” əsərində dünya şöhrətli Gəncə kitabxanasından bəhs etmişdir. 

Müsəlman aləminin ən uzaq regionlarında üzü köçürülüb cildlənmiş kitablardan lazım olan 

qədər bura gətirilir və nüsxələri çoxaldılırdı. Nizami bu kitabların çoxunu bildiyi dillərdə birbaşa 

orijinaldan oxuyurdu. Nizaminin ən çox istifadə etdiyi Gəncə və Bərdə kitabxanaları olmuşdur. 
 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, tarixi mənbələr, kitabxana, Gəncə kitabxanası, Bərdə 

kitabxanası 

Ключевые слова: Низами Гянджеви, исторические источники, библиотека, 

Гянджинская библиотека, Бардинская библиотека 

Key words: Nizami Ganjavi, historical sources, library, Ganja Library, Barda Library 
 

Tarixi mənbələrdən məlumdur ki, 1139-cu ildə sentyabrın 30-da baş vermiş zəlzələ 

nəticəsində Gəncə böyük dağıntıya məruz qalmışdır. Bu fəlakət zamanı 200 – 300 minə qədər 

insan tələfatı olmuşsa da, şəhər tezliklə bərpa edilmiş və yenidən Yaxın Şərqdə elm, ədəbiyyat və 

incəsənət mərkəzlərindən birinə çevrilmişdi. Zəlzələdən iki il sonra Nizami Gəncəvi (1141 – 

1209) dünyaya gəlmişdir. O, Əbül-Üla Gəncəvi, Məhsəti Gəncəvi, Xaqani kimi dünya şöhrətli 

sənətkarlarla bir dövrdə yaşamış və yazıb yaratmıdşır. Bu dövrdə Gəncədə 500 mindən çox adam 

yaşayırdı. Onların arasında bir çox şairlər, alimlər, xəttatlar, müzəhhiblər və başqa sənət adamları 

vardı. Bəziləri Azərbaycan kitabının şöhrətini Gəncə hüdudlarından çıxarıb dünyaya yaymışlar. 

Bu sahədə Nizami daha çox fərqlənir. 

Qətran, Xaqani və başqa şairlər kimi, Nizami də “Azərbaycan klassik ədəbiyyatı ilə birlikdə 

Azərbaycan kitabının inkişaf yolunun müəyyənləşməsində həlledici iş görmüşdür. Kitab 

mədəniyyətinin bir çox qiymətli, mütərəqqi ənənələri onun adı ilə bağlıdır.Azərbaycan 
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ədəbiyyatının qızıl dövrü sayılan XII əsr eyni zamanda Azərbaycan kitab mədəniyyətinin qızıl 

dövrü sayılmalıdır. Bu mədəniyyətin bir çox səhifələri dahi Nizaminin Azərbaycan kitabşünası 

kimi də öyrənməyə əsas verir. 

Qədim mənbələrə görə, dünyanın bir çox mühüm şəhərlərindən Gəncəyə gətirilən kitabların 

burada bir neçə dildə nüsxələri çoxaldılıb şəhərlər və kitabxanalar arasında bölünürdü. Nizami 

özünə lazım olan hər cür kitabı ilk növbədə bu mərkəzdən əldə edib oxuyurdu. Bunu gəncəli 

müdrikin öz söləri də aydın göstərir: 
 

Dünyanı ayaqla yox, dolaşmışam başımla, 

Ayaq dəyməz yerlərə yol açımışam başımda. 
 

Nizami özü kimi, qəhrəmanı İsgəndərin də kitaba və kitabxanaya rəğbət bəsləyən, 

dövrünün ədəbi, elmi nailiyyətlərindən xəbərdar olan, “Şahnamə”ni və s. əsərləri “əzbər” bilən 

dərin ağıl sahibi kimi təqdim edir. Müəllif yazır ki, İsgəndər müxtəlif ölkələrdən bir çox dildə 

“dürr” (kitab) toplayıb, onlardan “böyük bir ümman” (kitabxana) yaratdı, “Doğma vətəninin 

nurla partladı”. 

Ə.Mirəhmədov qeyd edir ki, “XI əsrdə Gəncədə zəngin saray kitabxanası” olmuşdur. 

Qədim mənbələr “Gəncə ədəbi və elmi mühitində külli miqdarda əlyazma kitabının, yəni, tarixə 

dair əsərlərin, ərəb və fars xronikalarının, yəhudi, xristian, pəhləvi mənbələrinin olduğunu 

göstərir” (“Azərbaycan kitabı”na müqəddimədən). 

Belə məlumatlara Azərbaycanın başqa alimlərinin də əsərlərində rast gəlirik. Məsələn, 

akademik Ziya Bünyadov mötəbər mənbələrə əsaslanaraq qeyd edir ki, o vaxtlar “Gəncədə 

kitabxana (Dar əl kütüb) var idi. Alim hətta kitabxana mühafizənin də adını çəkir: “Həddad ibn 

Asim ibn Bəkran Əbülfəzl ən-Naxçıvani”. [3,səh.231]   

Azərbaycanın  bir çox yerlərini gəzmiş (1213, 1220) Yaqut Həməvi (1179 – 1229) 

“Möcəmül buldan” əsərində yazır ki, dünya şöhrətli Gəncə kitabxanasını açan da Əbülfəzl ən-

Naxçıvani olmuşdur. Bərdə kitabxanası kimi bu kitabxana da Şərqin və dünya müəlliflərinin 

nadir kitabları və qiymətli əlyazmaları ilə zəngin idi. Burada bir çox müəllifin əsərlərinin 

avtoqraf nüsxələri də olmuşdur... 

Bərdədə zəngin kitabxana olduğu “Azərbaycan tarixi” kitabında [1,səh.150-151]   da qeyd 

edilir. “Cümə” məscidi yanında yaradılmış bu kitabxanada xeyli dini və dünyəvi kitab 

toplanmışdı. Gəncə kitabxanası kimi, “Bərdə kitabxanası da Nizaminin ixtiyarına verilmişdi”. 

[4,səh.12]  Şübhəsiz ki, bu elmi-mədəni mərkəzin minlərlə əlyazma kitabı içərisində Nizami 

əsərlərinin də özünə məxsus yeri olmuşdur. 

Aydın məsələdir ki, Nizami dövrünə qədər Azərbaycan oxucuları ədəbiyyat, incəsənət 

əsərləri ilə yanaşı, təbabət, astronomiya, coğrafiya, tarix, fəlsəfə, məntiq, hesab və s. elmlərə dair 

yüzlərlə kitaba malik olmuşdur. Bu kitabların bir çox yaradıcıları və tərtibçiləri Bərdə şəhərindən 

çıxmışdır. Məxəzlərdə onlardan bir neçəsinin xidməti xatırlanır. [6,səh.6-8]    

 “Nizami Gəncəvinin  elmi dühası” məqaləsində fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, 

professor Lətif Vəliyev yazır ki, Nizami dövründə Gəncədə yəhudi, pəhləvi, nəsrani, yunan, latın 

və s. dillərdə bilik öyrədən “zəngin kitabxanalar” fəaliyyət göstərmişdir, , “həm də çox güman ki, 

Nizami bu dillərdən bir nüçəsini bilmişdir”. [5]   

Şahin Səfərov və Böyükağa Həsənov isə “Gəncədə yüzlərlə mədrəsə, şəxsi və ümumi 

kitabxanalar” olduğunu və Nizaminin “bildiyi bir çox dillərdə” oxuduğunu  yazırlar. Atabəylər 

sarayının yüksək mənsəb sahibi, vəziri – Nizaminin dayısı Xacə Ömər ən zəngin saray 

kitabxanasına rəhbərlik edirdi. O bu möhtəşəm elm məbədinin fondundan bacısı oğlunun istifadə 

etməsi üçün hər cür şərait yaratmışdı. [2]  Müsəlman aləminin ən uzaq regionlarında səliqə ilə 

üzü köçürülüb cildlənmiş kitablardan lazım olan qədər bura gətirilir və nüsxələri çoxaldılırdı. 
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Dünya dillərindən edilmiş tərcümələrə də onlarla bir sırada yer verilirdi. Nizami bu kitabların 

çoxunu bildiyi dillərdə birbaşa orijinaldan oxuyurdu. O, oxuduğu kitablardan doymadığını “Leyli 

və Məcnun” poemasında belə nəzərə çarpdırır: 
 

Nə qədər oxuyub öyrəndim, heyhat, 

Yenə də qəlbimi görmədim rahat. 
 

Nizaminin ən çox istifadə etdiyi Gəncə və Bərdə kitabxanaları olmuşdur. Z.Bünyadovun 

“Azərbaycan Atabəyləri dövləti” kitabında deyilir ki, erməni Qriqoryan kilsəsinin havadarları 

Qarabağa soxularaq bir çox mədəni abidələri, o cümlədən qədim Bərdənin nəhəng kitabxanasını 

vəhşicəsinə yandırıb külünü Tərtər çayına axıtmışlar... 

Bəs Gəncə kitabxanasının taleyi sonralar necə olmuşdur? Bu məsələ də indiyə qədər 

diqqətdən kənarda qalmışdır. 

Qədim tarxiçilərin əsərlərindən bu suala müxtəsər də olsa, cavab tapmaq mümkündür. Belə 

mənbələrin birindən öyrənirik ki, 1235-ci ildə monqollar Gəncəni mühasirəyə alıb işğal etmişlər. 

Həmin hadisənin şahidi olmuş Gəncəli Kirakos (1200 – 1271) “Tarix” əsərində bu barədə 

müfəssəl yazmışdır. Onu verdiyi bir dəqiq məlumatı Ziya Bünyadovun adını çəkdiyimiz 

kitabında[3,səh.135]  götürüb burada xatırlasaq, Gəncə kitabxanasının sonrakı taleyi də aydın 

olar. “Əhali şəhərinin düşmən  tərəfindən tutulduğunu görərkən, onlardan bəziləri öz evlərinə 

girərək binanı yandırdılar və özləri də düşmənin əlinə keçməmək üçün yandılar. Başqaları isə 

yana bilən nə varsa, hamısının yandırır və yalnız özləri qalırdılar. Bunu görən düşmən daha da 

qəzəblənərək qılıncı işı salıb hamını – kişiləri, qadınları, uşaqları doğramağa başladılar. Gecə 

ikən özlərinə yol açıb qaçan silahlı kiçik bir dəstədən başqa heç kəs xilas ola bilmədi.” 

Tarixin bu acı cəhifələri unudulmur, hər dəfə böyük ürək ağrısı ilə xatırlanır və həqiqətən 

necə varsa, eləcə də nəsillərə çatdırılır.  

Burada bir həqiqəti də deyək ki, bütün əsrlərdə Azərbaycan müəlliflərinin kitablarında elmi 

bilikləri öyrənməyə və sülhə çağırış ruhu çox güclü olmuşdur. Onlar öz şəxsi kitabxanalarına da 

belə əsərləri toplamağa daha çox fikir vermişlər. Nizami buna ən yaxşı nümunədir. Tədqiqatlar 

zəmanət verir ki, onun zəngin ev kitabxanası müasirlərini heyran etmişdi. Çox güman ki, bu 

kitabxana öz sahibinin vəfatından 25 il sonra monqol istilasının qəzəbinə gəldiyinə görə onun da 

taleyi Gəncə şəhəri kitabxanasının taleyi kimi olmuşdur. 
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ОБ ИСТОЧНИКАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 
 

Аббасов Вугар Дильгам оглы 

Резюме 
 

Низами, как Катран, Хагани и другие поэты, сыграли решающую роль не только в 

становлении азербайджанской классической литературы, но и вместе с этим в определении 

развития азербайджанской книги. Двенадцатый век, который считается золотым веком 

азербайджанской литературы, также следует считать золотым веком азербайджанской 

книжной культуры. Ягут Хамави, побывавший во многих уголках Азербайджана, в своем 
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произведении «Муджамул бульдан» рассказал о всемирно известной Гянджинской 

библиотеке. В самых отдаленных регионах мусульманского мира книги копировались и 

переплетались, а по мере необходимости привозились сюда. Многие из этих книг Низами 

читал прямо с оригинала на известных ему языках. Наиболее используемыми Низами 

Гянджеви были Гянджинская  и Бардинская библиотеки. 
 

ABOUT THE SOURCES OF NIZAMI GANJAVI'S WORKS 
 

Abbasov Vugar Dilgam 

Summary 
 

Nizami, like Katran, Khagani and other poets, played a decisive role not only in the 

formation of Azerbaijani classical literature, but also at the same time in determining the 

development of Azerbaijani books. The twelfth century, which is considered the golden age of 

Azerbaijani literature, should also be considered the golden age of Azerbaijani book culture. 

Yagut Hamavi, who has visited many parts of Azerbaijan, in his work "Mujamul Buldan" spoke 

about the world famous Ganja library. In the most remote regions of the Muslim world, books 

were copied and bound, and as needed were brought here. Nizami read many of these books 

directly from the original in languages known to him. The most used by Nizami Ganjavi were the 

Ganja and Barda libraries. 

 

 

 

 

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN İNSAN KONSEPSiYASI HAQQINDA FiKİRLƏRİ 
 

Dos.Cavadova Zümrüd Soltan qızı 

Gəncə Dövlət Universiteti 

 Cavadova-Zumrud@mail.ru 
 

Açar sözlər: insan,konsepsiya, insan əxlagi, fəlsəfi-psixoloji, əxlaqi şüur, tələbat. 

Ключевые слова: человек, понятие, человеческая мораль, философско-

психологическое, нравственное сознание, потребность. 

Key words: man, concept, human morality, philosophical-psychological, moral 

consciousness, need. 
 

Azərbaycanda fəlsəfi-psixoloji fikrin inkişaf mərhələsi XI-XII yüzilliklərə təsadüf edir. 

“Dünya şöhrəti qazanmış ... Nizaminin qiymətli yaradıcılığı da bu dövrə düşür.” 

Nizami təkcə öz zəmanəsinin böyük şairi deyil, həm də mütəfəkkir filosofu və psixoloqu 

idi. 

Orta əsrlərdə Azərbaycan fəlsəfi-psixoloji fikir tarixinin intibah dövrü böyük Nizaminin adı 

ilə bağlıdır. 

Nizami özünün psixoloji axtarışlarında sistemli insan konsepsiyasına söykənirdi. 

M.Q.Qocayevin qeyd etdiyi kimi, Nizami yaradıcılığının əsas mövzusu insandır. Insan və 

dünya, insan və tanrı, insan və mühit kimi məsələlər həmişə şairin diqqət  mərkəzində olmuşdur. 

Nizamaişünaslıqda əsaslı tədqiqatlarla bərqərar olmuş fikrə görə, mütəffəkkir şair ˮbütün 

dövrlər üçün öz əhəmiyyətinin itirməyən bitkin və mükəmməl fəlsəfi – etik sistem yaratmışdır. 

Nizaminin psixoloji sistemində tələbat problemi önəmli yer tuturdu. Onun fikrincə, insan 

iki başlanğıcdan ibarətdir: cismani və mənəvi. Mahiyyətcə bir-birinə əks olan iki aləm öz 

qaynaqları ilə insanın tələbat-motivasiya sahəsilə bağlıdır. 
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Mütəffəkkir şair insanın tələbat-motivasiya sahəsinin xüsusiyyətlərini təkcə Şərq 

poetikasında deyil, həm də Şərq fəlsəfi-psixoloji fikrində özünəməxsus evristik tutumu olan 

ˮqəlbˮ kəlməsilə təsvir edirdi. O, insan qəlbini üç hissəyə bölərək göstərirdi ki, bu hissələrdən hər 

birinin öz obyekti var. Məsələn, birinci hissə qidaya və şəhvətə, ikinci hissə qələbəyə, intiqama 

və alinəsibliyə, üçüncü hissə isə biliklərə və kamilliyə can atır. 

Nizami insan qəlbini təsvir edərkən dövrün psixoloji nailiyyətlərinə arxalanırdı. Professor 

R.Əliyevin düzgün  qeyd etdiyi kimi, Nizaminin bu fikirləri onun məşhur sələflərinin, xüsusilə 

Platon və Əbu Əli ibn-Sinanın məlum fikirləri ilə səsləşir. Lakin Nizami özünün dahi 

sələflərindən fərqli olaraq bu məsələlərə intibah dövrünün ölçüləri ilə yanaşdı, onları yeni 

istiqamətdə - şəxsiyyətin cəmiyyətlə qarşılıqlı əlaqəsi baxımında orjinallıqla həll etdi.  

ˮİnsanın əxlaqi və intellektual kamiliyyinin cəmiyyətin sosial kamilliyi  ilə tamamlanması 

ideyasıˮ Nizaminin  insan konsepsiyasının ana xəttini təşkil edir. Nizamiyə görə, cəmiyyətdə, 

insanlar mühitində insan kimi yaşama üçün insan mənəvi cəhətdən kamilləşməlidir. Onun 

fikrincə, mənəvi meyarlar insan münasibətlərinin başlıca şərtidir. 

ˮNizami bu baxımdan əxlaqi şüur və hisslərin qarşılıqlı əlaqəsini açıqlayaraq göstərirdi ki, 

insanın mənəvi aləmini ağıl və eşq idarə edir. Bu özünəməxsus fəlsəfi problem ˮXəmsəˮ də 

psixoloji səpgidə əxlaqi şüur və hiss problemi kimi nəzərdən keçirilir. 

ˮSirlər xəzinəsiˮndə, şairin ilk bənzərsiz poemasında artıq əxlaqi şüurun formalaşması 

konsepsiyası verilmişdi. ˮXəmsəˮnin sonrakı poemalarında bu konsepsiya yeni həyat həqiqətləri 

nümunəsində özünün dolğun ifadəsini tapmışdır. 

Nizami ˮSirlər xəzinəsiˮndə birinci söhbətdə insanlarınˮ ağıl tarlasında vəfa toxumuˮ 

əkməyə, ˮismət çadırıˮ qurmağa, ˮözündən uzaqlaşıbˮ ˮTanrı məqamına çatmağaˮ çağırır. O, 

əxlaqi şüurun strukturunda yüksək mənəvi keyfiyyətləri (ədalətlilik, insaflı olma, dülük və s.) 

ayırd edir, insan münasibətlərində abır-həya, ismət, namus, sədaqət və s. nin xüsusilə mühüm rol 

oynadığını göstərirdi. Onun fikrincə ˮnəfsi ram etməkˮ əxlaqi şüurun nüvəsini təşkil edir. 

ˮİnsanlıq mərtəbəsinin bütün xilqətlərindən üstünlüyüˮ, adlı yeddinci söhbətdən Nizami ˮboş 

sevdadan əl üzməyiˮ ˮböyüklük əlamətiˮ, ˮnəfsi ram edə bilməyiˮ ˮpeyğəmbərlik qüdrətiˮ kimi 

qiymətləndirir. O, göstərir ki, ˮnəfsin zınqrovundan fəryad səsi gəlir. 

ˮQəflətən oyanmaq şərtləriˮ adlı dördüncü söhbətdə isə insanları bu fəryad səsindən 

oyanmağı çağırır. Nəfsin insanı ˮqara sevdayaˮ saldığına qeyd edərək insanları düzlüyə, paklığa 

səsləyir. Nizaminin fikrincə, düzlük, paklıq insanın ˮzirehidirˮ. İnsan günəşin ˮqızıl teştindəˮ 

özünün ˮmənlik tozunuˮ yuyub pak etməli, nəfsini ˮiradəsinəˮ təslim eyləməlidir. 

Nizami mənəvi harmoniyanın qaynaqlarını ilk növbədə məhz insnaın mənəviyyatında 

axtarmışdır. Bu axarda da XII əsrin psixologiyası üçün mahiyyətcə xüsusi əhəmiyyətə malik olan 

bir problemi – tələbat və motivasiya problemini zəngin materiallar əsasında təhlil etmişdir. İnsan 

qəlbinin hissləri məsələsi onun üçün, ilk növbədə, tələbat və motivasiya məsələsi idi. 

Nizami insan tələbatlarını üç səviyyədə səciyyələndirirdi. Onlar tələbatların əslində ierarxik 

quruluşunu əks etdirir. 

Birinci səviyyə maddi tələbatlarla bağlıdır. Onların sırasında təbii tələbatlar –yeməyə, 

yuxuya, əks cinsə və s. tələbat mühüm yer tutur. Tələbatların ikinci səviyyəsi mənəvi tələbatlarla 

səciyyələnir. Bu tələbatlar müxtəlifdir, lakin onların kökü insanın özünü təsdiq etmək tələbatı ilə 

bağlıdır. Qələbəyə, alinəsibliyə tələbatlar məhz bu zəmində əmələ gəlib inkişaf edir. Lakin bu 

səviyyədə insan hələ öz mənafeyini başqa adamın mənafeyindən üstün tutur. Nizaminin fikrincə, 

əgər insan başqa adamların fövqündə dayanmaq üçün döyüşlərdə qələbə çalırsa, bu xoşbəxtlik 

yolu deyil. Bəhrəm surətinin təhlili göstərir ki, insan bu səviyyədə də asanlıqla öz ehtiraslarına 

uya bilər.  
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Üçüncü səviyyədə isə insanın mənəvi tələbatları yeni məzmun kəsb edir: o, məhəbbətə 

qovuşur, cılız ehtiraslardan azad olur, kamillik zirvəsinə - mənəvi harmoniya səviyyəsinə 

yüksəlir. 

İnsanın həyat fəaliyyəti üçün maddi (təbii) tələbatlar özəmli əhəmiyyətə malikdir. Nizami 

onları nəinki inkar etmir, hətta insanın səhhəti, sağlamlığı baxımından bu tələbatların səmərəli 

təmin olunması yollarını nəzərdən keçirir. Lakin ,Nizamiyə görə heyvani ehtirasların kökü məhz 

tələbatların bu sahəsi ilə şərtlənir. 

Şairin fikrincə, mənəvi aləmə əks olan cismani aləmdə...”mədə, ciyər, böyrək və s. kimi 

yırtıcılar” hakimdir və onların vəzifəsi orqanizmin instinkt həyatını təmin etməkdir. Nizami 

“bioloji instiktləri” “alçaq ehtiraslar” adlandıraraq göstərir ki, onlar” insanın acgöz, qarınqulu və 

tamahkar edir, lakin bu instinklər ödənilməsə yaşamaq mümkün deyil”. Başqa sözlə,  “alçaq 

ehtiraslar” formalaşıb insanın psixi həyatında müəyyənedici cəhətə çevriləndə, o, cılızlaşır, insani 

keyfiyyələrini itirir. 

Nizami orta əsrlərin ənənələrinə uyğun olaraq “alçaq ehtiraslara” qul olmuş insanı 

bilavasitə heyvanla müqayisə edir, “köpək kimi yemək, içməyin mənasız olduğunu qeyd edirdi. 

Şəhvəti insanı alçaldan, kiçildən əsl heyvani ehtirası kimi qiymətləndirirdi. O, insanları nəfsini 

saxlamağa, nəfsi öldürməyə çağırırdı. “Bu o deməkdir ki, insan heyvani ehtiraslarını yalnız zəruri 

dərəcədə ödəməli, qalan enerjisini sublimasiya yolu ilə nəcib və xeyirxah işlərə sərf etməlidir. 

Bunun başlıca şərti özünütərbiyə  və riyazətdir. “Sirlər xəzinəsi”ndəki yeddinci məqalədə 

(“İnsanın başqa heyvanlardan üstünlüyü haqqında”) bu məsələ müfəssəl şərh olunur. Şair insnaı 

nəfsə tabe olmamağa, alçaq ehtiraslara uymamağa, bir sözlə, əsl məqamına layiq olmağa çağırır: 

Sən humasansa, şərəfli işlər gör, 

Az ye, az danış və az incit... 

Bir az qida üçün mimlçək kimi nə qədər 

Hörümçəyin torunun ğzında uçmaq olar?.. 

Öz cismini candan da təmiz edərsən, 

Onu qırx gün həbsdə saxlasan.. 

Riyazət vasitəsilə (yüksək) bir məqama çatarsan, 

Və nakəslikdən insanlıq dərəcəsinə ucalarsan (21, 13). 

Nizami bu məsələləri açıqlayanda, şübhəsiz ki, İslam dəyərlərinə arxalanırdı. İslamda “öz 

nəfsini təzhib edib təmizləmək” Allahı tanımaq yolunda insanın ən mühüm vəzifəsi sayılırdı. 

Onun müqəddəs hökmlərinə görə, insanın “can “ quşu şəhvət, həvəs və maddi ehtiyaclar 

bağlılığından qurtarmayınca haqqa yaxın olma ucalığına və mənəviyyatın uca zirvələrinə çatmaq 

üçün qanad  aça bilməz. 

“Nakəslikdən insanlıq dərəcəsinə yüksəlmək” Nizaminin insan konsepsiyasında mənəvi 

harmoniya problemi kimi xüsusi yer tuturdu. Maddi tələbatlar insaniləşməlidir – Nizaminin 

fikrincə, mənəvi harmoniyaya nail olmağın ilk şərtlərindən biri elə bundan ibarətdir. Şairin 

qənaətinə görə: 

Nə şəhvət, nə yuxu, nədə ki, yemək 

Həyatın mənası olmasın gərək (93, 40). 

Bir mühüm cəhəti də ayrıca qeyd etmək vacibdir. İnsanın maddi tələbatlarının özləri 

mahiyyətcə müxtəlifdir. Onların böyük əksəriyyəti təmin olunma formasına görə insanın özü ilə, 

bir qismi isə, məsələn, seksual tələbatlar bilavasitə başqa adamlarla bağlıdır. Nizami birinci növ 

maddi (təbii) tələbatların təmin olunmasında ölçü hissinin gözlənilməsini vacib sayırdı. Şairin 

“su”  barəsindəki məşhur misralarını xatırlayın. İkinci növ maddi (təbii) tələbatları isə böyük 

mütəfəkkir məhz insan münasibətləri axarında araşdırır və əxlaqi ölçülərlə təhlil edirdi. Şairin 

şəhvət və məhəbbət hissi barəsindəki fikirləri bu cəhətdən diqqəti xüsuilə cəlb edir. 
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Nizaminin insan konsepsiyası, şəxsiyyət konsepsiyası seçilmə psixoloji konsepsiyaya 

söykənirdi. Bu təkcə Azərbaycan fəlsəfi-psixoloji fikrinin deyil, dünya fəlsəfi-psixoloji  fikir 

tarixinin böyük nailiyyəti idi. 
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ВЗГЛЯДЫ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ПОНЯТИИ 
 

Доц.Джавадова Зумруд Солтан кызы 

Резюме 
 

Статья посвящена исследованию психологических воззрений великого 

Азербайджанского поэта, философа и психолога Низами Генджеви. 

В статье рассматриваются психологические вопросы о чувствах в «Хамсе», при этом 

уделяется особое внимание роли нравственног сознания и нравственных чувств в 

человеческих отношениях. 

Работа имеет важное научно-теоретическое значение, так как основные положения и 

выводы могут быть успешно использованы при изкчении Азербайджанской 

психологической мысли. 

 

NIZAMI GANJAVI'S VIEWS ON THE CONCEPT OF MAN 
 

Доц.Cavadova Zumrud Soltan 

Summary 
 

The article is devoted to research of psychological views of the great Azerbayijan poet, 

philosopher and psychologist Nizani Genjevi. 

In article the psuchological questions on feelings in “Hamse” are cosidered (examined), this 

special attention is paid to roles of moral consciousness and moral feeling in the human 

attitudes(relations). 

The work has an important scientific-theoretical significance, since the main provisions and 

conclusions can be successfully used in the study of Azerbaijani psychological thought. 
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Nizami Gəncəvinin ədəbi irsinin öyrənilməsi, qiymətli mülahizə və fikirlərinin 

araşdırılması, təbliğinin  genişləndirilməsi işini dövlətimiz daima diqqət mərkəzində saxlayır. Bu 

kimi tədbirlər dövlətimizin ədəbi irsimizə göstərdiyi qayğının təzahürüdür. Öz zəkası ilə ətrafa 

nur saçan Nizami  Gəncəvinin bir sıra ölkələrdə,  Bakıda, şairin vətəni qədim Gəncədə və s. 

daima poeziya günləri elmi-praktik  konfranslar keçirilir. Onun vətəninə dünyanın müxtəlif 

bölgələrdən qonaqlar gəlir və şairin adı ilə bağlı olan abidələr  ziyarət edilir.  

Gəncə şəhərində Nizami poeziya günlərində iştirak edən xarici ölkələrdən gəlmiş 

qonaqların qəlbindən qırmızı xətlə keçən bu sözlər: “ Nizami kimi ulu bir şairin vətənində olmaq, 

onun müqəddəs türbəsini ziyarət etmək, bu günün sənətkarı üçün böyük iiftixardır” təsadüfi 

deyilməmişdir. O, öz əsərlərində müxtəlif elmlərə dair verdiyi ideyalar və elmi araşdırmalar, 

təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətlərinin təhlili və s. sahələrin ən görkəmli elm fədaisi kimi 

nur saçmış və indi də sacmaqdadır. 

Təbii sərvətləri öyrənmək, onlardan səmərəli istifadə etmək və qorunmaq müxtəlif 

dövrlərdə yaşayan insanları, elm və sənət adamlarını daima düşündürmüşdür. XI-XVI əsrlərdə 

yaşamış şair və universal zəka sahiblərinin əsərlərində də qeyd olunan məsələyə dair qiymətli 

fikirlər verilmişdir.Nizami Gəncəvi Şərq ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq əməyi insanı bütün 

canlılardan fərqləndirən tələbat kimi tərənnüm etmişdir. 

