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PROTOTYPES IN RECYCLING СULTURES 

AND/OR CULTURAL GENOMES 

 

Azerbaijan Comparative Literature Association  

and Khazar University 

 

Date:  April 20-21, 2017 

 

Venue: Khazar University, Neftchiler Campus, Mesheti street, 41, 

Marble Hall, V floor 

Room- 102 N – 1-st floor 
            
 

 

 

 

 

TƏKRARLANAN MƏDƏNİYYƏTLƏRDƏ 

PROTOTİPLƏR VƏ/VƏ YA MƏDƏNİ              

GENOMLAR 

 

Azərbaycan Müqayisəli Ədəbiyyatşünaslıq Assosiasiyası  

və Xəzər Univesiteti 

 

Tarix:   20-21 aprel,  2017 

 

Keçiriləcəyi yer: Xəzər Universiteti, Neftçilər korpusu,  

Məhsəti küçəsi, 41 

Mərmər Zal, V mərtəbə 

Otaq 102 N, 1-ci mərtəbə 
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PROGRAM 

 

PANEL SESSIONS                           20 APRIL, 10.00 – 17.30                             

PANEL SESSIONS                           21 APRIL, 13.30 –    17.30                          

 

PANELLƏR                                       20 APREL, 10.00 – 17.30                                         

PANELLƏR                                       21 APREL, 13.30 –    17.30                                     

 

 

 

WORKSHOPS (MASTER-CLASSES)            20 aprel, 11.45-12.45; 13.00- 14.00 

USTAD DƏRSLƏRİ                                           20 aprel, 11.45-12.45; 13.00- 14.00 

 

• Dos. Nuridə Novruzova                                   20 aprel, 11.45-12.45 

Əski türk abidələrində dəfn mərasimləri və rituallarının müqayisəli  təsviri 

• Prof. Rəhilə Quliyeva                                       20 aprel, 13.00- 14.00 

Müasr milli kimlik  sualında prototiplər  

• Prof. Eero Tarasti                                              21 April, Plenary Session  

Culture and transcendence – the concept of transcendence through the ages (Plenary 

session) 

• Prof. Aslan Mamedli                                        21 Aprel, 15.00-16.00 

К вопросу о нациях и национальных языках 
 

ROOMS: 

Room- 102 N – 1-st floor, all panel sessions and master-classes   20 APRIL 

Project room (Layihə otaqı) - (next to the Marble room)          20-21 APRIL   

Marble Hall                                                                                     21 APRIL -9.00- 12.30 

 

OTAQLAR: 

Otaq-  102 N  – 1-ci mərtəbə                                                         20 APREL  

Layihə otağı   (Mərmər zalın yanında)                                        20-21 APREL   

Mərmər Zal                                                                                    21 APREL -9.00- 12.30      
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PANELLƏR 

PANELS 

 

1. Süjet, obrazlar və simvollar təkrarlanan mədəniyyət kontekstində 

     Plot, images and symbols in context of recycling context  

2. Alphabet and sounds as sample of cultural prototype and recycling cultures 

     Əlifba və səs mədəniyyət prototipi kimi 

3. Miflər və onların mümkün prototip variantları 

     Myths and their prototypes 

4. Linqvomədəniyyətlərdə  prototiplər 

     Prototypes in Lingocultures 

5. Dünya modelləri miflərdə və dinlərdə 

     World models in myths and religions 

 

 

April 21 

 

Registration                                   April 21, 9.00-10.00 

Opening and Plenary Session     April 21, 10.00-12.00 

1. Welcoming remarks by Hamlet Isakhanli, Rector, Baku Khazar University 

2. Teymur Kerimli, director of the Manuscripts Institute, Academic Secretary for  

      Humanitarian Division, Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS) 

3. Mukhtar Imanov – director of the Folklore Institute, Azerbaijan National Academy of  

      Sciences (ANAS) 

4. Eva-Maria Auch, Head of History of Azerbaijan Department, Humboldt University-

Berlin 

5. Introductory presentation by Rahilya Geybullayeva (Project and Perspectives)  

6. Keynote Speaker: Eero Tarasti, University of Helsinki 

Culture and transcendence – the concept of transcendence through the ages 

Music- by Camera Orchestra by Khazar University 

Children’s Theatre’s performance directed by Lyudmila Taryseva   April 21, 12.00-12.30 

 

Lunch Break  April 21, 12.30-13.30 

Panel Session  April 21, 13.30-15.00 

Coffee / Tea Break April 21, 15.00-15.15 

Panel Session  April 21, 15.15-17.30 

Closing Ceremony April 21 , 17.30-18.00 
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21 Aprel 

 

Qeydiyyat                                               21 Aprel, 9.00-10.00 

Açılış və plenar iclas                            21 Aprel, 10.00-12.00 

1. Hamlet İsaxanlı- Salamlama nitqi, Baku Xəzər Universitetinin rektoru 

2. Teymur Kərimli- Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, Humanitar Elmlər bölməsinin     

      elmi katibi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) 

3. Muxtar İmanov -Folklor İnstitutunun direktoru, Azərbaycan Milli Elmlər  

     Akademiyası (AMEA) 

4. Prof. Yeva-Maria Aux – Berlin- Humboldt Universiteti Azərbaycan tarixi kafedrasının 

müdiri 

5. Rəhilə Qeybullayeva - Layihə ilə tanışlıq, AzCLA 

6. Eero Tarasti - Plenar mühazirə, Helsinki Universitetinin professoru, Cultural Heritage  

     Akademiyasının prezidenti  

Culture and transcendence – the concept of transcendence through the ages 

Musiqi – Xəzər Universitetinin kamera orkestri 

Lyudmila Tarusevanın bədii rəhbərliyi ilə uşaq teatrının tamaşası   21 Aprel, 12.00-12.30 

 

 

PROGRAMME FOR PANEL SESSIONS AND WORKSHOPS 

PANEL SESSIYALARI VƏ USTAD DƏRSLƏRININ PROQRAMI 

 

APRIL 20, 10.00- 14.00 

 

PANEL 1       Süjet ,obrazlar və simvollar təkrarlanan mədəniyyət kontekstində 

PANEL 1       Plot, images and symbols in context of recycling context 

Sədr – Günay Qarayeva 

Moderator – Fərrux Məmmədov 

 

1. Yaqubova Maral 

      Ədəbiyyatda təkrarlar və “Deja-vu” effekti 
2. Qarayeva  Günay 

      XX əsr Azərbaycan şeirində rəng simvolikası 

3. Məmmədov Fərrux 

      XX əsr rus, qırğız və Azərbaycan nəsrində  tarixi həqiqətlər 

4. Nəzərova Aytən 

     Türk mifik adlar sistemi: “Koroğlu” və “Goroğlu” obrazlarının tipologiyası 
5. Musayeva  Fidanə 

      Türk oğlu və gürcü qızı arasında  olan sevgi  süjetinin prototip variantları 

6. Ağabalıyeva Südabə  

      Bədii fikirdə Yaradan – yaradılan münasibətləri 
7. Pərvanə Bəkirqızı 

      Ədəbiyyat mədəni yaddaş kimi 
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8. Məcidova Quba  

      Свободное движение смыслов в современной прозе на рубеже веков 
9.  Məmmədova Şəbnəm  

       Qaraqalpaq milli geyimi 

10. Məmmədxanova Arzu   

Keçmişdən bugünə: rəvayətlərin yaşayan qəhrəmanları 
(Orxan Pamukun “Qırmızı saçlı qadın” romanı əsasında  

11. Шукюфа Джабарова 

       Культурная идентификация в условиях глобализации: императивы, проблемы    

       институционализации 

12. Hüseynova Südabə 

       “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında etnik adət-ənənələrinin inikası 

13. Мамедов Низами  

        Эйнали-бек  Султанов о характерных чертах армян 
14. Hüseynova  Nərminə 

         Azərbaycan ədəbiyyatında təlxək obrazı və onun tarixi mənşəyi 

14. Мирзафарова Рамида. «Концептосфера и персоносфера в современном    

      романе» 
 

Coffee / Tea Break                                20 aprel, 11.30-11.45 

                    

USTAD DƏRSLƏRİ                                   20 aprel, 11.45-12.45; 13.00- 14.00 

WORKSHOPS (MASTER-CLASSES)    20 April, 11.45-12.45; 13.00- 14.00 

 

• Dos. Nuride Novruzova                           20 aprel, 11.45-12.45 

Əski türk abidələrində dəfn mərasimləri və rituallarının müqayisəli  təsviri 

• Prof. Rəhilə Quliyeva                              20 aprel, 13.00- 14.00 

Müasr milli kimlik  sualında prototiplər  

Nahar fasiləsi                                               20 Aprel , 14.00-15.00 

Lunch Break          20 April, 14.00-15.00 

 

APRIL 21 

13.30-15.00 

 

PANEL 2.  Alphabet as sample of cultural prototype and recycling cultures 

PANEL 2. Əlifba mədəniyyət prototipi kimi 

Sədr – Tahirə Məmməd 

Moderatorlar – Nigar İskəndərova, Tahir Nəsib 
 

1. Rəhilə Qeybullayeva 

     Müasir sosial və mədəniyyət antropologiyası və koqnitiv sosiologiya elementlərinin    

      bəzi mənbələri  (namaz və xaç vizual semiotikası misalında) 
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2. Tahir Nəsib 

      Adların yaranmasında mifoloji qavrayışların rolu 
3. Aygul Haciyeva 

     Phonetic Peculiarities of the Language in R. Baghdadi’s “Divan” 

PANEL  3 Miflər və onların mümkün prototip variantları (ədəbiyyat) 

PANEL  3 Myths and their prototypes in literature 

 
1. Tahirə Məmməd 

      Neosufizm: anlayışların müasirliyi və retrospektivliyi 

2. Yusifova Ülkər  

      Azərbaycan nağıllarında çoban obrazı və onun mənşəyinə dair 

3. Elyasova Məlakə 

     “Koroğlu” dastanında at obrazları və dünya ədəbiyyatında analoqları 
4. Qaragözova Elnarə  

      Azərbaycan ədəbiyyatında sehrbazlıq və cadugərliyin kökləri 

5. Abbasova Aytac 

      Mif və mifoloji təfəkkürə qayıdış (“Kölgə” və “yol” arxetipi əsasında) 
Miflər və onların mümkün prototip variantları (rituallarda) 

Myths and their prototypes in literature (in rituals) 

6. Məmmədova İlahiyyə  

      Təkrarlanan mədəniyyətlərdə dəfn mərasimi  

7. Galiev Anuar  

      Mode Chanyu and Oghus-Khan: Hsiung-Nu prototype in Turkish culture 

8.  Гамбарова Афаг 

      Мифы как прототипы культур 

9. Novruzov Rafik 

      The mystery of the sacrifice ritual 

10.  Qarayeva Günel 

      Vahid mənşəli din utopiya deyildir 

 

USTAD DƏRSLƏRİ                                                       21 aprel, 15.00-16.00 

• Prof. Aslan Məmmədli                                            21 aprel, 15.00-16.00 

         К вопросу о нациях и национальных языках 

 
 

PANEL 1 Süjet ,obrazlar və simvollar təkrarlanan mədəniyyət kontekstində 

PANEL 1 Plot, images and symbols in context of recycling context 

Sədr – Leyla İmaməliyeva 

Moderatorlar – Тамар Цицишвили, Xuraman Mursəliyeva 

 

1. Искендерова Нигяр 

    Женщины и общество в произведениях Анара 

2. Зоя Цхадая, Тамар Цицишвили 

    Ашугская поэзия в русле грузинской литературы 
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3. İmaməliyeva Leyla 

    “Bilqamıs” və “Avesta” mətnlərində təkrar olunan elementlər 
4. Мирзоева Лейла  

The transformation of the elements of primitive representations in mythological  

 images. Convergence 
5. Буньядова Нигяр 

    Свастика как объект мировой культуры и религии  

6. Мурсалиева Хураман 

    За  что наказали гаммельнцев? (М.Цветаева. Поэма «Крысолов») 
7. Умудова Кямаля 

Художественное воплощение философской антиномии истины и красоты в  

романах Л. Толстого и Достоевского 
8. Əsgərova Sədaqət  

    Təkrarlanan mədəniyyətlərdə müəllim şəxsiyyəti (milli kimlik və kollektiv yaddaş)  

9. Əliyeva Dilarə  

    Mifologiyada “Ağ Qoç və Qara Qoç” anlamları 

10. Модебадзе Иринэ 

     Единство цивилизаций и путь к мировой гармонии (Шота Руставели. «Витязь в  

      тигровой шкуре») 
11. Таривердиева Сабина  

       Враг № 1: восприятие женского образа 

 

PANEL 4     Linqvomədəniyyətlərdə  prototiplər 

PANEL 4     Prototypes in Lingocultures 

Sədr –  Rəhilə Quliyeva 
Moderatorlar –Ayna Qəbləyeva, Zoya Cəbrayılova 

 

1. Zoya Cəbrayılova 

      Qaraxanlı imperiyası və Y.Balasaqunlunun “Qutadğu bilig” poeması 
2. Qəbləyeva Ayna 

      Dil tipləri və sivilizasiyaların tarixi 

3. Магеррамова-Агаева  Гюней 

     Русский язык в Азербайджане: linqva-franca или часть культуры? 

4. Aбдулгалимова Эльнара 

     Язык как средство выражения особенностей национальной культуры (на  
      материале фразеологичeских единиц азербайджанского и польского языков) 

5. Абдиева  Адалят 

      Генетическое и функциональное взаимодействие языка и культуры 

6. Дадашова  Ирада 

      Музыкальная шкатулка – значение французского слова “marche”  
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PANEL 5   Dünya modelləri miflərdə və dinlərdə 

PANEL 5   World models in myths and religions 

Sədr –  Aslan Məmmədli  

Moderatorlar – Udalıx Qalina, Leyla Məmmədova,  

 

1. Məmmədova Leyla 

     Xəsis obrazı Azərbaycan folklorunda və M.F.Axundzadə, N.Vəzirov  

     dramaturgiyasında 

2.  Удалых Галина 
     Молокане Азербайджана: культурные корни толерантности 

3.  Мамедова Саадет 

     Теоретическое исследование социо-культурных процессов  

4.  Batkalova K., Galiev A.  

     To the issue of reconstruction of Altai peoples’ World Model Prototype (Turkic,  

      Mongol, Japanese people).  Semiotic aspect 

 
 

21 aprel , 17.30-18.00 

BAĞLANIŞ  MƏRASİMİ 

CLOSING  CEREMONY 

 

BAĞLANIŞ  MƏRASİMİ                                             Aprel 21 , 17.30-18.00 

İxtisasartırma sertifikatların təqdimatı 

Nəticələr, perspektivlər –konfrans materiallarının nəşrə hazırlanmasının müzakirəsi 

 

CLOSING  CEREMONY               April 21 , 17.30-18.00 

Awards with certificates  

Conclusions, perspectives – discussion of peparation conference proceedings  
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ABSTRACTS 
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WORKSHOPS (MASTER-CLASSES) 

USTAD DƏRSLƏRİ       

 

Əski türk abidələrində dəfn mərasimləri və rituallarının təsviri  (müqayisəli) 

 

 

Nuridə Novruzova 

Bakı Slavyan Universiteti 

n.nurida@yahoo.com 
 

Qədim türk dövrünün etnokulturoloji  proseslərini izləmək üçün əlimizdə olan 

mənbələr həmin dövrün yazılı abidələrinin mətnləri  və türklərin şifahi şəkildə dövrümüzə 

qədər gəlib çatmış əfsanə və mifləridir. Əbədi həyatın varlığı, həyatın təkrar olunması, in-
sanın izsiz yox olmaması arxaik türk düşüncəsinin əsasında durur. Qədim  türklərin dü-

şüncəsinə görə ölənlər( əjdadlar) öz soyunu ailəsini tam tərk etmir. Xüsusilə, əgər ölən 

böyük adamdırsa, xaqan və ya şahzadədirsə, onda ölənin ruhu yaşayan qohumlarının qay-
ğısına qalır. 