Şeir dünyasının sönməz günəşi, geniş elmi dünya görüşə malik görkəmli mütəfəkkir, 

xalqımızın fəxri və iftixarı olan Nizaminin “Xəmsə”sində təbii sərvətlər, onların istifadəsi və 

mühafizəsinə dair çox qiymətli fikirlər özünə yer almışdır. Bu kimi məqamlara diqqət yetirmək 

və onun mahiyyətinə dair açıqlamalar vermək aktual olaraq qalmaqdadır.  

Nizaminin poemalarında istər müəllif sözlərində, istərsə də öz qəhrəmanlarının dilindən 

söylədiyi beytlərdə təbiətin müxtəlif sahələrinə aid, həm də öz dövrünün içtimai, siyasi, əxlaqi 

normalarına dair çox dərin mənalı fikir və mülahizələr irəli sürülmüşdür. Bu fikirlər onun fəlsəfi 

hikmət və nəsihətlərini, təbiətin ümumi qanunauyğunluqlarına olan münasibəti ilə diqqəti cəlb 

edir. O, iştirak etdiyi məclislərdə fəlsəfi məsələlərdən söhbət açdığı zaman əslində dünya, həyat 

və kainat haqqında düşüncələrini şərh etmişdir. 

     Sən çalış yaxşıca öyrən dünyanı, 

Bəşəri, bitkini, daşı, heyvanı. 

  Qalacaq əbədi nə şey dünyada 

    Öyrən günlərin getmədən bada. 

Nizaminin qeyd olunan dəyərli məsləhətləri bu gün də araşdırılmaqdadır. Təbiətə dair 

aparılan elmi tədqiqat işləri insanların iqtisadi tələblərinin ödənilməsində mühüm yer tutur.  

Müxtəlif təbii sərvətlərin öyrənilməsi və istifadəsi konkret təcrübəyə əsaslanan inkişaf 

yoluna qədər qoymadığı bir dövrdə əqli mühakiməsi və şəxsi müşahidələri güclü olan insanlar 

təbiətdə ümumi qanunauyğunluqların olduğunu görə bilmişlər. Nizami Gəncəvi cəmiyyətin qeyd 

olunan inkişaf mərhələsi dövründə qədim yunan tarixi və fəlsəfəsini, ərəb və fars 

filasoflarınınəsərlərini hərtərəfli oxuyub öyrənmiş, təhlilini aparmış və özünün müasir dövrün 

ruhu ilə səsləşə bilən dahiyanə fikirlərini söyləmişdir.  

Nizami Gəncəvi ilk yaradılış haqqında öz şəxsi mülahizələrini söyləməklə demişdir ki, 

dünyada heç bir şey yox olmur, yalnız bir keyfiyyətdən digər keyfiyyətə keçməsi haqqında 

maraqlı fikirlər irəli sürmüşdür.  

Torpaqda çürüyən bədənlərimiz 

Dağılır, dəyişir, yox olur təmiz. 

                                                Yerində qalarsa o dağıntılar 

Bir yerə yığanda yenə canlanar 

   Torpağa tökülən şeylər taməmən 
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      Torpaqdan dirçəlib qalxır yenidən 

O, burada canlıların torpağa düşeən qalıqlarının  tamam yox olmadığını, şəkilini 

dəyişməsini və torpağa tökülən bəzi şeylərin dirçəlib boy atmasını göstərmişdir.  

Nizami ətraf aləmdə daima dəyişkənlik höküm sürdüyünü görmüş və onu konkret olaraq 

belə ifadə etmişdir. 

Qüvvətlə yuxarı daş atsan əgər 

                                                 O yerə düşüncə işlər dəyişər. 

Qədim yunan filosofu Heraklitin “ Hər şey axır , hər şey dəyişilir” fikrini Nizami Gəncəvi 

özünə məxsus qaydada ifadə edərək göstərmişdir ki , qüvvətlə yuxarı atılan daş aşağı düşənə kimi   

aləm dəyşirilir. O aləmin dəyişməsini görmək və müşahidə etmək üçün bütün elm sahələrində 

açar rolunu oynaya bilən müqayisəli təhlil metoduna müraciət etmişdir.  

                                               Keçmişi bir kərə alsan nəzərə, 

Görərsən bənzəmir bu günkülərə. 

Nizami qeyd etmişdir ki, bitkilər torpaqdan qidalanaraq böyüyür , insanlar və heyvanlar 

bitkilərdən aldıqları maddələri yenə də torpağa qaytarır. Hətta külək torpağın bir hissəsini 

götürürsə onunla başqa çuxuru doldurur. 

        Torpaqdan nə qədər xərc alsa rüzgar 

Aldığı torpaqla çuxur doldurar. 

                                                 Bundan aldığını ona verərək 

                                                 Aldığı mayanı qaytarır külək. 

Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin  incisi olan geniş və dərin məzmunlu  lirik 

şeirlərin və “ Beş xəzinə “ adlanan “Xəmsə”sindəki materialları yaradıcılıq imkanlarından 

istifadə edərək iki böyük aləmdən – cəmiyyət və təbiətdən götürmüşdür . O bir sıra xarici 

ölkələrlə yanaşı öz vətəninin bitki örtüyü və heyvanat aləmi haqqında əhatəli məlumata malik 

olmuşdur. Bitki örtüyü və heyvanat aləmindən gətirdiyi misallar , apardığı təhlillər onun yüksək 

səviyyədə müşahidəçilik qabiliyyətinə malik olmasına əsas verir. O, maddi olan bütün varlığın 

dərk edilməsinin mümkünlüyünü qəbul etmiş, ağılın, fikrin, elmin qudrətinə inanmışdır.  

Onun geniş müşahidəçilik qabiliyyətinə sahib olmasını Bəhramın atını təsvir etməsinə 

diqqət  yetirmək kifayət edər. Aparılmış araşdırmadan aydın olur ki,  Nizami Azərbaycan atının 

təsvirini dəqiq vermişdir. 

Onun yel yerişli bir atı vardı 

    Qaçışı rahatdı , qədəmi düzgün 

     Əzərdi , tökərdi , ovardı bütün , 

      Çapardı sürətlə yol gedən zaman 

           O, topu günəşdən , sürsü də aydan , 

     Qohumluq etmişdi fələk bir atla 

    Yüz ilan qıvrımı quyruğu vardı 

Dırnaqla yüz gura qəbr qazıyardı. 

Bu təsvirdən sonra Şair Bəhramın ancaq bu atla səfərə getməsi və ova çıxmasını, 

mənzərəsini vermişdir.  

Ova eyləyəndə Bəhram şah səfər 

Heç başqa atlara salmazdı nəzər 

                                                O, gur dırnaqlını yəhərləyərdi 

      Gurlar görən zaman  əhsən deyərdi. 

Şair çox uzaqgörənliklə təbiət və cəmiyyətdə baş verən hadisələrin ümumi 

qanunauyğunluqlarını, daxili mahiyyətinin təhlilini verdiyi kimi,  kortəbii münasibətin acı 

nəticələrini öz əsərlərində açıq – aydın göstərə bilmişdir. O, Bərdənin Nüşabənin dövründəki 
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vəziyyəti ilə müqayisəsini aparmış, arzuolunmayacaq səviyyədə dəyişkənliyin baş verdiyini 

görmüşdür. Bərdənin əzəmətli keçmişindən söhbət açan şair onun gələcək tərəqqisinə  inamını da 

hərtərəfli ifadə etmişdir. 

Nizami Gəncəvi bitkilər haqqında geniş biliyə sahib olmuşdur . Bitkilərin qida kimi istifadə 

edilməsi, sağlamlığın qorunmasında rolu , estetik zövq mənbəyi, təbiətdə sululuğun artmasına 

müsbət təsir göstərməsi, heyvanlar üçün təhlükəsiz yaşayış məskəni olması və s kimi məsələlərə 

dair geniş bilik və təcrübəyə  malik idi. Ona görə də əsərlərində buğda, arpa, darı, alma, armud, 

heyva, nar, badam, iydə, innab, qoz, fındıq, şabalıd, üzüm, limon portağal, xurma, zəfəran, 

zeytun, qovun, qarpız və s haqqında çox dəyərli məlumatlar vermişdir. Aşağıdakı şeir 

parçasından bunu aydın görmək mümkündür. 

Meyvənin xoş ətri basanda bağı, 

                                                Kəndlilər unudar evi ,otağı 

  Meyvələr çoxalar, bağlar varlanar 

Fərəhdən sevinib güləndə püstə 

   Xurma baxıb ondan bir busə istər. 

  Ləl ilə bəzənmiş bir tac kimi nar 

  Uzaqdan çıraq kimi alışıb yanar. 

Şair meyvələrin xoş ətri, al əlvan çiçək və meyvələrinin cəlbedici rəngə malik olması, 

insanları bağlarda bolluq yaratmağa səsləməsi diqqəti cəlb edir. Həm də kəndlilərə öz 

tövsiyəsiyini verərək bol məhsulun əldə edilməsinin zəhmətdən keçməsini göstərmişdir. 

Meyvələr çoxalanda bağların varlanması nəticədə insanların maddi təminatının yaxşılaşması 

ideyasını zəhmətkeş insanlara çatdıra bilmişdir. 

Nizami “İsgəndərnamə” əsərində bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmişdir. O yazmışdır ki, 

çeşməsiz, çiçəksiz bağ abad olmaz. Əgər lazımi qayğı və diqqət göstərilməzsə bağlar vəhşilər 

məskəninə çevrilə bilər. Şair təbiət və cəmiyyətə aid irəli sürdüyü ideya və tövsiyələri həyat 

təcrübəsindən, tarixin ibratamiz hadisələrindən əxz etmişdir. Burada bir atalar sözünü xatırlamaq 

yerinə düşər. Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar. 

Nizami “Leyli və Məcnun” poemasının aşağıda qeyd olunan parçasında güllərin , çiçəklərin 

bağlara, baxçalara,çəmənliklərə,dağlara xalı kimi sərilməsini, ağac və kollarda qönçələrin göz 

gözə baxmasını və bağın,bostanın füsünkarlığı və s.-nin təhlilini aparmışdır . Məlum həqiqətdir 

ki, güllərin, çiçəklərin rəngi, ətri bülbüllərin bağlarda, çəmənliklərdə bahar təravətli nəğmələri 

insanlara estetik zövq verir, yazmaq, yaratmaq imkanlarını yaxşılaşdırır. Şair insanın və təbiətin 

gözəlliklərini tərənnüm edərək dünya nemətlərindən faydalanmağa çağırmışdır. 

Sərdi xalısını səhraya min gül, 

Bəzədi torpağı süsmlə-sünbül 

Ağacda baxdı qonçalar  göz-gözə 

Bənzədi qayğısız, güllər bir üzrə 

   Təbiət bir bayraq qaldırdı bilsən, 

Baxıb rübabini basdı köksünə 

     Üstünə şeh düşmüş yaşıllıqlar da 

     Zümrüdə bənzədi o tək baharda. 

“Şərəfnamə” də göstərilmişdir ki, sərv ilə lalələr güldüyü zaman bağlar və baxçalar şən 

olur, gözəlləşir, zövqləri oxşayır. Təbiidir ki, bu gözəllik ilk başlanğıcını baharda göstərməyə 

başlayır. Ağaclar, kollar yarpaqlayır, otlar cücərir, hər tərəf yaşıllıqlara bürünür.  Bitkilərin 

çiçəklənməsi, müxtəlif forma və rəng daşıyan meyvələrin əmələ gəlməsinin özünə məxsus 

gözəlliyi vardır. Fəsillərin dəyişməsi payızın gəlməsi ilə əlaqədar olaraq gözəlliklər diyarına 

çevrilmiş bağlar, baxçalar zahiri görkəmini dəyişməyə başlayır, havanın temperaturu tədricən 
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aşağı düşür, bağların,baxçaların gözəlliyinə əlavə dəyər  verən bülbüllər də öz yerini başqa 

quşlara verir . Bostanlar quruyur, reyhanlar qalmır.  Bu fəsildə insanlar gözəlliklər diyarına  hər 

cür qayğı göstərsələr də əvvəlki mənzərə alınmaz. 

         Bağ, baxça gözəldir, şəndir gülüstan 

Sərv ilə lalələr güldüyü zaman 

  Öylə ki, bağlara boz xəzan girər 

Bülbül öz yerini qargaya verər 

         Bağbanlar qəlbini dərd qəm yaxaraq 

Yaşıl budaqdan tökülər yarpaq 

        Bostanlar pozular, reyhanlar qalmaz 

                                                 Bağın açarını soruşan olmaz. 

Nizami Gəncəvi öz əsərlərində xarici mühit amillərindən istilik, rütubət, hava və onun qaz 

tərkibi,  relyef, zəlzələ, külək və s.-nin mənfi təsir xüsusiyyətlərinə malik olması kimi cəhətlərə 

də diqqət yetirmişdir. Aşağıdakı misraları buna misal göstərmək olar. 

Bir əkin yerini vursa quraqlıq 

Yağışın mənası qalarmi artıq? 

Nizami bitkilərin bioloji xüsusiyyətlərinə diqqət yetirərək təhlilini aparmışdır. Bununla 

əməkçi insanların bitkiləri əkib və becərməsinə diqqətlə  yanaşmalarına dair tövsiyələr vermişdir.  

Püstəmin ağzı da yırtılan zaman 

İnnab dodaq büzər ona uzaqdan 

    Narınc üzünün də girdələndiyi var 

Turuncdan ətri o çəkib aparar... 

Nizami təbiətdə baş verən bütün hadisələrin öyrənilməsini vacib hesab edir, onu narahat 

edən məsələləri əsərləri vasitəsilə cəmiyyətə ötürməyə çalışmışdır. Bu məsələlərdən biri də  

ceyran ovuna “Leyli və Məcnun” əsərində diqqət yetirməsidir. Bu hadisə onda qəribə hiss 

yaratmış və təbiətin gözəllik simvollarından biri olan ceyranların ovlanmasını məsləhət 

bilməmişdir. Şair xeyirxahlıq, təmkinlilik səmimiyyət- məqsədləri təbliğ edir. Elmə, savada, 

çevik düşüncəyə, qan tökməkdən, pis əməllərdən çəkindirməyə çalışmışdır.  

   Tələyə düşmüşdü bir neçə ceyran, 

  Yazıqlar bağlıydı əldən-ayaqdan, 

Qəsdinə durmuşdu ovçu onların 

Qanını tökməyə o ceyranların... 

Məcnun təbiətin gözəlliyinə gözəllik qatan ceyranın tələyə düşdüyünü, qanının axdığını 

görüb ovcuya yalvarır, onu azad etdirmək istəyir. O üzünü ovcuya tutaraq deyir: 

     Yazıq heyvanlara nə qəsdin vardır? 

Onlar həyat üçün yaranmışlardır 

Gözləri göyçəkdir, baxışları şad 

Onlar da əzəldən yaranmış azad 

   Necə qıyırsan ki, bir həmlədə sən 

İki üç qan töküb nəfəs kəsirsən. 

Bu müraciətdən sonra elə bil ovçu təbiətdəki gözəlliyə gözəllik qatan amillərdən birini 

yenidən gördü. Yaşamağın bütün canlılar üçün dəyərli olmasını, bir həmlədə ceyranların qanının 

tökülməsinin həm təbiətin  və həm də insan zövqünün kasıblaşmasına səbəb olmasını anladı. O, 

ceyranları azad etməyə razı oldu, ancaq Məcnundan əvəz istədi. 

           Məcnun dinləyərək yoxsul ovçunu, 

Atından düşüb çağırdı onu, 

 Ovçuya  verərək ceyran atını 



192 

 

     Açdı ceyranların qol qanadını. 

Qeyd olunanlar bir daha sübut edir ki, Nizami təbiətdə və cəmiyyətdə baş verən  hadisələrin 

təhlilinə xüsusi diqqət yetirmişdir. O öz vətəninin  həm də digər ölkələrin bitki və heyvanat aləmi 

onun mühafizə olunması haqqında çox dəyərli tövsiyələr vermişdir. Əldə olunan fakt və dəlillər 

göstərir ki, onun əsərlərini dönə dönə oxumaq  və ondan bəhrələnmək lazımdır. Hər dəfə bu və ya 

digər əsərini oxuduqca insanin təfəkkürü yeniləşir. Nəticədə təbiət və cəmiyyətdə baş verən 

hadisələrin yeni–yeni çalarlarını mənimsəmək və əməli işdə istifadə etmək olur. 
 

Ədəbiyyat 
 

1. Nizami Gəncəvi . Leyli və Məcnun  Bakı ,  1959 , 1982, 311 S 

2. Nizami Gəncəvi Şərəfnamə  Bakı , 1980 ,285 S 

3. Nizami Gəncəvi   İsgəndərnamə  Bakı , 1982,  685 S 

4. Azərbaycan sovet ensiklopediyası.  Bakı , 7 – ci cild ,  səh 244- 249 
 

 

NIZAMI GANJAVI AND NATURAL RESOURCES 
 

Hasanov Mirza Ismajil 

Summary 
 

Nizami Ganjavi valued labor and life, which distinguishes man from other living beings, as 

a necessity. He showed the ways of effective use of worldly blessings, paying special attention to 

man and the beauties of nature and natural resources. 

The poet preached positive qualities such as kindness and restraint. He advised people to 

have knowledge, education, experience, quick thinking, and to refrain from bloodshed and evil 

deeds. 

Nizami Ganjavi glorifies the beauties of nature, as well as natural factors which have a role 

in the change of the Earth's surface - earthquakes, water and spoke of the effect of the wind. He 

accepted the possibility of understanding matter. He believed in the power of science, reason, and 

thought it served progress, and gave valuable advice. All this gives grounds that every time a 

poet's works are read, a person's mind is renewed. 
  

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Гасанов Мирза Иcмаил 

Резюме 
 

Низами Гянджеви оценил трудкак потребность жизни, которая отличает человека от 

других живых существ. Он показал, как эффективно использовать благамира, уделяя 

особое внимание человеку, красотам природы и природных богатств. 

Поэт проповедовал такие положительные качества, как доброта и сдержанность, и 

рекомендовал людям обладать знаниями, грамотностью, опытом, сообразительностью, 

воздерживаться отпролитиякрови и злыхдел. 

Наряду с воспеванием красот природы Низами Гянджеви рассказал о влиянии 

природных факторов - землетрясений, воды и ветра – наизменение земной поверхности. 

Он принял возможность понимания материи. Он верил в силунауки, разума и мысли, 

которые служат прогрессу, и давалценные советы. Все это даетоснования к тому, что 

каждый раз, когда читаются произведения поэта, сознание человека обновляется. 
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NİZAMİ  DÜNYASI VƏ TARİXİMİZ 
 

t.ü.f.d.Həmzəyeva Nurlana Qərib qızı, Məmmədova Sevda Nəsib qızı 

Gəncə Dövlət Universiteti 
 

Xülasə: Nizami istər özündən əvvəlki dövrün, istər öz dövrünün, istərsə də özündən sonrakı 

dövrlərin rasional mövqedən çıxış edən bir mütəfəkkiri idi. Biz onun əsərlərində tarixi 

materialdan yerində istifadə edilməsini, tarixin örnəyinin nəinki şairin öz dövrünə, həm də 

yüzillərlə sonralara qədər təsirli şəkildə təqdim edilməsini görürük 
 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, Gəncə, tarix, mədəniyyət, mənbələr. 

Key words: Nizami Ganjavi, Ganja, history, culture, sources 

Ключевые слова:  Низами Гянджеви, Гянджа, историа, культура, источники  

 

Nizami dövrü Azərbaycan mədəniyyətinin və ədəbiyyatının ən parlaq mərhələlərindən biri 

olmuşdur. Azərbaycanın böyük filoloq-alimlərindən Mikayıl Rəfili bu barədə yazır: «Nizami 

dövrü Azərbaycan mədəniyyəti və bədii ədəbiyyatının ən parlaq inkişaf dövrlərindən biridir. Bu 

dövr tarixə «qızıl əsr» adı ilə daxil olur. XII yüzillik Azərbaycanı o dövrün ən qabaqcıl 

ölkələrindən biri idi. Azərbaycan dövlətinin güclənməsi,Azərbaycan mədəniyyətinin, elminin, 

arxitekturasının, incəsənətinin və ədəbiyyatının çiçəklənməsi ilə səciyyələnir.»  

Məlumdur ki, «Xəmsə» üzərindəki işini şair müəyyən fasilələrlə 1174-cü ildən 1203-cü ilə 

kimi davam etdirmişdir. Deməli, poemaların ideya mənbələrinin bir qismini bu otuz illik dövr 

ərzində baş vermiş tarixi hadisələrdə axtarmaq lazımdır. Nizaminin doğulub boya-başa çatdığı və 

bütün şüurlu həyatını keçirdiyi Azərbaycan şəhəri Gəncə X əsrdən etibarən Şərq ilə Qərb 

arasındakı karvan yolunun üstündə dayanan bir şəhər kimi böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır 

və bu baxımdan Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan Bərdənin rolunu öz üzərinə 

götürür.[1] Şəddadilərin hakimiyyəti dövründə (951-1088) Gəncə bir paytaxt şəhəri kimi daha da 

möhkəmlənir və şəhərin ətrafına möhkəm qala divarları çəkilir. Maraqlıdır ki, XI-XII əsrlər təkcə 

Şərqdə deyil, Qərbdə də oyanma və dirçəliş dövrü kimi xarakterizə olunur. Bu zaman kəsiyini 

«İkinci feodal dövrü» adlandıran M.Blok təsadüfi deyil ki, dövrün əsas əlaməti kimi böyük epik 

poemaların meydana çıxmasını göstərir. Çox vaxt belə deyirlər: «XII əsr intibahı.» Görünür, 

Nizaminin böyük epik poemalarının meydana çıxmasını da müəyyən dərəcədə «yad ünsürlərə 

(başqa dinlərə və mədəniyyətlərə) açıqlıqla» izah etmək lazımdır. Məlumdur ki, səlcuq 

yürüşlərinin özü də müsəlman mədəniyyətlərinin sonrakı inkişafında müstəsna rol oynamış, bu 

mədəniyyətlərdə irəliyə doğru bir keyfiyyət dəyişikliyi yaranmasına səbəb olmuşdur.[2]Hələ 

erkən əsrlərdən baş verən proseslər qaynaqlarda öz əksini tapmışdı. Məsələn, «İsgəndərnamə» 

poemasında Nizami tarixə müraciət edərək dövlətin idarəsində və qorunmasında vəzirlərin rolunu 

yüksək qiymətləndirir və ona məlum olan məşhur fatehlərin vəzirlərindən bəhs edir 

[3].Nizaminin bütün şüurlu həyatının və yaradıcılığının sıx bağlı olduğu dövlət isə, heç şübhəsiz 

ki, Azərbaycan Atabəyləri dövlətidir(1136-1225-ci illər).[4] Bir əsrə yaxın tarix səhnəsində 

qalmış bu qüdrətli dövlətin əsası şairin anadan olmasından bir neçə il qabaq qoyulmuşdur. [5] 

Azərbaycan Atabəylərinin hakimiyyəti dövründə Gəncə öz əvvəlki strateji əhəmiyyətini itirmir. 

«Azərbaycan Atabəylərinin paytaxtı Təbriz idi. Lakin onların çox sevdikləri yer -- çiçəklənən 

Gəncə idi və burada da özlərinə saray tikmişdilər.» Atabəy Şəmsəddin Eldənizin və onun 

oğlanlarının hakimiyyəti illərində dövlət daxilindəki əminamanlıq, qarətçi müharibələrin 

qarşısının alınması kənd təsərrüfatının və sənətkarlığın inkişafına zəmin yaradaraq, elmin, 

incəsənətin və ədəbiyyatın çiçəklənməsinə də təkan verirdi.[6] Bir sıra başqa faktorlarla yanaşı, 

Nizami dühası müəyyən dərəcədə bu dövrdə mövcud olan möhkəm iqtisadi-siyasi zəmin üzərində 
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formalaşmışdır. Nizami yaradıcılığı öz ideya istiqamətini məhz bu dövrün ictimai-siyasi 

hadisələrindən almışdır. Belə ki, «Xəmsə»də dövrün çatışmazlıqları tənqid olunduğu kimi, şairin 

öz gözü ilə görüb şahidi olduğu və başqa hökmdarlara nümunə göstərdiyi mütərəqqi meyllərin 

təsvirinə də geniş yer verilmişdir. «Beləliklə, bir tərəfdən xarici təhlükə, başqa tərəfdən isə əmin-

amanlıq yaratmaq zərurəti, Nizaminin də müdafiə etdiyi güclü feodal dövlətinin yaranmasını 

qaçılmaz edirdi.» Doğrudan da, Nizami, bir siyasi-ictimai institut kimi dövlətin rolunu çox 

yüksək qiymətləndirirdi və xüsusən onun başçısının şəxsi keyfiyyətlərinə böyük əhəmiyyət 

verirdi.[7] Nizami poemalarındakı insanpərvər mübariz ruh bilavasitə şairin yaşayıb-yaratdığı 

ictimai mühitin xarakterindən doğurdu. Nizaminin vətəni Gəncə şəhəri öz mübariz və 

zəhrnətsevər, bacarıqlı, mərd əhalisi ilə orta əsrlər Azərbaycan şəhərləri arasında ən qabaqcıl 

yerlərdən birini tutur, ümumiyyətlə, bütün Yaxın Şərqdə fərqlənirdi. Atabəylər dövlətinin şimal-

qərb sərhədlərini qoruyan və yadelli hücumlara çox tez-tez məruz qalan şəhərin əhalisi düşmənlə 

vuruşlarda bərkiyib mətinləşmişdi. Gəncənin spesifik həyatını öz dövrünün görmə bucağından 

qiymətləndirən XII əsr tarixçisi Gəncəli Kirakos bunu öz yazılarında əks etdirir. 

Nizami dövründə Gəncə şəhərinin keşməkeşli həyatından bir neçə bu cür epizoda nəzər 

salaq: «Bir müddət sonra gürcü qoşunları yenidən Azərbaycana soxularaq Gəncə şəhərini 

tutdular. Onlar şəhəri qarət edib əhalinin çoxunu əsir tutdular, eləcə də çoxlu qənimət 

apardılar».«561-ci hicri ilində (1166) çoxlu miqdarda gürcü qoşunu Azərbaycana soxularaq 

Gəncəyə çatdı və orada qətl və qarət törətdi.» «Heç kəsin onlara müqavimət göstərmədiyini görən 

gürcülər daha da cürətləndilər. Onlar bütün ölkəyə dağılışıb qalaları mühasirəyə aldılar və Aran 

ölkəsini tamamilə ələ keçirənədək mühasirəni davam etdirdilər. Gəncədən və onun ətrafındakı 

qalalardan başqa müsəlmanlardan heç kəs müdafiə olunmurdu.»Yadelli hücumlara, dini-etnik 

qarşıdurmaya, qətl və qarətə etiraz Nizaminin bütün əsərlərində özünü büruzə verir. «Sirlər 

xəzinəsi»ndən başlamış «İskəndərnamə»yə qədər - bütün poemalarında Nizami yeri gəldikcə 

süjetin inkişafı fonunda öz humanist fikirlərini irəli sürür, zülmə və özbaşınalığa qarşı, insan 

ləyaqətinin alçaldılmasına qarşı öz kəskin etirazını bildirir.[8] Atabəylər dövlətinin çökmə və 

parçalanması dövründə baş verən hadisələr «Sirlər xəzinəsi», «Xosrov və Şirin», «Yeddi gözəl» 

poemalarında siyasi hakimiyyət və tarixi şəxsiyyətlə bağlı təsvir olunmuş hadisələrə çox 

bənzəyir. Bunu bəzi paralellər aparmaqla üzə çıxarmaq mümkündür. «Xosrov və Şirin» 

poemasının epizodik qəhrəmanı Hörmüzün hakimiyyət üsulu və «Yeddi gözəl» poemasının baş 

qəhrəmanı Bəhram Gurun hakimiyyətinin ilk illəri Atabəy Şəmsəddin Eldənizin və onun oğlu 

Məhəmməd Cahan Pəhləvanın hakimiyyət üsulunu xatırladır.O da maraq doğurur ki, Nizami hələ 

1186-1191-ci illər arasında, yəni 45-50 yaşlarında olarkən bir şeyx kimi şöhrət qazanmışdır. XII 

əsrin 80-ci illəri Atabəylər dövlətinin Nizaminin gözləri önündə baş vermiş çiçəklənmə illəri kimi 

xarakterizə edilə bilər. Nizaminin içərisində yaşayıb yaratdığı Atabəylər dövlətinin 

hökmdarlarına beş poemadan cəmi birini həsr etməsi də təsadüfi sayılmamalıdır. «Sirlər 

xəzinəsi» yazılarkən (1176) bu dövlət hələ öz qüdrət və əzəmətinin zirvəsinə çatmamışdı. «Leyli 

və Məcnun» yazılanda isə (1188) artıq yavaş-yavaş, ancaq dönmədən tənəzzülə doğru gedirdi. 