Əski türklər ölən adamı bir neçə ay sonra dəfn edərdilər. Məsələn, yazda ölənlər 

payızda, payızda ölənlər isə yazda dəfn olunardı. Ölünü dəfn etmək üçün münasib gün -

ölənin ruhunun göyə uçması üçün əlverişli şərait  yaranması vaxtı seçilərdi. Qədim türklər 
ölümdən sonrakı həyata inandıqları, ruhu müqəddəs, ölməz saydıqları üçün o dünyadakı 

həyatlarını yüngülləşdirmək üçün onun istifadə etdiyi əşyaları, mindiyi atı da öldürüb 

yanına qoyardılar. Ölünü dəfn etdikdən sonra ona başdaşı qoyar, başdaşıdan başlayaraq 
öldürdüyü adamların (düşmənlərinin) sayı qədər ”balbal”(kobud yonulmuş daş heykəllər) 

qoyardılar. Mərasim bitdikdın sonra məzar daşının ütündə qoyun və ya at qurban kəsər, 

sonra ölünün ruhuna ziyafət verırdilər.  Dəfn mərasimi də ağlamaq və üzlərini çərtməklə 
keçərdi. Qədim türklərdə dəfn mərasimi üçün xüsusi ağıçıların olması faktı da onların 

mifoloji düşüncısi ilə bağlıdır.  “Kültiqin” adidəsində qədim türklərin ağlamaq ritualı 

“siğıt”, “yuğ” terminləri ilə adlandərılırdı. Qədim türklər vəfat etmiş adam üçün ağlama, 

saç yolma, üz cırma rituallarına ciddi əməl edirdilər. Dəfn ağıları haqqında türk 
mifologiyasında zəngin məlumat indi də yaşamaqdadır. Hazırda da altay, teleutlarda da 

ağlama mərasimi “sığıt”, ağlayanlar”sığıtçı” adlanır. Müxtəlif türk əfsanələrində deyilir 

ki, ağıçılar  poetik dillə ölənin həyatı, adətləri haqqında musiqili mətnlər söylər. Onun 
xalqı və ailəsi, qohumları qarşısında xidmətləri ağılar vasitəsi ilə söylənərdi. Bu nəğmələr 

bəzən ölənin öz dilindən monoloq şəklində, bəzən isə söyləyənin dilindən verilir. Bu adət 

indi də türk xalqlarının çoxunun yas mərasimlərində saxlanılmaqdadır. 
Qədim türk mifoloji düşüncələri, dini görüşləri( təkallahlılıq, bütpərəstlik, xristianlıq, 

İslam) yas mərasimlərində və rituallarında ifadə olunur və qorunur. Türk etnik qruplarında 

fərqli dini inanclar, təriqətlər yas mərasimlərinin formalarını da dəyişdirmişdir. Lakin  

mifoloji görüşlərin əsas ana bilgiləri müasir türk xalqlarının adət-ənənələrində qorunur. 
Məruzədə qədim türklərin etnik mifoloji görüşlərinin tədqiqi problemləri tematik 

və vizual  prizmadan araşdırılacaq. 
 

             Açar sözlər 

  Türk- Kültekin- inanclar- sağçı- ağılar 

http://ru.mc343.mail.yahoo.com/mc/compose?to=n.nurida@yahoo.com
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К постановке вопроса о культурной идентификации 

в постсоветском Азербайджане 

 

Рагиля Кулиева 

Бакинский славянский университет  

kulievar@mail.ru 

 

Культура каждого народа связана прежде всего с его ментальностью, 

состоящей из устойчивых архетипов. В этом симбиозе наиболее динамична 
культура как составляющая часть национального характера. Она открыта для 

влияния извне. В отличие от культуры, ментальность связана с ландшафтом, т.е. 

природными условиями бытования народа. Что касается архетипов, они рождаются 
в результате развития в пространстве-времени. Так рождаются традиции, 

формирующие национальный характер. В свою очередь характер подпитывает 

ментальность. В каждой народности существуют устойчивые архетипы, связанные 

с национальной идентификацией. 
Азербайджанцы как часть тюркского этноса – живут одновременно в тра-

диции и с желанием жить в перспективе. В современной ситуации археетипическое 

поведение, связанное с ментальностью, подвергается большому искусу европей-
ской цивилизационной матрицей. Поэтому в характере азербайджанца всегда 

сталкиваются стереотипы и новые поведенческие нормы. С одной стороны, 

сильные родовые связи, ощущение своих корней. С другой стороны, в реалиях 
конца XX - начала XXI века, в результате обрушения социалистических нравствен-

ных устоев, к которому азербайджанцы «привыкли» в результате 70-летней совет-

ской истории, приводят к определённой растерянности обывательского сознания. 

До сих пор ментальность азербайджанца хранила его от «растворения» в 
чужой культуре, помогла выстоять в эпоху революций, жестоких репрессий, 

выселения с исконных обжитых земель, этнических чисток. 

Поможет ли родовая память сохраниться этому этносу в условиях 
глобализации XXI века? Рационализм и иррационализм, коренящиеся в тюркизме и 

исламе, как бы уравновешивают эти две традиции в ментальности и культуре 

Азербайджана. 

Азербайджан, занимающий особое географическое пространство, не слился 
с Ираном, на протяжении столетий соседствуя с ним; азербайджанец чётко 

осознаёт свою самоидентичность, не взирая и на тесное взаимодействие и 

сотрудничество с Турцией. И наконец, двухсотлетнее соприкосновение с русской 
культурой и тысячелетнее соседство с христианским миром не сделало из нас 

христиан. Мы смогли сохранить свою цивильную форму исламской веры, не 

утратив при этом тюркских ценностей. 
В этом контексте можно говорить и о биологической и о культурной памяти 

народа. 

               

              Ключевые слова 

         чужая культура-  культурная идентификация- национальные устои 
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Culture and transcendence – the concept of transcendence through the ages 

 
Eero Tarasti 

University of Helsinki 

eetarasti@helsinki.fi 

 
   The notion of transcendence is perhaps the most provocative new issuewhich 

existential semiotics tries to launch for theoretical reflection in contemporary 

semiotics and philosophy. The following paper lays out three species oftranscendence in 
existential semiotics: empirical, existential and radical. Empirical means elements in our 

living world which are abstract, intelligible aspects as in the sense of the German 

understanding of sociology. The existential means  that we leave our four-part ‘zemic’ 
universe by a reflection, either as negation or affirmation. That constitutes the supra-

zemic level. The radical one is beyond all temporality, narrativity, etc. a purely 

conceptual state, of which we can speak only by metaphors. Either transcendence can be 
naturalized as an aspiration tosomething more complete than our deficient Dasein. Or it is 

seen as the ultimate principle which emanates its influence on earth as in theological 

doctrines. It depends on the epistemic choice which standpoint we adopt. Thus we have 

views on transcendence through the ages from Plato to Sufi thinkers, Ibn Arabi and 
Avicenna through Thomas Aquinas and Dante reaching Kant, Hegel and other 

philosophers. 

       Ultimately, the goal discussed in this paper is the elaboration of a transculturaltheory 
of transcendence whereby we could construct a metalanguage to deal with different 

conceptions of transcendence. Such a theory would havefar-reaching pragmatic 

consequences. 

 

                   Keywords 

Semiotics-  transcendence- transcendental- philosophy-  cultural theory  
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К вопросу о нациях и национальных языках 

Аслан Мaмедли 
Бакинский славянский университет 

mamedli_aslan@yahoo.com 

 

Кавказских албанцев даже сегодня пытаются убедить в том, что они армяне. 
Людей, обладающих исторической памятью, пытаются переубедить. Как известно, 

исторически армяне называли албанцев варварами. Известно, также, что албанская 

церковь намного древнее армянской и грузинской. На протяжении многих столетий 
армяне пытались присваивать себе памятники албанской церкви. То, о чем пишет 

И. Чавчавадзе в книге «Армянские ученые и вопиющие камни», имело отношение 

не только к грузинской, но и албанской церкви. Но интересно, что грузины 
используют против албанцев те же методы, что армяне против грузин. Так, 

существует и грузинская практика претендовать на албанское культурное наследие. 

Интересно также, что существует мнение о единых корнях кавказской Албании и 

Грузии. С другой стороны, нет единого мнения относительно принадлежности к 
грузинской нации мигрелов, сванов и некоторых других этносов. Одновременно 

грузинские ученые сегодня пытаются убедить себя и других в том, что черкесы-

адыги, абхазы и осетины – это тоже грузины, грузинские племена. Ингилойцев 
грузины также считают грузинами, а некоторые представители ингилойской 

интеллигенции говорят, что они албанцы.  

На протяжении всего ХХ в. бакинцев характеризовало чувство собс-
твенного культурного превосходства над жителями всего остального Азербай-

джана. Нефтяной бум начала ХХ в. действительно привел к невиданному расцвету 

городской культуры. Если бакинцы сегодня обнаруживают европейскую 

идентичность, то основы такого самосознания были заложены сто с лишним лет 
назад. Городская культура – это нечто зримое и осязаемое. Мы и сегодня в восторге 

от старого Баку. Бакинцы и сегодня пытаются консолидироваться и дистан-

цироваться от всех других. Но, одновременно с этим, сегодня высказываются и 
мнения о том, что человек имеет право на самоидентификацию. Мол, если человек 

говорит, что он бакинец, не стоит выяснять откуда его корни. Совсем недавно один 

бакинский поэт на полном серьезе говорил о том, что из Баку следует выслать всех, 

кто не может насчитать семь поколений предков, живших в этом городе. Человек 
этот пользовался большим почетом в Баку и в прилегающих селах. Одна старая 

бакинка много лет тому назад говорила, что мать у нее бакинка, отец – из селения 

Бузовны, т.е. она начисто не считала бакинцами жителей бакинских сел. Высказала 
она это в разговоре с девушкой из села Хёкмали. На вопрос Qızım haralısan? 

(Откуда ты, дочка?), та ответила Bakılı. Тогда женщина спросила: “Kimlərdənsən?”, 

т.е. «из чьих будешь, из какого рода?» Поскольку бакинцами для нее были только 
жители Крепости, Ичери Шехера, ей было интересно, из какого рода жителей 

Крепости происходит эта девушка. Когда та ответила, что она из села Хёкмали, 

старая бакинка резонно возразила: “Hökməli nə vaxtdan Bakı olub?”, т.е. «С каких 

это пор Хёкмали стал Баку?» 

mailto:mamedli_aslan@yahoo.com
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Таким образом, сознание бакинцев претерпело изменения уже на протяжении 

такого короткого исторического времени, как вторая половина прошлого столетия. 
Сначала бакинцами считались только жители Крепости, затем бакинцами стали 

считаться и жители бакинских сел. Жители других городов и сел Азербайджана, 

даже если они жили в Баку столетиями, бакинцами не считались. Но уже на этом 

этапе бакинцев стало обижать самосознание шушинцев, гянджинцев и др., которые 
помнили о том, что их корни из Карабаха, Гянджи, Шеки и т.д. Мол, вы давно 

стали бакинцами, почему же не признаете этого. Необходимо отметить, что в 

последние десятилетия сознание землячества и самосознание инаковости 
усилилось. Это стало причиной консолидации и бакинцев, которые традиционно 

считают себя недружными, разобщенными, лишенными стадного чувства, инди-

видуалистами. Более того, сегодня всё чаще и чаще бакинцы проявляют 
толерантность в этом отношении. 
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PANEL 1 
SÜJET, OBRAZLAR VƏ SİMVOLLAR  

TƏKRARLANAN MƏDƏNİYYƏT KONTEKSTİNDƏ 
 

PLOT, IMAGES AND SYMBOLS IN CONTEXT OF RECYCLING CONTEXT 

_____________________________________________________ 

Bədii fikirdə Yaradan – yaradılan münasibətləri 

 

Südabə  Ağabalayeva 

Bakı Slavyan Universiteti 
sudabe334@mail.ru 

 

Tarixi proseslərin gedişində müşahidə olunan dəyər oriyentasiyasilarının dəyişməsi  
cəmiyyətin ritorik sisteminin yenilənməsi ilə müşayiət olunur. Ənənə və dəyərləri  forma-

laşdıran və dağıdan  insanın mədəniyyətə münasibəti  ədəbi düşüncəni bir sual qarşısında 

qoyur.  Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun  ötən yüzilliyin ortalarında səsləndirdiyi  “ya-

şayanmı haqsız, ölənmi haqsız?” ritorik sualı bu gün – qloballaşan dünyada mədəniy-
yətlərin  taleyinə münasibətdə də aktuallığını saxlayır. Bütün hallarda təcrübə bir qənaətin 

üzərində durur ki, mədəniyyət, dəyərlər təkcə yaradılanlar deyil, həm də onlara 

münasibətdir.  Keçid dövrü üçün xarakterik olan  xaosda  ənənəyə dözümsüz münasibətin 
fəsadları   dəyərlərə ironic münasibət  postmodern cəmiyyətin bir xüsusiyyəti kimi təqdim 

olunsa da  aksioloji yanaşma bunun nə qədər təhlükəli olduğunu xatırladır. 

Məsələ burasındadır ki, azərbaycanlıların  ictimai və fərdi həyatını tənzimləyən 

çoxirearxiyalı mürəkkəb bir sistemə  çevrilmiş  mənəvi  dəyərlər  sistemində dil ,  adət - 
ənənə, köçəri  elat və oturaq mədəniyyət  ünsürləri ilə yanaşı, xalqın sosial  həyatını, mə-

işətini, dünyagörüşünü  formalaşdıran  islam amili,  “islam üslubu” milli mədəniyyətlə-

rinin və mənəviyyatının   bütövlüyünü  tamamlamışdır. Etnik – milli baxımdan türk təfək-
kürü, həyat tərzi, dini müstəvidə isə, islam mədəniyyəti və düşüncə tərzi milli  mənəvi 

dəyərlər sistemi bu iki dünyaduyumu və dünyabaxışının sintezi şəraitində formalaşmışdır. 

Bu gün mənəvi - əxlaqi, eləcə də psixoloji ovqatı şərtləndirən Yaradanın qüdrətinə 
inam inancı ilə yanaşı, ədəbi - bədii düşüncədə  bu inancın sakral mövqeyi   bir növ, 

“tənəzzül yaşayır”, Allah, necə deyərlər, “insaniləşdirilir”.  Bu  yanaşmanın cəmiyyətin 

mənəvi iqlimi, tənhalıq hissi yaşayan insanın mənəvi böhrandan xilas yolu axtarışları ilə  

şərtlənməsini nəzərə almaq mümkündür. 
Ötən əsrin 90 – cı illərində  Azərbaycan şairi Vaqif Səmədoğlunun   “Mən burda-

yam, İlahi!” müraciətinin altqatındakı  mesaj başadüşülən olsa da, ikimininci illərdə ədə-

biyyata  gələn  yeni ədəbi qüvvələrin nümayəndələrinin   “Allah , gəl evlənək” səviyyə-
sində müraciəti artıq mənəvi  dəyərlərin aşınmasından xəbər verirdi. Məruzədə bu  yanaş-

maların səbəbləri və nəticələri ilə bağlı məqamlara  diqqət ayrılacaqdır. 

 

Açar sözlər 

islam düşüncə tərzi-  Allah- V.Səmədoğlu- yeni ədəbi qüvvələrin nümayəndələri-  mənəvi  

dəyərlər 
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Mifologiyada “Ağ Qoç və Qara Qoç” anlamları 

 

 

 Dilarə Əliyeva 

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu 

aliyeva.dilara724@yandex.ru 
 

Türk xalqlarının mifologiyasında Ağ qoç və Qara qoç anlamlarından geniş istifadə 

olunub: Xeyir və Şər,  O dünya və Bu dünya, Şərq və Qərb və s. mifoloji mənaları özündə 
ehtiva edir. Bədii ədəbiyyatda Ağ qoç və Qara qoç əsasən nağıl və dastanlarda mistik 

vasitə kimi izah olunub. 

Qədim Türk dastan və əsatirlərində ilk dəfə  Ağ qoç və Qara qoça Oğuz Kağan 
dastanında rast gəlinir. Bu dastanda  Oğuz Kağan ordugahının sağ yanına qırx qulac 

hündürlüyündə bir dirək basdırır, başına bir qızıl toyuq qoyur və ayağına Ağ qoyun 

bağlayır. Ordugahın sol tərəfindəki dirəyinsə üstünə gümüş toyuq qoyub altına bir Qara 

qoyun bağlayır. Ağ Qoyunlar sağ yanında, Qara qoyunları isə sol tərəfində əyləşdirir. 
“Məlikməmmədin nağılı”ında Ağ qoç və Qara qoç qaranlıq və işıqlı dünyaya 

aparıb gətirən qüvvə kimi təqdim olunur. 

Müxtəlif incəsənət sahələrində də Qoçun mistik mahiyyətinə rast gəlmək 
mümkündür. Xalçaçılıq, nəqqaşlıq, dulusçuluq kimi qədim sənət sahələrində Qoça  tez-

tez rast gəlinir. Eyni zamanda qəbirüstü abidə və sərdabələrdə Qoç rəsmi əks olunur. 

Müasir postmodernist ədəbiyyatda Anar Ağ qoç və Qara qoçdan özünün “Ağ qoç 
və Qara qoç” povestində istifadə etmişdir. Bu dekonstruksiyanın əsasında daha çox  

“Məlikməmmədin nağılı”nın süjeti oradakı “Ağ qoç və Qara qoç” məzmunu durur. 

 

           Açar sözlər 
mifologiya-  dastan- nağıl- Ağ qoç və Qara qoç 
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Təkrarlanan mədəniyyətlərdə müəllim şəxsiyyəti 

(milli kimlik və kollektiv yaddaş) 

 

 Sədaqət Əsgərova 

Bakı Slavyan Univrsiteti 

sadaqataskerova@mail.ru 
 

Milli kimliyin və kollektiv yaddaşın nəzərində XX əsrin inkişaf məntiqini anlamaq 

baxımından (xüsusilə mədəniyyətlərin bir-birini inteqrasiya etdiyi zamanda) XIX-XX 
əsrlər ədəbiyyatının tipoloji səciyyəsini müəyyənləşdirmək vacibdir. Azərbaycan 

ədəbiyyatında müəllim obrazını özündə ehtiva edən əsərlərin ən çoxu XIX və XX əsrlərin  

payına düşür. 
Elə bu səbəbdən də dünya və Azərbaycan ədəbiyyatı kontekstində tematik metoda 

əsaslanaraq müəllim şəxsiyyətini müqayisəli şəkildə araşdırmaq mövzunun aktuallığını 

əsaslandırır. Müqayisə dünya və Azərbaycan əsərləri üzərində aparılır: Nəriman Nərima-

novun “Nadanlıq”, C.Məmmədquluzadənin “Danabaş kəndinin məktəbi”, Maqsud İbra-
himbəyovun “Müharibənin bir gecəsi” ssenarisi əsasında “Bizim Cəbiş müəllim”,  Sultan 

Məcid Qənizadənin iki hissədən (“Müəllimlər iftixarı” 1909 və “Gəlinlər həmayili” 1898) 

ibarət “Məktubati Şeyda bəy” dilogiyası (Şeyda müəllim), Anarın “Şəhərin yay 
günləri”(Qiyas müəllim), R.N.Güntəkinin “Çalı quşu” əsəri (Fəridə müəllimə), qırğız 

ədəbiyyatı üzrə -Çingiz Aytmatov “İlk müəllim” əsəri (Duyşen müəllim), Roald Dahl 

“Matilda” və s. Müqayisələrdən gəlinən qənaət məqalə daxilində eyni zamanda məruzə 
zamanı  geniş şəkildə əks olunacaq. 

 

               Açar sözlər 

 təkrarlanan mədəniyyət- müəllim-  şəxsiyyət- kollektiv yaddaş 
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Свастика как объект мировой культуры и религии 

 

 Nigar Bünyadova 

Bakı Slavyan Universiteti 

nigar_bunyatova@mail.ru 

 
 Свастика в современном мире является одним из самых узнаваемых сим-

волов зла, расизма и тирании, который до сих пор ненавидят люди во многих 

странах. Однако, на самом деле, свастика всегда являлась символом удачи, который 
использовался во многих культурах, прежде чем начал ассоциироваться с режимом 

20-го века. 

Слово "свастика" восходит к санскриту и означает "благополучие", а чисто 
графически (согласно наиболее распространенной теории) символизирует Солнце. 

       В связи с высокой популярностью Солнца среди людей любых рас, логично 

сложилось, что свастика - элемент символизма, письменности и графики у сотен и 

сотен древних народов, разбросанных по всей планете. 
Даже в христианстве свастика нашла свое место, и существует мнение, что 

христианский крест является ее прямым потомком. Если рассматривать свастику не 

как часть узоров и рисунков, а как самостоятельный объект, то ее первое появление 
датируется примерно 4-5 веками до нашей эры. 

Свастика - настолько широко распростаненный объект мировой культуры и 

религии, что по сегодяшний день вызывает большой интерес в современном мире. 
 

             Ключевые слова 

cанскрит- cолнце- символизм- христианство 
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Культурная идентификация в условиях глобализации:  

императивы, проблемы институционализации 

 

Шукюфа Джабарова 

Azərbaycan Dillər Universiteti 

cshb@mail.ru 
 

Глобализация представляет объективный процесс. Этот процесс сопровож-

дается  качественными изменениями в мировом пространстве. Это  и становление 
единого мирового рынка, и свободное  движения товаров и капитала, а также  

широкое распространение  информации. Исследователи говорят  об информацион-

ной революции и о становлении  в скором  будущем качественно новой глобальной 
формы сообщества - мегаобщества, мегакультуры, суперэтноса и совершенного 

нового человека. 
В контексте глобальной культуры и  бурного развития информационных тех-

нологий размывается традиционный путь идентификации личности через его при-
надлежность к определенному сообществу, национальному государству,  опре-

деленной культуре. Глобализация порождает два противоположных и проти-

воречивых процесса в культуре. С одной стороны, идет процесс интенсификации 
взаимоотношений между странами, государствами, континентами, народами во 

всех сферах – экономической, политической, культурной. Народы и страны пы-

таются унифицировать нормы и правила взаимоотношений, стремятся к единству, к  
всеобщему контакту. А с другой стороны, наблюдается рост национального 

самосознания, усиливаются тенденции к  этнокультурному сохранению. Сегодня 

народы все чаше обращаются к своим истокам в поисках своей национальной и 

культурное идентичности. 
Представляется, что  идея об образовании единой, общемировой культуры, 

суперэтноса, мегаобщества является утопичной и не выполнимой в ближайшем 

будущем человечества. 
 

          Ключевые слова 
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Azərbaycan ədəbiyyatında təlxək obrazı və onun tarixi mənşəyi 

 

  Nərminə Hüseynova 

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu 

huseynova.1983@inbox.ru 

 
Təlxək triksteri (“trick” – zarafat, hiylə) öz başlanğıcını demək olar ki, ədəbiyyatda 

dramatik növün yarandığı dövrdən götürmüşdür. Qərbdə yunan tamaşalarından, Şərq 

aləmində seyirlik xalq oyun tamaşalarında sıx-sıx rastlanan bu obraz böyük ədəbiyyatda 
“artıq adam” rolunu oynasa da, əslində böyük missiyanı həyata keçirir. Belə ki, təlxəyin 

əvvəllər deyib güldürmək, əyləndirmək missiyası xalq oyunlarında ona olan ehtiyacdan 

irəli gəlirdisə, sonralar bu obraz saraylarda şahların, hökmdarların yanında “görünməyə” 
başladı. Şahı, hökmdarı əyləndirməkdən də çox, həqiqəti söyləyir, həqiqət nə qədər acı 

olsa da, heç kim ona ciddi yanaşmır, qınamır və cəzalandırmır. 

Bu obraz bir növ xalqın istəyini dilə gətirir, alt qatlarda gülməkdən çox düşün-

dürmək əsas missiyası sayılır. Azərbaycan ədəbiyyatında mövcud olan təlxək obrazı daha 
sonrakı dövrlərin məhsuludur. Qədim və orta əsrlər ədəbiyyatında demək olar ki, bu ob-

razla qarşılaşmırıq. Hüseyn Cavidin “Topal Teymur”, Səməd Vurğunun “Vaqif” dram-

larında təlxək obrazı öz əksini tapmışdır. 
Bu tezisdə Azərbaycan ədəbiyyatında əks olunmuş təlxək obrazları tədqiqata cəlb 

olunur və obrazın yaranma mühiti və mənşəyi ilə bağlı fikirlər yürüdülür. 

 

          Açar sözlər 

 təlxək- mühit- mənşə- qədim və orta əsrlər ədəbiyyatı 
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“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında etnik adət-ənənələrinin inikası 

 

 Südabə Hüseynova 

AMEA Fəlsəfə İnstitutu 

sudabe-askerova@rambler.ru 

 
Hər bir xalqın etnik-psixoloji xüsusiyyətlərinin, xüsusilə də etnik adət-ənənələrinin 

köklərini araşdırmaq üçün həmin xalqın etnogenezinə, xüsusən də etnik-psixoloji tarixinə, 

orada baş verən etnik proseslərə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
xalqa məxsus etnik-psixoloji xüsusiyyətlərin məcmusu, ilk növbədə həmin xalqın folklor 

və bədii ədəbiyyat nümunələrində “maddiləşir”. Odur ki, xalqın ümumi etnik simasını, 

etnik xarakterini, digər etnik–psixoloji xüsusiyyətlərini araşdırmaq üçün yazılı abidələr, 
folklor materialları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Həmin yazılı abidələrin psixoloji təhlili 

xalqın etnik–psixoloji xüsusiyyətlərinin təşəkkül prosesini izləməyə imkan verir. Bu 

cəhətdən Azərbaycan xalqının qədim tarixə və mədəniyyətə malik olan “Kitabi-Dədə 

Qorqud” dastanları çox zəngin məxəzdir. Həmin eposda Azərbaycan xalqının əcdadlarına 
məxsus etnik xarakter əlamətləri, stereotip və yönümlər, hisslər, davranış tərzi, adət-

ənənələr və s. olduqca canlı şəkildə öz əksini tapmışdır. Etnik adət-ənənələr xalqın psixi 

simasının mühüm tərkib hissələri kimi insanların psixologiyasında möhkəmlənərək 
nəsildən-nəsilə keçir. 

Məruzəmizdə Azərbaycanın zəngin tarixi, qədim mədəniyyəti, ədəbiyyatın və 

milli-mənəvi dəyərlərin “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu prototip nümunəsi kimi araşdırılır. 
 

             Açar sözlər 

“Kitabi-Dədə Qorqud”- etnik-psixoloji xüsusiyyətlər-  etnik adət-ənənələr 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

mailto:sudabe-askerova@rambler.ru


25 

“Bilqamıs” və “Avesta” mətnlərində təkrar olunan elementlər 

 

Leyla İmaməliyeva 

Bakı Slavyan Universiteti 

i.leyla@hotmail.com 

 
Tədqiqatda “Bilqamıs” və “Avesta” mətnlərində təkrar olunan elementlərin  müəy-

yənləşdirilməsi problemini araşdırmaq məqsəd qoyulmuşdur. Azərbaycanın dini-etik 

görüşləri, fəlsəfi baxışı, təməli Şumer-Babil mədəniyyətidir: “Bilqamıs” dastanı və 
“Avesta”dır. 

“Bilqamıs” Şumer dilində deyil, akkad, hett və b. dillərdə bizə çatmışdır. “Aves-

ta”nın keçdiyi tarixi yol “Bilqamıs”dan daha mürəkkəbdir: o, əldən-ələ düşdüyünə görə 
hər xalq onu öz istəyinə uyğun mənimsəmişdir. 

Tədqiqatda tarixi-müqayisəli metoddan istifadə olunmuşdur. Tədqiqatın gəldiyi 

qənaət budur ki, “Bilqamıs”la “Avesta” arasında həm ədəbi-bədii, həm də mənəvi əlaqə 

qohumluğu, üslub və mövzu oxşarlığı və yaxınlığı müşahidə edilir. Bu hal özünü xüsusilə 
“tanrılar aləmi” mövzusunda büruzə verir. Hər iki abidədə Xeyir və Şər qüvvələr qarşı-

qarşıya dayanır. “Bilqamıs” Şumer abidəsindəki insan və yarıinsan obrazlarına, bədii 

təhkiyə üsuluna, dünyanı su basması, yuxuların yozulması, ölümsüzlük uğrunda mücadilə 
mövzularına “Avesta”da da rast gəlinir. 

 

              Açar sözlər 
 tanrılar aləmi- insan və yarıinsan obrazları 
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Ədəbiyyat mədəni yaddaş kimi 

 

Pərvanə Bəkirqızı 

AMEA Ədəbiyyat İnstitutu 

bekirqizi69@mail.ru 

XX əsrdə yaranan bədii ədəbiyyat fəlsəfənin, estetikanın,tarixin problemlərini bir 

araya gətirdi. Mədəni yaddaşın daşıyıcısına çevrilən ədəbiyyat ənənə və novatorluqla iç-
içə inkişaf edir, məlum motivlər dövrün ictimai-siyasi-sosial hadisələri fonunda yeni 

çalarlar qazanırdı. O ədəbiyyat hadisəyə çevrildi ki, onun mərkəzində apxetiplər, mifoloji 

obraz və süjetlər yalnızca sistemli şəkildə verilməsi ilə deyil, həm də mədəni yaddaşın 

ötürülmə metodu kimi əsas götürülürdü. 
Dünya ədəbiyyatı, eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatında mifoloji süjet və obrazlara 

gedərək daha çox üz tutulması, bir tərəfdən, XIX əsrdə reallığın ölçülərinin xeyli 

genişlənməsi və elmi-texniki inqilablarla, ictimai şüurda baş verən dəyişikliklərlə əlaqəli 
idi. 

Mifoloji təfəkkür bəşər tarixinin bizə məlum olan ilkin inam və etiqadlarının 

məcmusudur. Müasir dövrdə sənətkarın mif mətnləri və süjetlərinə dönə-dönə üz tutması 

mənsub olduğu xalqın inam və etiqadlarını yalnız formal şəkildə yenidən yaratmaq 
məqsədi daşımır, həmçinin mənəviyyata təsir və yaşanılan tarixə yanaşma tərzini öyrədir. 

Vaxtını ötürmüş mədəni sistemlərin dağıntıları üzərində formalaşmağa başlayan 

yeni mədəniyyət və ədəbiyyat həmişə mifologiyaya üz tutmuşdur. Bu isə cəmiyyətdə baş 
verən ictimai-siyasi dəyişiklərlə bağlıdır. Azərbaycan ədəbiyyatında da mifoloji motivin 

üstünlük təşkil etdiyi əsərlərlə məhz ictimai-siyasi dəyişikliklər zamanı, yəni keçid 

dövrlərində qarşılaşırıq. 
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının xüsusən də nəsr qanadı mifoloji süjet və mətn-

lərə daha çox üz tutur. Bu mənada xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlının yaradıcılığında 

yer alan mifik obraz və motivlər müəllif ideyasının çatdırılmasında aparıcı vasitə olaraq 

fərqli üslubi strategiyaya çevrilir. Bir sıra tədqiqatlarda da qeyd olunduğu kimi, müasir 
Azərbaycan nəsrində mifik təfəkkürün təzahürü M.Süleymanlının bir sıra əsərlərində 

(«Köç», «Şeytan», «Yel Əhmədin bəyliyi» və s.) qabarıq görünür. Mifoloji düşüncə onun 

yaradıcılığında sadəcə bir detal, ayrıca bir motiv, obraz, kompozisiya elementi 
səviyyəsində iştirak etmir, belə demək mümkünsə, bu yaradıcılığın bütün mayasını təşkil 

edir: M.Süleymanlının həmin əsərləri başdan axıracan xalqın mifik və etnik psixoloji 

dünyaduyumu əsasında qurulmuş, mifoloji ruh, baxış bu əsərlərin, necə deyərlər, istis-
nasız bütün toxumalarına hopmuşdur. 

 

  Açar sözlər 

      ədəbiyyat- mədəni yaddaş- mif- mifoloji motiv-  mifoloji obraz 
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Женщины и общество в произведениях Анара 

 

 Нигяр Искендерова 

Сумгаитский государственный университет 

Эльнара Мамедова  

Сумгаитский государственный университет 
isgani@gmail.com 

 

На всем протяжении истории мировой литературы женские образы при-
влекали как писателей, так и читателей. Женщины были самыми интригующими 

характерами литературных произведений, как древних, так и современных. Их 

изображали как искусительниц, символов конфликтов и секса и даже источником 
зла. Однако, какие бы отрицательные качества не приписывались им, в любом 

повествовании они очаровывают своей красотой, хитростью и мудростью. 

Отношения женщины и мужчины, равно как и взаимоотношения женщины и 

общества на различных этапах развития человеческого общества определяются 
особенностями социального и экономического характера, уровня мировоззрения и 

качества мировосприятия в этом обществе. Будь это мифы древней Греции или 

древней Индии, религиозные трактаты или героические эпосы, самые древние со 
дня мироздания отношения, отражаясь в зеркале истории, проецируют некий  образ 

греха, вины и зла в облике красивейшего и любимого Богом создания – женщины. 

Так, самые древние образы женщин: Евы из Старого Завета, Елены из « Илиады» 
или Шамхат из «Гильгамеша» по воле созданных мужчинами стереотипов  

воспринимаются  как знаки греховного и разрушающего. 

Мифы и стереотипы о греховности женщины настолько укоренились в гене-

тической памяти  мужчин, что даже в современныхфаллократических обществах 
любой смелый шаг женщины, независимое выражение мысли воспринимается как 

вольнодумие или попытка экспансии мужского пространства. 

Во все времена были прогрессивные независимые женщины, поражающие 
своим интеллектом, смелостью и самоотверженностью, наравне со своими муж-

ьями, отцами и сыновьями участвующие в военных сражениях и интеллектуальных 

дебатах, создавшие гениальные произведения литературы и искусства. Наравне с 

реалиями мировой цивилизации, азербайджанская культура знает немало таких 
примеров. Так, еще в средние века поэтические меджлисы МехсетиГянджеви 

прославили имя азербайджанской женщины как в на Востоке, так и в Европе. 

Великий Низами в своей «Хамсе» создал немеркнущие образы Ширин и Мехин-
бану, Фитне и Нушабы. В тот же период АджемиНахчивани создал мавзолей Мо-

минеХатун, который явился воплощением уважения к азербайджанской  женщине. 

Известно,  что движение истории имеет спиралевидную форму и на каждом 
витке этой спирали оценка женщины обществом равнозначна  восприятию её 

мужчиной на уровне его генетической памяти. А память ему диктует тоже, что и 

столетия назад. Код не меняется, меняется лишь внешнее восприятие и формы 

оценки. Эту формулу стабильной генетической памяти и изменчивых форм и 
средств оценки в муже-доминантном обществе мы проследим на примере 

произведений Анара и его литературных персонажей. 
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Женские и мужские образы Анара, такие как Тахмина, Заур, Дадаш, Мамед-

Насир, Неймет и другие, воссоздаваемые  писателем в различных произведениях, 
станут объектом для нашего исследования. Как любимый всеми писатель относится 

к Тахмине, Суреййе и другим персонажам своих произведений? С какой целью 

Анар прибегает к повторам в своих текстах? Подразумевает ли процесс повтора 

литературных фигур адаптацию  текста к различным политическим и литера-
турным контекстам? Возможно, этот процесс означает повторное развертывание и 

модификацию отношений женщины и мужчины в этом обществе, где Тахмина, 

Заур, МамедНасир и другие персонажи используются в качестве клише, инди-
каторов оценки морали, поведения, социальных отношений других представителей 

советского многонационального Баку? 

Параллельно с исследованием литературного фона произведений Анара, 
будет изучена сеть иллюзий, антитез, повторов и метафор текста, характерных для 

творчества писателя. 