«Xəmsə»də Nizaminin yaşadığı dövrün xarakterini əks etdirən didaktik misra və beytlər də az 

deyildir. Bu cür örnəklərdə Nizami bir filosofmütəfəkkir kimi dövrü xarakterizə edərək müəyyən 

əxlaqi nəticələrə gəlir. Bu baxımdan şairin son poemaları - «Leyli və Məcnun», «Yeddi gözəl», 

«İskəndərnamə» Nizami Gəncəvinin bədii-fəlsəfi yaradıcılığının yetkin dövrünün əsərləri kimi 

daha çox material verir.[9] Eyni sözləri şairin son poeması olan «İskəndərnamə» barəsində də 

demək mümkündür. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu son poemasında artıq kifayət qədər sənət 

və sənətkarlıq təcrübəsinə malik olan Nizamini sənətkar şəxsiyyəti və mühit tərəfindən onun başa 

düşülməməsi məsələləri daha çox narahat edir, bu məsələlərə öz münasibətini bildirir. 
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Низами был рациональным мыслителем как до него, так и после него.Мы видим 
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Nizami was a rational thinker of both the period before him and the period after him. We 

see the historical use of historical material in his works, the effective presentation of an example 

of history not only to the poets own time, but also to centuries later. 
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Aннотация:Низами Гянджеви- это имя которое с древних времен хранится в 

памяти тюрского мира. Низами  является выдающимся представителем восточной 

поэзии, а также поэтом- мыслителем. Труды Низами оказали огромное влияние на 

дальнейшее развитие восточной и мировой литературы. 

Литературная школа Низами – это литература всего Востока. Автор расскрывает 

прежде всего, идейко- философское содержание произведений великого классика.  
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Низами Гянджеви – это имя которое с древних времён хранится в памяти тюркского 

мира. При упоминании Азербайджан о Низами, а при упоминании Низами вспоминаешь 

об Азербайджане. Низами, оставивший бессмертное наследие после себя является общим 

сыном народов всего Востока.  
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Низами является выдающимся представителем восточной поэзии, а также поэтом-

мыслителем, ставший учителем для многих последователей. Сочетая прозаическое 

повествование Народного фольклора с восточной поэзией, он сформировал гармонию 

поэзии и прозы. Произведения Низами были широко известны в средневековой во всех 

странах Востока. Его поэзия превратилась в творческую школу Хафиза, Джалладина Руми 

и Саади. Сказания «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун» и «Искендер», написаны по 

образцам восточных школ эпического течения, на сегодняшний день стал общим 

наследием человечества, в частности тюркского мира. В 1991 году 850-ти летие со дня его 

рождения было отмечено в рамках ЮНЕСКО. 

Труды Низами оказали огромное влияние на дальнейшее развитие восточной и 

мировой литературы. Низами способствовал популяризации Гянджи. Благодаря ему город 

Гянджа был одним из центров тюркской культуры, о чём свидетельствуют собранные 

только только в одной антологии тюркской поэзии.  

Персидский историк Х.Казвани, живший на век позже Низами, писал, что город 

Гянджа была самым богатым и развитым регионом Востока. Азербайджан Арран и 

Ширван  были процветающими центрами тюркской культуры. Творческая школа поэзии 

Низами, построенная на эпитетах, философском мировоззрении, изяществе и 

выразительности, находит своё продолжение по сей день. Можно увидеть рифмы поэзии 

Низами в лирических стихах, построенных на любви, чувствах и духовном поиске 

человека. 

Несмотря на наличие многих исторических сведений неизвестен точный год 

рождения Низами. Однако многие учёные, сравнивая исторические данные, пришли к 

выводу, что он родился в 1141 году. Исследование было проведено при поддержке 

ЮНЕСКО. При сравнении исторических данных с произведениями Низами можно сделать 

вывод о том, что данная дата соответствует действительности. 

Например, во вступительной главе поэмы «Хосров и  Ширин» он повествует 

следующим образом:  

      Мой знаешь гороскоп? В нём — лев, но я сын персти, 

      И если я и лев, я только лев из шерсти, 

      И мне ли на врага, его губя, идти? 

      Я лев, который смог лишь на себя идти! 

Изучая его творения, мы приходим к заключению о том, что поэт родился под знаком 

Льва. В этой же главе поэт сообщает о своём сорокалетнем возрасте. А из истории 

известно, что он начал писать поэму в 575 году по хиджре. Поэтому при внимательном 

рассмотрении этих совпадений не остается сомнений в том, что он родился 535 году по 

хиджре, то есть в 1141 году. 

Большинство средневековых биографов Низами указывают Гянджу, в который он 

жил и который умер. Академик Е.Э.Бертельс отметил, что в лучшей и старейшей из 

известных ему рукописей  Низами про Кум также не упоминается. В некоторых 

источниках есть мнение, о том, что отец Низами происходил из Кума, но сам Низами 

родился в Гяндже. 

Низами воспевший в стихах, что влюбленность-это составная часть человеческой 

жизни, неиссякаемый источник любви, стал автором бессмертных стихов. 

Литературная школа Низами-это литература всего Востока. На все мировоззрение 

сформировал  Фирдоуси, а именно его «Шахнаме». Историки древней эпохи 

подтверждают, что стихи таких поэтов как Тебризи, Санаи, Тургани, стали учебниками 

Низами. Низами считал Фирдоуси «хахумам», «мудрым», «прозорливым», и преклонялся  
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перед его поэзией. Поэты Низами ценны своими попытками разгадать загадку мира. В его 

поэмах присутствует драматический сюжет, конфликт. Аллегория и решение. С 

одинаковым мастерством и глубиной Низами изобразил как простых людей, так и 

царственных особ. С особым теплом Низами изобразил ремесленников и мастеровых. 

Низами нарисовал  образы художников, скульпторов, архитекторов и музыкантов, которые 

часто становились  ключевыми образами в его поэмах. 

Кроме этого, Кроме этого, Низами сумел впитать в себя образы, признаки и 

человеческие свойства, относящиеся к софийской традиции. Он собрал богатое  наследие 

народа-легенды и сказки и широко использовал их в своим творчестве. Низами 

использовал образ   розы, как символическое описание божественности, Ассоциирования 

розу с пророком Мухаммедом. Ассоциирование определенного цветка с каждым 

божеством было сложившейся традицией в восточной литературе. 

Низами был твердо уверен, что единство мира воспринять посредством арифметики, 

геометрии и музыки. Он также зная нумерологию и считал, что числа являются  ключом от 

взаимосвязанной веселенной, так как посредством чисел множество становится единством, 

а диссонанс  гармонией. Например, в поэме «Лейли и Меджнун» он приводит абджадию 

(нумерация) своего имени- Низами, называя число 1001: 

Мне «Низами» прозвание дано, 

Имен в нем теща и одно 

Действительно, поэма Низами «Лейли и Меджнун» полна метафор и образов. Сам 

Низами назвал свой стиль «гариб» что переводится, как «редкий, новый» Себя же он 

называл «волшебником слов» и «зеркалом незримого» Низами создал стиль который 

отдельные авторы назвали «стилем эпиграмм» а многие из созданных им афоризмов стали 

пословицами. 

В поклонении и мольбе к Аллаху выражены намерение, мысли и мечты Низами. 

Своим величием  полным милосердия, Ты-творец этой веселенной, 

Во всем твой озаряющий свет, ты правишь делами всего живого 

Ты создал всю веселенную, Ты- владелец моего положения, 

Твоим велением непрерывно сияя, однажды гаснет весь этот свет 

Это- хвала Аллаху, разъяснение начесть творца народу. 

Хвалебные стихи, состояние всего из двух строк не только указывают на  истинный 

путь Аллаха, но они также является словами назидания, призывающие каждого идти по 

проведанному  пути. 

Восхваляй его величие слов Его имя превыше царей, 

Путь он превосходит других своей человечностью и истинностью. 

Молись о нем пока не доживешь до момента склонения головы, 

Пока не очнешься от шума из преисподним. 

В поколении и мольба к Аллаху выражены намерение, мысли и мечты Низами. 

Поклоняясь Аллаху словами «я прочитал течение и секреты звезд», «означен светом этой 

науки», он также молится говоря «сознание терял от ударов этого света», веря себя тебе, 

приди и спаси меня, о мой Господин, помоги мне. Не трудно заметить, что Низами 

переживал в тот момент различные трудности. 

Школа Низами пересекла Восточные границы и переделы Азербайджана, достигнуть 

Европу. Достаточно привести только один пример этому. Немецкий поэт И.В.Гете создал 

свой «западне- восточный диван» под влиянием Низами восточный поэзии. Гете отдал 

дань уважение Низами в числе таких Восточных поэтов, как Фирдовси, Руми, Саади и 
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Джами. В самом же сборнике «Западне восточный диван» Гете обращается к Низами 

упоминает героев его поэм. 

Когда существует такой великий поет, то бывает и поэты, относящееся к его таланту 

с завистью. Одним из них был ширвандский поет Музаффари. Великодушный Низами 

прощает его и посетив Ширваншаха, принимает его приглашение написать новые поемы. 

А разорившийся  Музаффари со словами «зачем человеку свобода, душа которого 

находится в темнице» отправляется на просторы Кавказа и умирает в сжиманиях. 

Творчество Низами стало достоянием человечества. ЮНЕСКО, признав годом 

рождения Низами 1141 год, 1991 год объявила годом Низами в честь 850-летия  поэта. 

Были проведены международные конференции в Вашингтоне, Лос-Анджелосе, 

Лондоне,Табризе и в других городу. 

2021-год Президентом Азербайджана в честь 880-летие дня рождения Низами 

Гянджави был объявлен «Годом Низами Гянджави» в Азербайджанской Республике. 

В Москве имеется памятник Низами. В городах Ташкенте и Риме также возведены 

памятнике Низами. Один кратер Меркурия носит имя Низами. Неслиткое количество улиц 

школ названы его именем.  В Узбекистане есть педагогический Институт имени Низами. 

Великие поэты вне времени. Произведения  такой великой личности тюркского мира, 

как Низами актуальны и по сей день. Они будут передаваться из поколения в поколение и 

существовать вечно. 
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NİZAMİ ƏSƏRLƏRİ POEZİYA VƏ ƏSRİN HORMONiYASIDIR 
 

Əsgərov Əjdər 

Xülasə 
 

Nizami Gəncəvi – bu ad qədim zamanlardan türk xalqlarının yaddaşındadır. Nizami şair-

mütəffəkir, şərq poeziyasının görkəmli nümayəndəsidir. Nizami əsəri şərq və dünya 

ədəbiyyatının inkişafına böyük təsir göstərmişdir. Nizami ədəbi məktəbi bütün Şərq ədəbi 

məktəbidir. Müəllif, böyük klassikin əsərlərinin ideyafəlsəfi məzmununu açmağa çalışmışdır. 

 

NIZAMI’S WORKS ARE THE HARMONY OF POETRY AND PROSE 
 

Askerov Ajdar 

Resume 
 

Nizami-this name has been in Turkish peoples memory since the ancient times. As a poet-

thinker, Nizami is a prominent representative of the eastern poetry. 

 Nizami’s works had a great influence on the development of the Eastern and world 

literature. 

 Nizami Literary School  is the whole Eastern Literary  School. 

The author tries to open the ideological and philosophical content of the works of the great 

classic. 
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NİZAMİNİN FİKİR DÜNYASI 
 

dosent Qaziyev Qivami Niyazi oğlu 

Gəncə Dövlət Universiteti 

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrası 

 

Xülasə: İnsanların  məhəbbətlə qoruyub  saxladığı  və  təbliğ  etdiyi  mənəvi  xəzinəsində  

Nizaminin  yaratdığı   mənəvi  xəzinə  xüsusi  yer  tutur. Şərqi  və  Qərbi  əsrlər  boyu  məftun  

etmiş, Nizami  yaradıcılığını  kamala  yetmiş, nəcib  əxlaqi sifətlər, əql  və  gözəllik daşıyıcısı  

olan insana   həsr  etmişdir. Poemalarında  qələmə  aldığı qəhrəmanlar   böyük  hərflərlə  

yazılan insan  obrazlarıdır. Poemaların  yazılmasında əsas  məqsəd isə   insan  səadətinə  xidmət, 

bu  səadəti  təmin etmə yollarını  arayıb  göstərməkdir. Insanın  yüksək  əxlaqi  keyfiyyətlərinin  

tərənnümü  Nizaminin   humanist  dünyasının  mənəvi  mahiyyətinə  çevrilmişdir. 
 

Açar sözlər:  mənəvi sərvət, aydınlıq, səmimilik, humanist, düşüncə, poema, yaradıcılıq 

Ключевые слова: духовное богатство, ясность, искренность, гуманист, мысль, 

стихотворение, творчество  

Key words: spiritual wealth, clarity, sincerity, humanist, thought, poem, creativity  
 

Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi  onu  yaradan xalqın tarixi  qədər qədimdir. Ədəbiyyat  

tarixi  oxucunu  bəşəriyyətin  və xalqımızın  yüz illər ərzində  yaratdığı böyük mənəvi  sərvətlərlə  

tanış  edir. Əsrlərin  sınağından  çıxmış  klassik  ədəbiyyatımız  milli – mənəvi  sərvətimizdir. 

Klassik  ədəbiyyat  bütövlükdə  ədəbiyyatımızın  sonrakı  inkişafının  zəminidir.  

Dövlətimizin  mənəvi  tərbiyə  məsələlərinə  xüsusi  diqqət  və  qayğı  ilə  yanaşdığı  indiki  

şəraitdə  müasir  ədəbiyyatla  yanaşı, klassik  irsin  mütərəqqi, qabaqcıl  idealları da  mühüm  

əhəmiyyətə  malik, hal – hazırda  da  insnların, xüsusən gəncliyin  tərbiyəsində, mənəvi  

inkişafında  əsas amillərdəndir. 

Ulu  öndərimiz  Heydər Əliyev  çıxışlarının birində  qədim və orta  əsrlər  ədəbiyyatından  

bəhs  edərək  demişdir: “Klassik  Azərbaycan ədəbiyyatı  öz  inkişafında  insana  böyük  

məhəbbətlə  dolu olan ecazkar, fəlsəfi  lirikanın, orta  əsrlərin  ictimai  və mənəvi buxovları  

əleyhinə çevrilmiş, üsyankar, azad  fikirli  şerin parlaq  yollarından  keçmişdir.”[3] 

Nizaminin, Füzulinin, Həsənoğlunun, Marağalı  Əvhəddinin, Qazi Bürhanəddinin, 

Nəsiminin, Arif  Ərdəbillinin, Əssar  Təbrizinin, Xətainin, şer mülkünün  sultanı  olan  Füzulinin, 

Qövsi  Təbrizinin, Vidadi  və Vaqifin  ölməz  əsərləri  elmə, biliyə, əməyə, xyirxahlığa, ədalətə, 

humanizmə, s  və  ülvi  məhəbbətə bir  çağırışdı. Aydınlıq, səmimilik, həyata, onun  tələblərinə  

dərindən bağlılıq  klassik  poeziyanın səciyyəvi  keyfiyyətlərindəndir. Bu poeziya  saf mənəvi  

aləmin, aydın  məfkurənin, sabaha  dərin inamın, hər cür  şərə  nifrətin parlaq   ifadəsidir.  

XIV  əsrdən başlayaraq  doğma  ana  dilində  yaranan  şerin  inkişafına  xüsusi  qayğı ilə  

yanaşan, özləri də bu dildə  ölməz  sənət  inciləri  yaradan dahi  sənətkarımız  Azərbaycan  

ədəbiyyatını  zənginləşdirmiş  və uca  zirvələrə  qaldırmışdır. Klassik  ədəbiyyatın  əsas  obyekti  

insan, əsas  qayəsi  insana  məhəbbətdir. Klassik  şeirlərdəki  fikirlər, duyğular, qənaətlər  yeni  

insan  idealını əks  etdirir. İnsanın  gözəlliyi, arzuları, istəkləri poetik  sözün  predmetinə  

çevrilməsi    orta  əsrlər şəraiti  üçün  mütərəqqi  bir  haldır.  Bu  poeziya  hər şeydən  əvvəl 

mənəvi  azadlıq  arzularını  təsdiq  edir.  

Mənəvi  saflıq uğrunda  mübarizə  bütün  dövrlərin  qabaqcıl  adamlarının  başlıca  

amallarından olmuşdur. Orta  əsrlər dövründə  də  insanın  ucalmasına mane  olan  əsas  

amillərdən biri  nəfs, tamah  əsiri  olmaq  idi.  Bu  dövrün  mütəfəkkir  sənətkarları  öz  qabaqcıl  

sələfləri  kimi  insanlara  nəfsə  qul olmamağı, şəxsiyyətini, ləyaqətini  nəfs  çirkabından  

qorumağı  təbliğ  edirdilər. 
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Nizami Gəncəvi qələmindən çıxan əsərlər dünya ədəbiyyatının ən qiymətli əsərləri kimi bu 

gün də sevilir və oxunur. Nizani dünyanı dərindən dərk edən və öz əsərlərində bunlardan bəhs 

edən bir sənətkardır. Bəlkə də elə buna görədir ki Nizami yaradıcılığı  mövzu rəngarəngliyinə 

görə daha cox sevilir.  Fəlsəfi şair kimi yaddaşlara, qəlblərə köçən Nizami Gəncəvi yaradıcılığı 

həmişə aktual olub, bu gündə öz aktuallığı ilə diqqət çəkir. 

Nizami  humanizmi  İsgəndər  kimi  bir obrazı  dünya  mədəniyyətinə  bəxş  etmişdir. Şair  

İsgəndərin yüksək  insani  keyfiyyətini  açmaqla  onu  bir  nümunə  kimi  dünya  şahlarına  

göstərmək  istəmişdir.  Dünyaya  ağalıq  etmək  iddiasında  olan  fateh  İsgəndər  Nizaminin  

qələmi  ilə   tərbiyə  olunur, ədalət  səsini aləmə  yayaraq   zülm, nadanlıq  və  bədxahlıqla  

mübarizəyə  qalxır, fəth  etdiyi  ölkələrin xalqları  arasında  haqqın, ədalətin  bərpasına  hökm  

verir. Artıq, İsgəndərin  müharibələri  işğalçılığa   deyil, sülhə, əmin – amanlığa xidmət  edir. 

Nizami  bütün poemalarında  elmin  təntənəsini, alimin  yüksək  yerini  tərənnüm  etmişdir. 

“İsgəndərnamə”  poemasında  isə  bu  gözəl   idealın çiçəklənməsi  xüsusi  rövnəq   tapmışdır. 

Şair   ağlın təntənəsinə , qələbəsinə  nail  olmaq  üçün elmə, biliyə  sahib  olmağı lazım  bilir, 

təlqin  edirdi. 

Təsadüfi  deyildir ki, dahi  mütəfəkkir ideal  hökmdar obrazını yaradarkən  onu  elm, alim  

hamisi  kimi   qələmə  almışdır.    

Ağıl hər  bir sirrə  yol  tapsın deyə, 

O verdi  fikrini  elmə, biliyə. 

Əmr  etdi   verildi  belə  bir  fərman: 

Alimdir  gözümdə  ən  əziz  insan. 

Elmlə, hünərlə - Başqa  cür  heç kəs, 

Heç  kəsə  üstünlük  eyləyə  bilməz. 

Rütbələri  içində  seçilir  biri, 

Hamıdan  ucadır  alimin  yeri. [2] 

Şair  cəmiyyətin inkişafı  üçün, insanların  formalaşması, həyatın  yaxşı  mənada  dəyişməsi 

üçün  elmin  zəruriliyini, vacibliyini  gələcək  nəslə çatdırmağı  öz  humanist  borclarından  hesab  

edirdi. Şairin  antik  yunan  mədəniyyətinin  ölməz  şəxsiyyətlərinin parlaq  obrazlarını  yaratması 

da  məhz  bu ali  məqsəddən  irəli  gəlirdi. 

Nizami Gəncəvi əsərlərini oxuduqca sanki bütün məsələlərdən hali olursan. Nizami 

yaradıcılığı dərin məna, hikmətli sözləri ilə qəlblərə yol tapır. Niazmi dühası bizə yol göstərir, 

gələcəyimizə işıq salır. Biz  bu əsərləri oxuduqca  sanki tərbiyə olunur, başqalarını da tərbiyə 

etməyə çalışıriq. 

İctimai-bədii fikri qlobal miqyasda və bütün əsrlərdə düşündürən bəşəri problemlərin 

heyrətamiz bir ustalıqla sənət şərhi Nizami bədii irsinin həmişəyaşarlığını təmin edən başlıca 

cəhətdir. İnsan şəxsiyyəti və qürurunun, insan əqli və iradəsinin, onun tükənməz və coşqun 

istedadının əzəmətini şeirin ecazkar qüdrəti ilə təsdiqləyən bir sənəddir . 

Nizaminin "Xəmsə" başlığı altında birləşdirilən irihəcmli epik əsərləri-"Sirlər xəzinəsi", 

"Xosrov və Şirin", "Leyli və Məcnun", "Yeddi gözəl", "İsgəndərnamə"  insanların daxili aləminin 

saflaşmasına, özlərini dərk edib anlamalarına xidmət edir.  Bu  əsərləri oxuduqca  insanlar əxlaqi, 

etik, tərbiyəvi mövzulardan nəticə çıxarır. 

İnsanın əxlaqi saflığı uğrunda mübarizə aparan N.Gəncəvi bütün əsərlərində bu işə xidmət 

edən dahiyanə fikir və ideyalar söyləmişdir. Ondan sonra gələn böyük şair və yazıçıların, filosof 

və pedaqoqların demək olar ki, əksəriyyəti həmin fikir və ideyalardan bəhrələnmiş, onları daha da 

inkişaf etdirmişlər. 
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Nizaminin əxlaq və əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı dəyərli fikir və ideyaları, hikmətli sözləri neçə- 

neçə nəsillərin mənəvi tərbiyəsindəmühüm  rol oynamış və bu gün də öz əhəmiyyətini 

saxlamaqdadır. 

Nizami əsərlərində mənfi əxlaqi sifətləri: paxıllıq, yalan danışmaq, böhtan atmaq, satqınlıq, 

ikiüzlülük, arxadan danışmaq, qiybət, qorxaqlıq, iradəsizlik, etibarsızlıq, israfçılıq, tənbəllik, 

xudbinlik, özündən bədgümanlıq və s. bu kimi cəhətləri pisləyir, insanları bu cür əməllərdən uzaq 

tutmağa çalışırdı. Şair  əsərləırində insanın mənəviyyatını korlayan mənfi, zərərli əxlaqi sifətləri 

ifşa etməklə kifayətlənmir, həm də  insanlarda müsbət keyfiyyətləri tərbiyə edirdi. Namusluluq, 

iradəlik, səxavətlik, yaxşılıq, xeyirxahlıq, ədalətlik və s. bu kimi keyfiyyətlərin insanın mənəvi 

simasının formalaşmasında oynadığı rol da qeyd edilir.[1] 

Böyük şair əsərlərində  müsbət əxlaqi keyfiyyətləri tərənnüm etməklə kifayətlənmir, hətta 

insanın mənəviyyatını korlayan mənfi, zərərli əxlaqi sifətləri ifşa etməkdən belə çəkinmir. Şair 

bütün bunları öz əsərlərində yaratdığı obrazların dili ilə bizlərə təqdim edir. 

 Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi bəşər həyatının yetirdiyi ən əzəmətli və ölməz 

söz ustalarından biridir. O, yaradıcılığının bədii kamilliyi, ictimai-fəlsəfi mənasının dərinliyi, 

dəyər və dolğunluğu etibarı ilə dünya ədəbiyyatının Homer, Dante, Şekspir kimi dahiləri ilə bir 

cərgədə durur. Nizami əsərlərinin canını təşkil edən dərin humanizm, ədalət və xalq səadəti 

ideyaları əsrlərdən aşaraq bir günəş işığı kimi süzülüb gəlmiş, yüksək mənəvi keyfiyyətlər 

xəzinəsi kimi xalq həyatına daxil olmuşdur. Nizaminin əsərləri elə bir mənəvi xəzinədir ki, 

burada insan həyatı və yaşayışının mənasını açan ən müdrik fikirlər, hakimanə sözlər 

toplaşmışdır. Nizaminin əsərləri hər bir yeni nəsil üçün ibrət dərsidir, insanların qəlbində yüksək 

duyğular oyadan, onları tərəqqi və inkişafa sövq edən, yer üzündə həqiqi bərabərlik, sülh və 

səadət uğrunda mübarizəyə ruhlandıran misilsiz sənət nümunələridir.[5] 

Nizami dünyanın ən böyük humanist sənətkarlarından biridir. Onun əsərləri insana xidmət 

etmək, insanın haqqını və mənafeyini müdafiə etmək, insanı fiziki zənginliyə və mənəvi 

kamilliyə səsləyən bir sənət xəzinəsidir. Nizami yaradıcılığındakı ən mütərəqqi cəhət onun insanı 

insan kimi yaşamağa, dünyanı zəkası və əməlləri ilə bəzəməyə, zənginləşdirməyə çağırmasıdır. 

Şair göstərir ki, insan yalnız özü üçün yaşamamalı, böyük məqsədlər uğrunda, bəşər həyatına 

xidmət etmək yolunda çalışmalıdır. 

Nizami yaradıcılığındakı ən mühüm cəhətlərdən biri onun əməyə, əməkçi insana yüksək 

münasibətidir. Şair öz əsərlərində əməkçi insan surətləri yaradaraq onların halal zəhmətlə olan 

yaşayışını tüfeyli şahların həyatından qiymətli sayır, onların mənəvi gözəlliyini dərin rəğbət hissi 

ilə əks etdirir. «Kərpickəsən kişinin dastanı» hekayəsindəki kərpickəsən qoca, «Süleyman və 

əkinçi»dəki əkinçi əməyi, zəhməti sevən mərd və ağıllı insanlardır. Onlar zəhmət çəkərək 

yaşamağı başqalarına əl açmaqla həyat sürməkdən daha üstün tuturlar. Eləcə də şairin «Xosrov 

və Şirin» poemasında sevə-sevə təsvir etdiyi Fərhad yüksək mənəviyyatlı əməkçi insan surəti 

olub, əsərin əsas qəhrəmanı Xosrovdan qat-qat yüksəkdə durur.[4] 

Nizami həyatda başqalarının hesabına yaşayan mənəviyyatsız və tüfeyli adamların da 

olduğunu göstərir və onlara nifrətlə yanaşır, onların cəmiyyətə heç bir xeyri olmadığını, insanlığa 

yalnız zərər gətirdikləri bildirir. 

Nizami yaradıcılığı yüksək insani görüşləri, mənəvi ucalığı tərənnüm edən möhtəşəm sənət 

abidələridir. Onun bədii irsi bu gün də ən yüksək insani duyğuların toplandığı mənəvi xəzinə 

kimi hərarətlə qarşılanır və sevilə-sevilə oxunur. 
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МИР ИДЕЙ НИЗАМИ 
 

Газыйев Гвами 

Резюме 

Духовное сокровище, созданное Низами, занимает особое место в духовном 

сокровище, которое люди с любовью хранят и приумножают. Он очаровывал Восток и 

Запад на протяжении веков и посвятил свою работу человеку, который усовершенствовал 

свои нравы, интеллект и красоту. Герои, которых он пишет в своих стихах, - это 

человеческие персонажи, написанные заглавными буквами. Основная цель написания 

стихов - служить человеческому счастью, найти способы обеспечить это счастье. 

Прославление высших нравственных качеств человека стало духовной сущностью 

гуманистического мира Низами. 

 

NIZAMI'S WORLD OF IDEAS 
 

Gazıyev Gvami 

Summary  
 

The spiritual treasure created by Nizami has a special place in the spiritual treasure that 

people lovingly preserve and propagate. He fascinated the East and the West for centuries, and 

dedicated his work to a man who had perfected his morals, intellect and beauty. The heroes he 

writes in his poems are human characters written in capital letters. The main purpose of writing 

poems is to serve human happiness, to find ways to ensure this happiness. The glorification of the 

highest moral qualities of man has become the spiritual essence of Nizami's humanistic world. 

 

 

 

TARİXİMİZİN NİZAMİ DÖVRÜ 
 

Məmmədova Sevda Nəsib qızı 

Gəncə Dövlət Universiteti 

sevdanesibqizi@gmail.com 
 

Xülasə: Böyük Nizaminin əsərlərini tədqiq etdikcə orada ayrı-ayrı sənət sahələri, maddi-

mədəniyyət nümunələri, onların üzərindəki motivlər,hətta onları işləyən sənətkarlar haqqında 

geniş məlumatlar əldə etmək olur ki bunlar da tariximizin Nizami dövrünü tədqiq etməkdə bizə 

yaxından kömək edir: 
 

Açar sözlər: “Xəmsə”, Elmlə-şeirin vəhdəti, maddi-mədəniyyət, saxsı qablar, motiv, saxsı. 

Ключевые слова: «Хамса», Единство науки и поэзии, материальной культуры, 

керамики, мотива, керамики. 

 Key words: "Khamsa", Unity of science and poetry, material-culture, pottery, motif, 

pottery. 
 

 Elmi və zəkasının təbii və istedadının vurğunu olduğumuz Nizaminin əsərləri tükənməz bir 

bilik xəzinəsidir. Elmlə-şeirin vəhdətindən yaranan bu poeziya, uzun  zamandan  bəri  

mütəxəsislərin tədqiqat obyektinə çevrilsə də bu günə  kimi lazımınca öyrənilməmişdir. Sovet 
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dövründə az qala ateizm kimi təqdim olunan böyük sənətkarın əsərlərini orginaldan oxuduqda 

onun islam dininin əsas müddəalarını, Quranı  necə böyük ustalıqla təbliğ etdiyini görursən və bu 

qənaətə gəlirsən ki Nizami dühasından bəhrələnmək üçün fars dilini öyrənməyə dəyər. 

Azərbaycan ən qədim zamanlardan dünya mədəniyyətinin inkişafında özünə məxsus izlər 

buraxmışdır. Bu torpaq alimlər, şairlər,siyasət və dövlət xadimləri, sənətkarlar ,xalq qəhrəmanları 

yetişdirmişdir. Onların adları tarixin səhifələrində dərc olunmuş, yadigar qoyduqları əsərlər isə, 

dünya kitabxanalarını, muzeyləri bəzəyir, müxtəlif diyarların tarixi abidələrinə çevrilərək onların 

xatirəsini əbədiləşdirir. 

Belə tarixi şəxsiyyətlər arasıda Nizami Gəncəvi xüsusi bir yer tutur.   O, bir şair adı ilə 

məhşur olubsada, əslində ona “alim şair”, bəlkə də “şair alim” demək daha düzgün olardı. Çünki 

o öz dövrünün bütün elmlərinə vaqif olmaqla, hər bir elmi mətləbi şeir dilində verir; eləcədə onun 

həyati məsələlər haqqında yazdığı şeirləri belə, elmlə doludur. 

Beləliklə, Nizaminin elmi sözləri şeirlə, şeirləri isə elmlə qarışaraq, öz gözəlliyini artırmış 

olur. Onun yaratdığı “Xəmsə”ondan sonra gələn şairlər üçün bir nümunə olmuş, onlar da bu cür 

xəmsələr yazmağa və Nizamini təqlid etməyə başlamışlar. Lakin onların yaratdığı əsərlərin heç 

biri Nizaminin “Xəmsə” si səviyyəsinə çata bilməmişdi. Nizaminin əsərlərində təbiətşünaslıq, 

riyaziyyat, həndəsə, astronomiya, kosmologiya, fəlsəfə, ilahiyyat, tibb, əxlaq (etika), musiqi və 

digər elmlərə aid məlumatlara rast gəlirik. Onların bəzisi müstəqil elmi məsələ səviyyəsinə qədər 

genişlənir və müəllifin bu sahədəki bilik dərəcəsini aydın surətdə əks etdirir. Bütün bunlar 

göstərir ki, Nizami öz dövrünün bütün elmlərinə kamil dərəcədə yiyələnmişdir. 

Əsrlər boyu xalqımızın iqtisadi, ictimai və mədəni həyatını əks etdirən maddi-mədəniyyət 

nümunələri tariximizi öyrənmək işində böyük əhəmiyyətə malik olmaqla bərabər, çox zəngin və 

qiymətli məlumatları da özlərində mühafizə edirlər. Belə maddi-mədəniyyət nümunələri əsasən 

arxeoloji tədqiqat və qazıntı işləri zamanı aşkar edilir onların dəyəri isə elmi hesabatlarda 

məqalələrdə və s öz əksini tapır. Lakin deyilənlərlə yanaşı ayrı-ayrı sənət sahələri, onların 

formalaşması, inkişafı və s. haqqında klassiklərimizin əsərlərində də məlumat verilir. Belə fikirlər 

dahi şair və filosof Nizami Gəncəvinin poemalarında daha dolğun şəkildə təsvir olunur. Çünki bu 

böyük sənət dühası öz əsərlərində bilavasitə onu əhatə edən gerçəkiyi tərənnüm etmiş, həyati 

faktları əsas götürmüşdür.  Məsələn Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasında şair müxtəlif 

ornamentlərlə bəzədilmiş keramika məmulatlrı üzərindəki bəzəklərin yüksək peşə hazırlığına 

malik dulusçu rəssamlar tərəfindən işlənildiyinə işarə edir. Dulus məmulatı istehsal edən 

sənətkarlar arasında ixtisaslaşmanın olduğunu göstərir. 

“İskəndərnamə” poemasında isə şair saxsı qablar üzərinə vurulan rənglərin meşə 

materiallarından hazırlandığını təsvir edir, eyni zamanda XII əsrdə güldan tipli qablardan istifadə 

etməsindən, həmin qabların zəngin nəbati elementlərlə bəzədilməsindən xəbər verir.  

Dulus sənətkarlığının xüsusi sahəsi olan kərpic istehsalı ilə bağlı məlumatları dahi şair və 

mütəffəkir daim torpaqla, su ilə əlləşən min bir əzab və zəhmətə qatlaşan kərpickəsən ustanın 

işini qiymətləndirməklə hələ halal zəhmətin nə olduğnu bilməyən gəncin dili ilə qələmə alır. 

Burada şair kərpicin istehsalı üçün torpaqdan, samandan və suyun qarışığından istifadə 

olunduğunu göstərir.  Dahi şair “İskəndərnamə” poemasında şərabın qara torpaqdan hazırlanan 

saxsı qədəhlərdə içildiyini, onların kəhraba rangi ilə bəzədildiyini təsvir edir. Məlum olduğu kimi 

saxsı qablar su və digər ərzaq məhsullarının saxlanması üçün çox əlverişlidir.  “Yeddi gözəl” 

poemasında qeyd olunanlarla yanaşı boyaqçı küpləri haqqında tez-tez söhbət açılır. 

Burdan belə məlum olur ki orta əsrlərdə saxsı küplərdən ərzaq məhsulları saxlamaqla 

bərabər, həm də boyaq dükanlarındanda istifadə olunurmuş. Nizami Gəncəvi əsərlərində zireh, 

qalxan, dəbilqə, qılınc və s. kimi müdafiə silahları və onların üzərindəki motivlər təsvir edilir. 

Böyük şair və mütəffəkir əsərlərində sənətkarlığın, palançılıq və s. kimi sahələri haqqında da 
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məlumatlar verir. Şair şeirlərində  nalbəndliyin dəmirçilikdən ayrılaraq müstəqil sənət sahəsi kimi 

formalaşdığını təsvir edir.  

Beləliklə böyük Nizaminin əsərlərini tədqiq etdikcə orada ayrı-ayrı sənət sahələri maddi-

mədəniyyət onların üzərindəki motivlər,hətta onları işləyən sənətharlar haqqında geniş 

məlumatlar əldə etmək olur ki bunlar da tariximizin Nizami dövrünü tədqiq etməkdə bizə 

yaxından kömək edir: 

Mahir bir palançı olsada insan 

   Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan 

 Bütün bunlar göstərir ki Nizami böyük bir tarixçidir. O, bütün orta və yaxın Şərq tarixini 

dərindən öyrənmiş, mənbələrdən ələ gətirdiyi sənədləri bir tarixşünas kimi məharətlə tədqiq 

edəndən sonra topladığı məlumatı nizama salıb nəzmə çəkmişdir. Bunları bildikdən sonra özünə 

son dərəcədə tələbkar olan əməksevər şairin bu dastanları yazmaqdan ötrü çəkdiyi zəhmətləri 

təsəvvür etmək olar. 

Nizami bu barədə deyir:          Sözü biliklə dərc, etmək lazımdır, 

                                                   Qızıl himi, tərəzidə çəkəndən sonra xərcləmək lazımdır. 

                                                                                                      “Xosrov və Şirin” 

Nizaminin əsərlərini tədqiq etdikcə, onun sözlərinin daha dərin mənaların yol tapırsan, bilik 

və zəkasının, istedadının əlçatmaz zirvələrinə baxıb heyran qalırsan. 

Nizaminin əsərləri tükənməz xəzinədir; onun hələ çox nəsillər tədqiq və təhlil etməli 

olacaq, Nizami bu xəzinədə döşədiyi süfrədən onların hamısının payını verib doyduracaq, amma 

bu süfrədən heç bir şey azalmayacaqdır. 

Nizami çox nadir bir şəxsiyyəydir; biz onunla fəxr etməliyik. Əgər Azərbaycanın digər 

şairlərinin heç biri olmasaydı , təkcə Nizami bizim poeziyamızın dünya şöhrəti qazanması üçün 

kifayət idi.  Odur ki, xalqımız Nizamiyə çox borcludur biz onu heç vaxt yaddan çıxarmamalıyıq. 

 

Мамедова Севда Насиб кызы 

Резюме 
 

Изучая произведения великого Низами, вы можете получить обширную информацию 

о различных областях искусства, материалах и культурных образцах, мотивах на них и 

даже о художниках, которые работают над ними, что помогает нам изучать период Низами 

в нашей истории 

                                                                 

Mammadova Sevda Nasib gizi 

Summary 
 

As we study the works of the great Nizami, we can find extensive information about 

different fields of art, material and cultural samples, motifs on them, and even the artists working 

online, which also help us to study the Nizami period of our history.  
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XXI  СТОЛЕТИЕ.  РАЗМЫШЛЕНИЯ  О  ПОЭТЕ    XII ВЕКА 

НИЗАМИ   ГЯНДЖЕВИ 
 

дфпн, доцент  Тагиева    Аламзар  Тофик к. 

Гянджинское Отделение  НАНА 
 

Ключевые слова: наследие, инновативный подход,  новое прочтение 

Açar sözlər:  irs, innovativ yanaşma, yeni dərketmə 

Key words:  heritage, truly an eternal, innate edition   
 

Не каждому из поэтов средневековья  выпало творческое везенье представлять своё 

время человечеству на протяжении почти девяти столетий. В ряду таких гигантов 

литературы азербайджанский  поэт-мыслитель Низами Гянджеви  с его уникальным  

художественным памятником  слова  «Хамсе».  Эта  «Пятерица», ставшая  настоящим 

ноухау  для современников автора,  продолжает  будоражить  души и интеллект  человека 

наших дней.  Анализируя идейное содержание поэм Низами, невольно проецируешь  

образы, сюжетные коллизии на современные литературные воззрения и социальные 

реалии настоящего времени.  Приведём  робкие наши  «думы о былом». 

Соединённые воедино  в  «Хамсе» пять  поэм, написанные в течение многих лет(1176 

- 1201 гг.), ставят во главу угла Человека, его судьбу и переживания,  что и формирует  

тематическую наполненность  данной художественной  серии. В жанровом отношении  

здесь представлены и типичные для восточной  литературы  месневи , и роман в стихах, и 

дастан о любви, и героическая поэма. 

Когда речь заходит о « взятом на перо»  художественном персонаже, то  Низами 

описывает не только и не столько правителей и полководцев, но и мастеровой люд, и 

влюблённых молодых, и народного героя-каменотёса, подспудно касаясь моментов 

гендерных отношений. 

Даже  при условии  посвящения своих творений тому или иному правителю, поэт-

гражданин не вычёркивал из поля зрения  народ, ради которого он, хотя и в 

завуалированной форме, пытался «перевоспитывать» тех же самых заказчиков, так и до 

конца не оценивших  масштабность  явления «низаминиана».  Парадокс в том, что первое 

его произведение  в прямом смысле  слова  шокировало читателей недоступностью в плане 

восприятия. Об этом читаем: « …Оно сложно и трудно не только по своему 

содержанию…, но и по поэтическому строю» (1, 5). 

Не вина автора, который вобрав глубокую и многостороннюю  информацию из 

редких рукописных источников, проявил способность к созданию мультидисциплинарного 

поэтического образца.  Но то, что было «худом», стало «добром» в век цифрализации: 

заложенные в ткань поэтического повествования  коды  указывают на сложную  

историческую  стезю  прогресса находившихся когда-то в зачатке областей знания. Так, 

например, намёки на важность  экологической безопасности: « Если переведём описанное 

поэтом  (Отрубить плодоносную ветвь фруктового дерева, не жаль ли?) на язык 

юридический, то это подпадает под статью № 424 от 30 декабря 1997 г.»  (3, 226). 

Ещё одна особенность  художественного подчерка Низами:  в произведениях уже не 

назидание звучит, а  усиливается внимание к психологическим особенностям выписанных 

персонажей. Именно эти критерии в оценке главных образов, всей галереи действующих 

лиц даёт сегодня читателю тот благодатный материал, что делает их узнаваемыми в толпе. 

Поэтому в азербайджанской литературе художественный образ самого поэта  дан как 

образ новаторский: « Поэт сумел в своих художественных шедеврах показать, что и в 
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средние века жили люди, передовые взгляды которых  способствовали развитию 

социальной зрелости человека» (4, 135). 

Безусловно, что мы привели лишь малую толику наблюдений, связанных с 

современным прочтением, осознанием и анализом  как самих  поэтических источников, 

так и низамиведческих  работ. 
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Tağıyeva Aləmzar Tofik qızı 

Xülasə 
 

 “ XXI yüzillik. XII əsr şairi Nizami Gəncəvi haqqında düşüncələr” məqaləsində onun 

mədəni irsinə tədqiqatçıların innovativ yanaşmasının üstünlükləri şərh edilir və bu baxımdan 

fərqli mülahizələr diqqətə çatdırılır. Müəllifin fikrinə görə, nəticədə  bu xəzinənin həqiqətən 

əbədiyaşar qalmasına poemaların müasir dərki önəmli şərtlərdən birisidir. 

 

Tagiyeva Alamzar Tofik 

Summary 
 

  “ XXI century. Poetry of the XII  century  thoughts about  Nizami Ganjavi”.  The article 

draws attention to the cultural heritage and different views of Nizami from this point of view. 

According to the author, this is one of the most important explanations that this treasure is truly 

an eterrnal and innate edition of poetry. 
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Çox zamanlar təbim quşu söz bağında qanad açdı… 

Qafiyəli nəğmələrim yeddi evə inci saçdı. 

“Yeddi gözəl” əsəri tək   o Gəncəli xəzinədarın,  

Yüz xəzinə qiyməti var şerindəki mənaların…   

        

                                                          Əbdürrəhman Cami (Tacik şairi) 

Xülasə: Məqalədə dahi mütəfəkkir Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sinin dördüncü poeması olan 

"Yeddi gözəl"ində cəmiyyətin ən eybəcər cəhətini-insanların varlanmaq ehtirası təşkil etdiyini 
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qeyd edirdi. Nizami mal dövlətə hərisliyin, eyş-işrətə meyl etməyin insan şərəfinə ləkə vuraraq 

onların mənəviyyatınını pozduğundan nifaq, ədavət və çarpışmalara səbəb olduğundan poemada 

geniş bəhs edir. Məqalədə tədqiqatçıların poema haqqında təhlilinə xüsusi yer verilmişdir. 

 

 

Açar sözlər: var-dövlət, eyş-işrət, xalq, şair, poema, xəyanət, xalq, vətən, ədəbiyyat, 

əfsanə, məhəbbət, qəhrəman,  xəmsə   

Key words: wealth, entertainment, poet, poem, nation, homeland, literature, legend, 

affection, hero, hamsa                     
      

Dahi Nizami Gəncəvi  IV poeması olan “Yeddi Gözəl” əsərini təxminən 1196-cı ildə yazıb 

bitirmişdir. Poemanın başlanğıcından və sonundakı qeydlərdən aydın olur ki, şair Marağa 

hökmdarı Ağsongör Əlaəddin Körpə Arslanın xahişinə əsasən bu mövzunu seçmişdir. “Yeddi 

gözəl” əsəri şairin qocalıq çağlarında yazmış olduğu əsərlərindəndir. Nizami bu əsərdə elə ilk 

dəfə olaraq qocalıqdan şikayətlənir. Belinin büküldüyünü, rənginin saraldığını və saçının 

ağardığını qeyd edir. Şair bu əsərin mövzusunu İran tarixinə dair materiallardan almışdır. 

Poemanın qəhrəmanı Sasanilər sülaləsinin beşinci hökmdarı Bəhram-Gurdur. Qədim İranda 

yaranan bir çox xalq əfsanələri bu hökmdarın adı ilə əlaqələndirilmişdir.  

Bu mövzu hələ X əsrdə böyük sənətkar Firdovsinin “Şahnamə” əsərində öz inikasını 

tapmışdır. Belə bir mövzu Nizamiyə, “Sirlər Xəzinəsi” və “Xosrov və Şirin” əsərlərində başladığı 

ideal hökmdar surəti yaratmaq səylərini davam etdirmək imkanını verirdi. Şairə görə insanların 

vəzifəsi yeyib yatmaqdan ibarət olmamalı, sayıq olmaq, hünər göstərmək insanın əsas vəzifəsidir. 

O, insanın ləyaqətini, məziyyətini xalqa xidmətdə görmüşdür.  
 

Çalış öz xalqının işinə yara,  

Geysin əməlindən dünya zərxara. 

Xoş ətirlər saçmaq istəyən adam, 

Gül tək xoş xasiyyət olmalı müdam! [3, 𝑠əℎ. 163] 
 

Nizamiyə görə bu cəmiyyətin ən eybəcər cəhətini insanların varlanmaq ehtirası təşkil 

edirdi. Bu varlanmaq ehtirası Nizaminin fikrincə insanların mənəviyyatını pozur, insan şərəfinə 

ləkə vurur və insanlar arasında nifaq, ədavət və çarpışmalara səbəb olurdu. Böyük şair bu əsərdə 

qızıl və gümüş aludəsi olan insanların alçalmağa məhkum olunduğundan geniş bəhs edir. O, 

göstərir ki, əql və kamal sahibləri varlanmaq həvəsinə düşməzlər. Çünki bir nəfərin varlanması 

üçün yüz nəfər müflis olmalıdır. Bir nəfər kökəlsin deyə yüz nəfərin cigəri parçalanmalıdır. Bir 

nəfərin boynu yoğunlansın deyə yüz nəfərin boynu qırılmalıdır. 

Nizami yaşadığı cəmiyyətdəki  bərabərsizliyi, ədalətsizliyi görüb: “birinin xəzinə üzərində 

oturduğunu, digərinin bir parça çörək üçün əzabda olduğunu” təəssüflə qeyd edir. O, göstərir ki, 

onun zəmanəsində var-dövlət cahil və ləyaqətsiz adamların əlində cəmləşmişdir. 

Pambıqla kətanı ayırd etməyən, 

Asimana çaşıb risiman deyən 

Doldurur sandığa qızıl, xəz, xara,  

Kətan, qumaş vurur hər gün anbara! [3, 𝑠əℎ. 164]  

Nizami iftixar hissilə deyirdi ki, o bu kimi sərvətdən məhrumdur. İlanlar xəzinə üstündə 

qıvrılıb yatarlar, insanın vəzifəsi başqadır. İnsan müqəddəs bir məqsəd üçün yaşamalıdır: 

“Hamını tordan (əsarətdən) xilas etmək” insan həyatının ən yüksək məqsədidir.  

Nizami məhz belə bir məqsədə xidmət etdiyi üçün özünü ən varlı və ən xoşbəxt insan hesab 

etmişdir.  
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Nizami “Yeddi gözəl” əsərini yazarkən qarşısına məqsəd qoymuşdur ki, bundan əvvəl 

qəhrəmanı haqqında yazılanları təkrar etməmək. Şair həm də bu əsər üçün xəfif bəhrinin 

təmdidli, kəsirli vəznini seçmiş, özünə qədər epik əsərlərdə işlənməyən yeni bir vəzndə 

yazmışdır.  

“Yeddi gözəl” əsərinin baş qəhrəmanı Bəhramı şair bilikli, qoçaq, ağıllı, mərd, ədalətli, şən 

və nikbin bir hökmdar kimi qələmə almışdır. Bəhramdakı bütün xüsusiyyətlərin gözə çarpması 

üçün şair ona qarşı duran və ondan tamamilə fərqlənən yardımçı surətlər də yaratmışdır. Bu 

surətlərdən biri Bəhram Gurun öz atası, Sasani hökmdarı Yəzdigurddur. Bu hökmdar Yaxın Şərq 

əfsanələrində öz qəddarlığı ilə məşhur olmuşdur. Bəhram Gur belə bir hökmdarın oğludur. 

Demək, ata ilə oğul bir-birinə zidd olan surətlərdir. Şairə görə dünya iki rəngdədir, onun tərəzisi 

iki gözlüdür. Bu tərəzinin bir gözündə daş, digər gözündə cəvahir ola bilər. Şairə görə şahların 

nəsli də belədir: onların övladı gah daşa, gah da gövhərə oxşar, gah gövhərdən daş, gah da daşdan 

ləl, kəhrəba doğular. Bəhramın da atasına olan nisbəti gövhərin daşa olan nisbəti kimidir. 

Yəzdigürdün zülmündən, Bəhramın ədalət və mehribanlığından danışan Nizami insanın 

inkişafında mühit və tərbiyənin təsirini əsas amil hesab edir.  

Nizami əsərdə Yəzdigürd, Neman və nəhayət Rast-Rövşən surətlərini feodal mühitinin 

məhsulu kimi göstərmişdir.  

Atasının ölümündən sonra Bəhramı şahlıq taxtına yaxın qoymaq istəməyənlər “qurd balası 

da qurd olar” fikrini rəhbər tuturlar. Lakin Bəhram Nizaminin idealı kimi çıxış edərək bu fikrin 

əsassız olduğunu sübut etməyə çalışır. O, atasının xalqa qarşı yürütdüyü siyasəti pisləyir, ədalətli 

bir hökmdar olur. O, saray əyanlarına müraciət edərək deyir.  
 

İndi ki, taxtü tac verilmiş mənə,  

Elə işlərəm ki, tanrı bəyənə... 

Ədalət olacaq işim, hər zaman. 

Şad olmasın bundan dilşad olmasın! [5, 𝑠əℎ. 76 − 77] 
 

Bəhram-Gur tacı iki aslanın, qabağından götürüb hakimiyyət başına gəldikdən sonra 

atasından qalmış bir sıra saray qayda-qanunlarını ləğv edir. O, yeni tipli bir hökmdardır. Nizami 

cəmiyyətin inkişafını, xalqın səadətini ədalətdə görür. Bəhramın ədaləti və mehribanlığı 

sayəsində əgər xalq xoşbəxt və əmin-amanlıqla yaşayırsa, hökmdar da xalqın ümumi fərəhi və 

səadətinə şərikdir. Onun şahlığı dövründə bir müddət ölkədə yağış yağmır, əkinlər susuzluqdan 

quruyub məhv olur, hər tərəfdə dəhşətli aclıq başlanır: 

Aclıqdan kəsilib vəhşi canavar, 

Gah adam yeyirdi, gah leş insanlar! [3, 𝑠əℎ. 167] 
Bu acınacaqlı vəziyyətdən xəbər tutan Bəhram ədalətli hökmdar kimi təcili və ciddi 

tədbirlər görür. Onun əmri ilə hər yerdə varlıların taxıl anbarlarını açırlar. Onun əmri ilə hər 

yerdə taxılın pulu dövlət xəzinəsindən ödənilir. Hər tərəfdə çörəkxanalar təşkil olunur. 

Yoxsullara buradan pulsuz çörək verilir. Belə bir vəziyyət yeddi il davam edir. Bəhram şah təkcə 

insanları deyil, hətta quşları belə yedizdirir və kimsənin acından ölməsinə imkan vermir. Bu aclıq 

illərinin əvvəlində yalnız bircə nəfər acından ölmüşdür ki, ədalətli hökmdar onun matəmində qara 

geyinmişdir.  

Nizami göstərir ki, bu ədalət və mərdlik allahın da xoşuna gəldi, yağışlar yağdı, məhsul bol 

oldu, dörd il ölkədən ölüm rədd oldu. Doğum sayı artdı, ölkənin varı, dövləti artdı, xoşbəxt 

yaşayan xalq öz yurdunu abadlaşdırmağa başladı. Səhralar şəhərə çevrildi və o qədər binalar 

tikildi ki, bir kor adam belə Reydən İsfahana qədər olan yolu damların üstü ilə gedə bilərdi. 

N.Gəncəvi Bəhramın bütün müsbət cəhətlərini verdiyi kimi, bir hökmdar  olaraq onun mənfi 

cəhətlərini də göstərir. Şair birinci növbədə Bəhram-Gurun ifrat dərəcədə eyş-işrət düşgünü 
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olduğunu göstərmək istəmişdir. Bəhram-Gurun şahlıq qürurundan doğan hərəkətlərindən biri 

onun haqq söz üstündə sevimli kənizi Fitnəyə qəzəblənməsi və onun ölümünə fərman verməsidir. 

Ani bir həyacanın nəticəsində belə bir əmrin verilməsi Bəhramı dərindən düşündürür və onun 

illər boyu iztirab çəkməsinə səbəb olur. Lakin Fitnənin ağlı, tədbiri və zirəkliyi nəinki onu təkcə 

ölumdən xilas edir, eyni zamanda onu çox tez alışıb alovlanan və düşünmədən məsuliyyətsiz 

hökmlər  verən bir padşah üzərində qalib çıxarır.  
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Summary 
 

In the poem, the great thinker Nizami Ganjavi in his fourth poem "Hamsa" "Seven 

beauties" noted that the ugliest feature of society is the desire of people to get rich. Nizami's 

poem speaks widely about the greed for wealth and the addiction to entertainment, which 

humiliates human dignity and violates their morality, causing disagreement, enmity and conflict. 

The article pays special attention to the analysis of the poem by researchers. 
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Xülasə:Nizamiyə görə, həyatı gözəlləşdirən ən böyük əsas yaxşılıq etməkdir. “Xalqa 

qarışmaq, xalqa faydalı olmaq–budur insanlığın əlaməti”. Bu yolda mətanət göstərib çətinliklərə 

qatlanmaq qədər yüksək bir şey yoxdur, çünki belə bir insanpərvərlik məktəbini keçməyən, 

insanlıq şərəfini qazana bilməz. Müvəffəqiyyətin yeganə vasitəsi zəhmət və dözümlülükdür. 
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Nizami Gəncəvinin həqiqi həyat qaynağı olmaq etibarilə sevincə əhəmiyyət və qiymət 

verməsi onun həyata münasibəti ilə tam bir ahəngdədir. Daha doğrusu, şairin sənətə münasibəti 

onun həyata münasibətindən doğmuşdur. 

Fəlsəfi düşüncələrində fərdi həyatın keçici olduğunu daim irəli sürməklə yanaşı, Nizami 

dünyanın kədər və qəm üçün deyil, sevinc üçün yaradıldığına əmindir. Dünyanın faniliyini, 

insanı insana qarşı pis əməllərdən çəkindirmək üçün tez-tez qeyd edən filosof  Nizami, bir şair 

kimi həyatın tərənnümçüsüdür. Yaşamaq–gözəllik, sevinc içində yaşamaq, Nizaminin ən çox 

sevdiyi nemətdir. “İsgəndərnamə” də bu fikirlərimizi qüvvətləndirən beytlərində, şair, “dünya 

kədər və qəm üçün deyil, sevinc üçün  yaranmışdır” – deyir; və “bu məşəqqət aləmində özümüzü 

sıxmayaq!”–tövsiyəsini verir. “Xosrov və Şirin” də “xəzansız olaydı həyat bağı, yıxılmaz olaydı 

həyat sarayı–nə gözəl olardı !... “deyən şair, “dünən” ilə “sabah”dan kimsənin xəbəri olmadığını 

söyləyərək sözlərinə, bu şəkildə davam edir; “dünən” keçmiş, “sabah” isə gəlməmişdir, 

meydanda bir “bu gün” var ki, onun da axşama qədər davam edəcəyinə zəmanət yoxdur; bu 

halda, gəl bir anlıq könlümüzü və dünyamızı yaşadaq;  

             Dünəndən, sabahdan kim verər xəbər, 

             Sabah hələ yoxdur, keçib dünənlər. 

             Əldə nəqdi ancaq bir günümüz var, 

             Ona da şama tək yoxdur etibar. 

             Gəl ağız dolusu deyək, gülüşək.  

             Mey içək, qoy dünya bəzənsin göyçək. 

             Bir gecə yuxusuz qalsaq nə olar, 

             Torpağın altında çox yuxumuz var. [№3, səh.207] 

Nizami həyat gözəlliyinin ən böyük nəşəsini bir insanın başqalarına faydalı olmasında 

görür. Öz-özünü yüksəltmək “nəfsini təmizləmək”, “başqalarının yox, öz eyiblərini görmək” 

şairin təkidlə təlqin etdiyi əxlaq prinsipləridir. [№2, səh.199] 

Həyat yolunda mətanət göstərib çətinliklərə qatlanmaq qədər yüksək bir şey yoxdur, çünki 

belə bir  hünər, cəsarət və mərdanəlik məktəbini keçməyən, insanlıq şərəfini qazana bilməz. 

Müvəffəqiyyətin yeganə vasitəsi zəhmət və dözümlülükdür. 

                Şöhrətə zəhmətilə ucalıbdı ərənlər, 

                Məsləkinin yolunda qocalıbdı ərənlər. 

Nizami bizə  kamilləşmənin yolunu da göstərməkdədir. Oğlu Məhəmmədə verdiyi 

nəsihətlərdə göstərdiyi üsulu belə ümumiləşdirmək olar. İnsan müəyyən bilik və hünər (sənət) 

sahibi olmalıdır. Şair müəyyən bir sənət sahibi olmağı, o sənətdə ustalıq və kamilliklə birlikdə 

qəbul edir. “Yalnız oxumaq kifayət deyil, oxunan hər vərəqi yaxşıca və tamamilə anlamaq 

gərəkdir”. “Öyrənməkdən usanmayan insan sudan inci, daşdan ləl çıxarar”.  

                 Kim ki, öyrənməyi bilməyirsə ar,  

                 Sudan dürr, daşdan gövhər çıxardar. 

                 Ancaq öyrənməyi ar  bilən insan, 

                 Məhrumdur dünyada bilik almaqdan. [№3, səh.81] 

Nizami yaradıcılığında külli miqdarda atalar sözlərindən, zərbi-məsəllərdən və 

aforizmlərdən istifadə etmişdir ki, bu da onun əsərlərinin bədii dəyərini artırmışdır. Qüdrətli 

sənətkarın əsərləri həmişə gəncdir, aktualdır, bəşəridir və müasirdir. Onun canlandırdığı böyük 

ideyalar bu gün üçün də əhəmiyyətlidir.  
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Summary 

According to Nizami, the greatest key to beautifying life is to do good. ”To get involved in 

the people, to be useful to the people–this is a sign of humanity." There is nothing as high as 

being able to persevere on this path, because not having passed such a school of humanity can not 

win the honor of humanity. The only means of success is hard work and endurance. 
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Величайший писатель, поэт средневековья Низами один из лучших предстовителей 

восточной культуры! Все его творчество это душа эпохи в которой он жил и творил. 