 

      Ключeвые слова 

        древний- современный- символ- конфликт 
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Свободное движение смыслов  в современной прозе на рубеже веков 

 

 Quba Məcidova 

Bakı Slavyan Universiteti  

Mec.yusif@gmail.com 
 

 

В силу того, что любой миф, индивидуально излагаемый современными  

писателями - изначально является продуктом УНТ, он, замыкаясь в фольклоре  
лишь смысловым содержанием, в художественной литературе принимает характер 

структуры. Обращение к мифологическому прошлому помогает писателям 

разорвать или, по крайней мере, расширить пределы субъективного мировидения, 

выходя на уровень осознания абсолютной истины. Тем самым фольклорная 
структура господствует над литературным содержанием, но не в такой откровенно 

авторитарной форме, как собственно мифология над фольклором. Тем не менее 

мифопоэтическое творчество современных писателей является главным источ-
ником сюжета их сочинений. Ясно, что мифопоэтическое творчество, в первую 

очередь, базируется на мифе. Так как это совершенная закономерность, то  обстоя-

тельно рассматриваются такие его признаки, как неразличение плана содержания и 
выражения, реального и ирреального, нерасчленённость субъекта и объекта и 

др..Проблематично, конечно, что это вполне достижимо в буквальном смысле, но 

хотя бы содействует той компоновке материала, которая выражает принципиально 

новые идеи и культурологические модели.Их применение носит осознанный 
характер и, составляя существенную часть сюжетной канвы, корректирует автор-

ские идеи. 

Произведения современных писателей на рубеже веков к тому же представ-
ляют собой многочисленные игровые эксперименты, в которых происходит 

свободное движение смыслов. Но, включив в свою орбиту опыт мировой 

художественной культуры, современные прозаики сделали это предметом шутки, 
юродства, гротеска, пародии, широко используя приемы художественного цити-

рования, коллажа, повторения. Мифофольклорные образы и мотивы, основываясь 

на мифологемах и архетипах, являли собой яркий образец  общечеловечности. В 

современной прозе на рубеже веков в  полном соответствии с мифопоэтической 
традицией во всём блеске символики и кодировки зазвучала данная тема. На 

примере одного из  центральных произведений современного азербайджанского 

писателя Камала Абдуллы следует отметить, что мифологические персонажи 
романа «Неполная рукопись» - это только функции для автора, то есть герои, 

выполняющие строго определённые функции. У К.Абдуллы  история служит лишь 

фрагментом, вводимым в структуру только в форме автономного эпизода, где 

непосредственно исторический материал составил сюжетную канву текста, 
исторические и генетические корни которой уходят в глубокую древность. Он 

разработан в форме параллельной сюжетной линии, которая придала произведению 

диалогический характер, противный исповедальности. 
 

       Ключевые слова 

         Миф- «Неполная рукопись»- К.Абдуллa- игровые эксперименты 
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XX əsr rus, qırğız və Azərbaycan nəsrində  tarixi həqiqətlər 

(Fyodor Abramovun “Keçmişə səyahət”, Çingiz Aytmatovun “Gün var əsrə bərabər” və 

Vaqif Nəsibin “Omaroğlunun qayıtması” əsərləri əsasında) 

 

Fərrux Məmmədov  
Bakı Slavyan Universiteti 

azerb.lit.bsu@hotmail.com 

 

Yazıçının hər bir əsəri keçmiş sovet ədəbiyyatında kəskin ədəbi mübahisələrə, 

müzakirələrə səbəb olmuşdur. Ən başlıcası isə xalqın yaxın və  uzaq tarixi keçmişi 

haqqında tam həqiqəti yazdığına görə hakim dairələr tərəfindən haqsız tənqidlərə, təqib-
lərə məruz qalmışdır. Sağlığında rus sovet ədəbiyyatının vicdanı hesab edilən Aleksandr 

Trifonoviç Tvardovski  Fyodor Abramovu Buninlə, Kuprinlə, Şoloxovla müqayisə etmiş 

və bəzi məqamlarda şəksiz üstünlüyü ona   vermişdir. Yuxarıda göstərdiyimiz kimi nə 

qədər çətin, məsuliyyətli, təhlükəli olsa da, F.Abramov konkret problem haqqında 
həqiqəti söyləməyə müvəffəq olmuşdur. Bu isə az-az sənətkarlara nəsib olur. 

“Keçmişə səyahət” əsərinin baş qəhrəmanı Mikşa Pavlik Morozov ruhunda tərbiyə 

edilmiş gəncdir. İnqilabçı  əmilərinin təhriki ilə doğma atasından imtina etmiş, soyadını 
dəyişmişdir. Bütün ömrü boyu atasını qorxaq, aciz hesab etmiş, əmiləri ilə fəxr etmişdir. 

Sonralar atasını yaxından tanıyan insanlarla tanışlıq Mikşanı keçmişə səyahət etməyə 

məcbur etdi, onun şüurunda əsaslı dönüş yaratdı. Mikşanın atası qardaşlarından fərqli 
olaraq həqiqi qəhrəman  kimi yaşamış, dəfələrlə ölüm təhlükəsi ilə  üzləşmiş, ancaq gü-

nahsız  insanları, yoxsulları müdafiə etməkdən çəkinməmişdir. Müxtəlif insanlarla 

qarşılaşan Mikşa atası haqqında ancaq bu sözləri  eşidirdi:  sənin atan həqiqi qəhrəman 

olmuşdur, onun haqqında kitablar yazılmalıdır. Əmilərin isə 37-ci ildə günahsız insanları, 
qocaları, uşaqları güllələmişdilər və zəiflərə, köməksizlərə qənim kəsilmişdilər. Mikşa 

heç vaxt ziyarət etmədiyi atasının qəbrini güclə tapdı. Dəfələrlə üzünü torpağa sürtərək 

cansız qəbirdən üzr istədi. Ancaq sakitləşə bilmir, eşitdiyi həqiqətlərlə yaşamaq istəmirdi. 
Sərxoş vəziyyətdə qəsdən qəza törətdi və maşını aşırdı. Heç olmasa ölümü ilə özünü 

cəzalandırmaq və atasına qovuşmaq istədi. Yerli qəzetlər 37-ci ildə olduğu kimi yenə  

yalan məlumat verdilər. Mikşa sərxoşluğun qurbanı olmamışdı. 30 ildən artıq  bir 

müddətdə onu aldadan,  atasından imtina etməyə məcbur edən cəmiyyətə, ideologiyaya, 
mövcud ictimai quruluşa qarşı sakit şəkildə üsyan qaldırmışdı. Atası kimi... 

Eyni problemlər Çingiz Aytmatovun “Gün var əsrə bərabər”, Vaqif Nəsibin 

“Omaroğlunun qayıtması” əsərlərində də qaldırılmışdır. Təqdim olunan araşdırmada bu 
probləmlərdən ətraflı bəhs ediləcəkdir. 

 

Açar sözlər 

      XX əsr- nəsr- tarixi həqiqət- sovet ədəbiyyatı 
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Qaraqalpaq milli geyimi 

 

 Şəbnəm Məmmədova 
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Qaraqalpaqların geyimində zəngin ənənələri, dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri 

görümlü əks olunmuşdur.  Bu geyim xalqın estetik təsəvvürlərinin ifadəçisi kimi çıxış et-

məkdə, milli-mədəni və mənəvi-tarixi təcrübəni nəsildən nəslə ötürməni təmin etməkdə-
dir. Qaraqalpaqların adət və ənənələrini əks etdirən nümunələrdə qadın və kişi geyimləri, 

uşaq geyimi, müasir geyim və s. haqqında yetərincə məlumatlar və əyani geyim növləri 

təqdim olunmuşdur. Qaraqalpaqların qadın geyimi xüsusi populyarlığa malikdir. Öz ti-
kişində bu geyim rəng qammaların zənginliyi ilə seçilir, xalqın ornamental obrazlar 

dünyasını əks etdirir. 

XIX əsrin birinci rübündə qaraqalpaqlar geyim üçün müxtəlif növ  parçalardan – 

kustar və fabrik üsulu ilə hazırlayıb istifadə etmişlər. Qaraqalpaqların kişilər üçün 
geyiminə gəldikdə isə onlar türkmən və Xarəzm özbəklərinin geyimindən az fərqlənir. 

Bununla belə qaraqalpaq kişi geyimi kompleks şəkildə desək, papaq, qaloşla geyilən 

çəkmələrdən ibarət olmuşdur. Uşaq geyimləri isə pambıq-mahud parçadan tikilirdi. 
Müasir dövrdə bu geyim mərasim mahiyyətini itirdiyindən onun aradan çıxmaq 

təhlükəsi vardır. Odur ki, xalq ənənələrinin saxlanılmasına qayğı ilə yanaşmaq gərəkdir. 

 
    Açar sözlər 

Qaraqalpaqlar- geyim- adət və ənənə- mərasim 
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«Концептосфера и персоносфера в современном романе» 

 

 Рамида Мирзафарова 

Bakı Slavyan Universiteti  

ramidam@gmail.com 

 

В современном литературоведении мы часто встречаем такие термины как 

«концептосфера» и «персоносфера». Известный ученый, Г.Г.Хазагеров,  дает такое 

определение термину персоносфера – как «сфера персоналий, образов, сфера 
литературных, исторических, фольклорных, религиозных персонажей». 

Как известно, термин «концептосфера» был введен в  науку академиком 

Д.С.Лихачевым, который считал, что концептосфера – «это совокупность концеп-
тов нации, она образована всеми потенциями концептов носителей языка. Концеп-

тосфера народа шире семантической сферы, представленной значениями слов 

языка» . 

История на протяжении столетий поставляла литературе свои коллизии и 
конфликты, характеры и судьбы, темы и сюжеты. Так, в историческом азербай-

джанском романе ХХI века Агиль Аббаса – «Град», к показываемому  конфликту, 

коллизии  нельзя подходит только с одной стороны. В романе приближение кон-
фликта чувствуется уже на первых страницах, где дается описание напряженной 

атмосферы. Эпиграф романа предопределяет конфликтность сюжета, предупреждая 

читателя о том, что «в этом произведении чтоб никто ничего не искал. Это ничто 
иное как вымысел писателя». Роман построен на контрастах, что и создает 

конфликтную ситуацию. 

Автор как бы невзначай присматривается, сопоставляет своих героев.  Не 

спроста в романе имена для главных героев он берет из животного мира (Дракон, 
Тигр), тем самым показывая силу и значимость главных образов. Конфликт развер-

нувшийся между друзьями Драконом и Тигром носил уже внутренний личностный 

характер. 
Современные романы ХХ века не дают окончательные ответы на постав-

ленные в жизни конфликты. Изучение истории и функционирование отдельных 

личностей в событиях убеждает нас в том, что действия людей вытекают из их 

потребностей, страстей, интересов, характеров и способностей. 
 

          Ключевые слова 

          Дракон -  Тигр -  «концептосфера» и «персоносфера». 
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The transformation of the elements of primitive representations in 

mythological images: convergence 
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The idea of a primitive man about the world were made in the light of its limited, 

community microcosm. At the head of this little world were its most authoritative 
representatives, chiefs and elders to solve problems as a particular individual, and the 

whole tribe. Gradually, in the consciousness of a person develops the stereotype of the 

"fathers" of the community, thanks to which he together with all the tribe successfully 
overcome the difficulties of existence. In the folklore of many nations it is reflected in the 

stereotype of odious, extremely wise, possessing extraordinary, supernatural powers of 

magic, sorcery, shamanism, possessing magical knowledge - images of chiefs and elders 

of the tribe. 
The phenomenon of these images in the folklore of  people, geographically distant 

from each other, quite different culturally, is defined as the result of the convergence 

phenomenon, caused by common, not only spiritual and psychological development of 
mankind as a whole (single ancestral archetype), but also the general historical, primitive 

- communal past. 

We will consider the images, taking place in the Azerbaijani epic "Dede Gorgud" 
in Scandinavian mythology - "Elder Edda", in the work of the medieval writer Snorri 

Sturluson "circle of the earth" ("Heimskringla"), as well as in Persian folklore reflected, 

as you know, poetic expression in the "Shahnama" Ferdowsi. 

 
            Keywords 

Scandinavian mythology-  Azerbaijani epic- mythological images 
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Единство цивилизаций и путь к мировой гармонии 

(Шота Руставели. «Витязь в тигровой шкуре») 

 

 

Иринэ Модебадзе 

Института грузинской литературы им. Шота Руставели 
irinamodeb@gmail.com 

 

Написанная в XII в. поэма Шота Руставели «Вепхисткаосани» /«Витязь в 
тигровой шкуре»/на протяжении многих веков продолжает оставаться одним из 

бесценных сокровищ общечеловеческой культуры. Каждое новое поколение 

читателей открывает в ней смыслы, созвучные актуальным вопросам современ-
ности. В рамках проблемы разлома, «столкновения цивилизаций» поэма вполне 

может быть интерпретирована как дошедшие до нас из глубины веков размыш-

ления о несовершенствематериального мира, религиозно-философская основа 

которых заслуживает самого пристального внимания. 
Поэма равно принадлежит как Западной, так и Восточной культурным циви-

лизациям. Еехудожественное пространство охватывает весь культурный мир своей 

эпохи. История нравственного совершенствования героевпоэмы –ключ к 
преобразованию существующей реальности(противоречия→ гармония). Руставели 

глубоко убежден, что достижение гармонии на земле /торжества воли Создателя/ 

возможно лишь после полной победыДобра над Злом (в том числе и в душах 
людей).Сюжет поэмы стремится к абсолютному завершению - конечная победа 

Добра приравнена к идее спасения мира. 

Особого вниманиязаслуживает структура художественного мира поэмы, 

базисные понятия системы ее ценностных ориентаций,их универсальность с пози-
ции мировых религий. Учитывая то влияние, которое оказала поэма на форми-

рование национального сознания иментальности грузинского народа, полагаем, что 

анализ этих компонентов позволяет выделить базовые составляющие культурного 
генома на более ранней стадии развития филогенеза. 

 

 

    Ключевые слова 
        Шота Руставели- «Витязь в тигровой шкуре- столкновение цивилизаций 
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За  что наказали гаммельнцев? (М.Цветаева. Поэма «Крысолов») 

 

 

Хураман Мурсалиева 
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xuraman.mursaliyeva@mail.ru 
 

В художественном произведении, как известно, сосуществуют элементы 

пограничных видов искусства, науки, религии, истории и др. При этом уживаются 
на первый взгляд несовместимые понятия-антагонисты (реальное и фантасти-

ческое, запредельное и обыденное, бытие и быт…). Одни и те же темы, проблемы 

становятся объектом внимания писателей различных эпох, народов и культур. 
Существует огромное количество  повторяющихся сюжетов. Некоторые из них 

витали в воздухе и чуть ли не одновременно осенили разных художников на разных 

концах света. А другие имеют конкретный источник, место и дату рождения. Вот 

почему история любви Лейли и Меджуна рассказана в разные эпохи на разных 
языках, в различных вариациях, а порой  и с другими героями. Немало худо-

жественных произведений написано на основе сказок, легенд и мифов. 

В данной работе нами поставлена цель, проследив судьбу старинной 
немецкой легенды  о Крысолове, определить, как  М.Цветаева в поэме «Крысолов»,  

опираясь на фольклорный материал, решает проблему противопоставления 

актуального вечному.  Это произведение М.Цветаевой -«повторяющийся сюжет» 
(ведь к нему неоднократно обращались многие поэты и даже прозаики – Гете, 

Роберт Браунинг, Г.Аполлинер, братья Гримм, Г.Шенгели, И.Бродский и др.) или 

абсолютно новое произведение со старым названием. И, исходя из этого, мы 

делаем попытку ответить на вопросы: что волнует авторов, обратившихся к одному 
и тому же источнику; кто им более ненавистен  – бюргеры или крысы; в чем 

причина появления Крысолова- в нашествии крыс или в полном обездушивании 

общества; за  что наказали гаммельнцев; было ли это наказанием или спасением; 
насколько современен этот несовременный мотив. 

 

Ключевые слова 

гаммельцы-  М.Цветаева- поэма «Крысолов» 
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Türk oğlu və gürcü qızı arasında  olan sevgi : Süjetin prototip variantları 
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Azərbaycan ədəbiyyatında müsəlman türk oğlunun xristian-gürcü qızına aşiq 
olması süjetinə bir neçə dəfə rast gəlinir. Tezisdə məqsəd “Əli və Nino”əsərinin  

müəllifinin bu süjetə müraciət səbəbini araşdırmaq və bu süjetin  prototip variantlnı və 

tarixi köklərini müəyyənləşdirməkdir. Eyni zamanda tarixi əsər  və tarixin  proyeksiyası 
olan bədii əsərlərdə türk –müsəlman oğlanın xristian-gürcü  qızına olan məhəbəti möv-

zusuna islam dindarlarlarının münasibətini göstərməkdir. 