Эпоха формировала его мировозрение которая была неооднообразной и не 

статистической. Его разнообразие, частая переменность определяет особенности 

творчества Низами. В Восточной поэзии существовали и были разработаны стереотипы. 

Исходя из этих нюансов и особенностей эпохи, определялса характер инспирации и 

высокий уровень произведений! 

Низами родилса в Гандже (Гянджа) всю жизнь жил и творил на родине. Город 

Ганджа(Гянджа) находилась в географическом ареале шелкового пути. Пост-Монгольский 

историк Хамде-Аллах Мустафи утверждал, что творчество, мировозрение Низами 

определял Арабский город Ганджа(Гянджа) своей особенностью. Город был основан в 

659-660 годах По" Дербент- наме,"( история Ширвана и Дербента) дата основания города 

принято считать 850 год. Исламское происхождение имени города связан с 

древнеперсидским словом "Гандз" что означает сокровище или место для хранения 

урожая.  Его происхождение очень древнее, приблизительно предисламского периода.1  

Гандза-Ганджа, этимологией этого имени считают слово Гердж( сокровище) или 

Гендж (молодой) В Грузинских исторических источниках, данная территория упоминается  

как Гандза2. 

Усиление Арабского государства привела к ослаблению Ирана, Иран признал как 

политическую доминантность Арабского государства так и Ислам! Все эллементы 

Арабской культуры поспособствовали оживлению Иранской культуры но процесс был 

приостановлен из-за Турков-сельчуков. 

На южном Кавказе под Арабским влиянием образовались эмираты (Гандз, Ширак, 

Ширван, Тбилиси, и т д).  В пост Арабском периоде под большим и особенным влиянием 

королевства Грузии оказалась Ганджа. В 10-ых годах ХI-го века, основанием Грузинских 

                                                             
1. "Исторический очерк города Ганджи". Академия Наук Азербайджанской ССР, 1949. С. 41. 
2 Картлис Сховрева (история Гр узии) ТI, ст279,296.Тбилиси 1955 г 
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королевств, столкнулись интересы эмиратов Ганджи и Грузии. 

После того как Баграт III-ий присоединил Кахетию-Херети, ситуация накалилась, 

ведь эмир Ганджи Фадлон тоже претендовал на эти территории. Главной целью Фадлона 

было нарушение и упадок власти Грузии в Кахетия-Херети. 

Баграт III-ий не осмелился в одиночку выступить против Амира и за помошью 

обратился к губернатору Аниса Гагик I-му Багратуну и предложил совместный поход 

против врага. Поход оказался успешным и принес большой авторитет Грузии на южном 

Кавказе.3 

В период Сельчуков у амиров было большое влияние на всем кавказе. Альф- Арслан 

в (1064-1067)гг, после походов на Кавказе захватил Тбилиси и передал его амиру Ганджи 

Фудлону для дальнейшего правления и собирания дани.  В это время царем Грузии был 

Баграт IV, который начал военную экспедицию против амира Ганджи. Баграт вынудил 

бежать амира а после тот был схвачен. Султан Альф-Арлан предложил обменять Фудлона 

на Гагскую крепость.4 

По историческим данным, Ганджские амиры имели неограниченную власть и 

влияние на всем Кавказе, но это влияние было только вассальским. Несмотря на эти 

обстоятельства у них была армия, чеканили монеты с изображениями амиров. 

На современной территории Азербайджана к концу XI-го века, сильная Ганджа 

окончательно оказалась под влиянием Турк-Сельчуков. Это произошло после того, как 

завоеватели захватили вес Иран. Освободить Кавказ удалось во времена правления царя 

Давида IV-го, который в корне уничтожил их правление. Что касается Ганджи она 

перешла в подчинении Грузии.   После кончины Давида IV-го из за внутриполитических 

расприи в Грузии Ганджа снова оказалась у Ирана. 

Но и это долго не продлилосьб Деметре I-й (1125-1156) совеншил поход на Ганджу и 

овладел имю К успеху поспособствовало землетресение в Ганджею Город был взят  В 1138 

годую Деметре I-й в честь победы привез в Грузию главные врата Ганджи (сохранен в 

Гелати)! Но Деметре I-й не смог сохранить Ганджу и город на долго осталса пунктом 

опоры  мусульманского мир а для всех воин против Грузии...5 

После появления Монголов, вес южный Кавказ оказался под их влиянием. 

Как мы уже отмечали, Ганджский эмират находился на особенном геополитическом 

ареале, здесь проходила часть шелкового пути, по этому, соответственно здесь хорошо 

были развиты торговля, разные ремесла, которые способствовали торговым отношениям и 

связям. Одним из знаменитых союзом был" Союз муслимских торговцев"( XII век) 

который имел большое влияние как экономическое так и культурное.6 

Совместно с политическим положением в Гандже, нужно обротить внимание на ту 

идеологию в которой пришлось жить и творить Низами. 

Низами родился в 1140-41гг, когда происходили важные изминения и религиозные и 

идеологические и творческие, вообшем менялась цивилизация. О Низами мало сведений 

из биографии. Незначительные данные написал Мохамед Ауф, но самые важные данные о 

Низами находятся в его творениях.7 

Поэзия Низами показывает самобытность эпохи и народа, свободу обшества от 

                                                             
3 История Грузинской дирломатии ,т.I ст 156-157 , Тбилиси 2003 г 
4  Фараджаев А.С.   Ероха и социално-економические воззреня Низами Ганджиеви,  Баку 1957. Ст-24-25 
5 Картлис Сховрева ( Вахушти История Грузии) Т. IV, ст163 ,296 .Тбилиси 1973 г 
6   Фараджаев А.С.   Ероха и социално-економические воззреня Низами Ганджиеви,  Баку 1957. Ст-28 
7 Бертельс Е. Э. Великий азербайджанский поэт Низами Баку:, 1940 
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стеретипов. Его гениальность в том, что он опысывает эпоху отличаюшей его от реальной 

эпохи, но при этом органически сл оиваетса сним. 

В эпоху Низами было нелегко писать о доисламских творцов, его могли арестовать  и 

даже убить. Перед ним стояла нелегкая задача, он длжен был написать доисламскую 

реальную картину чтобы не затмить религию ислам.8 

Особенное место в творчестве Низами занимает поэма "Искандернаме", которая 

полна перипетиями трудного исторического периода в его стране, В основе поэмы 

Персидские и Арабские хроники, Христианские и Еврейские исторические источники..." 

Искандернаме" последняя поэма из пяти поем Низами. Он состоит из двух частей, первая" 

Шарф-наме:, вторая Игбал-наме". Низами основательно изучил хроники многих народов, 

но не стремился скурпулезно передовать историю, доказанные факты об Александре 

Македонском. 

В поэме много фантастики, легенды ,выдуманные истории. Низами первый из 

восточных поэтов воспел красоту природы Тбилиси, дружбу народов кавказа, которые 

дружно восстали против великого Александра Македонского недопустив его к границам 

южного кавказа. 

В Искандере поэт старается создать идеальное лицо человека и таким по мнению 

автора это человек-Царь, сильно отличающийся от остального обшества. Кто же он 

Искандер?!  Искандер воин, он ходит во- множество военных походов, он победитель, 

перед ним склоняют головы все. В поэме рассказанно все последовательно: рождение, 

юность, его правление, войны, победы.  Искандер царь, который не останавливается на 

достигнутом, неудовлетворяется богатством а ищет такую страну, где нет нищеты, нет 

жадности, нет насилия. 

Основные эпизоды легенды об Александре, которые известны в мусульманской 

традиции, собраны в «Шараф-наме». В «Икбал-наме» Александр — бесспорный 

властитель мира, показан уже не как воин, но как мудрец и пророк. Не менее 

существенную часть составляют притчи, не имеющие прямого отношения к истории 

Александра. В завершение Низами рассказывает о конце жизни Александра и 

обстоятельствах смерти каждого из семи мудрецов. В этой части добавлена интерполяция 

о смерти самого Низами. В то время как «Шараф-наме» относится к традиции персидской 

эпической поэзии, в «Икбал-наме» Низами продемонстрировал свои таланты 

дидактического поэта, рассказчика анекдотов и миниатюриста. 

 „Искандер наме“ это завершенный трактат о создании идеального государства на 

земле. неудевительно что Низами не чужды а наоборот близки доктрины Платона, 

Аристотеля, Сократа: свобода, равенство, единство, которые отображены в поэзии Низами. 

Низами нашел страну мечты и создателем такой страны он назвал Александра 

Македонского, полководца воодушевителя Греческих филлософов и перевернув взгляды 

на жизнь. 

Надо уделить внимание что средневековое феодальное бытье, со своими 

отрицательными сторонами, вызывал справедливое возмушение Низами и вынуждал его 

творить с поэтическим воображением, тем самым противостоять современному миру  

идеализированным Эллинским миром... 
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Xülasə: Məlumdur ki, 2021-ci il ölkə başçısı tərəfindən Nizami Gəncəvi ili kimi elan 

edilmişdir. Bu məqsədlə ölkəmizin hər yerində Nizami Gəncəvi irsinin işıqlandırılması nəzərdə 

tutulmuşdur. Biz də dahi şairin yaradıcılığına töhfə olaraq onun əsərlərində qoçaqlığın 

tərənnümü, tənbəlliyin ifşasına müraciət etdik. Çünki Nizami Gəncəvinin tərbiyəvi ideyalarının 

mərkəzində əməksevərlik durur. O, gənc nəslin əməksevərlik ruhunda tərbiyə edilməsini çox 

vacib hesab edir. Şairə görə zəhmətdə iştirak edən uşaq yaşlıların əməyinə hörmət bəsləyir, 

bütün zəhmətkeş insanların əməyini yüksək qiymətləndirir, onda əmək qabiliyyəti inkişaf edir, 

formalaşır. Nizaminin bütün əsərlərində bu xətt aparıcı xətt kimi götürülmüşdür.  
 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, qoçaqlıq, tənbəllik, filosof, şair, ədəbiyyat, “Xəmsə”, 

tərbiyə. 

Key words: Nizami Gancavi, courage, laziness, philosopher, poet, literature, "Khamsa", 

upbringing. 
 

Şərqin ən böyük mütəfəkkir filosofu, Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli şairi Nizami 

Gəncəvi öz əsərlərini yaradarkən həm özünəqədərki klassik ədəbiyyat nümunələrindən 

bəhrələnmişdir. Bundan başqa o, Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsinə də dərindən bələd idi. 

Professor S.Paşayev qeyd edir: “Nizami şifahi ədəbiyyatın bir çox janrlarından istifadə etdiyi 

kimi, xüsusilə qədim eposdan da bacarıqla istifadə etmişdir. Bu dahi sənətkarın “Xəmsə”sində 

yüzlərcə kiçik, böyük əfsanələrə, əsatirlərə təsadüf edilir. Bunlardan bəzilərini o özü yaratmış, 

bəzilərini isə müxtəlif yazılı məxəzlərdən, şifahi ədəbi əsərlərdən istifadə edərək yenidən işləmiş, 

təkmilləşdirmiş, xalqdan alaraq yenidən xalqa qaytarmışdır (1; 28). Doğrudan da böyük ədibin 

bütün əsərlərində bu açıq aydın görünür. Leyli və Məcnun, Xosrov və Şirin mövzusu o zamanlar 

xalq arasında yayılmış əfsanələrə, rəvayətlərə söykənir. “Xosrov və Şirin” poemasının 

müqəddiməsində şairin özü də bu haqda belə deyir: 

Məlum hekayədir bu “Xosrov Şirin” 

Ancaq dastan yoxdur bu qədər şirin, 

Ruha xoş gəlsə də, bu gözəl dastan 

Pərdədə qalmışdı bu gəlin çoxdan (2; səh 26) 
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N.Gəncəvinin əsərləri tərbiyə məsələləri ilə zəngindir. Böyük ədib bədii irsində tərbiyəvi 

məsələlərə toxunmuş və özünün orijinal yanaşması ilə fəqlənmişdir. N.Gəncəvinin bu fikirləri 

böyüyən nəslin milli-mənəvi cəhətdən zənginləşməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Şair-

pedaqoqun əsas idealı, amalı elin sevincinə və kədərinə şərik olmaq, xeyirxahlıq, humanist 

ideyaları yaymaq, vətəni sevməkdir. Vətənpərvərlik, xəlqilik, millilik, əmək adamlarına hörmət, 

sadəlik  N.Gəncəvinin tərbiyə haqqında fikirlərinin əsasında durur. 

Böyük ədibin əsərlərinə nəzər saldıqda görərik ki, işgüzarlıq, təvazökarlıq, əməksevərlik, 

vətənpərvərlik və s. kimi müsbət əxlaqi keyfiyyətlərin aşılanmasını onun əsərlərinin əsas qayəsini 

təşkil edir. 

Nizami Gəncəvinin tərbiyəvi ideyalarının mərkəzində əməksevərlik durur. O, gənc nəslin 

əməksevərlik ruhunda tərbiyə edilməsini çox vacib hesab edirdi. Şairə görə zəhmətdə iştirak edən 

uşaq yaşlıların əməyinə hörmət bəsləyir, bütün zəhmətkeş insanların əməyini yüksək 

qiymətləndirir, onda əmək qabiliyyəti inkişaf edir, formalaşır. Nizaminin bütün əsərlərində bu 

xətt aparıcı xətt kimi götürülmüşdür.  

Əsl azərbaycanlı olan, türk olan heç vaxt kiminsə boyunduruğu altında yaşamaz.  Əl açıb 

dilənmək xalqımızda kişiyə yaraşan keyfiyyət deyil. “Kitabi Dədə Qorqud” dastanlarında igidlər 

heç kimə boyun əymir, özlərinin əməksevərliyi, çalışqanılığı sayəsində dolanırlar. Qaraca Çoban 

buna nümunədir. Zirəklik, qoçaqlıq, çalışqanlıq bizim xalq qəhrəmanlarının ən nümunəvi 

keyfiyyətlərindən biridir. Nizami Gəncəvi “Sirlər Xəzinəsi” əsərində yazır:  

Öz işinə bənd olan düşməz heç zaman bəndə,  

Əlli tərpən, əl açma həryetənin önündə. 

Suyun, çörəyin varsa, ora-bura can atına,  

Əlini kəfkir kimi hər qazana uzatma! (3; 116) 

Nizami Gəncəvinin fikrincə yalnız halal zəhmət hesabına əldə edilmiş var-dövlət həzz 

mənbəyi ola bilər, həm də zəhmətlə yaşayan şəxs öz vüqarını, insanlıq ləyaqətini mühafizə edər,  

yüksək mənəviyyat sahibi olar. Bizim xalq yaradıcılıq nümunələrində bu fikir diqqəti cəlb edir. 

Nizami yaradıcılığı dau fikirlərə söykənirdi. Xalq deyimində bunlarla bağlı maraqlı fikirlərə rast 

gəlirik. Məsələn, atalar sözlərindən olan “Halal artar, haram batar”, xalqın işlətdiyi “Səndən 

hərəkət, məndən bərəkət” 

Halal zəhmət itməyib əlləşmək deyil eyib, 

Tanrı səndən hərəkət, məndən bərəkət deyib (3; 83). 

Adətən nağıllarımızda, dastanlarımızda qəhrəmanlar tilsimləri sındırıb gizli xəzinələr 

tapırlar. Bunu əsərinə gətirən şair bağlı tilsimlərin, xəzinələrin açarını əməkdə görür. Çalışmaq, 

zəhmət çəkmək insanı varlı edər, tənbəllik isə kasıb və gözü ac edər.  

Nizamiyə görə insan əli sonsuz gözəlliklər yarada bilər. Bunun üçün çalışqan olmaq, 

əməksevər olmaq lazımdır.  

O, şerlərində əməyi yüksək qiymətləndirir, uşaqlarda və gənclərdə əməyə sevgi hissləri 

oyadır, onlara sevinc və səadətə qovuşmaqda əməyin qadir rolunu anladır, onlara yaradıcı əməyin 

gözəlliyini göstərir, əməksevərliyi ən nəcib və yüksək keyfiyyət hesab edirdi.  

Nizami qoşaqlıq kimi keyfiyyəti mədh etdiyi kimi tənbəlliyi rədd edirdi. Əmək, özünün 

böyük təsir gücü ilə insanın psixoloji aləmini, mənəviyyatını zənginləşdirir, insanlıq hisslərini 

gücləndirir. Tənbəllik isə əksinə onda xudbinlik, pintilik kimi keyfiyyətlərin yaranmasına yol 

açır.  

O, “Sirlər xəzinəsi” əsərində bu məsələni böyük ustalıqla çatdırır. “Süleyman və əkinçi” 

hekayəsində Nizami çörəyini fədakar zəhməti, halal ruziylə qazanan əkinçini Süleymana qarşı 

qoyur. Qeyd etmək istəyərdik ki, böyük ədib bu obrazı təsadüfü seçməmişdir. Xalq arasında belə 

bir deyim var “Süleymana qalmayan dünya heç kimə qalmaz. Qoca əkinçi ilə rastlaşan Süleyman 
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onun zəhmətini görüb tənə edir. Süleymanın tənəli sözləri qocada təəsüflük hissi yaradır. Lakin 

qoca çalışqan, əməksevər, zəhmətkeş olduğu qədər də cəsurdur, qorxaq deyildir. O, heç 

çəkinmədən şaha lazımi cavabı verir: 

Bax, budur suyum mənim - alnımdan süzülən tər, 

Lingim, belim, külüngüm - bu dımaqlar, bu əllər. 

                                  Sənin təki səltənət, mülk dərdi çəkmirəm ki, 

    Bütün ömrüm boyunca yetər mənə bu əkin. (3; 106) 

Dahi şair əkinçini acgözlükdə qınamır, əksinə əkinçinin bolluqdan ziyan gəlməz cavabı 

Süleymana dərs olmalıdır. Əkinçi öz əməyi ilə fəxr edir və Nizami göstərir ki, insan bu günlə 

yaşamamalı sabahı da fikirləşməli hər zaman azuqəli yaşamalıdır. Zəhmətə, əmək adamlarına 

olan hörməti burada açıq aydın bir daha göstərilir. Halal zəhmətlə yaşayan insanlar peşəsindən, 

ictimai vəziyyətindən asılı olmayaraq həmişə yüksəkdə dayanırlar, tənbəllər, zəhmətə xor 

baxanlar isə tutduğu mövqedən asılı olmayaraq alçaq və xüdbindirlər. Bu hekayənin ən əlamətdar 

xüsusiyyətlərindən biri də müdrik xalq nümayəndəsinin qat – qat zirvədə olmasıdır.  
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Summary 
 

It is known that 2021 has been declared the year of Nizami Ganjavi by the President. For 

this purpose, it is planned to highlight the legacy of Nizami Ganjavi throughout the country. As a 

contribution to the genius poet's creativity, we also appealed to the praise of courage and 

exposure of laziness in his works. Because diligence is at the heart of Nizami Ganjavi's 

educational ideas. He considers it very important to educate the younger generation in the spirit 

of hard work. According to the poet, a child who participates in labor respects the work of adults, 

appreciates the work of all working people, then the ability to work develops and is formed. In all 

of Nizami's works, this line is taken as the leading line. 
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Xülasə: Nizami Gəncəvinin əsərlərinin gənc nəslin təlim-tərbiyəsində, bədii-estetik zövqin 

aşılanmasnda, mənəvi cəhətdən zənginləşməsində və saflaşmasında böyük tərbiyəvi əhəmiyyəti 

vardır. Nizami Gəncəvi didaktik məzmunlu hekayələri ilə gənc nəslə mənəvi və əxlaqi  saflığın nə 

olduğunu başa salır. 
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Müasir dövrdə gənclərin mənəvi və əxlaqi tərbiyəsinin ədəbiyyat əsasında 

formalaşdırılmasının mühüm pedaqoji və əxlaqi əhəmiyyəti vardır. Mənəvi tərbiyə müsbət əxlaqi 

keyfiyyətlər deməkdir. Bu baxımdan ədəbiyyat həm də mühüm tərbiyə vasitəsidir. O insanları, o 

cümlədən gəncləri mənəvi cəhətdən zənginləşdirir. Mənəvi tərbiyə mühüm əxlaqi keyfiyyətlər-

mərdlik, mübarizlik, doğruçuluq, humanizm, haqsızlıq və ədalətsizliyə qarşı barışmaz olmaq, 

əməksevərlik, vətənə, xalqa və insana səadət və məhəbbət və s. kimi keyfiyyətlər tərbiyə edir. Bu 

cəhətdən Nizami Gəncəvi irsi gənclərin mənəvi və əxlaqi tərbiyəsinə təsiri böyükdür. [1,43] 

Nizami gənc nəslin tərbiyəsini başlıca məsələ sayır, öz əsərlərində bu problemə dönə-dönə 

toxunurdu. O, həssas bir ata kimi oğlu Məhəmmədin gələcək taleyini düşünərək nəsihətlər 

yazmışdır. Lakin bu nəsihətləri əslində şair təkcə öz oğluna deyil, bütün gənc nəslə vermişdir: 

     Qəflətdə oynama, qeyrət vaxtıdır, 

     İndi hünər vaxtı, şöhrət vaxtıdır. 

     Ucalmaq istəsən, bir kamala çat, 

     Kamala ehtiram göstərər həyat. 

     Səadət kamalla yetişir başa, 

     Xalqa hörmət elə, ədəblə yaşa. 

     Hərçəndi sənətin çox rütbəsi var, 

     Həyata faydalı bir elm axtar. 

     Bir elm öyrənmək istədikdə sən 

     Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. 

     Kamil bir palançı olsa da insan, 

                        Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. [6, 51-52] 

                                                     (“Leyli və Məcnun”) 

Nizaminin əxlaqi görüşlərində düzlük, insanpərvərlik, haqq və ədalət, sözə qiymət vermək, 

zülm və haqsızlığa qarşı mübarizə aparmaq, əməksevərlik və s. məsələlər mühüm yer tutur. 

Humanizm, ədalətli hakimiyyət problemi və düzlük Nizami irsinin cövhəridir. O, 

“İsgəndərnamə” poemasında yazır: 

                         Dəmiri aynatək parladan insan, 

                         Pası silməlidir öz vicdanından. 

                         O qədər saf qəlbli, pak vicdanlı ol, 

                        Mənəvi sirləri edəsən qəbul. 

 

                        Pis olan şəxslərə vur qara damğa, 

                        Çalış öz qəlbini saflaşdırmağa. 

Nizami burada mənəvi tərbiyənin ciddi bir cəhətinə toxunur. Pak vicdanlı olmaq,qəlbi 

saflaşdırmaq,pis adamlara qarşı mübarizə aparmaq hər bir namuslu və vicdanlı adam üçün 

zəruridir. Vicdanı təmiz olmaq şəxsiyyət üçün böyük xoşbəxtlikdir.Nizami yaradıcılığının 

mayasını bu kimi əxlaqi məsələlər və problemlər təşkil edir. O,öz yaradıcılığında sosial 

bərabərlik problemini, insanın yaşamaq haqqını ciddi şəkildə qoyur və bütün yaradıcılığı boyu bu 

ideyanı izləyir.  

Sənətkar insan şərəfi və ləyaqətini hər şeydən üstün tutur. Şərəfli, ləyaqətli adamları təqdir, 

şərəfsiz və ləyaqətsiz adamlara nifrət edir.  

                         Nə üçün alcaqlara boyun əyirsən,  

                         Oyuncaq olursan namərdlərə sən?         

                         Nə üçün boynuna min yük alırsan,  

                         Zalımın zülmündən razı qalırsan?          
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                        .... Zəlillik ürəyə ağrılar salar, 

                      Zülmə dözənlərin sonu olar xar. [6, 58] 

                                                     (“Leyli və Məcnun”) 

Gəncləri bu ruhda böyütmək, bu ruhda tərbiyə etmək çox vacibdir. Uşaqlarda zəlillik deyil, 

mübarizlik, zülmə dözüm deyil, zülmə qarşı çıxmaq, kiminsə önündə boyun əymək deyil, boyun 

əydirənlərin boynunu əydirmək kimi əxlaqi  hisslər aşılanmalıdır. 

Nizami poeziyası ciddi didaktik əhəmiyyətə, tərbiyəvi xarakterə malikdir. Onun əsərlərində 

hər cür xasiyyətə, dünyagörüşünə malik adamlara təsadüf etmək olar. Nizami insanın  tərbiyə 

problemini təkamül prosesində verir. Alçaqları uçaltmağa, zalımları vətənpərvər etməyə, 

namərdləri mərd etməyə, insafsızları insaflı etməyə çalışır və bəşər həyatının gözəlliyini pislikdə 

deyil,yaxşılıq və xeyirxahlıqda görür.  

Nizami Gəncəvinin mənzum hekayələri  həyat həqiqətlərinin, mənəvi dəyərlərin bədii 

təcəssümü ilə diqqəti cəlb edir. Şairin əsərlərində onun romantik arzu və istəkləri, düşüncələri, 

cəmiyyətin, insanların  fikir və duyğuları, etik problemləri öz əksini tapmışdır. Nizami öz 

dövrünün, yaşadığı zamanın sərhədlərini aşıb keçən, humanist, demokratik görüşlü sənətkardır  

Düzlük, cəsarət, bacarıq, əməyə bağlılıq, haqqa, ədalətə tapınmaq, mərdlik bu qəhrəmanları 

səciyyələndirən əsas keyfiyyətlərdir. Nizami məhz bu sadə insan obrazlarını öz əsərlərində hökm-

darlar, iqtidar sahibləri ilə qarşılaşdırır, onların əqidə, təfəkkür, mənəvi saflıq baxımından 

hökmdarlardan qat-qat üstün olduğunu göstərir. Şairin fikrincə, bu sadə insanlar cəmiyyətin təməli, 

maddi və mənəvi nemətlərin yaradıcısı, həyatda bolluq və firavanlıq mənbəyidir. 

Gənc nəsli əməksevərlik, yoldaşlıq və dostluq, elmə, biliyə dərin maraq, doğruçuluq və 

düzlük, qadına qayğılı münasibət onun saf məhəbbətinə inam, xüsusən vətənpərvərlik və 

beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə etməkdə Nizaminin ədəbi irsi tükənməz xəzinədir.  

Nizami xalqlar dostluğu bayrağını yüksək tutaraq bütün millətləri qardaşlığa, dostluğa, 

qarşılıqlı yardıma çağırır. Onun qəhrəmanları içərisində biz bir çox xalqların nümayəndələrini 

görürük. Əsrinin böyük insanpərvəri olan Nizami ayrı-ayrı əsərlərində xalqların həyatından, milli 

dostluğundan bəhs edir. O, heç bir xalqa yuxarıdan baxmır, bir xalqı o biri xalqın fövqünə 

qoymur, müxtəlif dinlərə inanan, ayrı-ayrı dillərdə danışan adamları qəhrəman kimi tərənnüm 

edir.  

Şair “Leyli və Məcnun” əsərində sənətkar olmaq istəyəndən birinci növbədə həqiqəti, 

göründüyü  olduğu kimi tərənnüm etməyi, qəlbi əzablı həyəcanlarla dolduran yalan və 

saxtakarlıqdan qaçmağı məsləhət görür: 

                         Güzgü tək hər yerdə görünsən əgər, 

                          Hər şeyin əksini sən doğru göstər. 

                          Yalanlar ardınca getsə sənətkar, 

                          Əyri pərdə kimi baş-ayaq çalar. [4, 33] 

                                                        (“Leyli və Məcnun”) 

Nizami mübariz, mərd və qorxmaz adamlar yetişdirməkdə müəllim əməyini də yüksək 

qiymətləndirmiş, onun bilikli, əxlaqlı olmasını tələb etmişdir. Əsərlərindən məlumdur ki, Leyli 

və Məcnunun müəllimi uşaqların “dərsinə və elminə can yandırır”, Ərəstun Mariyənin qarşısında 

“bilik xəzinəsini həvəslə açır”, Hikumaş İsgəndərin “təliminə çox diqqət yetirir” və s.[3.9] 

Bütün bunlar göstərir ki, Nizami Gəncəvinin tükənməz söz xəzinəsi gənc nəslin mənəvi 

tərbiyəsi üçün böyük təsir qüvvəsinə malikdir. Müəllimlər və tərbiyəçilər, şagird təşkilat 

rəhbərləri, məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri işçiləri böyük örnək məktəbi olan bu ölməz 

şairin dünyasından məharətlə istifadə etməlidirlər.  
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Резюме 
 

Произведения Низами имеют большое воспитывающее значение  в учебно-

воспитательной работе с молодым поколением  , в формировании его хуложественно-

эстетического вкуса, моиального обогащения и  очищения .Своими рассказвми 

дидактического содержания Н. Гянджеви  дает понимать молодому поколению сущность 

моральной чистоты. 

Summary 
 

N.Ganjavi’s works play great role in breeding of the young generation, teach them artistic-

esthetic taste and eurich the young generation from the spiritual point of view. N.Ganjavi 

explains the young generation spiritual and moral importance of his dedective works. 
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Xülasə: Məqalədə böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Sirlə xəzinəsi” poeması 

təhlildən keçirimişdlir. Əsərdə yer alan başlıca ideya kimi ədalət məsələsi təhlil edilmişdir. Qeyd 

edilmişdir ki, əsərdə sadə xalq adamı obrazlarında təcəssüm edən bir sıra müsbət humanist-

mənəvi keyfiyyətlər ümumiləşdirilmişdir. Zülm və haqsızlığın tənqid edildiyi göstərilmişdir. 