Şərq mədəniyyəti tarixində xristian qızına aşiq olan Şeyx Sənan haqqında rəvayət 
geniş yayılmışdır . Müəyyən qədər yarıgerçək , yarımif olan  bu  rəvayət müxtəlif sə-

nətkarlar  tərəfindən işlənərək məllif məqsədlərinə xidmət etmişdir. Tanışmış Azərbaycan 

şairi H.Cavid “Şeyx Sənan” əsərində gürcü qızına aşiq olaraq öz dinindən əl çəkən sufi 

təriqət başçısının böyük sevgisini vəsf edir. XX əsrin əvvəllərində yazılmış Q.Səidin “Əli 
və Nino” əsərinin süjet xəttində də  iki fərqli dinə və millətə mənsub  olan  olan gənc 

oğlan və qızın bir- birinə sevgisi dayanır Maraqlıdır ki, romanda  eyni zamanda, tarixi 

müəyən qədər proyeksiya edən  bir  rəvayətə də - gürcü prinsesi Tamarla evlənmiş II 
Qiyasəddin Keyxosrovun adı ilə bağlı  oxşar süjetli bir hadisəyə də   müraciət edilir . 

Xristian dininə mənsub gürcü qızı ilə evlənmək istədiyi üçün Əli özünün ən yaxın dostu , 

“din keşikçisi” Seyid Mustafadan məsləhət istəyir.  Dostu Səlcuq sülaləsinin tarixi 
kitabını açaraq ona oxuyur ki,   Qiyasəddin Keyxosrovun gürcü qızına məhəbbəti o qədər 

güclü olmuşdur , sikkələrin üzərində öz şəkli ilə yanaşı, arvadının da şəklini vurmağı əmr 

etmişdir. Seyid Mustafa eyni  gürcü qadınlarını  da Peyğəmbərin dindar möminlərinə vəd 

etdiyi qənimətin bir hissəsi hesab etdiyi üçün  Əliyə xeyir- dua verir. 
 

Açar sözlər 
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Özbək “Goroğlu”sunun ən çox Azərbaycan “Koroğlu”su ilə oxşar cəhətləri nəzərə 

çarpmaqdadır. Məsələn, qısaca olaraq nəzər yetirsək qəhrəman və onun 40 igidi, onun 

qeyri- adi olan atı Qırat, oğulluğa götürdüyü Əvəz, Həsən, Çənlibel qalası və s. Ancaq 
Goroğlu obrazı və onun hərəkətləri, qəhrəmanlıqları bir çox dəyişiliklərə məruz 

qalmışdır. O, fədakar, mərd quldur deyil, sazı yoxdur, oxumur, türkmən və özbəklərin 

bəyidir, alicənab bir nəslin davamçısıdır, ağıllı və qanuni başçıdır. Çəmbil şəhərinin və 
ölkə başçısıdır. Bütün bunlara baxmayaraq o, da Koroğlu obrazı kimi xalqı düşünən, ən 

çox da kasıb və məzlumların tərəfdarıdır. Onun mübarizəsi- sırf xalq mübarizəsidir. Xalq 

həmışə onunladır və onunla həmrəydir. Goroğlu düşmənlə haqq-ədalət namınə mübarızə 

aparır, o, istilaçı kimi deyil, vətən keşiyində duran, onu qoruyan bir qəhrəman kimi çıxış 
edir. Bu da Azərbaycan “Koroğlu” su ilə, qəhrəmanın əsas ideyası ilə oxşarlıq təşkil edir. 

Hər iki qəhrəman hər zaman xalqına arxalanır, xalq da həmışə onların ən çətin anlarında 

ətrafına toplaşır. 
Goroğlu Çəmbilin yenidən qurulması, dəyişdirilməsi haqqında düşünür. Düz olma-

yan yerlərdən yollar çəkdirmiş, bəhrəsiz səhranı suvarmağı əmr etmiş, arxlar çəkdirmiş, 

su anbarları tikdirmişdir. Ac olanları yedizdirmiş, yalınları geyindirmişdir. Beləliklə, 
Çəmbil xalqın arzuladığı bir gözəl məkana çevrilmişdir. Gördüyümüz kimi bu epizod 

tamamilə bizim dastandan fərqlidir. “Koroğlu” da biz Çənlibeli qəhrəmanın sığınacağı 

kimi görürük. “Koroğlu atasını Qoşabulağın yanında dəfn eləyib, o gündən Çənlibeldə 

yurd-yuva saldı.” və ya   “Çox çəkmədi ki, Çənlibel qoçaq oğlanların, igidlərin məskəni 
oldu.” və s. 

Dastanda Goroğlunun qəhrəmanlıq motivləri romantik və nağılvari motivlərlə bir-

ləşməsi müşahidə olunur. Goroğlunun arvadları Azərbaycan versiyasında olduğu kimi 
qaçırdılmış gözəllər xan və bəy qızları deyil, nağıllarda olan pərilərdir. O, pərilərin 

dalınca sehirli, görünməmış şəhərlərə getmək məcburiyyətində olur. Divlər, əjdahalar, 

pəhləvanlarla vuruşur, əllərilə şiri öldürür. Gördüyümüz kimi Goroğlu obrazı bu 

dastanlarda nağıl xüsusiyyəti əldə edir. Bundan başqa o, hətta sehrbazlar kimi öz arzusu 
ilə quş və heyvana, qoca və cavan adama çevrilməyi bacarır. Divlər onun adını eşidəndə 

lərzəyə gəlir, insanlar onun bir baxışından daşa dönür, bir nərəsindən ölümcül vəziyyətə 

düşürlər. 
 

Açar sözlər 
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XX əsr Azərbaycan şeirində rəng simvolikası 

 

Günay Qarayeva 

AMEA Ədəbiyyat İnstitutu  

gunaygarayeva@gmail.com 

Rənglər yaradılışın ilkin çağlarından insanın hiss və yaşantısında, psixoloji 

durumunda, onun ətraf mühitlə əlaqəsində daxili aləminin vizual görüntüsü kimi simvolik 
ünsiyyət vasitəsidir. Hələ qədim zamanlarda ayrı-ayrı qəbilə və tayfaların, icmaların toy, 

bayram, dəfn, matəm və d. mərasimlərlə əlaqədar olaraq insanların öz bədənlərini çeşidli 

rənglərlə boyamaları, ağ, qara, qırmızı, mavi, sarı rənglərin geosimvolikada əhəmiyyətli 

yerlərdən birini tutması və müxtəlif rənglərlə işarələnən dünya səmtlərinin hər tərəfində 
türk xaqanlığının hakimliyi və s. hər bir xalqın çeşidli rənglərdə milli-kultroloji ənənədən 

gələn idrak mexanizminin mövcudluğunu təsbit edir. Bu idrak milli şüurun inkişafının 

müxtəlif tarixi dönəmlərində maddi və mənəvi bağlarını möhkəmlətmiş və nəsildən-nəslə 
informativliyini təmin etmişdir. 

Milli ədəbiyyatımızla yanaşı, ayrı-ayrı xalqların mədəniyyətlərinə diqqət yetirsək, 

rənglərin düzümü və onların funksiyasında konkret bir sistemin mövcud olmadığını 

görərik. Belə ki, yalnız müsbət və yaxud mənfi yönümdən yanaşdığımız müəyyən rəng 
ola bilsin ki, müxtəlif mədəniyyətlərdə tam fərqli, əks mövqedən assosiasiyalar doğursun. 

Bəzən bir mədəniyyətin tərkibində də eyni rəngin kontrastlığına və yaxud müxtəlif 

mədəniyyətlərdə eyni məna daşıyıcısı olan rəngin ziddiyyətli görüntü və anlamına da rast 
gəlmək mümkündür. 

Hər bir cəmiyyət ilk növbədə spesifik düşüncə təzi, baxış spektri ilə fərqlənir, 

səciyyələnir. Bu fərqlilik onu digər cəmiyyətlərdən ayıra və seçə bilir. Rəng zaman keç-
dikcə dar mikro mühitdən çıxaraq makro mühitə, cəmiyyətə istiqamətlənib. Cəmiyyətin 

mahiyyətinin, dövrün ideologiyasının insan psixologiyasında, düşüncədə, fikirdə do-

ğurduğu assosiativlik zamanın ruhunun, xarakterinin təyinedici simvoluna çevrilib. Bu 

özəllik rəngin fərdi düşüncədən ideoloji, fikri, dövrün psixologiyasını səciyyələndirmə 
faktına çevrilməsi imkanı əldə edib. Hər bir zamanın psixoloji ruhunun konkret, seçilmiş 

rəng çalarları mövcuddur. Əgər milli poeziyamızda rənglərin ideya-məzmun xüsusiy-

yətlərinə, hər bir rəngin təsir gücünə diqqət yetirsək, funksiya baxımından rəng 
qavramındakı məzmun çalarları demək olar ki, XX əsr şeirində də olduğu kimi qalır. 

Rəngin məzmun və forması deyil, ideyası dəyişir. Simvol nəzəriyyəsində zaman faktoru 

güclüdür.  Simvolik obrazda, motivdə dinamikliyi, dəyişkənliyi formalaşdıran da bu fak-
tordu. Biz araşdırmamızda XX əsr Azərbaycan şeirində işlək olan qırmızı (al, qızıl), qara, 

yaşıl, sarı, ağ, göy kimi rəng simvollarında milli yaddaşda mövcud rənglərin ənənəvi 

funksiyasını və poziyada təzahürünü, rənglərin ideya – məzmun xüsusiyyətlərinin konkret 

zamanın ictimai – psixoloji durumuna uyğun olaraq dəyişməsini, ideoloji faktorlarla 
əlaqəli olaraq transformasiyasını izləməyə çalışacayıq. 

 

Açar sözlər 
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Враг № 1: восприятие женского образа 

 

Сабина Тарвердиева  

Бакинского  славянского университета 

t.sabina.72@mail.ru 

 

Восприятие женского образа и его трактовка сохраняет актуальность и тем 

самым порождает больше вопросов, чем ответов. Казалось бы, человечество 

сделало огромный скачок развития на разных научных пластах, но вопрос о месте и 
значении женщин в обществе все так же остается открытым. Если рассмотреть 

спектр женского вопроса на примере разных культур, идеологий, религиозных 

воззрений и т.д. можем наблюдать парадоксальную картину – принятие на самых 
высоких уровнях законов о равноправии женщин, в то же самое время  ограничение 

и дискриминация прав. Формы выражения дискриминации, меняется согласно 

исторических, географических, социально-общественных, политических и нрав-

ственно-психологических особенностей, однако отношение не меняется. С точки 
зрения юридических и правовых мы можем наблюдать эволюцию решения 

женского вопроса. Но по своей сути на нравственно-психологическом, социально-

общественном уровне  полемика актуальна и по сей день. С самых древних времен 
восприятие женщины было через призму непонимания. Она Иная- Другая и 

естественно Чужая. Чаще без имени, чья-то дочь, жена, мать, но отнюдь не 

отдельный индивид, не самостоятельная личность. Вот та призма восприятия Жен-
щины. Эту картину мы можем наблюдать на многих древних документах, трактатах 

и законах. 

В предложенной работе попытаемся найти причину столь устойчивой 

установки на фоне генетической, исторической и ментальной памяти. 
 

Ключевые слова 
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Ашугская поэзия в русле грузинской литературы 

Зоя Цхадая,  

Института грузинской литературы им. Шота Руставели  

z.tskhadaia@yahoo.com 

Тамар Цицишвили 
Института грузинской литературы им. Шота Руставели  

t.tsitsishvili@yahoo.com 

 
В Тбилиси, который был центром сближения культур и местом диалога 

различных национальностей региона, в XVIII – XIX вв. интенсивно развилась 

ашугская поэзия: мухамбази, теджниси, тахалуси, хазали и баият. Здесь жили и 
творили Алаверда, Мирзаджана, Сазандар Баши Георгий, Дабгишвили, Булбула, 

Гашим, Яков Степанов, Сатара, Джапара, Саятнова, Давид Гивишвили, Хазира, 

Бечара, Мачабели, Иетим Гурджи, Скандарова. Ашугские тексты создавались на 

разных языках. «Садоводы персидских цветов» - так именовал их известный 
грузинский поэт Иосиф Гришашвили, автор книги «Литературная богема старого 

Тбилиси». 

Тбилисские ашуги никогда не теряли свою индивидуальность, но, соблюдая 
традиции предков, были толерантны ко всем религиям и национальностям. 

Устраивались ашуго-песенные дни, где «праздновал стих» (празднества стиха) и 

царило единство духа любви и взамопонимания. 
Десятилетия спустя к мухамбази обращаются классики грузинской лите-

ратуры - Григол Орбелиани, Акакий Церетели, Иосиф Гришашвили. Ашугская 

поэзия никогда не считалась магистральной линией грузинской поэзии, но она была 

ее составной частью. 
Ашугская поэзия XVIII-начала XIX вв. и ее влияние на грузинскую поэзию 

полностью не исследована. Данная работа является первой попыткой системного 

изучения этого вопроса. 
 

Ключевые слова 

Тбилиси- ашугская поэзия- толерантность- мухамбази. 
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Художественное воплощение философской антиномии истины и красоты в 

романах Л. Толстого и Достоевского 

 

Кямаля Умудова 

Бакинский славянский университет 

Umudova_kyamalya@mail.ru 
 

 

Проза Л.Толстого и Достоевского носит философский характер. Как из-
вестно, важным конструктивным принципом философской прозы является наличие 

в произведениях персонажей или сюжетных линий, выражающих различные 

концепции. Романы «Анна  Каренина» и «Идиот» рождены в размышлениях о 
красоте и истине. Вопрос о соотношении физической и духовной истины писатели 

рассматривали как важнейшую философскую антиномию, на которой построена 

концепция романов «Идиот» и «Анна Каренина». Оба писателя выражали свои 

мысли в письмах, написанных в период вынашивания замысла будущих романов 
(см. об этом письмо Л.Н. Толстого Н.Н. Страхову от 11 мая 1873 года и письмо Ф. 

М. Достоевского С. А. Ивановой от 1 января 1868 года). 

В нашем докладе мы рассмотрим, какое художественное решение находят 
писатели для ответа на столь важные для них вопросы. Нас интересует вопрос о 

том, как в сложной конструкции романов выражается духовный опыт героев, как 

проявляется авторская интенция в создании романа как целостной идейно-
эстетической картины мира. 

Пользуясь методом стилевого анализа романной поэтики, ориентированной 

на персоналистичность Достоевского и на антиперсонализм Толстого, мы пытаемся  

показать важность  в  их творчестве  поисков истины, нравственных основ жизни.  
Композиционная стройность каждого из указанных романов достигается не путем 

формальных связей между событиями и однолинейной взаимообусловленностью 

действий, направляемых авторской волей. Через столкновение различных сознаний 
и типов поведения писатели  создают особое смысловое поле понятия красоты и 

истины,  выступающее в конечном итоге, как понятие искомое – у Толстого, 

утвержденное в духовной эволюции образа Левина, и как воплощенный  идеал 

«христоподобного образа» в лице одного героя, призванного духовно преобразить  
всех других.  В обоих случаях мы имеем дело с особым синтезом философского и 

художественного начала. 

 
Ключевые слова 
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Ədəbiyyatda təkrarlar və “Deja-vu” effekti 

 

Maral Yaqubova 

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu 

yaqubova.maral@mail.ru 
 

Qeyri-adi fenomen olan deja-vunun nədən və necə meydana gəlməsi haqqında bir 

sıra psixoloji nəzəriyyələr mövcuddur. Ilk dəfə fransız psixoloqu Emil Buarak (1851–
1917) tərəfindən işlədilən terminin müxtəlif tipləri mövcuddur: déjà vu (artıq görülmüş) 

déjà entendu (artıq eşidilmiş), déjà lu (artıq oxunmuş), déjà eprouvé (artıq yoxlanılmış, 

təcrübədən keçirilmiş) və s. Z.Freyd və ardıcıllarına görə deja-vu şüur altı fantaziya ilə 
bağlıdır, eyni zamanda o baş verən zaman gerçəklik derealizasiya olunur. Deja-vunun bə-

dii mətnlə bağlılığı iki planda ortaya çıxır: 1) personaj vasitəsilə, adi insan və onun psixi 

durumunun ifadəsi kimi; retrospektiv sıçrayışlar şəklində, 2) Mətnin struktur-semiotik 
qatında görüntüsü olmayan, deyimə, sözə, işarəyə bürünməyən, lakin mətnə girişi və 

mətndən çıxışı tənzimedici, xatırlamaq vəzifəsinin daşıyıcısı – açıq retrospektiv infor-

masiya (keçmişə bağlı informasiya) şəklində; Birinci plan, deja-vunun sırf psixi yaşantı 

kimi personaj və onun strukturu ilə bağlantılı şəkildə retrospektivlik ifadə etməsi, per-
sonaj insan bərabərliyində öz aydın izahını tapır. Açıq retrospektiv informasiya müəyyən 

dərəcədə müəlliflə əlaqədar olsa, bunun izahı ən çox oxucu vasitəsilə açılır. Əksərən 

modernist və postmodernist mətnlərin oxunuşunda mətnlə oxucu arasındakı qarşılıqlı 
informasiya mübadiləsində ortaya çıxır. Modernizm, hər şeyin bitdiyini təsdiq edir, hər 

şeyi bitirdiyinə görə keçmişi bağışlaya bilmir və onunla hesablaşmağa çalışır. Modernist 

mətndə olub-bitmiş olanlarla, yeni olmaq, təkrarlanmamaq, təkcə olmaq, fərdiləşmək 

istəklərinin realizəsi şəkilləri arasındakı münasibətdə oxucu bunu artıq görmüşəm demək-
də çətinlik çəkir. Modernizmin “öz barmaq izlərimiz qədər bənzərsiz və fərqli” üslub 

innovasiyalarının və üslub ideologiyasının çökməsindən etibarən, F.Ceymsonun təbirincə, 

mədəniyyət istehsalçılarının müraciət edə biləcəkləri yeganə yer 'keçmişdir: ölü 
üslubların təqlidi, artıq bütün dünyanı əhatə edən mədəniyyətin xəyali muzeyində 

yığılmış bütün  maska və səslər vasitəsilə danışmaqdır. Modernist qeyri-təvözəkarcasına 

ortaya iddia qoyur: keçmiş nə qədər hər şeyi tükətsə də mən orijinalam, təkrarsızam, fərq-
liyəm. Ondan fərqli olaraq postmodernizmin keçmişə münasibəti sərt deyildir. Post-

modernist fəlsəfədə “tarix”in  ənənəvi konsepti “posttarix” anlayışı ilə əvəzlənir. Posttarix 

pessimistdir, passivdir, çünki bu zaman bəşərin inkişafı son mərhələsinə çatır, bütün 

mövcud imkanlar bir-birini neytrallaşdırır, etinasızlığın, laqeydliyin baş alıb getdiyi 
sivilaziya, J.Bodriyara görə “maşın qiqanta” çevrilərək, bütün fərqlilikləri “homogenləş-

dirir.” Fərqlilik qeyri fərqliliklərlə əvəz olunur, hər şey “past perfect”dir,. Postmodernin 

isə bu şəraitdə  yeganə çıxış yolu deyilənlər, olub-bitmişlər haqqında yenidən 
danışmaqdır, yəni sadəcə olaraq, “incəsənət haqqında incəsənət”, “ədəbiyyat haqqında 

ədəbiyyat yaratmaqdır”, keşmişi istər-istəməz təsdiq etməklə modernizm ilə öz arasında 

sədd qoymaqdır. Hər şey Deja-vudursa, deməli, bununla barışmaq lazımdır. Postmoder-
nizm üçün hər şey baş verib və bundan əlavə modernizm baş vermişlər haqqında danış-

mağın bütün yollarını sınaqdan keçirib. Bu məqamda postmodernizm ortaya sual qoyur. 