Müəllif göstərmişdir ki, əsər 20 məqalət və 20 hekayətdən ibarətdir. Əsərdə əməyə və əmək 

adamına məhəbbət də yer almışdır. Nizami Gəncəvi cəmiyyətin xoşbəxtliyində ədaləti başlıca 

məsələ bilmişdir. Nizami Gəncəvi düzlüyü, doğruluğu, halallığı və ədalətliliyi insanda ən vacib 

mənəvi keyfiyyətlər bilmişdir. 
 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, “Sirlər xəzinəsi”, humanist ideyalar. 
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Azərbaycan xalqının türk-islam mədəniyyəti və dünya mədəni irsinə bəxş etdiyi görkəmli 

şəxsiyyətlər sırasında dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin müstəsna yeri var. Görkəmli elm 

adamı, akademik İsa Həbibbəylinin sözlərilə desək, “Şərqdə dоğan ədəbiyyat günəşi оlan, Qərbin 

də, Şərqin də dədəsinin оğlu kimi ürəkdоlusu söz açdığı” [Həbibbəyli 2017, 6] Nizami Gəncəvi 

(1141-1209) məhz özünün elm, bilik, humanist ideallar, bəşəri dəyərlər əxz edən yaradıcılığı ilə 

bütün bəşər və dünya xalqlarının ehtiramla mütaliə etdiyi korifey sənətkar kimi şöhrət 

qazanmışdır. Bu görkəmli sənətkarın həyatı və yaradıcılığının mükəmməl şəkildə öyrənilməsi 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətinin ilk illərindəki 

təşəbbüsü və cəsarəti ilə Mərkəzi Komitənin imzaladığı “Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 

irsinin öyrənilməsi, nəşri və təbliği məsələlərinin yaxşılaşdırılması haqqında”kı məlum 

qərarından sonra başlamış, bu görkəmli söz ustadının yubileyləri davamlı olaraq qeyd edilmiş, 

adı əbədiləşdirilmiş, xatirəsi əziz tutulmuşdur. Onun zəngin əxlaqi-mənəvi dəyərlər əxz edən 

yaradıcılığı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu görkəmli sənətkarın məşhur “Sirlər xəzinəsi” əsəri 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin imzaladığı “Oxunması zəruri olan kitablar 

siyahısı”nda xüsusi yer tutmaqdadır. Bu böyük Azərbaycan müətəffəkiri və şairinin “Sirlər 

xəzinəsi” poeması gənc nəsillər üçün əsl humanist dəyərlər, vətənpərvərlik, əməksevərlik, xalqa 

bağlılıq təlim edən zəngin mənəviyyat kitablarındandır.  
 

Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poeması 
  

“Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl”, “İsgəndərnamə” 

kimi irihəcmli poemalar müəllifinin yaradıcılığında “Sirlər xəzinəsi”in ayrıca bir yeri və dəyəri 

var. 1174-75-ci illərdə tamamladığı (bəzi mənbələrdə 1177) və Ərzincan hakimi Fəxrəddin 

Bəhram şaha həsr etdiyi “Sirlər xəzinəsi” poeması şairin bütün ömrü boyu yaradıcılığında başlıca 

ideyanı təşkil edən Kamil insan - Ədalətli hökmdar ideyasına həsr olunmuşdur. Ümumiyyətlə, 

ədəbiyyatın başlıca ideyası insan problemi təşkil edir. Bizim fikrimizcə də, ədəbiyyat üçün 

başlıca məsələ məhz “incən necə xoşbəxt ola bilər?” və yaxud “cəmiyyətə necə xoşbəxtlik 

gətirmək olar?” kimi suallar təşkil edib. Görününr ki, Nizami Gəncəvi cəmiyyətin xöşbəxtliyini 

hər şeydən daha çox ədalətdə görmüşdür. Fikrimizcə, Nizami Gəncəvi “Kitabi-Dədə Qorqud” 

dastanından başqa özündən bir əsr əvvəl olan Yusif Has Hacibin məşhur “türk şahnaməsi” 

adlanan “Qutadqu-bilig” (“Xoşbəxtlik gətirən kitab”) poemasındakı türk törələrinə sədaqət, 

xoşbəxtlik və ədalət haqda ideyalara da söykənmişdir.  ““Qutadqu-bilik”də əsas ideyanı təşkil 

edən xoşbəxtlik və səadət təminatçısı olan ədalətli hökmdar məsələsi Yusif Balasaqunludan bir az 

sonra Gəncədə yaşayıb-yaratmış Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında əhatəliliklə 

görünür. Nizami Gəncəvi istər “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, eləcə də “Yeddi gözəl” və 

“İsgəndərnamə” poemalarında bu məşhur türk əsərinin motivlərinə uyğun detalları daha 

müvəffəqiyyətlə əks etdirir” (Qasımov 2020). Bədii struktur olaraq 20 məqalət və 20 hekayətdən 

ibarət olan bu əsər özündə kamil əxlaqlı insan, ədalətli idarəçilik və mərhəmətli hökmdar 

haqqında fikirlər əxz edir. Əsər Azərbaycan dilinə şair Süleyman Rüstəm və Xəlil Rza tərəfindən 

ayrı-ayrı olaraq tərcümə və nəşr edilmişdir.  

“Son dərəcə mükəmməl təhsil görmüş şair öz şəxsi mütaliəsi sayəsində ...öz dövrünün 

bütün elmi və mədəni nailiyyətlərini mənimsəmişdi” [Araslı 1998, 236]. Əsərdə xalqı təmsil edən 

ağıllı, zəhmətsevər, vətənpərvər, xalqına bağlı, mübariz və cəsarətli, əxlaqlı və mənəviyyatlı 

müxtəlif peşə və sənət adamlarının mükəmməl obrazları yaradılmışdır. Tamamilə doğru 

müşahidədir ki, dahi şair Nizami Gəncəvinin “insan konsepsiyasında şəxsi ləyaqət məsələsi 

mühüm yer tutur” [Əlimirzəyev 1982, 45]. Söz yox ki, dövründə “həkim və şeyx” adları ilə 

çağrılan bu görkəmli türk-islam mədəniyyətinin böyük övladı öz əsərlərinə uca Allaha və onun 

mübarək peyğəmbərinə həsr olunan şeirlərlə başlamışdır. Poemadakı “Ümidsiz padşahın 
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bağışlanılması dastanı”, “Ədalətli və insaflı olmağa dair Adil Nuşirəvanla vəzirin hekayəti”, 

“Süleyman peyğəmbərlə qoca əkinçinin hekayəti”, “Qarı ilə Sultan Səncərin hekayəti”, 

“Kərpickəsən qocanın hekayəti”, “İsa peyğəmbərin hekayəti”, “Xain sofu ilə hacının dastanı”, 

“Yaralı cocuğun dastanı”, “Zalım padşahla düz danışan kişinin dastanı” və başqa hekayətlər 

böyük maraq cəlb edən nümunələrdəndir.  
 

“Sirlər xəzinəsi” poemasında cəmiyyəti idarəçilik və ədalət problemi  
 

Böyük Azərbaycan şairi və dünya ədəbiyyatının korifeyi dahi Nizami Gəncəvi “Sirlər 

xəzinəsi”ndə təsvir еtdiyi, dövrün hökmdarlarını tərbiyələndirmək, оnlara öz vəzifələrini başa 

salmaq üçün yaratdığı sadə xalq nümayəndələrinin оbrazlarını özlərində daşıdıqları mənəvi 

zənginlik – saflıq, düzlük, dоğruculluq, möminlik, intizamlılıq, ədalətlilik və s. baxımdan mənəvi 

mеyara çеvirmişdir. Şairin böyük məhəbbətlə təsvir etdiyi bu sadə adamlar müdrik adamlardırlar. 

Onlar yüz illərlə keçib gələn xalq müdrikliyini ifadə edirdilər. Nizami Gəncəvi özünün cəmiyyət-

şünaslıq görüşlərində “vilayəti sahmana salan şah rəiyyətin hökmünə riayət еdər” ictimai-siyasi 

kоnsеpsiyasına gəlib çıxırdı. Bu mənada onun yaradıclığında, xüsusilə ilk poeması olan “Sirlər 

xəzinəsi” əsərində başlıca ideyalardan birini və birincisini ədalət təşkil etməkdədir. “Qarı ilə 

Sultan Səncərin hekayəti”, “Zalım padşahla düz danışan kişinin dastanı”, “Adil Nuşirəvan ilə 

vəzirin hekayəti” hekayətlərində xalqı ədalətlə idarə etmək və ədalətə dayanmaq ideyası başlıca 

yer almışdır. Sənətkar “Zalım padşahla düz danışan kişinin dastanı”, “Adil Nuşirəvan ilə vəzirin 

hekayəti” hekayətlərində zalım hökmdarları öz əməllərindən nəticə çıxarmağa səsləyərək onları 

ədalətə dəvət etmiş olur. Sultan Səncərin (“Qarı ilə Sultan Səncərin hekayəti”) taleyi və aqibəti 

timsalında isə ədalətsizliyin sonunun yoxluq, xalqın qəzəbi ilə yıxılmaq olduğunu söyləmişdir. 

Qüdrətli söz ustadı sadə xalq adamlarını hakimiyyətin mənbəyi, idarəеtmə və qanunların mеyarı 

hеsabı еdərək mövcud ədalət və intizam anlayışını оnların həyatı, tələbat və maraqları əsasında 

müəyyənləşdirirdi. “Sənətkar sultanları, şahları kəskin tənqid etməklə yanaşı, müasirlərini də 

zülmə dözməməyə, mübarizəyə səsləyir” [Araslı 1998, 195]. Təsadüfi dеyil ki, şairin bu 

məqsədlə yaratdığı Qarı (“Sultan Səncər və qarı”), Zahid (“Hökmdarla zahidin dastanı”) və başqa 

sadə xalq adamının оbrazları böyük cəsarət, hünər və qеyrətlə hökmdarlara özbaşınalıq və 

haqsızlıqlarına görə ədalət məhkəməsi qurur, ittiham edərək onlara ədalətin və haqqın mеyarını 

öyrədir, xalqın tələbini ifadə еdirlər.  

Artıq deyildiyi kimi, sadə xalq adamları Nizami üçün ideallarının meyarı, məhək daşıdır: 

cəmiyyətin real sosial vəziyyətini, insanların malik olduqları sosial nüfuzu, ixtiyar və imkanları 

lakmus kağızı kimi göstərən ədalət və həqiqət güzgüsüdürlər. Humanist sənətkar həmişə ədalət və 

xoşbəxtlik axtara-axtara cəmiyyəti idarə edən, xalqa başçı olan hakim insanlara elə prizmadan 

yanaşır ki, bu baxışda bütün yaxşı və pis tərəflər öz aydınlığı ilə görünür. Böyük mütəfəkkir 

şairin sadə xalq nümayəndələrindən ibarət obrazlarında xalqın rəyi, mənəviyyatı ümumiləşib. 

Sənətkarın meyarı xalqın meyarıdır. Xalqın meyarı isə ədalətin və həqiqətin ölçüsüdür. Daim 

sosial ədalətin hakim olduğu xoşbəxt cəmiyyət arzulayan sənətkar onu yaradıcılığında axtara-

axtara qalır və əsərlərində onun təməl prinsiplərini verir. Cəmiyyətlərin məhz yuxarıdan 

düzəlməyə ehtiyacı olduğu qənaətinə gəlir. Nizaminin cəmiyyət və sosial həyat düşüncələrində 

ədalətin və səadətin məhz yuxarıdan – hakimiyyətin içindən keçməklə təmin olunacağına inam 

var. Onun fikrincə, xalq o zaman xoşbəxt həyat və rifaha nail olur ki, onun hakim və idarəçiləri 

ədalətli və elmli, ağıllı və doğrucul olsunlar. Çox maraqlıdır ki, Nizami təbirində bu ideal həm də 

məhz xalqa yaxın olduqca buna nail olma fikri də təlqin edir ki, hakimyyətin mənbəyi xalqdır. 

Demək, hakimiyyətin, idarəçilik qanunlarının da mənbəyi və meyarı xalqın idealı, onun tələbləri 

olmalıdır. Bu mənada şairin təbirincə, qanun şah olmalıdır, şah qanun olmalı deyil! Qanunları 

aşıb keçən, özbaşınalıq edən məmurlara qarşı da sənətkar yeri gələndə xalqın qəzəbini, üsyanını 
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göstərir. ““Sirlər xəzinəsi”ndəki doğru danışan Zahid, “Sultan Səncər və qarı” hekayəsindəki 

Qarı xalqın qəzəb və üsyanının bədii ifadəsidir. “Bu kimi sadə xalq adamı obrazları böyük 

cəsarət, hünər və qeyrətlə hökmdarlara ədalətsizlik və haqsızlıqlarına görə ittiham qururonlara 

ədalətin və haqqın meyarını öyrədirlər” [Qasımov 2016, 407]. Qarı Sultan Səncərlə xalqın səsi, 

etirazı, şikayəti kimi danışır və ona hökmdar kimi həddini göstərməyi qəsd edir” [Qasımov (1)]. 

Xalqı özbaşınalıq və qanunsuzluqlar içində boğan hökmdarlara qarşı onları gözləyən aqibəti 

göstərmək, xalqın münasibətini bildirmək istəyir. Buna görə Nizaminin Qarısı canı bоğazına 

yığılmış xalqın adından qəzəbi və üsyanı həddə sığmayan bir tərzdə hökmdarlara məhkəmə 

qurur. “Ədalətin ərşə çəkildiyi” bir zamanda abrı gеdən bir qadın dоğru оlaraq “öz ismətinə 

uzanan əli hökmdarın ədalətinə yaxılmış ləkə” kimi dəyərləndirərək: 

    Zəiflərin adəti – nazla sığınmaq sənə,  

    Sənin bоrcun – оnların sığal çəkmək tеlinə [Gəncəvi (2004), 112] -  

dеyə, ədalət dərsi vеrir. “Qarının hayqırtısında bir ədalət tələbi təcəssüm tapırdı. Ədalət isə 

Nizami yaradıcılığının başlıca qayəsini, məğzini, nüvəsini təşkil edirdi” [Qasımov (4)]. Burası da 

maraqlıdır ki, xalqın ümumi fikrini özündə ümumiləşdirən Qarı Sultan Səncərə qeyzlə “Türklərin 

dövləti ədalət üstündə qurulub, sən ki belə zalımsan, demək, türk deyilsən, qarətkar bir 

yolkəsənsən” [Gəncəvi 2004, 111] deməklə də şair mənsub olduğu türk xalqının ədalət 

düşüncəsinə nümunə kimi yanaşmışdır. 
 

Poemada əməyə və zəhmət insanlarına məhəbbət ideyası 
 

Doğru deyilmişdir ki, dahi şair “Nizami Gəncəvinin insan kоnsеpsiyasında şəxsi ləyaqət 

məsələsi mühüm yеr tutur” [Əlimirzəyev 1982, 45]. Bu baxımdan böyük insanpərvər şair Nizami 

Gəncəvi yaratdığı sadə xalq nümayəndələrinin simasında özünün insan kоnsеpsiyası üçün 

əhəmiyyətli оlan halallığı və zəhmətkеşliyi təqdim еtmişdir. Dоğrudan da, Nizami zəhmətkеş 

insanları göstərərkən təkcə zəhmətkеşliyi, halallığı təbliğ еtmir, həm də yuxarılara əxlaq dərsi 

verir, ictimai əmək bölgüsünə də münasibət bildirirdi. “Süleyman peyğəmbərlə qoca əkinçinin 

hekayəti” məhz əməkçi insanlara və halal zəhmət və əməyə olan məhəbbəti tərənnüm və təlqinə 

həsr edilib. Nizami Gəncəvi “maddi nеmətləri yaradanlara еhtiram, məhəbbət və ədalət hissləri 

aşılayır” [Hüseynov 1983, 12]. Nizami irsinin görkəmli tədqiqatçısı Rəhim Əliyev yazırdı: 

“Əxlaqi təliminin daha çоx bağlı оlduğu sadə adamları – şah və sultanlara, əyan və əmirlərə qarşı 

qоyduğu zəhmətkеş xalqın nümayəndələrini şair böyük еhtiram və məhəbbətlə təsvir еdir.  Öz 

zəhmətinin bəhrəsi ilə yaşayan əkinçi və bənnaları, sənətkar və pеşəkarları şah və sultanlardan 

üstün tutur, hakimlərə оnlar kimi pak, vicdanlı, təvazökar, həqiqətsеvər оlmağı tövsiyə еdir” 

[Əliyev 1979, 27]. Bu baxımdan Nizami Gəncəvi “Süleyman peyğəmbərlə qoca əkinçinin 

hekayəti”, “Kərpickəsən kişinin dastanı”, “Zalım padşahla dоğru danışan kişinin dastanı” kimi 

hеkayətlərində yaratdığı “kiçik” adamlarla bu ali insani kеyfiyyətləri təqdir və təbliğ еdərək 

insanlığın mеyarına çеvirir, halallığa və zəhmətkеşliyə xоr baxan zümrələrə nümunə göstərirdi. 

Nizami və onun müsbət qəhrəmanları üçün “halallıq ləyaqət mеyarıdır” [Ulutürk 1988, 9], - deyə 

yazan Nizaminin yorulmaz tədqiqatçısı və tərcüməçisi Xalq şairi Xəlil Rza fikrinə davam edərək 

yazırdı: “Nizami bəşəriyyətə nümunə ola biləcək insanları yalnız və yalnız əməkçilər, öz 

zəhmətinə güvənənər, halallıq dalınca gedənlər sırasında tapır. Ümumiyyətlə, Nizaminin 

əsərlərində dünyada insancasına yaşayıb-yaratmağın məramnaməsi verilmişdir” [Ulutürk 1988, 

9]. Bu cəhətdən Nizaminin “Kərpickəsən kişinin dastanı” mənzum hеkayəsindəki Kərpickəsən 

kişi şairin idеal xalq adamı оbrazıdır. Şairin təqdimatında о, özünün zəhmətkеşliyi və halallığı, 

ağlı və müdrikliyi ilə hökmdarlardan ucada dayanır. Ümumiyyətlə, Nizami Gəncəvi 

yaradıcılığında xalq tərbiyənin, mənəviyyat və müdrikliyin mənbəyi kimi təqdim edilir. Xalq 

yazıçısı Mirzə İbrahimovun yazdığı kimi: “Adi, zəhmətkеş adamlar nəcib və yüksək şəxsiyyətin 
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idеalı kimi təsvir еdilirlər” [İbrahimov 1982, 295]. Nizami Gəncəvinin bu idеal insan surətləri 

dövrün hökmdarlarına üz tutub оnları ədalətə dəvət еdirlər. Kərpickəsən kişinin оbrazı öz mənəvi 

zənginliyi ilə yanaşı, cəsarətli fikirləri ilə də yadda qalır. Nizami Gəncəvinin “о yеrdə ki din və 

şəriətin qanunlarından kənar hərəkət еdilmir, о yеrdə ədalət də оlar” kоnsеpsiyası bu və bu kimi 

hekayətlərində aparıcı yer tutur.  

Əziyyətli olsa da, öyrəndim bu sənəti 

Ki, boynumda qalmasın bir kimsənin minnəti [Gəncəvi 2004, 118] -  

deyən yaşlı, zəhmətkeş Kərpickəsən Qoca da hələ həyatın sərt üzünü görməmiş qazancsız 

gəncə əməksevərlik, halallıq və qürur dərsi verir. Bu da maraqlıdır ki, böyük intibah şairi olan 

mütəffəkkir sənətkar Nizami hələ o dövrdə gəncliyə qayğı göstərilməsi, idarəçiliyin 

gəncləşdirilməsi fikrilə çıxış etmişdi. Şair “Gənc şahzadə və onun qoca düşmənlərinin 

hekayəti”ndə gənc şahzadəyə dərin təcrübənin səsilə dediyi bu müdrik sözlər uzun əsrlərin 

vəsiyyətnaməsi şəklində təzahür tapır: 

Sən ey tazə doğmuş Ay, köhnə bürcü dağıt, qır, 

Ey yeni açılan gül, köhnə budağı sındır. 

Köhnəni məhv elə ki, yeni əlində alsın, 

Həyatın da özüntək işıqlı, gözəl olsun [Gəncəvi 2004, 174]. 

Müdrik və mütəfəkkir şair orta əsr demokratiyası və intibahından çxış edərək “gənclik zəka 

qılıncı, pak, ülvi bir həmnəfəs” [Gəncəvi 2004, 175], - deyə gəncliyə böyük etibar və etimad 

nümayiş etdirmişdir. 
 

Nəticə 
  

Ümumiyyətlə, ustad sənətkarın “Sirlər xəzinəsi” əsəri müdriklik xəzinəsidir. Bu əsər 

müdrik, hikmətamiz fikirlərlə zəngindir.  

Çalış xəlq üçün qazan asudəlik, səadət, 

Xəlqi döyən, incidən nə qazanıb? Xəcalət! 

Təkcə öz dincliyini güdməklə məst olmusan, 

Batır tədbir gəmisi, ayıl, ey sərxoş insan! 

...Zülm ilə tutmaq olmaz bu cahanı, bu mülkü, 

Mülkü ələ gətirmək yalnız insafla mümkün! 

Adil olmayanların sənə nə faydası var? 

İnsafsız səni yalnız tufanlara tullayar. 

Ədalət müjdəsilə cahanı şad eylə sən, 

İşlər gör ki, iş olsun, yurdu abad eylə sən! 

Ədalət təşnəsidir, inan bu gözəl diyar, 

Ədl ilə iş görənlər əbədi özül tapar [Gəncəvi 2004, 97-98] –  

aforizmlərində xalq, millət, vətən, el yolunda fədakarlığı, xeyirxahlığı təqdir edilmiş, 

hikmətli ifadələrlə gənc nəsilləri öyüdləndirərək yamanlıqdan uzaq durmağa, yaxşılıq etməyə 

səsləmişdir.   

 Beləliklə, Nizami Gəncəvi yaradıcılığı Azərbaycan xalqı və ümumən, bəşər müdrikliyinin 

təntənəsi olaraq mücəssimə tapır. Onun hikmət və nəsihət dolu “Sirlər xəzinəsi” poeması bütün 

insanlıq üçün əsl tərbiyə, mənəviyyat mənbəyidir. Ali Məclis Sədrinin təsdiqlədiyi “Oxunması 

zəruri olan kitablar siyahısı”nda yer tutan bu qiymətli hikmət və nəsihət dolu əsər Nizaminin 

timsalında müdrik, dünyagörmüş, təcrübəli bir aqilin, doğrucul və yol göstərən bir insanın 

öyüdləri, vəsiyyətnaməsi təsirini bağışlayır. Bu üzdən belə mənəviyyat ağırlıqlı əsərin oxunması 

zəruri kitab hesab edilməsi tamamilə razılıq doğuran bir hadisədir.  
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HUMANIST IDEAS IN NIZAMI GANJAVI'S POEM OF "THE TREASURY OR 

STOREHOUSE OF MYSTERIES" 
 

Gasimov Ramiz 

Summary 
 

The article analyzes the poem "The Treasury or storehouse of mysteries" by the great 

Azerbaijani poet Nizami Ganjavi. The main idea of the work is the issue of justice. It was noted 

that the work summarizes a number of positive humanistic and moral qualities embodied in the 

images of ordinary people. Oppression and injustice have been criticized. The author showed that 

the work consists of 20 articles and 20 stories. The work also includes a love for work and the 

working man. Nizami Ganjavi considered justice to be the main issue in the happiness of the 

society. Nizami Ganjavi knew honesty, truthfulness, honesty and fairness as the most important 

moral qualities in a person. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ПОЭМЕ НИЗАМИ ГАНДЖАВИ 

«СОКРОВИЩНИЦА ТАЙН» 
  

Касумов Рамиз 

Резюме 
 

В статье анализируется стихотворение великого азербайджанского поэта Низами 

Гянджеви «Сокровищница тайны». Проблема справедливости анализируется как основная 

идея работы. Было отмечено, что произведение обобщает ряд положительных 

гуманистических и нравственных качеств, воплощенных в образах простых людей. 

Критике подверглись угнетение и несправедливость. Автор показал, что работа состоит из 

20 статей и 20 рассказов. Работа также включает в себя любовь к работе и работающему 

человеку. Низами Гянджеви считал справедливость главным фактором счастья общества. 

Низами Гянджеви знал честность, правдивость, честность и справедливость как 

важнейшие моральные качества человека. 

 

 

 

TRANSLATION OF  NIZAMI GANJAVI”S “LEYLI AND MAJNUN” 

INTO ENGLISH 
 

Associate professor Maharramova Sugura Ibrahim  
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 Key words:available translation,pastiches,familarity of the West,the first translation, 

artistic creativity, Nizami’s poems 

Açar sözlər: mövcud tərcümə,pastişlər,Qərbin tanışlığı,ilk tərcümə,bədii yaradıcılıq, 

Nizaminin şerlər 
             

The first author who introduced Nizami to the English was Sir William Jones.In 1786, in 

Calcutta, a book, entitled “Asiatic miscellany” was printed that included twenty tales from 

Nizami’s Makhzan-Al- Asrar. This translation was done by Sir William Jones  In nineteenth 

century, a movement appeared in translating Nizami's works and Nizami's manzoomeheha 

(narratives in verse/ long poems) were introduced to the Europeans. Consequently, Nizami’s 

works became a source of inspiration for some of the western poets, playwrights, and musicians. 

European orientalists paid much attention to Nizami’s works in the middle of 1700s and tried to 

present his biography and extracts from his works to European readers. It was started by 

D’Herbelot, a French orientalist and was completed by Von Hammer Purgstall at the beginning 

of the 19th century. Most of the research on translation of Nizami’s works began since the 19th 

century 

 However, a perfect, comprehensive, and satisfactory research on Nezami and his works has 

not been conducted yet. In conducting this research, due to investigation beyond the borders, the 

researchers have faced some problems such as limitation and dispersion of sources. However, it 

was attempted to take notes of all available translations of Nizami’s works and his stand in the 

West and to use them during the research. Although the sources which are used will answer the 

research question in an acceptable way, the present study tries to investigate the translation of 

Nizami’s “Leyli and Majnun “,and its position in England. To achieve this goal, the way of the 
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West’s familiarity with Nizami’s works, and translations and pastiches of his works have been 

studied. 

Although Persian literature entered England since the late 16th century, but the origin of 

this entrance traces back to the 12th century. In fact, the first Europeans step to know Iran was 

taken by the help of Greek and Roman sources particularly Herodotus (425 – 490 B.C.). but the 

first English familiarity with Nizami goes back to 1786. In this year, a book titled “Asiatic 

miscellany” was printed in Calcutta that included an anthology of Persian Literature and about 

twenty tales  from Makhzan-Al- Asrar Nizami [2,138 – 139]. Except the mentioned works the 

efforts of English translators to introduce Nizami were effective and scholars and artists got 

familiar with Nizami’s works and thoughts through the translations.  

1. Sir William Jones (1749-1794) is the first person who talked about Nizami in England. 

Jones translated 20 fables of Makhzan-Al-Asrar titled “Advertisement to the tales and fables of 

Nizami” and took a long step to introduce Iranian poets specially Nizami to foreigners. If he 

hadn’t been there, Nizami and his works would have never been introduced to England and many 

other works which had been inspired by him, would have never been created. One of Jones’ 

pastiches of Nizami is the story of “The Seven Fountains” that he himself confesses he has 

borrowed it from Nizami’s “Haft Peykar (Seven Beauties). The fable itself is also somewhat 

similar to the first tale of “Haft Peykar” that is “Black Dome”. “Jones always hoped that 

translation of Asian poems, both in terms of attractive words and new subjects would appeal to 

European readers”[ 3,111]. He published Nizami’s Leyli and Majnun in Calcutta in 1788 which 

was his last work. Moreover, he translated some poems of Nizami’s Khamse (Quintet). Among 

Iranian poets, Nizami was highly respected by Jones so that he said’ “Even though Nizami 

doesn’t overtake Ferdowsi in fluency and eloquence, or Molavi in content diversity or vitality, or 

Sa’di in elegance and simplicity of the words, he is superior to all Iranian poets in terms of 

poetical imaginations and beautiful ironies and metaphors [4, 55]. English writers were not just 

content with Eastern works and they were inspired by these works to create their own works and 

some of them got a pastiche of these works in their writings. 

2. Isaac Disraeli was one of the first people who tried to get a pastiche of Nizami’s Leyli 

and Majnun. Actually, it was Sir William Ouseley, the translator of Bakhtiar Nameh in 1801 who 

drew Disraeli’s attention towards this story[ 3, 186)].  

3. In 1815, Gholam Hossein Khan Monshi translated Nizami’s Khosrow and Shirin into 

English prose in response to some English officials, the copy of which is available in London, but 

there is no evidence to show it has been published. It is not available now even if it has been 

printed [1,65)].  