Olmuş, baş vermiş haqqında o necə danışsın?. O olmuşları təkcə dağıtmır, onu yenidən 

qurur. Bütün dekonstruksiyalar qanunauyğun olaraq  “deja-vu” ları aktivləşdirir. 
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PANEL 2 
ALPHABET AND SOUNDS AS SAMPLE OF CULTURAL PROTOTYPE AND 

RECYCLING CULTURES 
 

ƏLIFBA VƏ SƏS MƏDƏNIYYƏT PROTOTIPI KIMI 

_____________________________________________________ 

К вопросу об истоах  правил современной социальной и культурной 

антропологии и когнитивной социологии 

 

Рахиля Гейбуллаева 
Bakı Slavyan Universiteti  

rahilya_g@hotmail.com 

 

Одним из источников для понимания культуры народов являются лите-

ратурные монументы – художественные произведения. Каким правилам нужно 

следовать - на первый взгляд, это вопрос культурной и социальной антропологии , 

который можно вчленить через литературный текст.  На примере художественных 
текстов можно обнаружить поведенческие модели народа, которым он следует. 

Как правила и  модели поведения того или общества соотносятся с прошлым 

народа;  можно ли в этом случае говорить о литературном дарвинизме и натураль-
ной селекции относительно культурной памяти? Как соотносятся социальная этика 

и геном современных наций? В какой степени духовное и культурное наследие 

проходит естественный отбор и двойное унаследование (биологическое и культуры 

памяти)?Насколько оно совместима с теорией литературного дарвинизма на 
примере литературного наследия несколько веков назад? 

Средневековые тексты в этом плане можно анализироавть с точки зрения 

истоков  правил современной социальной и культурной антропологии и когнитив-
ной социологии. Какими были социальные и культурные модели  или поведен-

ческие модели современных народов в эпоху средневековья? Например,  как 

проецированы на современность покрытие головы,позиция женщины в обществе, 
совершать намаз или пить вино и по сей день, и соблюдались ли они несколько 

столетий назад,  и если да, то как ? 

 

Ключевые слова 

социальная и культурная антропология и когнитивная социология- поведенческие 

модели- эпоха средневековья 
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Phonetic Peculiarities of the Language of R. Baghdadi’s “Divan” 

 

Aygul Hajiyeva 

AMEA Dilçilik İnstitutu 

aygul.hajiyeva@gmail.com 

 

The phonetics of any language possesses a dynamic system; on the one hand, this 

dynamism forms an important part of the evolution of the language, on the other hand, 

being the lowest level in the hierarchical system of the language the phonetic system of 
the language, it forms an important act of markedness of speech in the process of speech . 

So that, if a part of this dynamism is connected with the historical development, the other 

part is connected with the function of the language. The development of the phonetic 
system in historical aspect is a phenomenon observed in the world languages in the 

context of the birth of new sounds and there are lots of studies on it in the aspect of 

language families. Therefore the study of the phonetics of concrete languages of certain 

historical periods discovers neat facts in this field. Particularly, after the formation of 
national languages the sound composition or system of the language is protected and 

continued, by comparing it with those of different periods it is possible to create the 

historical phonetics of the language of a definite period. 
From this point of view  this paper deals  with some phonetic peculiarities of the 

poems in the divan (anthology of poems) of Rouhi Baghdadi. 

 

Keywords 

Rouhi Baghdadi- historical phonetics- the birth of new sounds 
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Adların yaranmasında mifoloji qavrayışların rolu 

 Tahir Nəsib 
AMEA Folklor İnstitutu 

tahire.mammed@yahoo.com 

 

Adların şəkilləşməsi daha çox tarixi hadisələr, coğrafi əlamətlər, etnik mənşə, 
nüfuzlu şəxslərin, dünyəvi dinlərin müqəddəslərinin varlığı və s. amillərdən təsirlənir. 

Məqalədə qeyd olunan səbəblərdən fərqli olaraq, yeni fikir kimi, qədim dünyabaxışlardan 

törəyən mifologiyaya, inanclara aid anlayış-qavrayışların adların yaranmasında xüsusi 
əhəmiyyət daşıması məsələsi müdafiə olunur. Ağacın kökü onuun bütün üzvlərini qida-

landırıb şaxələndirdiyi kimi məlum olan adların yaranmasına təkan verən ilk başlanğıc 

mifoloji anlayışlardı. 
İrəli sürülən fikrə aydınlıq gətirmək üçün qeyd edilməlidir ki, bəhs edilən anlayış-

larda mifoloji şüur dövründə mifologiyaya, inanclara xas dünyabaxışlar nəticəsində 

yaranmış tanrı, qoruyucu və ya zərərverici ruhları, mifoloji varlıqları, surətləri və s. 

adlandıran leksik cəhətdən kök həcmində ifadələr nəzərdə tutulur. Həmin kök-anlayış-
ların necə yaranması məsələsi başqa bir dərin, geniş araşdırmanın mövzusudur. Çox yəqin 

ki, dilin yaranmasından əvvəlki qədim dövrdə insanların təbiətlə münasibətlərində hiss, 

həyacanlarını bildirmələri ilə əlaqəlidir. İki, üç səs birliyindən yaranan həmin sözlərdə 
əsasən təbiət, göy varlıqları, əcdad ruhu adlandırılırdı. Misal üçün, tanrı qavrayışı qədim 

təsəvvürə görə uca, hündür, əlçatmaz, dərk edilməz yerdə qəbul olunduğuna görə müqəd-

dəs dağ inancından ta, göyün günəş-işıq başlanğıcından an, kişi-yaradıcı baxışdan-
 ar köklərinin birliyi nəticəsində tədricən şəkilləşmişdir. Qədim ural-altaylar, çinlilər, 

şumerlər günəşi, onun işıq şüalarını bütün varlıqların yaradıcısı kimi qəbul edib anad-

landırırdılar. Sonrkı dövrdə ural-altaylarda an-günəş qavrayışı  kan, kon, ken, kun şəkli 

alır. Bu cəhətdən şumerlərin günəşi utu, ut, türklərin mahiyyətcə oxşar varlıq olan 
atəşi od adlandırmaları da təsadüfi sayılmamalıdır. Tanrı qavrayışının tenqri şəkli 

yenə ta, an, qri( ku-ir, törəyiş əfsanəsinə görə qu quşuna çevrilmiş əcdad ruhu) kimi ilk 

əsaslardan törəmişdir. İzah edilən qədim mifoloji baxışa aid inkişaf ardıcıllığı türk adının 
yaranmasında da özünü göstərir. Türk-tu(müqəddəs dağ), ur(ar, er, ir-kişi), uk(ak, ok-

işıq), işıq ruhlu, ağ üzlü dağ kişilər. Bu cür ardıcıllıqla, mifologiyaya, inanclara aid kök 

anlayış-qavrayışları seçib aydınlaşdırmaqla hər növ adların mənşəyini, yaranmasına təsir 

etmiş əsasları müəyyənləşdirmək olar. 
Mifoloji şüur dövrünün son mərhələsində ictimai həyatla, qədim inancların bir-

birindən ayrılmaz inkişaf etməsinin davamı nəticəsində anlayış-qavrayışlar daha bitkin 

hala düşür, şəkilcə, mənaca dəyişilərək genişlənir. Bakı, Beyləqan, Balakən, Babək, 
Gədəbəy və s. adların təməlində ural-altayların mifologiyasına, inanclarına aid bek, 

boyla, buqu, baqa və bu kimi anlayış-qavrayışlar dayanır. 

Bu problem məqalədə aşağıdakı istiqamətlər üzrə araşdırmaya cəlb olunur: 
a) Ural-altaylarda ad qoyma mərasimi və keçdiyi mərhələlər 

b) Bek, boyla, baqa, buqu qoruyucu ruh anlayışlarının ictimai- mədəni həyatda 

yeri. 

Açar sözlər 

 ad- mifoloji qavrayı- ural-altay-buqu-Bakı 
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PANEL 3 
MİFLƏR VƏ ONLARIN MÜMKÜN PROTOTİP VARİANTLARI 

 

MYTHS AND THEIR PROTOTYPES 

_____________________________________________________ 

MİF VƏ MİFOLOJİ TƏFƏKKÜRƏ QAYIDIŞ 

(“Kölgə” və “yol” arxetipi əsasında) 

 

Aytac Abbasova 

AMEA Folklor İnstitutu 
folklorgirl@mail.ru 

 

Müasir ədəbiyyatda (xüsusən 1960-1980-ci illərdə) mif və mifoloji təfəkkürə 

qayıdış prosesi mövcuddur ki, bu prosesdəhəyatı ancaq müsbət, işıqlı göstərmək və 
tərənnüm etmək mövqeyi zəifləyir, bədii fikirdə analitik ruh, həqiqət hissi və psixoloji 

üslub mifoloji təfəkkürə-arxetiplərə yenidən müraciətlə qüvvətlənir. Bu mifin özünüqo-

rumaq, canlı və daima yenilənə bilən təbiəti ilə bağlıdır. Bədii mətində də mifoloji obraz 
və motivlər əsərin əsas və alt qatıdır. Mövzu və ideyanın bu alt qatlardakı ornamentallığın 

hesabına güclənməsi bədii mətnin mövcud ideologiyalardan daha çox bəşəri xüsusiyyəti 

ilə seçilməsinə şərait yaradır. 

Arxetip anlayışları içərisində insanı daim izləyən ona xoşbəxtlik və ya bədbəxtlik 
gətirən “kölgə” arxetipi vardır. Kölgə vasitəsilə insan keçmişini, bəsit istəklərini və 

təcavüzkar meyllərini qoruyub saxlayır. Kölgə fasiləsiz olaraq insan psixikasını zəbt edib 

ona hakim kəsilməyə can atır. Araşdırmada Elçin Əfəndiyevin “Bir görüşün tarixcəsi” 
(1977) adlı hekayəsində Humay quşundan və onun kölgəsindən bəhs edilir. 

Arxetiplər arasında “yol” motivi də dünya mifologiyasında güclü arxetiplərdəndir. 

Bura yola düşmək (səyahətə çıxmaq) bir məkanın sərhədlərindən çıxmaq, başqa (və ya 
yad) məkanın sərhədindən içəri girmək, yolu azmaq, kəsə yolu tapmaq, təhlükələrə düçar 

olmaq, tanış olmayan aləmə düşmək, qəribə hadisələrlə rastlaşmaq, gecəyə düşmək, 

başlanğıc və son nöqtə, gözləmək, keçib getmək və ya keçib gedəndə tamaşa etmək və s. 

kimi simvollar daxildir.Araşdırmada İlyas Əfəndiyevin 1960-1970-ci illərə təsadüf edən 
əsərləri içərisində “Tufandan sonra” (1972) adlı hekayəsində yol motivindən bəhs edilir. 

Mifə, folklora qayıdış təkcə Azərbaycan ədəbiyyatına aid olan təzahür deyildir: 

mifologiyaya, folklora müraciət  XX əsr dünya mədəniyyətinin xarakterik xüsusiyyətinə 
çevrilmişdi. Nəticə olaraq qeyd edək ki, arxetiplər yaradıcılığın təməlində dayanaraq 

müxtəlif inkişaf dövrləri arasındakı əlaqəni və insanlar arasındakı qarşılıqlı anlaşmanı 

mümkün edirlər.   Məqalə arxetiplərin informasiya daşıyıcısı və qoruyucusu kimi bəddi 
mətndə hansı rola  malik olmasəna həsr olunub. 

 

Açar sözlər 
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“Koroğlu” dastanında at obrazları və dünya ədəbiyyatında analoqları 

 

Məlakə Elyasova 

Bakı Slavyan Universiteti 

 melake_elyasova@mail.ru 

 

Xalqların əksəriyətində olduğu kimi, Azərbaycan ədəbiyyatında və mədəniyyətində 

də ata çox önəm verilib. XX əsrin əvvəllərində də bir sıra bədii əsərlərində də (“Dəli 

Kür”) ata yüksək qiymət verildiyini müşahidə edirik. Məişətimizdə də atla bağlı işlənən 
ifadələr (at muraddır) bir növ atın müqəddəsliyinə işarədir. Tezisimizdə ata verilən dəyə-

rin səbəblərini, köklərini qədim miflərimizdə, dastanlarımızda  araşdırmağa çalışacağıq. 

Bir çox xalqların mifologiyasında at obrazına xüsusi yer verilmişdir. Yunan mi-
fologiyasında əksini tapan at obrazları da qeyri- adi özəlliklərə sahibdirlər- danışabilən və 

inanılmaz dərəcədə sürətli qaça bilən (Areion), qanadlı (Pegasos), fərqli biçimə sahib  

Centaurlar (At-adam)dır.  Yunan mifologiyasında əksini tapan qanadlı at obrazı dastan-

larımızda da yer almışdır. “Koroğlu” dastanında qanadlı at- Qırat obrazı vardır. 
Dastanlardakı at obrazları qeyri- adi özəlliklərə sahibdirlər. “Koroğlu” dastanında 

Koroğlunun Qıratı da bu at obrazlarındandır.  Qırat  Koroğlunun  dostu, sirdaşı və varlıq 

səbəbidir. Koroğlunun Qıratı insan kimi ağıllı və anlayışlıdır. Bağdatda Koroğlu igidləri 
ilə əsir edilincə Qırat kimsə onu bəyənib almasın deyə özünü kor və şikəst rolunda 

aparır. Bununla yanaşı Koroğlu ölüncə Qırat bir insan kimi qırx gün sahibi üçün yas 

saxlayır. Atından uzaq qalmış qəhrəman gücünü- qüvvətini və cəsarətini itirər, sıradan bir 
insan halına düşər. Keçəl Həmzə Qıratı qaçırdıqdan sonar Koroğlu bütün gücünü və 

məharətini itirir, nə zaman ki Qıratı təkrar geri qazanır və o zaman qolu qanadı açılır və  

yenilməz gücə sahib olur. 

Dastan qəhrəmanlarının hər birinin ən yaxın dostu olan atların oxşar cəhətləri 
vardır. İslamda Burak, yunanlılarda “Pegasos”, Ruslarda “Konek Qorbunok”, Azərbay-

canda Koroğlunun “Qırat”ı və Alpamışın "Bayşubar"ı quş kimi uçma özəlliyinə 

sahibdirlər. 
Bu araşdırma  həmin özəlliklər üzərində qurulur. 

 

Açar sözlər 
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Neosufizm: anlayışların müasirliyi və retrospektivliyi 

 
Tahirə Məmməd 

AMEA Ədəbiyyat İnstitutu 

tahire.mammed@yahoo.com 

 
Qeyd: Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 

maliyyə yardımı ilə yerinə yetirilmişdir. Qrant № EİF-2013-9 (15)-46/35/5) 

 

XIX əsrin sonu, XX əsrin başlanğıcı dünyada bir çox mədəni hadisələrin və 
nəzəriyyələrin neo təzahürü dövrüdür – neoklassizm, neohumanizm, neoromantizm, 

neokantçılıq, neofreydizm,  neomarksizm,  neotomizm, neomifologiya və s. 

Neo baxışın əsasında məşhur təlim və nəzəriyyələrin, dünyagörüşlərinin yenidən 

dəyərləndirilməsi və təshihi məsələsi dayanır. 
Bəzi  təlimlərin neo şəkildə XX əsrin başlanğıcında gerçəkləşməsinə baxmayaraq 

onun nəzəriyyəsi və parametrləri  zamanında müəyyənləşdirilməmişdir. Yəni, təlim 

nəzəriyyə kimi yox, bədii yaradıcılıqda ifadə olunan konsepsiya kimi meydana çıxmışdır, 
siyasi yox, mədəni təzahürünü formalaşdırmışdır. Özündən əvvəlkindən həm sənət, həm 

də dünyagörüşü sistemi kimi bəhrələnmişdir. 

Azərbaycanda XX əsrin əvvəllərində romantizm ədəbi cərəyanının təmsilçilərinin, 
xüsusən də H.Cavidin yaradıcılığı ilə sufizmin ədəbiyyatda təzahürünün transformasiya 

edilmiş, yeniliklər zəminində formalaşmış təzə modeli  meydana çıxdı. Bu, orta əsrlərin 

sufizmi deyil. Yeni dövrdə  fərdin, şəxsiyyətin, millətin və insanlığın haqqı və hüququ 

haqqında “gözəllik, sevgi, məhəbbət” ənənənəsinin yeni interpretasiyası  əsasında qurul-
muş təzə təlim və poetik dilin yeni oxunuşudur;    neosufizmdir. 

Əslində, Şərq incəsənətinə daxil olan istənilən qərb ədəbi cərəyanı Şərq mifopoe-

tikası və sufizm elementləri ilə şərqləşmişdir.   Azərbaycan romantizmi, Azərbaycan ma-
gik realizmi, Azərbaycan postmodernizmi məhz bu iki qaynaqdan gələn ənənəyə görə öz 

tipini formalaşdırmışdır. Eyni zamanda, sufizm çox zəngin xəzinə olduğu üçün dünyaya 

da öz töhfəsini vermiş və   poetikasına görə Qərbdə, dünya ədbiyyatında yaradıcılığı 

neosufizm kimi qiymətləndirilə biləcək  yazıçılar meydana gəlmişdir (Paulo Koelo kimi). 
Bundan əlavə, müasir estetik düşüncənin modelləşməsində önəmli yeri olan Deridanın 

Qərb alimləri tərəfindən İbni-Ərəbi ilə müqayisəyə cəlb olunması, sürrealizmdə, ekzi-

stensializmdə, postmodernizmdə sufizm element və motivlərinin, süjetinin, strukturunun 
təsiri probleminin gündəmə gətirilməsi  neomifologiya termini kimi neosufizm terminin 

də ədəbiyyat və sənət nəzəriyyəsində hüquqi yerinin tapılmasına yol açır. 

Bu tədqiqatda neosufizm neomifologiya ilə paralelləşdirilərək əsasən poetika 
hadisəsi kimi öyrənilir və Azərbaycan ədəbiyyatında təzahür formaları araşdırılır, eyni 

zamanda sufizmin qeyri-ənənəvi olduğu Qərb ədəbiyyatına nüfuzu məsələsinə diqqət 

yönəldilir. 

 
Açar sözlər 
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Təkrarlanan mədəniyyətlərdə dəfn mərasimi 

 

İlahiyyə Məmmədova  

Bakı Slavyan Universiteti 

azerb.lit.bsu@hotmail.ru 

 
Tarix boyu ölümün insanlar tərəfindən dərki və ölümdən sonra görülən işlərlə bağlı 

önəmli araşdırmalar olmuşdur. Araşdırmalar zamanı maraqlı faktlardan biri də (həm 

miflərdən, həm yazılı qaynaqlardan) dəfn mərasimləri zamanı olan müxtəlif rituallar bəzi 
xalqlarda, sivilizasiyalarda bənzərliklərin olması və bu bənzərliklərin zamanla 

dəyişikliklərə uğraması, bəzilərinin isə eynilə davam etməsi maraqlı məqamlardandır 

(müasir dinlərdə). Müasir dövrdə hələ də gündəmdə olan belə adətlər bizə Azərbaycan 
xalqının kökləri ilə əlaqəli məlumat verir və mədəni silsiləni davam etdirməyə imkan 

yaradır. 

Köklü keçmişə sahib olan antik mədəniyyətlərdə dəfn mərasimi keçmişdən 

günümüzə qədər tarixi, mədəni, siyasi və coğrafi dəyişikliklərə uğrayaraq təkrarlanmışdır. 
Tezisdə qeyd olunan dəfn mərasimi ilə bağlı rituallar maraqlı faktlar əsasında məqalədə 

əksini tapacaq, bunların günümüzə qədər gəlib çatanları və müxtəlif  dinlərdə, 

mədəniyyətlərdə təkrarlanması nəzərdən keçiriləcək: 

• Ölüm, ölüm sonrası yaşam, dəfn, ölünün ardından edilən ibadətlər; 

• Dəfn mərasimində qurban inancı (qansız qurban vermə- aş bişirmə, halva, bişi); 

• Ölüyə edilən təzim (ağı demə, üz cırma və saç yolma; 3, 7, və 40); 

• Ölünün dəfn işləri (gündüz vaxtı dəfn etmə, məzarın yanında ocaq yandırmaq və 
bir qab su qoymaq). 

Müxtəlif mədəniyyətlərdə dəfn mərasimini araşdırmaq üçün antik miflərə (yunan, 

misir, bizans), əfsanələrə, dastanlara (Bilqameş, İliada Odisseya, Dədə Qorqud, 
Mahaparata, Manas), Orxon- Yenisey abidələrinə istinad edilərək, qaynaqlardakı 

məlumatlar dəyərləndiriləcək. 

Burada ayrı- ayrı toplumda, mədəniyyətlərdə dəfn mərasiminin necə baş tutduğu 

təkrarlanan mədəniyyətlərdə etnoloji, sosioloji tərəfdən tematik, vizual araşdırılacaq. 
 

 

Açar sözlər 
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Keçmişdən bugünə: rəvayətlərin yaşayan qəhrəmanları 

(Orxan Pamukun “Qırmızı saçlı qadın” romanı əsasında) 
 

Arzu Məmmədxanlı 

 AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu 

 arzu2572@rambler.ru 
        

          Türk ədəbiyyatının  tanınmış nümayəndəsi Orxan Pamuk özündən əvvəl yazılmış 

mətnlərin dünyasına səyahət etməyi sevən bir yazıçıdır. O, daha öncə qələmə aldığı “Qara 
kitab” (“Məsnəvi”, “Hüsnü-Eşq”, “Məntiqüt-qeyr, “Minbir gecə nağılları”), “Yeni həyat” 

(Dantenin “İlahi komediya”, Rilkenin “Duino elegiyaları”), “Mənim adım qırmızı” 

(Quran ayələri, “Yusif və Züleyxa”, Nizaminin “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”) 

romanlarında  “zaman içində zaman”, “hekayə içində hekayə” üslubundan geniş fayda-
lanmışdır. Yazıçı bədii təxəyyülün, xəyal gücünün sərhədsiz imkanları hesabına bu mətn-

lərin yeni versiyasını yaradarkən zaman və şəxsiyyət məsələsinə də ciddi yanaşmışdır.  

       Orxan Pamuk 2016-cı ildə nəşr etdirdiyi nağılvari və arxaik xüsusiyyətlər daşıyan 
“Qırmızı saçlı qadın” romanını Sofoklun “Çar Edip” faciəsi və Firdovsinin “Şahnamə” 

poemasının “Rüstəm və Söhrab” dastanının motivləri əsasında yazaraq hekayəsini müasir 

dövrümüzə uyğunlaşdırmışdır. Hər iki əsərdə yer alan ata-oğul münasibətlərinin ibrə-
tamiz məqamları romandakı Cem və Ənvər obrazlarının timsalında öz təzahürünü tap-

mışdır. Şərqin və Qərbin qovşağında yerləşən Türkiyənin özü kimi,  romanın qəhrə-

manları  da nə Sofokl qədər qərbli, nə də Firdovsi qədər şərqlidir.   

 
     Açar sözlər 
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The mystery of the sacrifice ritual 

 

Rafik Novruzov 

Baku Slavic University 

rafik_novruzov@mail.ru 

 
Modern man perceives the idea of sacrifice as a sign of a wild past, as a 

superstitious ritual. But an appeal to the ancient cultures reveals interesting information 

about the depth and sacredness of this ritual, which has been known in many civilizations, 
although each of them differently understood its essence and meaning. Suffice it to recall 

a well-known biblical story of Abraham's sacrifice, which is confirm the fidelity of 

serving the God was given to sacrifice instead of his son Isaac. By the way, this story is 
repeated in the Qur'an. A little earlier on the pages of the Bible (Genesis 4). Cain brings a 

part of the fruit produced by the labor invested in sacrifice to God, and Abel - sacrifices 

of the firstborn of his flock. Moreover, even in polytheistic religions sacrifice expressed 

offering gifts to the gods in gratitude and loyalty to them. Thus the man of the past, 
following the psychological needs, expressed his respect to the gods, and showed their 

weakness in front of them. But the fact is that even before the emergence of Christianity, 

this ritual has existed in many cultures. 
The purpose of our research is the realization of the ritual sacrifices in various 

religious traditions in the restoration of ancestral knowledge of it that have been lost in 

the course of human evolution. 
 

Keywords 

sacrifice-Cain- rite-Christianity- psychological needs. 
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Mode Chanyu and Oghus-Khan: Hsiung-Nu Prototype 

in Turkish Culture 

Galiev Anuar 

Kazakh National University 

agaliev@hotmail.com 

 
Many turkologists believe that the Hsiung-nu were Turkic people, however 

according to Edwin G. Pulliblenk, they spoke Yenisei language. Such authoritative 

scientists as János Harmatta attributed the Hsiung-nu language to Saka language, and 
G.Dёrfer considered as an unproven any assumptions about language relations. Such a 

range of opinions is caused by the lack of information on the ethnicity of this people who 

played a prominent role in the history. Therefore, in order to address the issue any data 
should be applied or we should try to get more information from the available data. Such 

opportunities provide the methods of semiotics. The text of the Chinese chronicles about 

the founder of the Hsiung-nu Empire - Maodune (Mode) was studied by using this 

method. Translator and commentator of this text N.Ya. Bichurin believed that the history 
of Mode served as a prototype for the mythical ancestor of the Turks Oguz Khan. On the 

basis of semiotic analysis one can reconstruct the traditional world-view of Hsiung-nu as 

a system. The Hsiung-nu society was divided into two parts, and consisted of 24 clans. 
The same structure we can see in many of the Turkic speaking peoples. Thus, it can 

be argued that the world-view of  Hsiung-nu served as the basis for the traditional world-

view of  Turkic speaking peoples. 
 

Keywords 

 Chanyu, Oghus-kha- Hsiung-nu-  prototype- Turkish Culture 
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Мифы как прототипы культур 

 

Афаг Гамбарова 

Азербайджанский университет языков 

xalide21@rambler.ru 

 
XIX век можно охарактеризовать как век синтеза понятий, которые ранее 

разграничивались: наука и религия, лингвистика и психология, миф и реальность, 

диалектический материализм и идеализм. Такой симбиоз несовместимых с точки 
зрения человека 20 века понятий произошел  не спонтанно, а явился закономерным 

результатом развития самопознания. Начиналось все с  мифа, который можно рас-

сматривать как средство передачи информации, зафиксированной человеческим 
опытом.  Еще Геродот пытается выяснить не только то, что означают миф и его 

персонажи, но и  стремится выявить мифологические прототипы, закладывает 

основы сравнительного метода. Античная диалектика дает  базовые формулировки 

от которой в дальнейшем оттолкнется Гегель. 
"Почка исчезает, когда распускается цветок, и можно было бы сказать, что 

она опровергается цветком; точно так же при появлении плода цветок признается 

ложным наличным бытием растения, а в качестве его истины вместо цветка 
выступает плод. Этим формы не только различаются между собой, но и вытесняют 

друг друга как несовместимые. Однако  их текучая природа делает их в то же время 

моментами органического единства, в котором  они не только не противоречат друг 
другу, но один так же необходим, как и другой; и только эта одинаковая 

необходимость и составляет жизнь целого(7,690)"- скажет Гегель. 

Следующий этап объясняющий мифы можно назвать  диалектическим. 

Диалектический материализм Маркса и Энгельса обосновывает основополагающие  
законы естесственного развития общества: это закон единства и борьбы 

противоположностей, представленный в мифологии как извечная оппозиция добра 

и зла, Неба и Земли; закон взаимного перехода количественных  и качественных 
изменений, объясняющий метаморфозу в мифах; и закон отрицания отрицания, 

объясняющий взаимовлияние культур и становление единого этноса на почве 

архаичной культуры. 

Новый  этап становления человеческого самопознания является когнитив-
ным.  "Языковые обобщения будут охватывать все более широкие круги и все 

более соединять языкознание с другими науками: с психологией, с антропологией, 

с социологией, с биологией(4,5) " - предсказал  И.А.Бодуэн дэ Куртене. Идеи Р.Де-
карта, Г.Лейбница, а впоследствии З.Фрейда, К.Юнга,  Леви-Стросса, А.Вежбицкой  

об" алфавите человеческих мыслей" ,"смысловых атомах" , "архетипах" и 

"языковых универсалиях "  станут рассматриваться в когнитивной лингвистике как 
единицы, составляющие структуру мифа  и  человеческого мышления. 

 

Ключевые слова 

миф- прототипы-диалектический материализм-этнос- самопознание. 
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Azərbaycan ədəbiyyatında sehrbazlıq və cadugərliyin kökləri 

 

Elnarə Qaragözova 

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu 

e.garagozova.bsu@gmail.com 

 

Sehrbazlıq, magiya, tilsim, ovsun bəşər tarixinin ən qədim dövrlərində meydana 

gəlmişdir. Buna səbəb kimi çox zaman insanların təbiət hadisələrini başa düşməyərək 

fövqəltəbii qüvvələrlə əlaqələndirməsini göstərirlər. İnsan bu qüvvələrə təsir göstərmək, 
onlardan qorunmaq və ya onların köməyindən istifadə etmək məqsədi ilə müxtəlif ayinlər 

icra etmiş, mərasimlər keçirmişdir. Bunun nəticəsində isə ibtidai ovsunlar, tilsimlər, 

xüsusi gücə malik sehrli əşyalar meydana çıxmışdır. Zaman keçdikcə sehrbazlıq, ca-
dugərlik, magiya ilə məşğul olan şəxslər cəmiyyətdə xüsusi mövqe tutmağa başlamışlar. 

Sehrbazlıq, cadugərlik, magiya, tilsim və bunlarla məşğul olan şəxslər-cadugərlər, 

sehrbazlar, dərvişlər təbii olaraq  bədii ədəbiyyatda da öz əksini tapmışdır. Cəmiyyətdə 

onlara qorxu qarışıq bir hörmət bəslənilmiş, ilahi varlıqlarla əlaqəyə girdikləri üçün 
həmin varlıqların təmsilçisi kimi qəbul olunmuşlar. Təsadüfi deyil ki, sehr, cadu ilə ilk 

vaxtlar din xadimləri, kahinlər məşğul olurdular. Onlar bu ayinlərin keçirilməsi 

qaydalarını sadə xalq kütlələrindən gizlədir və bu bilgidən cəmiyyəti itaətdə saxlamaq 
üçün istifadə edirdilər. Müxtəlif primitiv inanc və kultlar sonradan geniş yayılan 

monoteist dinin - islam dininin təsiri ilə aradan çıxsa da xalq ədəbiyyatında, ovsunlarda, 

yasaqlarda, mifoloji inamlarda varlığını qoruyub saxlamışdır və cadugərlər, sehrbazlar 
xalqın şüuraltında olan bu müqəddəs inanclarından  öz ayinlərində, tilsimlərində istifadə 

edərək  onu  yaşatmışlar. 

Məruzədə Azərbaycan ədəbiyyatında əks olunmuş sehrbazlıq və cadugərlik ritual-

larının kökləri ilə bağlı müxtəlif mülahizələr irəli sürülmüş, bu ritualların genetik kodu 
tədqiq edilmişdir. 

 

Açar sözlər 
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Vahid mənşəli din utopiya deyildir 

 

Günel Qarayeva 

Azərbaycan Dillər Universiteti 

gunel.q@outlook.com 

 

Mədəniyyətin mənşəyinə dair nəzəriyyələrdən bir qisminin iddialarına söykənərək 

əslində dinin kökünün vahid olduğunu söyləmək olar. Müxtəlif xalqlar arasında dostluq, 

qonşuluq, qohumluq, bəzən isə müharibələr, toqquşan mənafelər müxtəlif dini inancların 
qarışmasına və ya ayrılmasına səbəb olmuşdur. 

Qədim Misir inancları ilə müasir təkallahlı dinlər arasında bir çox oxşar ünsürlər 

vardır: uzun müddət yeganə tanrı hesab etdikləri  Günəş tanrısına dualar edilməsi, qur-
banlar kəsilməsi, nəzir verilməsi, axirət dünyasına inam, dünyanın altı gündə yaradılışı, 

tanrının üçlü təzahürü, allahların evləri sayılan məbədlər və onların xidmətçiləri olan 

kahinlərin varlığı, Ranın canlıların yaradıcısı, kimsəsizlərin, əzabkeşlərin müdafiəçisi 

kimi göstərilməsi, əbədi, hər şeyə qadir olması,"Günəşin oğlu" anlayışı, Osiris tərəfindən 
ölülərin mühakiməsi zamanı əməllərinin ölçülməsi, vahid tanrı Ptah və s. 