4. The first translation of Leyli and Majnun into a European language was done by James 

Atkinson (1780-1852). In 1836, he translated Nizami’s Leyli and Majnun into English poem 

entitled “A Poem from the Original Persian of Nizami” [4,394]. Translation of Shahnameh made 

him win the gold medal of “Oriental Translation Fund” and the translation of Leyli and Majnun 

was also as famous as it because it was reprinted several times until 1905 [3,186]. This is the first 

translation of Leyli and Majnun into a European language and familiarity of The West in general 

and English community in particular with Nizami and Leyli and Majnun was through the 

translation made by Atkinson [5, 439]. Dr. Tayeb believes that “Atkinson has felt the soul of 

Nizami’s poetry deeply in his own self and has been affected by it and has translated it due to his 

strong feeling of love because it is an artistic work, and artistic creativity in not achieved except 

through strong passion and love and burning desire. Atkinson has felt the consistency between 

the rhyme, rhythm, and style of Nizami’s poems and the spirit of his own story and has 

consciously tried to present it in English poems as much as possible.”[ 5,444)]. With regard to its 
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rhyme scheme, Atkinson’s translation can be considered as one of the masterpieces of translating 

poetry into English. Even though in English poetry, there is not usually the rhyme scheme of 

Masnavi , Atkinson has done his best to follow rhyme scheme of Persian Masnavi in translating 

this work [5, 442)].  

Classical Persian poetry has been garnering increasing attention in recent years, however 

Nezami isn’t nearly as well-known as Rumi, Hafez, and Omar Khayyam. One might dare say 

he’s somewhat obscure to the modern reader, certainly in the UK. Julie Scott Meisami’s 

translation of his sublime Haft Paykar (Seven Bodies) is masterful, but the subject matter of the 

original is perhaps not as appealing to most as Khayyam’s Robaiyat, for instance, or 

Rumi’s Masnavi (or, more precisely, the cherry-picked, secularised poems from it). And, as 

for Layli and Majnun, some of the extant English translations leave much to be desired. Dick 

Davis’s new translation from the Persian was therefore much needed. 

It’s difficult to find fault with Davis as a translator of Persian poetry. I would have enjoyed 

his translation of Ferdowsi’s Shahnameh (the Book of Kings, Iran’s national epic) even more if he 

hadn’t abridged it but, that aside, my only quibble is that Davis — who has also translated other 

Persian classics like Attar’s Conference of the Birds and Gorgani’s Vis and Ramin — didn’t turn 

his attention to Nizami sooner, especially given Nizami’s importance in Persian literature and the 

relative unfamiliarity of his work amongst English-speaking audiences. As expected, Davis’ 

translation of the romance is both accurate and accessible. That it also rhymes, as per the original, 

is a bonus, as free verse is often favoured by translators of such works these days. 

Layli and Majnun hasn’t enjoyed the popularity of other classical Persian poems in the 

English-speaking world, but the story and its author have nonetheless managed to penetrate 

Western pop culture. The Haft Paykar inspired an opera, Turandot (from the Persian ‘Turan-

dokht’, meaning ‘daughter of Turan’). Even more notably, Layli and Majnun inspired Eric 

Clapton’s 1970 hit ‘Layla.” 

It may not be Nizami’s most profound work, nor the one he was the most proud of, 

but Layli and Majnun is still the story he’s most associated with and that has received the lion’s 

share of attention outside the Persian-speaking world. Its continuing popularity, as well as the 

affinity of someone as geographically, temporally, and culturally remote as Clapton for it, speak 

to the power of a good old, uncomplicated love story — not to mention Nizami’s genius as a poet 

and storyteller. We have Nizami to thank for the story and Davis for his invaluable efforts in 

producing an authoritative English translation, but no small debt of gratitude is due to 

Shirvanshah Akhsetan for the fear he instilled in the poet and the latter’s son, for egging him on 

to put pen to paper. 
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NIZAMI GƏNCƏVININ “LEYLI VƏ MƏCNUN”ƏSƏRININ INGILIS  

DILINƏ TƏRCÜMƏSI 
 

Məhərrəmova Suqurə İbrahim  

Xülasə 
 

Nizami Gəncəvinin əsərləri ilə avropalılar 17-ci əsrin ortalarından tanış 

olmuşlar.Əsərlərinin tərcüməsinə isə 19-cu əsrin əvvəllərindən başlamışlar. Fransa Nizaminin 

əsərlərinin tərcüməsinə ilk yol açan ölkə olsa da,Nizamini Qərbə tanıdan ilk şəxs ser Vilyam 

Cons olmuşdur.O 1786-cı ildə Kəlküttədə “Asiya almanaxı” adlı Nizaminin Makhzan-el-

Əsrar(güman ki,”Sirlər Xəzinəsi”)əsərindən götürülmüş iyirmi nağılın daxil olduğu bir kitab nəşr 

etdirir.  
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Xülasə:Parselyasiya nitqin axınında formalaşır. Kommunikativ intensiyanı (niyyət və 

məqsədi) təmin edir. Yəni danışan öz demək istədiyini iki və daha çox hissəyə ayıraraq 

qarşıdakına ötürə bilir. Parselyasiya hadisəsi  asimmetrik-sintaktik hadisələrdəndir. 

Parselyasiya nitq fəaliyyətində özünü göstərən kommunikativ və informativ fakt kimi dərk edilir. 

Parselyasiya cümlədən kənara çıxır və cümlənin əsas (baza) hissəsindən asılı vəziyyətdədir.  

Parselyasiya eyni zamanda mətnin universal keyfiyyətini təyin edir və nitqin qrammatik 

strukturunu təşkil edir. 
 

Açar sözlər: parselyasiya, parselyasiya nəzəriyyəsi, parselyativ konstruksiyalar, tədqiqat 

istiqamətləri, sintaktik və kommunikativ istiqamətli tədqiqatlar  

Key words: parcellation, parcellation theory, parcelative constructions, research directions, 

syntactic and communicative research 
 

Son illər Azərbaycan dilçiliyində sistemləri fərqli olan dillərin tədqiqinə xeyli sayda 

mövzular müəyyənləşir və bu qəbildən olan tədqiqatların sayı da artmaqdadır. Mütəxəssislər milli 

və xarici dillərin müqayisəli-tipoloji istiqamətdə öyrənilməsinə, nəzəri ekspressiv sintaksis 

problemlərinin tədqiqinə xüsusi olaraq yanaşırlar. (1,  s. 259) 

Parselyasiya hadisəsi nəzəri ekspressiv sintaksisin problemlərindən sayılır. Bizcə, 

parselyasiya hadisəsinin müxtəlifsistemli dillərin zəngin materialları əsasında araşdırıdlması 

linqvistikanın çox mühüm məsələlərindəndir. 

 1960-cı illərdə rus dilçisi Ö.V.Vannikov “parselyasiya” anlayışını bir termin kimi 

linqvistikaya gətirdi. O, parselyasiya nəzəriyyəsinin təməlini qoydu. “Parselyasiya” fransız 

mənşəli sözdür, parsellərə, pissələrə ayrılma deməkdir. Həmin hadisənin nəticəsi olaraq mətndəki 

müvafiq cümlələr parsellərə, hissələrə bölünür. O, 1965-ci ildə “Müasir rus dilində parselyasiya 

hadisəsi” adlı namizədlik dissertasiyası yazmışdır. Bu dissertasiyada müəllif parselləşmiş 

mailto:lpleyla.piriyeva@gmail.com


229 

 

konstruksiyaları bədii mətndə təsvir etmiş, bir çox struktur tipləri müəyyənləşdirmiş, həmin 

hadisənin doğurduğu məntiqi-semantik və ekspressiv xüsusiyyətləri öyrənmişdir (2,  s. 229) 

 Parselyasiya nəzəriyyəsinin əsasını cümlənin intonasiya cəhətdən üzvlənməsi təşkil edir. 

Bu maraqlı hadisəyə bədii və publisistik mətnlərdə daha çox rast gəlmək olur. Mətnlərdə 

parselyasiya informasiyanın ayrı-ayrı hissələrini yığıb düzəldir, tərtib edir, ayrı-ayrı elementlər 

vasitəsi ilə verilən məlumatları birləşdirir.  

Parselyasiya hadisəsi mətndə universal və xətti sxem yaradır. Öz təbiəti etibarı ilə dil 

universaliləri təşkil edən parselyasiya bütün dillərə xas olan əlamətlər və meyillərdir. Dil 

universalilərinin məntiqi-qrammatik əlamətlərindən çıxış edərkən güman edilir ki, mətndə cümlə 

üzvlərinin formal olaraq dəyişməsində daxili bir məntiq və qanunauyğunluq mövcuddur. 

Parsellərə ayrılma  funksional dəyişmədir. “Parsella” termininin hərfi anlamı “hissə” 

deməkdir. Parsellərə, hissələrə ayrılma hər şeydən əvvəl, mətnin üzvlənməsi vasitəsi kimi çıxış 

edir. Bu cəhətdən parselyasiya ekspressiv sintaksisin problemidir. (3, s. 63) 

Parselyasiya  ümumi dilçilikdə bir neçə cəhətdən, bir neçə prinsip üzrə bölgülərə ayrılır. 

Bunların bir qismi ümumi xarakter daşıyır, hər cür quruluş əlamətlərinə malik olan 

konstruksiyaları əhatə edir, bir qismi isə tərkibə görə təsnif olunur. Lakin bütün bu təsnif 

prinsipləri ümumilikdə struktur-semantik xüsusiyyətə əsaslanır, yəni bütün durumlarda parselyat 

quruluşun struktur-semantik və kommunikativ-funksional tərəfləri nəzərə alınır. O.K.Karkoşko 

parselyasiyanı əsas semantik əlamətlərinə görə də müəyyən bölgülərə ayırır. O, bu xüsusda  dörd 

əlaməti göstərir: 

1) parselyatın uzaqlıq, mətndən kənarlaşdırılmış dərəcəsi; 

2) mətndə mövqe əlaməti;  

3) parselyatın yayılma, genişləndirmə, intişar dərəcəsi; parselyatın bu növü bədii əsərlərdə, 

publisistikada son dərəcə geniş yayılmışdır; 

4) eyni konstruksiya hüdudunda parselyatın miqdarı.  (4) 

Parselyat konstruksiyalar ekspressiv sintaktik quruluşu bir-birinə çox yaxınlaşdırır, yəni 

bazis cümlə ilə parselyat tərəf  bir-birinə yaxınlaşırlar. Y.Pineqina yazır : “Parselyasiya unikal 

ekspressiv hadisədir, bu hadisə sintaksisi aktuallaşdırır, diferensial əlamətləri- qoşulma, 

seqmentasiya, kəsilib gödəldilmiş konstruksiyaları bir yerdə birləşdirir. Parselyasiya universal 

hadisə kimi polifunksional xarakter daşıyır, müəllif fikrinin müxtəlif illoktiv potensial 

imkanlarını əhatə edərək gerçəkləşdirir. Parselyasiya nəinki ekspressiv effekt yaradır, eyni 

zamanda məniyaradıcı vasitə kimi də çıxış edir” (5, s.5) 

 Bir sıra tədqiqatçılar parselyat konstruksiyaları funksional-üslubi aspektdə öyrənmişlər. 

Həqiqətən də, parselyasiya mətnin üslubi effektini yüksəldir. Parselyasiya olunmuş yaxud 

olunmamış konstruksiyalar bir-birilə üslubi variantlar təşkil edir. Ümumiyyətlə, variant eyni dil 

vahidinin müxtəlif şəkillərdə əks olunması və işlənməsidir. Üslubi variant isə fərdi variantdır, 

müəllifin yazı tərzi və üslubudur. 

Parselyasiyalardan bədiilik vasitəsi kimi də danışılmışdır. Parselyatlar silsiləsinin işlənməsi 

nəticəsində bütöv cümlənin strukturu bir neçə hissəyə parçalanmış olur, xırdalanır, müstəqil 

intonasiyalı fraza əmələ gətirir. Cümlənin ümumi qrammatik strukturunu saxlamaqla 

parselyavtlarda intonasiya və ritmin qalxıb enməsi poetik ovqat yaradır. Bu nəsrin 

emosionallığını, ekspressivliyini təmin edir. Bu baxımdan parselyasiya ekspressiv sintksisiə 

məxsus ifadə tərzi kimi səciyyələndirilir. 
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PARCELLATION STUDY 
 

Piriyeva Leyla Shamil 

Resume 
 

Parselation is formed in the flow of speech.Provides communicative intensity (intention 

and purpose). In other words, the speaker can divide what he wants to say into two or more parts. 

Parselation is an asymmetric-syntactic phenomenon. Parselation is perceived as a communicative 

and informative fact that manifests itself in speech activity. The parcel goes beyond the sentence 

and depends on the main part of the sentence. Parselation also determines the universal quality of 

the text and at the same time forms the grammatical structure of speech. 

 

 

  

«ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ» И «ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН» 
 

Рамаз Халваши 

Проф. Батумского Государственного Университета 
 

География «Витязя в тигровой шкуре» охватывает страны Востока – Аравию и 

Индию. Автандил и Тинатин являются четой арабских возлюбленных, а Тариел и Нестан-

Дареджан – индийской. Основную ось сюжета составляет полная драматизма история 

индийских влюбленных. Авторские акценты ощущаются уже в заглавии поэмы, оно 

больше соотносится с Тариелом (именно он одет в шкуру тигра). Здесь же следует 

подразумевать и Нестан-Дареджан, так как тигр является ее символом. Тариел говорит:  

«Как на выступе утеса громоносная тигрица,  

На меня смотрела гневно омраченная девица».  

«Образ пламенной тигрицы сходен с девою моей,  

Потому мне шкура тигра из одежд всего милей» (перевод Н.Заболоцкого)  

Облачение героя в шкуру тигра – архаический мотив персидской поэзии. Тигровую 

шкуру носят: Рустем, Итрит и Сам («Шах-Наме»). Именно в тигровой шкуре заключается 

секрет их непобедимости и победы над врагом. Но Руставели и здесь добивается 

«первенства».  

В поэме Руставели архаический мотив тигровой шкуры приобретает специфическую 

символическую нагрузку, хотя все-таки возникают определенные ассоциации. В тигровом 

мехе Тариела находят аналогию с суфиями (араб. «суф» – шерсть), а этимологию его 

имени объясняют фактором диалога с суфийской традицией. Следует отметить, что следы 

суфизма можно заметить и в прологе поэмы, где Руставели передает свои взгляды о 

миджнурстве:  

«О любви, об изначальной, в высь к идеям восходящей,  

Не сказать словами. Слово здесь приводит к скорби вящей.  
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Хоть любовь и одаряет страстью, выспренне парящей,  

Не снести ее страданий и душе страстотерпящей,  

Той любви постигнуть тайну мудрецов бессилен гений,  

Истощается здесь слово, не хватает песнопений.  

Я воспел лишь плоть земную, красоту ее влечений,  

Не распутных, а томящих жаждой высших вожделений».  

(перевод Ш.Нуцубидзе)  

В связи с этими словами К. Кекелидзе писал: «В этих словах поэт дает явную 

картину суфийской, мистической любви и показывает свое отношение к ней... Поэт, 

категорически отмежевываясь от суфийской любви, в последнем двустишии делает 

оговорку в угоду, очевидно, тем кругам, которым суфийская любовь, как видно, слишком 

уж импонировала».  

Миджнурство является главной темой поэмы. Это знак, по которому сразу же 

признают друг друга персонажи поэмы: служанка Нестан-Дареджан — Асмат, услышав от 

незнакомого Автандила слово «миджнур», сразу же сочувствует ему, как другу. А главные 

персонажи поэмысамоотверженно борются за воссоединение Тариела с его возлюбленной.  

Тема миджнурства до Руставели была разработана в «Лейли и Меджнун» Низами 

Гянджеви (1188 г.). Имя главного персонажа этой поэмы Кейса – Меджнун – происходит 

от арабского слова «миджнур», значение которого Руставели объясняет в прологе поэмы:  

«Миджнур», – что значит «безумный», – из арабского пришлось брать».  

(перевод А. Халваши)  

«По-арабски однозвучны и «безумен» и «влюблен»  

(перевод П. Петренко)  

Заказчиком и адресатом поэмы «Лейли и Меджнун» был ширваншах Ахситан. Как 

отмечает летописец Тамар, он безума был влюблен в свою близкую родственницу – 

царицу Тамар и с целью завоевать ее благосклонность был готов принять христианство.  

После изгнания из Грузии в 1188 году Георгия Русского (Юрия Боголюбского) 

Ахситан приехал с официальным визитом в Грузию, чтобы просить руки царицы, но и 

этим он не смог заслужить ее внимания. Ширваншах не сдался и решил пойти на крайние 

меры: взятками старался расположить к себе личного наставника Тамар католикоса Грузии 

и всех влиятельных людей, чтобы они как-то повлияли на царицу. Но дело о даче взятки 

скоро получило огласку и Тамар «пристыдила побежденных мамоной... послушных козням 

сатаны». И в конце концов принятому во дворце с большим почетом ширваншаху все-таки 

было отказано («История и восхваление венценосцев»).  

Через несколько месяцев после этих событий, 24 сентября 1188 года, Низами 

Гянджеви закончил работу над поэмой «Лейли и Меджнун». Вполне понятно желание 

ширваншаха, чтобы история Лейли и Меджнуна была облечена в стихотворную форму, 

так как это предание, хорошо известное в исламском мире, повествует о несчастной 

любви.  

В 1189 году Тамар вышла замуж за Давида-Сослана, после чего придворный поэт 

Руставели написал поэму «Витязь в тигровой шкуре». Руставели получил отличное от 

Низами Гянджеви задание, однако существует много общих причин создания этих поэм. 

«Витязь в тигровой шкуре» является ответом на поэму «Лейли и Меджнун» и новой, 

совершенно оригинальной интерпретацией ее основной темы.  

Из вступления «Витязя в тигровой шкуре» видно, что Руставели был знаком с поэмой 

«Лейли и Меджнун». В прологе «Витязя в тигровой шкуре» встречаются все те элементы, 
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которые имеются во вступлении поэмы Низами: обращение к Богу, упоминание царя, 

сведения о личности поэта, рассуждение о стихотворстве и меджнунстве (К.Кекелидзе).  

Главный герой «Витязя в тигровой шкуре» Тариел, как и Кейс (Меджнун), 

изнемогает от любви. Однако их любовь имеет неодинаковый финал: только смерть 

соединяет Кейса со своей возлюбленной Лейли, а Тариелу помогают его друзья Автандил 

и Фридон – и они вместе, втроем побеждают грозных защитников обители зла – 

Каджетской крепости и освобождают прекраснуюНестан-Дареджан. Таким образом, 

руставелевские персонажи достигают счастья при жизни, а герои Низами – только в 

потустороннем мире. В персидской поэме так развивается известная суфийская идея и на 

этом конкретном примере видно, как переосмысливается в поэме Руставели одна из 

важнейших тем современной персидской поэзии. Именно в таком контексте следует 

осмыслить его слова:  

«Этот персидский сказ редкий, грузины знают уж давно,  

Как сиротливый жемчуг, он ходит по рукам все нежно,  

Я его в стихи обратил...» (перевод А.Халваши)  

«Эту персидскую повесть, переведенную на грузинский язык,  

Как сиротливую жемчужину, нежно перекатываемую с ладони  

на ладонь, Я нашел и переложил в стихи, предаваясь незазорному труду.  

Я надеюсь на одобрение лишившей меня разума, величавой красавицы».  

(подстрочник С. Иорданишвили)  

Слово «персидский» в эпоху Руставели кроме этнической, имело и 

культурологическую нагрузку: под «верой персиян» подразумевался ислам, а слово 

«персидский» имело значение «магометанский». Подобную семантику имеет слово 

«персидский» у историка Давида Строителя, который изгнание арабов из Тбилиси 

называет изгнанием «персов»: «На другой же год взял царь город Тбилиси, в первом же 

сражении, четыреста лет бывший у персов, и утвердил детям своим сосудохранилищем и 

домом себе навеки» («Житие царя царей Давида»).  

Сюжет «Витязя в тигровой шкуре» развивается в исламских государствах: Автандил, 

араб по национальности, молится в мизгите, а индийскому Тариелу во время болезни 

читают Коран, у изголовья Нестан-Дареджан тоже лежит Коран и т. д. Но все это в 

атмосфере поэмы играет несущественную роль, Руставели не любит подчеркивание 

религиозной тематики. В «Витязе в тигровой шкуре» не упоминается не «Троица» – 

центральный теологический термин христианства, ни «Аллах». Но в то же время ясно и то, 

что Шота Руставели христианин, а «персидский сказ» его поэмы имеет грузинскую 

основу.  

Ссылаясь на «персидское» происхождение «сказа», Руставели, с одной стороны, 

маскирует прозрачные исторические аналогии, а с другой стороны, вводит свою поэму в 

круг высокоавторитетной персидской литературы и именно в этом контексте 

демонстрирует свою непобедимость, потому что в грузинской поэзии и так была ясна его 

несравнимость.  

Как отмечает В. Шишмарев, в сюжете и, особенно, в образах главных героев 

Руставели сумел реализовать те идеи и чувства, которые волновали его современников. В 

тематике поэмы (культ женщины, любовь, преданность и геройство вассалов, дружба и 

побратимство и т. д.) выявляется та национальная особенность, которая сделала ее 

основным и идеальным памятником грузинской литературы.  

Поэма Руставели начинается повествованием об истории Арабского царства, которая 

всесторонне напоминает историю Георгия III и царицы Тамар: престарелый арабский 
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государь Ростеван, который, подобно царю Георгию, сажает на царский престол 

единственную наследницу – Тинатин. Тариел внезапно врезается в арабский сюжет:  

«На опушке, над потоком, в тоскованьи одиноком,  

Странный витязь был, в глубоком размышленьи над рекой.  

За поводья вороного он коня держал, и снова  

Слезы лились из немого сердца, сжатого тоской».  

(перевод К. Бальмонта)  

Личность витязя-незнакомца установит безумно влюбленный в Тинатин Автандил, 

который побратается с Тариелом и он же определит его дальнейшую судьбу. З. 

Гамсахурдия справедливо отмечает, что без Автандила жизненный путь Тариела 

закончился бы так же трагически, как и путь Кайса (Меджнуна) в поэме Низами «Лейли и 

Меджнун».  

Симпатия Руставели к Автандилу проявляется сразу же. И грузинский характер 

больше всего проявляется в нем, поэтому автор «Витязя в тигровой шкуре» именно 

Автандила называет «сладкоречивым» (литерально – «сладко-грузинским») витязем:  

«Приятный (сладкий), сладкоречивый и добродетельный витязь»  

(подстрочник С. Иорданишвили)  

Не является случайным и то обстоятельство, что возлюбленная Автандила – одна из 

ведущих фигур сюжетной линии поэмы – носит грузинское имя:  

«Тинатин царевны имя – всем об этом надо знать!  

Как взросла и налилася, ей бы солнце презирать».  

(перевод Ш. Нуцубидзе)  

«Тинатин» – это то же, что и «атинати», или «отблеск солнца, мерцающий луч». С 

этой точки зрения у Тинатин нет аналога в «Витязе в тигровой шкуре», так как основная 

часть персонажей поэмы носит персидско-арабские имена.  

Таким образом, Автандил выводит Тариела и Нестан-Дареджан из сюжета поэмы 

«Лейли и Меджнун», тем самым идея христианской дружбы побеждает идеал суфистского 

аскетизма. Именно так «переводит» Руставели популярнный «персидскный сказ». С этой 

точки зрения можно прийти к выводу, что «Витязь в тигровой шкуре» является ответом, 

отрицанием и «антитетическим дополнением» (Х. Блум) поэмы Низами «Лейли и 

Меджнун». 

  

 

 

 

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ NİZAMİ GƏNCƏVİ İRSİ 
 

Cabbarova Elnarə Oktay qızı 

ADPU-nin Şəki filialı 
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Xülasə: Azərbaycan mədəniyyətinin ən böyük nailiyyətləri Ümummilli liderimiz, dahi 

öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Dünyanin böyük şəxsiyyətləri sırasında çox nadir adamın 

adını çəkmək olar ki, Ümummilli liderimiz, dünya şöhrətli siyasətçi H.Əliyev qədər öz xalqının 

tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti və incəsənəti ilə bağlı olsun. Ulu Öndər böyük sənət adamlarını 

yüksək qiymətləndirirdi. Məhz buna görə də Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrü 

mədəniyyətimizin tarixində yeni intibah dövrü adlandırmaq olar. 
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Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi olmuşdur. Ulu öndər yaxşı bilirdi ki, 

milli dövlətçilik dəyərlərinin əsasını mədəniyyət təşkil edir. Sabahkı uğurlara yeganə təminat isə 

sağlam cəmiyyət quruculuğuna diqqəti artırmaq, köklü mənəvi dəyərləri yeni nəslə və bütün 

cəmiyyətə daha dərindən və əzmlə aşılamaqdır. Heydər Əliyev, mədəniyyəti xalqın böyük sərvəti 

hesab edirdi. Elə ona görə də mədəni-mənəvi dəyərlərin qorunması, təbliği və yeni estetik 

düşüncəyə məxsus əsərlərin yaradılması üçün mümkün olan hər şeyi edirdi. O, xalqın 

mənəviyyatını zənginləşdirən, onu bütün dünyada tanıdan milli mədəniyyətimizin hərtərəfli 

inkişafını, yüksəlişini daim izləmiş, ona yardım etməyi еtməyi özünün ən ümdə vəzifəsi kimi 

qəbul etmişdir. Heydər Əliyev demişdir: “Ədəbiyyatımızın, incəsənətimizin, mədəniyyətimizin 

ən böyük və fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, zaman-zaman istedadlı insanlar 

mədəniyyətimizdə yeni yollar, yeni cığırlar açırlar, yeni formalar meydana gətirirlər. 

Ulu öndərin nəzəri görüşlərində xalqın milli-mənəvi özünüdərki problemi əsas yer tuturdu. 

Bu baxımdan o, Azərbaycan xalqının misilsiz sərvəti olan klassik irsə, ümumən bədii ədəbiyyata 

xüsusi önəm verirdi. «Azərbaycançılıq – Azərbaycanı yüksəltmək, dünyada tanıtmaq və onun 

əbədiliyini qorumaqdır ki, Heydər Əliyev bütün ömrünü bu müqəddəs və ali məqsədə həsr 

etmişdir. O, Dünya аzərbaycanlılarının I qurultayındakı (10 noyabr 2001) məşhur nitqində 

demişdir: «Öz ürəyimdən gələn fikirləri bir daha bildirmək istəyirəm ki, hər bir insan üçün milli 

mənsubiyyət onun qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən 

azərbaycanlıyam. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası аzərbaycançılıqdır. Hər bir 

azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı – 

Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, zəngin milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini 

yaşatmalıyıq».(1.s,162) Bu yolda o, bədii ədəbiyyatımızın böyük imkanlarına çox güvənirdi: 

«Bizim ədəbiyyatımızın xalqımıza etdiyi ən böyük xidmət ondan ibarətdir ki, şairlərimiz, 

yazıçılarımız öz əsərləri ilə Azərbaycanda, xalqımızda, millətimizdə daim hissiyyatlar oyatmağa 

çalışmışlar, milli özünüdərk, milli oyanış, dirçəliş prosesi xalqımıza birinci növbədə 

ədəbiyyatdan gəlir».(2.s,73) 

Heydər Əliyevə görə, ədəbiyyat millətin özünütəsdiqinin ifadə vasitəsidir. Ədəbiyyat 

siyasəti ağıllı, məqsədyönlü, səmərəli şəkildə millətin özünüdərkinin və xalqda milli qürur və 

ləyaqət hissinin formalaşmasına yonəldilməlidir. Ulu öndər ədəbiyyat və mədəniyyətimizə bu cür 

münasibət bəsləməklə bədii sözün qüdrətilə yaşayan xalqın mənəvi potensialının meydana 

çıxarılması və Azərbaycan xalqının dünyada tanıdılmasına və imicinin yüksəldilməsinə rəvac 

verirdi. Yaradılan əlverisli şərait və yaradıcılıq sərbəstliyi nəticəsində ədəbiyyat və mədəniyyət 

xadimləri Azərbaycan xalqının intellektini, böyük ədəbi-bədii potensialını təcəssüm etdirdilər. 

“Ədəbiyyatımızı bilmək lazımdır. Ədəbiyyatı bilməyən adam yüksək mədəni səviyyəyə 

çata bilməyəcəkdir” - deyən dahi öndər sənayenin, texniki sahələrin inkişaf etdirilməsini əsas 

sayanlara humanitar sahənin digər sahələrdən az əhəmiyyət daşımadığını sübut etmışdir.: 

“İnsanların ürəyinə, qəlbinə təsir edə bilən ədəbiyyatımız olubdur, şeirimiz olubdur və həmin 

şeirlər, sözlər doğrudan da xalqımızda, millətimizdə milli ruhu oyadıbdır, milli əhval-ruhiyyəni 

canlandırıbdır. Məhz bunların nəticəsində bizdə milli psixologiya, milli ideologiya formalaşmağa 

başlayıbdır”(3.s,251)Hələ gənclik illərindən etibarən qeyri-adi mütaliə qabiliyyəti ilə fərqlənən, 

hətta cavan yaşlarında tamaşalarda peşəkar teatr xadimləri ilə yanaşı cəsarətlə səhnəyə çıxan 

Heydər Əliyevin dünyabaxışının formalaşmasında ədəbiyyat amili xüsusi yer tutmuşdur. Bu 
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tarixi şəxsiyyət bədii ədəbiyyatın şəxsi taleyindəki böyük rolunu özü də etiraf etmişdir. O, 1997-

ci ildə, müstəqillik dövründə keçirilən Azərbaycan yazıçılarının onuncu qurultayındakı nitqində 

bu həqiqəti aşağıdakı kimi etiraf etmişdir: "Şəxsən mən ədəbiyyatı çox sevən adamam və gənc 

vaxtlarımdan, hətta uşaqlıqdan, məktəbdə ilk ədəbiyyat nümunələrini oxuyandan ədəbiyyatı 

sevmişəm... mənim bir insan kimi formalaşmağımda, təhsilimdə, əxlaqımda, mənəviyyatımda 

ədəbiyyatın, mədəniyyətin çox böyük rolu olmuşdur. Mən orta məktəbdə oxuyarkən Azərbaycan 

şairlərinin, yazıçılarının bütün əsərlərini sevə-sevə oxumuşdum... O illərdə, o uşaqlıq və gənclik 

illərində onlar mənə o qədər təsir edib ki, mən onları unutmamışam. Bu "oxumuşam, 

unutmamışam" sözləri sadəcə bir fikir deyil. Yəni onlar mənə təsir edib, mən onlardan 

bəhrələnmişəm, mənəvi qida almışam".(4.səh 4)  

Azərbaycanın klassik ədəbi-mədəni irsinə həmişə milli təəssübkeşlik və vətənpərvərlik 

mövqeyindən yanaşan ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin və tarixinin 

ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biri,poeziya dünyasının dahisi, ölməz sənətkarımız olan Nizami 

irsinə xüsusilə böyük diqqət və qayğı ilə yanaşmışdır. Nizaminin ölməz ədəbi irsi təkcə 

humanizm, insana məhəbbət, yüksək əxlaq, estetik zövq, tərbiyə və bilik mənbəyi, heç vaxt 

qiymətini, etik təsirini itirməyən əlvan söz, dərin fəlsəfi fikir, hikmət xəzinəsi olmaqla bərabər, 

həm də canlı tariximizdir, keçmişimizin ən qaranlıq guşələrinə işıq salan sönməz məşəldir 

Azərbaycan xalqının qədim tarixini, mədəniyyətini, ədəbiyyatını, şerini Şərq aləmində, 

bütün dünyada Nizami Gəncəvi ilə tanıyırlar. Azərbaycan xalqına təkcə Nizami Gəncəvi kimi 

dahi bir şəxsiyyət bağışladığına görə - Gəncə torpağı, Gəncə xalqı, gəncəlilər əbədi minnətdarlığa 

layiqdirlər deyən (5) Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 22 sentyabr 1975-ci  və 

4 yanvar 1978-ci illərdə "Nizami məqbərəsinin qorunması", 6 yanvar 1979-cu ildə Azərbaycanın 

böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da 

yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” qərar qəbul edilir.(6 s,105-106) 28 iyul 1981-ci ildə isə dahi 

mütəfəkkirin 840 illik yubileyi münasibətilə verilən qərar və göstərişlər böyük şair haqqında 

möhtəşəm tədbirlər görülməsinə, nizamişünaslıqda əsaslı dönüşün yaranmasına səbəb 

olmuşdur.(7. s,4) 

"Nizami" filminin çəkilməsi, Moskvada rus dilində “Xəmsə”nin nəşr edilməsi "Xəmsə" 

kompleks abidələrinin ucaldılması, Nizami məqbərəsinin təmiri və qorunması, dünyanın bir çox 

şəhərlərində Nizami heykəllərinin ucaldılması, Bakı Metropoliteninin stansiyalarından birinə 

"Nizami" adının verilməsi və digər tədbirlər Heydər Əliyevin dahi Azərbaycan şairinə olan 

diqqət və qayğısının bariz nümunəsidir. 

2000-ci ilin may ayının 24-də Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət edərkən Heydər 

Əliyev demişdir:”Bütün Azərbaycan xalqı Nizami Gəncəvi ilə fəxr edir.Onun əsərləri təkcə 

şeirdən ibarət deyildir,onların hər birində böyük elm var,böyük fəlsəfə,dahi fikirlər var.Buna görə 

də onun əsərləri də yaşayır,özü də yaşayır.(8.) 

Ulu öndər Heydər Əliyevin yolunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev də qədim 

Gəncəyə, ölməz Nizami irsinə xüsusi ehtiramla, məhəbbətlə yanaşıaraq qeyd etmişdir: “Nizami 

Gəncəvi ümumbəşəri mahiyyət daşıyan, ecazkar poetik qüvvəyə malik yaradıcılığı ilə Şərq bədii 

təfəkkürünü elmi-fəlsəfi fikirlərlə zənginləşdirmiş və şeiriyyəti görünməmiş yüksəkliklərə 

qaldırmışdır. Mütəfəkkir şairin məşhur “Xəmsə”si insanlığın mənəvi sərvətlər axtarışının 

zirvəsində dayanaraq dünya ədəbiyyatının şah əsərləri sırasında layiqli  yer tutur”.(9) 

Dövlət başçısının təşəbbüsü ilə hələ 2004-cü ildə "Xəmsə" latın qrafikası ilə nəfis şəkildə 

yenidən nəşr edilmiş, Nizami poeziya günləri, Sankt-Peterburq şəhərində və digər yerlərdə 

Nizami Gəncəvinin heykəllərinin təntənəli açılış mərasimləri keçirilmişdir. 

Dövlət başçısı qüdrətli söz və fikir ustadının insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və 

yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi 
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müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq  2021-ci  ili ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi İli” elan 

etmişdir.(10.s,4) Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin ədəbiyyatımızın görkəmli 

nümayəndəsi Nizami Gəncəvi irsinə göstərdiyi böyük diqqət və qayğı xalqımızın mədəni 

həyatında çox əlamətdar və təqdirəlayiq hadisə hesab olunur ki, hansı ki, bu da Azərbaycan 

xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan ənənənin davamıdır. 
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                 THE LEGACY OF HEYDAR ALIYEV AND NIZAMI GANJAVI 
 

Djabbarova Elnara Oktay 

                                                         Summary 
 

The article is about the special attention and care to the legacu of the great Azerbaijanian 

poet and thinker Nizami Ganjavi by our national leader Heydar Aliyev, who always approached 

the classical literary and cultural heritage o Azerbaijan from the standpoint of national prejudice 

and patriotizm. 

 

 

 

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN FƏLSƏFİ GÖRÜŞLƏRİ 
 

Rzayeva Tamilla 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

tamilla.rzazade47@gmail.com 
 

Xülasə. Bədii fikrin nadir hadisəsi olan Nizami yaradıcılığı ve felsefi fikirləri səkkiz əsrdən 

artıqdır ki, xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Böyük sənətkarın 

bütün həyatı və zəngin ədəbi fəaliyyəti həmin dövrdə yalnız Azərbaycanın və Qafqazın ən iri 

şəhəri deyil, eyni zamanda Yaxın və Orta Şərqin mühüm mədəniyyət mərkəzi kimi tanınmış Gəncə 

ilə bağlıdır. Şair heyati boyu burada yaşayıb yaratmış və dünya poeziyasına bir-birindən dəyərli 

söz sənəti inciləri bəxş etmişdir. Dahi şairin məşhur “Xəmsə”si insanlığın mənəvi sərvətlər 

axtarışının zirvəsində dayanaraq, dünya ədəbiyyatının şah əsərləri sırasında layiqli yer tutur. 
 

Açar sözlər:dahi, şair, irs, dünya, dünya görüşü.    

Keywords: genius, poet, heritage, world, worldview. 
 

Bədii fikrin nadir hadisəsi olan Nizami yaradıcılığı ve felsefi fikirləri səkkiz əsrdən artıqdır 

ki, xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Böyük sənətkarın bütün 

həyatı və zəngin ədəbi fəaliyyəti həmin dövrdə yalnız Azərbaycanın və Qafqazın ən iri şəhəri 

http://www.aydinyol.aztc.gov.az/
mailto:tamilla.rzazade47@gmail.com


237 

 

deyil, eyni zamanda Yaxın və Orta Şərqin mühüm mədəniyyət mərkəzi kimi tanınmış Gəncə ilə 

bağlıdır. Şair heyati boyu burada yaşayıb yaratmış və dünya poeziyasına bir-birindən dəyərli söz 

sənəti inciləri bəxş etmişdir. Dahi şairin məşhur “Xəmsə”si insanlığın mənəvi sərvətlər 

axtarışının zirvəsində dayanaraq, dünya ədəbiyyatının şah əsərləri sırasında layiqli yer tutur. 

Hər bir böyük sənətkar öz yaradıcılığında üç ədəbi-fəlsəfi sualı tərənnüm etmək istəyir: 

dünya nədir, insan kimdir, zaman nədir. Bu konsepsiyalarda insanın daxili aləmini, dünyanın 

yaranışını və insan-zaman kəsişməsini şərh edə bilən sənətkar əbədi yaşamaq hüququ qazanır. Bir 

sıra hallarda ötəri mövzularda yazılan ədəbi əsərlər yaşamır, ancaq yuxarıda adıçəkilən ədəbi 

konsepsiyanın tələblərini ödəyən əsərlər yaşayır. 

Nizаmi irsi dünyа mədəniyyəti хəzinəsinə humаnizmlə zəngin оrtа əsrlər fəlsəfi 

pоеziyаsının ən pаrlаq təzаhürü кimi dахil оlub. Nizami lirik-aşiqanə məzmunlu əsərlərində də 

böyük ustalıqla özünün ictimai-siyasi-fəlsəfi ideyalarını təqdim etməyə müvəffəq olub. Məhz bu 

cəhətə görə orta əsrlərdə onun irsini tədqiq edən alimlər Nizamiyə "həkim" ləqəbini vermişlər. 

Həmin dövrdə filosofa həkim deyilirdi. Nizaminin fəlsəfəyə və yunan irsinə olan diqqəti həmin 

dövrdə müsəlman dünyasında antifəlsəfə ruhunun hakim olması ilə baş verirdi. Maraqlı məqam 

ondan ibarətdir ki, bütün bu qadağalara rəğmən, müasirlərindən fərqli olaraq, Nizami fəlsəfi fikrə 

rəğbətlə yanaşmış, əsərlərində, xüsusilə, "İskəndərnamə" poemasında yunan filosoflarının təbiət, 

həyat, insan və bu kimi fundamental məsələlərə aid mühakimələrinə geniş yer vermişdi. 

İnsan kimdir, onun mahiyyəti nədir? İnsan dəyərli varlıqdırmı? İnsanın dəyərinin mənbəyi 

nədir? Bu suallar qərb və şərq tarixində əsas fəlsəfi suallar sırasındadır. Qeyd edək ki, insan 

problemi qədimdən başlayaraq  mifologiya, din və fəlsəfə kimi  dünyagörüşü formalarının  diqqət 

mərkəzində dayanan   məsələlərdən biri olmuşdur. İnsanın mahiyyəti  haqqında ilk təsəvvürlər 

hələ fəlsəfə formalaşmamışdan əvvəl meydana gəlmişdir. Tarixin ilkin mərhələlərində insana 

münasibət mifoloji və dini şüur çərçivəsində müəyyən edilirdi. Əfsanələrdə, rəvayətlərdə və 

miflərdə insanın varlığına  dair mülahizələr əsasən totemizm formasında özünü göstərirdi. 

Dahi  Nizami Gəncəvinin fəlsəfi aləmində, idrak dünyasında cərəyan edən və əsərlərində 

yer tutan “İnsandan insana fərq vardır, Bir dəmirdən həm nal, həm də qılınc düzəldilir” kimi 

zəngin tərbiyəvi kəlamlarından, ibrətli hikmətlərindən aydın şəkildə görünür ki, bəşəriyyətin 

canisi də, xilaskarı da məhz insandır və insan cahil olduqda her seyi dağıdır, kamil olduqda isə 

qurur və yenilikler yaradır. Ona görə də dahi şair bütün yaradıcılığı boyu kamil insanın 

axtarışında olduğunu qırmızı xətlə tərənnüm edir. Nizamiyə görə, kainat bir insan əlində və ya bir 

kəlmə sözlə həm məhv ola, həm də çiçəklənə bilir. Bütün həyatını eşqlə və eşqə məftunluqla 

yaşamış, “Eşqdir mehrabı uca göylərin, Eşqsiz ey dünya, nədir dəyərin” möcüzəsini yaradan 

Şeyx Nizami Gəncəvi həyatın mənasını bütövlükdə eşqdə görür və odur ki, onun külliyyatına 

vaqif olarkən sezilən bir həssas incəlik sübut edir ki, Nizami öz ideyalarına sevgiylə bağlı idi. 

Nizami bəşəri fəlsəfi görüşlərə malik dünya şairidir. Onun fəlsəfi, ictimai, bədii fikirləri 

“Xəmsə”nin bütün qayəsini təşkil edir. Ölkəmizdə 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan 

edilməsi isə Prezident cənab İlham Əliyevin Azərbaycanın zəngin ədəbi irsi və mədəniyyətinin 

qorunub saxlanması, gələcək nəsillərə çatdırılması yolunda yüksək qayğının təzahürü olmaqla bu 

tükənməz bədii söz xəzinəmizin fəlsəfi-poetik görüşlərinin  yenidən araşdırılması və tədqiqini bir 

daha əhəmiyyətli məsələyə çevirmişdir.  
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THE PHILOSOPHICAL THOUGHTS NIZAMI GANDJIVI 
 

Rzayeva Tamella 

Summary 
 

Nizami's creative and philosophical ideas, which are a rare phenomenon of artistic thought, 

have become an integral part of the spirituality of our people for more than eight centuries. The 

whole life and rich literary activity of the great artist is connected with Ganja, which at that time 

was known not only as the largest city of Azerbaijan and the Caucasus, but also as an important 

cultural center of the Middle East. The poet lived and created here throughout his life and gave 

the world's poetry valuable pearls of word art. The famous "Khamsa" of the great poet stands at 

the peak of the search for spiritual riches of mankind and occupies a worthy place among the 

masterpieces of world literature.                               
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Xülasə: Nizami irsi uzun zamandan bəri dünya elmi-ədəbi fikrinin diqqət mərkəzindədir. 

Ölkəmizdə dahi şairin əsərləri dəfələrlə nəşr olunmuş,  ədəbi irsinin öyrənilməsi və tanıdılması 

sahəsində xeyli iş görülmüş, çox sayda tədqiqatlar meydana gətirilmiş, eləcə də dünya 

nizamişünaslığında ilk dəfə olaraq əsərlərinin elmi tənqidi mətni hazırlanmışdır. Nizaminin 

dövrü, həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı yeni-yeni araşdırmalar aparılmışdır. Nizami Gəncəvinin 

xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində silsilə tədbirlər həyata keçirilmişdir.  

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, ədəbi mühit,  humanizm ideyaları, “Xəmsə”, mədəniyyət    

Ключевые слова: Низами Гянджеви, литературная среда, идеи гуманизма, «Хамса», 

культура 

Keywords: Nizami Ganjavi, literary environment, ideas of humanism, "Hamsa", culture 
 

Azərbaycan xalqının ədəbiyyatımıza bəxş etdiyi nadir şəxsiyyətlərdən biri də poeziyamızın 

iftixarı Nizami Gəncəvi parlaq bədii istedada malik söz sənətkarı kimi ədəbiyyatımız tarixində 

özünəməxsus layiqli yeri vardır. Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 

Bütün ömrü boyu orada yaşayıb yaratmışdır.   

Klassik ədəbi ənənələrimizi yaşadan, yüksək humanizm ideyaları, dərin lirizm ifadə edən 

yaradıcılığı və unikal şəxsiyyəti sayəsində Nizami dövrün ədəbi mühitinin formalaşmasına 

mühüm təsir göstərərək xalqımızın mədəni irsinin zənginləşməsinə töhfələr vermiş, dolğun 

ictimai fəaliyyəti ilə tanınmışdır.  

 Şeyx Nizami yaradıcılığa lirik şeirlərlə başlamışdır. Qələmə aldığı əsərlərdən məlum olur 

ki, şair böyük divan yaratmış, qəzəl və qəsidələr müəllifi kimi şöhrətlənmişdir. Dahi şair 

Azərbaycan mədəniyyəti tarixində lirik şair  kimi şöhrət tapmışdır. Şərq təzkirəçilərinin 

məlumatına görə, 20 min beyt həcmində olan bu divandakı şeirlərdən çox az hissə dövrümüzədək 

gəlib çatmışdır. Lakin Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatı tarixinə məsnəvi formasında yazdığı beş 

poemadan ibarət "Xəmsə" ("Beşlik") müəllifi kimi daxil olmuşdur.  

Nizami Gəncəvi həm epik, həm də lirik növdə yazmışdır. Bizə gəlib çatan əsərləri yalnız 

fars dilindədir. Onun zəngin irsindən bizə sadəcə 6 qəsidə, 120 qəzəl, 30 rübai və “Xəmsə”si 

gəlib çatmışdır. Qəzəllərini başlıca olaraq dünyəvilik, real eşqin tərənnümü fərqləndirir. 
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Ədəbiyyatımızda ilk dəfə olaraq “Xəmsə” yaratmışdır. Əsərlərini yalnız əruz vəznində 

yaratmışdır. Böyük şair beş poemanı otuz il ərzində yazmışdır. 1177-ci ildə bitirdiyi “Məxzənül-

əsrar” (“Sirlər xəzinəsi”) adlı ilk poeması şairə böyük şöhrət qazandırmışdır. III Toğrulun sifarişi 

ilə qələmə aldığı “Xosrov və Şirin” poemasını 1180-cı ildə bitirmiş və Məhəmməd Cahan 

Pəhləvana göndərmişdir. Cahan Pəhləvanın ölümündən sonra taxta çıxan Qızıl Arslan Gəncənin 

yaxınlığında öz çadırında şairlə görüşmüş və onun nəsihətlərini dinləmiş, şairə Həmdünyan adlı 

bir kənd bağışlamışdır. 1188-ci ildə Şirvan hökumdarı I Axsitan şairə “Leyli və Məcnun” 

mövzusunda bir əsər yazmağı sifariş etmişdir. Nizami Gəncəvi bundan boyun qaçırmaq istəsə də 

oğlunun təkidi ilə təklifi qəbul edib az müddətdə “Leyli və Məcnun” poemasını (Şərqdə ilk dəfə) 

yaratmışdır. 1196-cı ildə Əlaəddin Körpə Arslanın adına “Yeddi gözəl” əsərini, nəhayət, 

ömrünün sonlarına yaxın bütün ədəbi-estetik, ictimai-fəlsəfi görüşlərini yekunlaşdırdığı 

“İsgəndərnamə” (təqr. 1203) poemasını qələmə almışdır. 

Nizami Gəncəvi vətənpərvər şairdir. O, bütün əsərlərindəki hadisələri Azərbaycanla 

əlaqələndirməyə, vətənin keçmiş günlərini tərənnüm etməyə çalışmışdır.  

Nizami Gəncəvi 12 mart 1209-cu ildə Gəncədə vəfat etmişdir. Dəfn olunduğu yerdə 

möhtəşəm məqbərəsi ucaldılmışdır. 

Onun yaradıcılığı humanizmi, yüksək sənətkarlığı ilə Qafqaz və Orta Şərq xalqları 

ədəbiyyatlarının inkişafına güclü təsir göctərmiş, dünya mədəniyyətinə daxil olmuşdur. XIII 

əsrdən başlayaraq poemalarına 40-dan çox nəzirə yazılmışdır. Şairin yaradıcılığı Qərbi Avropa 

mədəniyyətinə də təsir göstərmişdir. C.Bokkaçionun “Ameto”, K.Qotsinin “Turandot”, A.Lesajın 

“Çin şahzadə xanımı”, Volterin “Paxıl” adlı əsərlərində bunu görmək mümkündür. 

Nizami Gəncəvinin əsərləri dünyanın xeyli sayda xalqlarının dilinə tərcümə olunmuşdur. 

Əsərlərinin nadir əlyazma nüsxələri London, Paris, Bakı, İstanbul, Moskva, Sankt-Peterburq, 

Daşkənd, Təbriz, Tehran, Qahirə, Dehli və s. kimi şəhərlərdə məhşur kitabxana, muzey və 

əlyazmaları fondlarında qiymətli incilər kimi qorunub saxlanılır. 

Dünya ədəbiyyatının korifeylərindən Əlişir Nəvai, Əmir Xosrov Dəhləvi, Füzuli, Əssar 

Təbrizi, Əbdürrəhman Cami, Höte, Henrix Heyne, İohann Hammer və başqaları əsərlərində 

Nizamiyə böyük qiymət vermiş, haqqında yüksək fikirlər söyləmişlər. 
 

Резюме 
 

Наследие Низами давно находится в центре внимания мировой научной и 

литературной мысли. Произведения великого поэта неоднократно издавались в нашей 

стране, проделана большая работа в области изучения и популяризации его литературного 

наследия, созданы многочисленные исследования, а также был подготовлен и опубликован 

первый научный критический текст его произведений. Было проведено новое 

исследование периода, жизни и творчества Низами. Для увековечения памяти Низами 

Гянджеви был предпринят ряд мер. 
 

Summary 
 

Nizami's legacy has long been at the center of attention in the world of scientific and 

literary thought. The works of the great poet have been repeatedly published in our country, a 

great deal of work has been done in the field of research and popularization of his literary 

heritage, created numerous studies, as well as prepared and published the first edition. There was 

a new study of the period, life and work of Nizami. In order to immortalize the memory of 

Nizami Ganjavi, a number of measures were taken. 
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NİZAMİ YARADICILIĞINDA MULTİKULTURAL VƏ TOLERANT DƏYƏRLƏR 
 

Salmanova Saidə Nizami qızı 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

saidanizamiqizi@mail.ru 
 

Xülasə: Məqalə bəşər tarixinin ən möhtəşəm şəxsiyyətlərindən biri olan – mütəfəkkir və 

şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880-ci ildönümünə həsr olunmuşdur. Şairin 

əsərlərində tərənnüm olunan çoxşaxəli multikulturalizm ruhu, olduqca yüksək tolerantlıq və 

mədəni plüralizm motivləri, mədəni müxtəlifliklərə pozitiv münasibət və əksliklərin mütləq 

vəhdəti məsələsi məqalənin əsas ideoloji elementlərini təşkil edir. Nizaminin məşhur 

“Xəmsə”sinə daxil olan bütün poemalar məqalədə özünəməxsus tərzdə, metodiki qaydalara 

uyğun və ardıcıl şəkildə dərin təhlil olunur.  
 

Açar sözlər:N.Gəncəvi,“Xəmsə”, müxtəlifliklərin vəhdədi, multiklturalizm, tolerantlıq  

Key words: Nizami Ganjavi, "Khamsa", unity of diversity, multiculturalism tolerance 
 

 

XX əsrin 60-70-ci illərində elmi ədəbiyyata daxil olan “multikulturalizm” 

termini geniş və dar mənalarda işlədilir. Sözün geniş mənasında multikulturalizm 

çoxmədəniyyətlilik məfhumunun sinonimi kimi istifadə edilir, etnik, irqi, dini və 

mədəni müxtəlifliklər, bu müxtəlifliklərin əsasını təşkil edən dəyərlər nəzərdə tutulur. Sözün dar 

mənasında isə multikulturalizm məfhumu cəmiyyətdə mövcud olan müxtəlifliklərin qorunmasını 

təmin edən siyasəti əks etdirir  

Azərbaycanın siyasi tarixində Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan 

multikulturalizm siyasəti ölkə daxilində etnik-mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsində böyük 

rola sahib olsa da, XXI əsrin əvvəllərində bir sıra Qərb ölkələrində bu siyasət uğursuzluğa düçar 

olmuşdur. Avropanın aparıcı ölkələri kimi tanınan Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya kimi 

ölkələrdə multikulturalizm siyasətinin Azərbaycandan fərqli olaraq iflasa uğramasının bir sıra 

səbəbləri vardır. Azərbaycanın etnik tərkibindəki müxtəliflik bəzi qərb ölkələrindən fərqli olaraq 

sonrakı müxtəliflik deyil, ilkin müxtəliflikdir. Qədim zamanlardan etibarən müxtəlif  xalqların 

daxilindəki bu etnik fərqlilik bir-birini formalaşdıra-formalaşdıra müasir dövrə qədəm 

qoymuşdur. Biz xalqlarının etnik dəyərlərində formalaşan 

multikultural düşüncələri, yəni humanist, bəşəri dəyərlərin təbliği və təsvirinə 

daim geniş yer verməklə, ayrı-ayrı fərdi, dini və etnik qrupların maraqlarının deyil, insanlıq 

fəlsəfəsinin təbliğatını şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrimizdən ta 

“Dədə Qorqud dastanı”na kimi, ədiblə rimizin yaradıcılığında – Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, 

Məhsəti Gəncəvi, ġəbüstəri, Qazi Bürhanəddin, İmadəddin Nəsimi, Füzuli, Məsihi və 

başqalarında müşahidə edirik 

Müasir dövrümüz üçün prioritet məsələlərdən olan multikulturalizm və tolerantlıq anlayışı 

Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında humanizm,bəşəri ideyaların, mənəvi-əxlaqi görüşlərin, tarixi 

hadisələrin obrazlı tərənnümündə və ünlü şəxsiyyətlərin həyat fəaliyyəti ilə bağlı təsvirlərdə 

yüksək sənətkarlıq qüdrəti ilə ifadə olunmuşdur. Səkkiz əsrlik bir dönəmdə Nizami sözünün öz 

siqlətini qoruyub saxlamasının səbəblərindən biri də, yəqin ki, məhz onun millətlərə, xalqlara, 

ölkələrə, dövlətlərə, müxtəlif dini baxışlara, adət-ənənələrə hörmət və 

ehtiramla yanaşması, bəşər övladının sülh-əminamanlıq şəraitində xoşbəxt yaşaması arzuları ilə 

çağlayan fikir və sənət dünyası olmudur. “Xəmsə”dəki poemaların hər birində müvafiq mövzu 

çərçivəsində (ədəbi qəhrəmanlar, tarixi-ictimai dövr və zaman) bu günlər çox-çox işlədilən 

multikultural dəyərlərin, tolereantlıq məsələlərinin mütəfəkkir Ģairin yaradıcılığında özünə 

xüsusi yer tapmasının bir daha şahidi oluruq. 
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Azərbaycanın dahi şairi, mütəfəkkiri və filosofu Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında da 

multikulturalizm dəyərləri  tərənnüm edilmişdir. Böyük mütəfəkkirin "Yeddi gözəl" poeması bu 

əsərlərdən biridir. Nizami yaradıcılığında ədalətli hökmdar axtarışı, ədalətli, adil padşah obrazı 

yaratmaqdır. 

"Yeddi gözəl" poemasının multikulturalizm əsərdə Çin qızının, Slavyan gözəlinin, Rum 

qızının, Hind, Xarəzm, Məğrib (Qərb) gözəlinin dilindən deyilmiş hekayətlər də ayrı-ayrı 

xalqların taleyinin ən maraqlı anları, ibrətamiz hadisələri sanki Azərbaycan nağıllarında olduğu 

kimi təqdim olunur. Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" poeması multikultural dəyərlərin insanın 

və cəmiyyətin mənəvi zənginliyindəki rolunu, yerini və əhəmiyyətini parlaq şəkildə nümayiş 

etdirir. "Yeddi gözəl" - müxtəlif xalqların mədəniyyətlərinə hörmət və ehtiramın böyük poeziya 

çələngidir. Bu əsərdə milli mənsubiyyətindən və dini inancından asılı olmayaraq, ümumiyyətlə 

insana dərin ehtiram duyğuları ifadə olunmuşdur. İnsanı hər şeydən uca tutmaq ideyası Şərq 

intibah mədəniyyətinin ən mühüm çağırışıdır". 

Nizami Gəncəvi “İskəndərnamə” əsərində dünya, yaradılış, insan, həyat və ölüm, elm və 

din, ağıl və əxlaq haqqında ictimai, fəlsəfi düşüncələrini ifadə etmişdir. “İqbalnamə” hissəsində 

“Arşimideslə Çinli kənizin hekayəsi”, “Qiptili Mariyənin hekayəsi və onun kimyagərliyi”, 

İskəndərin antik yunan filosof və alimləri Əflatun (Platon), Ərəstun (Aristotel), Valis (Miletli 

Fales), Fərfuriyus (Porfiri), Bəlinas (Plin), Sokrat, Hermes kimi tanınmış yeddi alimlə dünyanın 

yaranması haqqındakı elmi söhbətləri də diqqəti cəlb edir 

İstər “Sirlər xəzinəsi”ndə, istər “Xosrov və Şirin” də, yaxud “Leyli və Məcnun”da və yaxud 

“Yeddi gözəl”də, o cümlədən “İskəndərnamə”də dahi Şairimizin həyat axtarılarında fəlsəfi-

didaktik məzmun daşıyan hikmətli sözlər, nəcib əxlaqi duyğular bütövlükdə onun bəşəriyyətə, 

insanların multikultural dəyərlərinin poetik tərcümanı kimi səslənməkdədir.. 

Azərbaycan intibahının ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan Nizami Gəncəvinin 

yaradıcılığı həm də multikulturalizm və tolerantlıq baxımından zəngindir.  Nizami Gəncəvinin 

milli və xəlqi çərçivələrə sığmayan, bəşəri, son dərəcə humanist məzmunlu yaradıcılığı insanlıq 

yaşadığı müddətcə aktual olaraq qalacaq, Nizami Gəncəvi hər zaman insanlığa misilsiz 

xidmətləri ilə müasir olacaqdır!!! Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, Nizami Gəncəvi kimi bütün 

dünyada tanınan və sevilən neçə-neçə dahi şəxsiyyətlər yetirmişdir 
 

Summary 
 

This article is dedicated to the 880th anniversary of the poet Nizami Ganjavi who is one e 

of the greatest thinkers in world history . The main ideological elements of the article are the 

spirit of multiculturalism, the motives of high tolerance and cultural pluralism, the positive 

attitude to cultural diversity and the absolute unity of opposites, which are glorified in the works 

of the poet. All the poems included in Nizami's famous "Khamsa" are thoroughly analyzed in the 

article in a unique way, in accordance with the methodological rules and in a consistent manner. 
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