Tanrıya qarşı Şeytanın varlığı, mələklərə inam, ölülərin ölməzliyi və sonradan 

dirilişləri Zərdüştlüyün Yəhudi və Xristian dinləri üzərində təsirinin əlamətləridir. 
Zərdüştlükdə Ahuramazda hər şeydən üstündür, Cinvat körpüsü anlayışı, Hörmüzün 30-

40 yaşlarında peyğəmbər olması, mağarada ona mələk tərəfindən vəhy gəlməsi, Günəş və 

ya atəşin qiblə olması, gündə beş dəfə namaz qılınması kimi təməl prinsiplər İslam 
dininin müvafiq dini inamları ilə uyğundur. 

Nəzərə alsaq ki, hər bir dində digər bir dinin müəyyən elementləri biruzə verir, o 

zaman vahid mənşəli din düşüncəsi utopiya hesab edilə bilməz. 

 
Açar sözlər 
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Azərbaycan nağıllarında çoban obrazı və onun mənşəyinə dair 
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Çoban obrazı ədəbiyyatda daha çox nəzərə çarpmayan, yardımçı qüvvə qismində 

çıxış edir. Obrazın tarixi insanların heyvan əhliləşdirməyə başladığı dövrə (Daş dövrünün 

Mezolit və daha sonrakı dövrünə) təsadüf edir. Obraz həm də bir növ sakral mahiyyəti ilə 
seçilir. Belə ki, peyğəmbərlərin bir çoxu, ardıcıl olaraq – İshaq, Yusif, Musa və Məhəm-

məd çobanlıq  sənəti ilə məşğul olmuşlar. Bu sənətin peyğəmbərlərə yaradılan ən xırda 

varlıqlara belə mərhəmət hissi aşılaması, onların şüursuz davranışlarına, bütün əzablarına 
qatlanmağı, nəfsinə qalib gəlməyi və səbr etməyi öyrətmək kimi xüsusiyyətləri vardır. 

Çoban nağıllarda tez-tez rastlanan yardımçı qüvvələr qismindədir. Belə ki, 

çobanlar zalımlardan qaçan adama öz paltarlarını verir, ac qarınları doydurur, yol 

göstərir, yeri gəldikdə qəhrəmanla birgə düşmənə qarşı çiyin-çiyinə vuruşur, qardaş 
olurlar. Bu obraz həm də müdrik qoca arxetipinin paradiqmalarından olan dərvişlərə 

yaxındır. Kasıblığı və köhnə geyimi, tapdığı ilə kifayətlənmək, sehirli nağıllardakı kimi 

yol göstərmək xüsusiyyəti dediyimizə bariz nümunədir.  Çobanların çaldığı musiqi aləti-
ney də diqqəti çəkən məqamlardandır. Bu musiqi alətinin sacral mahiyyətini vurğulamaq 

yerinə düşərdi. 

Tezisdə çoban obrazı tədqiqə cəlb olunur və bu obrazın tarixi kökü yürüdülmüş 
fikirlərlə, nağıllardan gətirilmiş nümunələr əsasında aydınlıq gətiriləcəkdir. 

 

Açar sözlər 
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PANEL 4 
LİNQVOMƏDƏNİYYƏTLƏRDƏ  PROTOTİPLƏR 

 

PROTOTYPES IN LINGOCULTURES 

_____________________________________________________ 

Генетическое и функциональное взаимодействие языка и культуры 

 

Адалят Абдиева 

Азербайджанский университет языков 

adelya_abdiyeva@mail.ru 
 

По повод важности этнических корней в жизни людей существует очень 

много различных мнений. Об этом говорят  ученые, в частности философы. По 

мнению Н.А.Бердяева вне национальности, понимаемой как  индивидуальное 
бытие, невозможно существование человечества. Через национальную  индиви-

дуальность каждый отдельный человек входит в человечество.   Утрачивая связь с 

этнолингвокультурой, человек утрачивает возможность черпать то «священное», 
что находится в самой глубине национального опыта, духа и уклада. И.А.Ильин 

говорит о том, что  национальность создается не сознательно, а инстинктивно, УК-

ладом  его бессознательного. Если присмотреться внимательно к тому, как человек 

молится, танцует, поет или проявляет героизм, то можно точно сказать к какой 
нации относиться человек. Причем это проявляется не сознательно, а зависит от 

проявления его  духовного уклада, то есть бессознательно. 

Почему этнические культуры так не похожи и неповторимы? Дело в том, что 
многие элементы культуры не являются по своей сути уникальными. Поэтому они 

чаще всего повторяются во многих культурах. С точки зрения философии, 

уникальность этнокультуры создается той системой организации опыта, которая 
свойственна лишь данной культуре. С точки зрения психологии,  уникальность 

этнокультуры заключается, прежде всего, в  том, что «в основе мировидения и ми-

ровосприятия каждого народа лежит своя система предметных значений и 

социальных стереотипов и когнитивных схем. Поэтому сознание человека всегда 
этнически обусловлено, видения мира одним народом нельзя простым «пере-

кодированием» перевести на язык культуры другого народа». 

Национальное культурное пространство по своей природе это информа-
ционно - эмоциональное поле виртуального и реального существования человека, 

которое является существенным при столкновении человека с другой культурой. 

Представленная работа посвящена анализу национального культурного 
пространства, которое включает в себя имеющиеся представления о феноменах 

культуры у членов лингвокультурного общества. 

 

Ключевые слова 
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Язык как средство выражения особенностей национальной культуры 

 (на материале фразеологичeских единиц азербайджанского  

и польского языков) 

 

Элнара Aбдулгалимова  

Бакинский славянский университет 
elnaraabdul.az@hotmail.com 

 

Как известно, язык является отражением духовного и культурно-истори-
ческого наследия каждого народа. Своеобразие национальных традиций и обычаев, 

связанных с трудовой деятельностью народа, бытом, культурой, историческим 

опытом  наиболее ярко нашло отражение в фразеологии. Несмотря на националь-
ное своеобразие языков, в польском и азербайджанском языках наблюдается группа 

идиоматических выражений, характеризующихся смысловым совпадением фра-

зеологического единства. 

В работе использованы методы сравнительно-сопоставительного анализа, 
описательный метод, метод словарных дефиниций 

Изложение основного материала исследования. Важную роль в историко-

культурном плане играют фразеологизмы, связанные с почитанием Бога: Аllah sǝni 
saxlasın! - Niech cię  ręka boska broni! ; фразеологизмы - пожелания, закрепленные 

определенными ситуациями: Dilin qurusun!-Bodaj ci jęzуk usechł! Особое место 

среди них занимают фразеологические единицы, отражающие культуру взаимоот-
ношений людей :być prawą ręką-sağ əl olmaq,zapaść w  serce-ürəyə düşmək,postawić 

na nogi-ayağa qaldırmaq ,znaleźć wspólny język-dil tapmaq. Не менее важной частью 

культуры являются фразеологизмы, основанные на традиционных представлениях 

о животном мире: bülbül kimi ötmək- śpiewać jak słowik ,być głodnym jak wilk-canavar 
kimi ac olmaq, żyć jak pies z kotem-itlə pişik kimi yaşamaq. Интерес представляют 

также межъязыковыe фразеологическиe кальки, восходящие к мифологическим , 

религиозным и историческим источникам: pięta Achillesa – 
Axilles dabanı, stajnie Augiasza-avgi tövlələri , koń trojański- troya atı, ptasie 

mleko-quş südü . 

Выводы и перспективы дальнейших научных исследований. Изучение 

фразеологии разных народов, в нашем случае азербайджанского и польского, поз-
волило выявить  сходства в восприятии окружающего мира:  менталитете,  религи-

озных представлениях , в  отношении к окружающему миру. Знание особенностей 

национальной культуры необходимо для  правильной речевой коммуникации и 
понимания проблем межкультурного общения. Практическое применение 

результатов исследования возможно при преподавании польского языка студентам 

факультета "Перевода" , при составлении двуязычных словарей, написании учеб-
ных пособий, при переводе художественной литературы . 

 

Ключевые слова 

Язык- культура- фразеологизм- азербайджанский и польский язык 
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Qaraxanlı imperiyası və Y.Balasaqunlunun “Qutadğu bilig” poeması 

 

Zoya Cəbrayılova 

Bakı  Slavyan Universiteti 

zoya-cebrayilova@mail.ru 

 

Türk-İslam mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətləri olan Qaraxanlı türkləri 

müsəlmanlığı heç bir təzyiqə məruz qalmadan qəbul etmişdilər. Çünki türklər hər zaman 

tək Tanrıya inanmışlar. Onların bu inancları, əxlaq və fəzilət anlayışları İslam dininə 
uyğun gəldiyindən, onlar məhz İslama inanmışdılar. İslamın onların inamını yüksək 

səviyyədə tamamlayan böyük bir iman olduğunu yəqinləşdirmişdilər. 

İlk böyük Türk-İslam dövlətini quran qaraxanlılar İslami-türk mədəniyyət, sənət və 
ədəbiyyatının da ilk nümunələrini yaratdılar. Qaraxanlılar dövründə yaranan elmi, ədəbi 

və bədii əsərlər içərisində ən məşhurları Yusif Xas Hacibin “Qutadğu bilig”i, Mahmud 

Kaşğarlının “Divani lüğət –it türk”ü, Əhməd Yüqnəkinin “Ətabətül-həqayiq”i və Xoca 

Əhməd Yasəvinin “Divani–hikmət”idir. Tarixdə mövcud olan bütün imperiyalar kimi, 
Qaraxanlı imperiyası da ardı-arası kəsilməyən əyalətlərarası toqquşmaların, hakimiyyət, 

ən yaxşı udellər və otlaqlar uğrunda gedən mübarizələrin nəticəsində zəifləmiş, gücünü, 

möhkəm birliyini itirərək parçalanmış və məhv olmuşdur. Ancaq buna baxmayaraq, 
qaraxanlıların hakimiyyəti dövründə imperiyanı əhatə edən bütün əyalətlərdə iqtisadi, 

sosial və mədəni sahələrdə müsbət mənada əsaslı irəliləyişlər baş vermişdir. 

O dövrün coğrafiyaşünasları və səyyahları heyranlıqla XI əsr Orta Asiyasını 
“Mömin hökmdarlar bağı” adlandırırdılar. Həqiqətən də, XI əsr Türküstan, həmçinin 

onunla sıx əlaqədə olan İran üçün hədsiz mədəni çiçəklənmə dövrü olmuşdur. Bu 

çiçəklənmə, bu nailiyyətlər bir çox sahələrdə özünü büruzə verirdi. Bir sözlə, o dövr, yəni 

“Qutadğu bilig” əsərinin müəllifi Y.Balasaqunlunun yaşayıb-yaratdığı dövr dahi alimlər, 
ölməz şairlər, gözəl təbiblər və memarlar dövrü olmuşdur. Məsələn, Xorasan vilayəti Tus 

şəhər sakini dahiyanə “Şahnamə” poemasının müəllifi Əbülqasım Firdovsi (935-1020); 

Xarəzm sakini, ensiklopedik alim Əbu Reyhan Biruni (973-1048); Buxara sakini, alim, 
həkim və şair Əbu Əli İbn Sina (980-1037); Nişapur sakini, riyaziyyatçı, astronom, şair-

filosof Ömər Xəyyam (1048-1122)   və b. 

Belə bir mədəni çiçəklənmə və sıçrayış dövründə çoxlarının “köçəri tayfalar” 

adlandırdığı türklər tərəfindən dahiyanə “Qutadğu bilig” əsərinin yazılması olduqca 
əhəmiyyətli idi. Bu əsəri Balasaqun şəhər sakini şair Yusif yazaraq Qaraxanlı hökmdarı 

Tabğac Qara Boğra xana təqdim etmişdir. Hökmdar işə minnətdarlıq əlaməti olaraq ona 

“Ulu Xas Hacib” titulunu vermiş və şair bu adla da məşhur olmuşdur. 
Beləliklə, yaradıcılığında bir neçə ədəbi ənənələri birləşdirərək, türk şifahi xalq 

ədəbiyyatının özülü üzərində möhkəm dayanan Y.Balasaqunlu Orta əsr dünya 

ədəbiyyatının nəhəng əsərləri ilə bir sırada durmağa layiq olan, türkdilli poeziyanın dahi 
abidəsi sayılan monumental epik bir əsər yaratmışdır. 

 

Açar sözlər 

Y.Balasaqunlu- “Qutadğu bilig”- Qaraxanlı imperiyası- türk-islam mədəniyyəti 
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Музыкальная шкатулка – Значение французского слова “marche” 

 
Ирада Дадашова                                                                                                                                               

          Bakı Slavyan Universiteti  

         ira-xanim12@mail.ru 

 
Слово марш происходит от французского “marche”  - буквально «шествие», 

«движение вперед», - музыкальный жанр; сложился в инструментальной музыке в 

связи с необходимостью синхронизации движения большого числа людей. 
Происхождение марша относится к далекому прошлому. Уже в Древней 

Греции различные процессии сопровождались под музыку, в маршевом порядке 

выходил на сцену и уходил с нее хор в древнегреческой традиции. Марши и их 
прообразы существовали и в Древнем Риме, во времена Империи – как музы-

кальное сопровождение триумфальных шествий и  похорон. 

Большое значение на развитие маршевой музыки оказывали общественно-

исторические условия эпохи. Значение марша неизменно возростало в военные 
годы, во время революций,- в такие периоды он становился одним из ведущих 

жанров музыкального искусства. Так, высоко расцвела маршевая музыка  во время 

французской революции, когда возник новый тип Марша, насыщенного револю-
ционной героикой. 

В России марш получил распространение при Петре 1, в начале 18 века. По 

примеру Западной Европы почти каждому полку русской армии был присвоен свой 
марш. Многие полковые и строевые марши вошли в историю под названием своих 

частей, например «Парижский марш 1814 года», под звуки которого русские войска 

вошли в Париж. 

Некоторые виды Маршей обладают своими особенностями. Траурный марш, 
возникает в Европе, исполняется в медленном темпе и характеризуется особым 

тоном мелодики, пишется в минорной  тональности. В остальных видах маршей 

преобладают мажорные тональности. 
Разновидность Марша представляет маршевая песня. Маршевый характер 

имеют многие революционные песни, например Марсельеза, ставшая Гимном 

Франции в 1795 году, Интернационал и многие другие. Одним из знаменитых 

маршей является Османский военный марш янычаров. 
Очень популярный из маршей является «Свадебный марш» Мендельсона. Без 

этой мелодии невозможно представить себе самый счастливый день жизни. Это 

главная музыка свадеб. А исполнена она была впервые 14 октября 1843 года в 
Потсдаме, когда состоялась премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе 

Шекспира. Произведение Шекспира и ранее ставили на сцену. Единственное 

отличие от других премьер было то, что музыку к спектаклю написал 34-летний 
композитор Феликс Мендельсон. 

Нельзя не отметить «Турецкий марш» В.А.Моцарта. В этом произведении 

Моцарт изобразил удары большого турецкого барабана, неизвестного в те  времена 

в Европе. Турецкий  марш был написан в 1783 году, но несмотря на постоянные 
войны между Австрией и Османской Империей, эта музыка была впервые 

исполнена австрийскими музыкантами, полюбилась и приобрела гигантскую 
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популярность. А также в Стамбуле ежегодно проводится фестиваль классической 

музыки имени Моцарта. В некоторых стамбульских школах мелодию «Турецкого 
марша» используют в качестве школьного звонка – считается, что у музыки Мо-

царта есть лечебный эффект, и она помогает предотвращать стресс у детей. 

Кроме того, очень много маршей, носящих торжественный характер, на-

писано к Спортивным играм, Олимпиадам,  различным мероприятиям и концертам. 
В Азербайджане в начале Карабахских событий, композитор Дж.Гулиев 

пишет знаменитую песню-марш “Əskər marşı”, которая поднимала боевой дух 

солдат, вдохновляла на патриотизм весь азербайджанский народ. 
 

Ключевые слова 

музыкальный жанр- боевой дух-общественно-исторические условия 
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Русский язык в Азербайджане: linqva-franca или часть культуры? 

 

Гюней  Магеррамова-Агаева, 

Бакинского славянского университета 

guney_m@mail.ru 

 
Несмотря на то, что русский язык в Азербайджане является вторым (после 

азербайджанского) по значимости языком, после распада СССР его статус в стране 

изменился. В Республике, где в школах и вузах продолжается вестись обучение на 
русском языке, русский язык вошел в ряд иностранных. Это явление привело к 

тому, что целью для желающих изучить русский язык стало его восприятие как 

языка-посредника при общении с представителями ближнего зарубежья, иными 
словами как лингва-франка на постсоветском пространстве. Исключением в этом 

смысле являются места компактного проживания русского населения на терри-

тории страны и, конечно же, Баку. 

Фразу «Он/ она бакинец/ бакинка. Русскоязычный/ русскоязычная» можно 
встретить довольно часто в речи бакинцев. Поскольку понятия «бакинец» и «рус-

скоязычие» для жителей города ассоциируются с понятием «порядочность». У ба-

кинцев эта ассоциация возникла еще в середине ХХ века, когда в Баку на протя-
жении короткого исторического времени в результате интенсивной русификации 

населения сформировалась надэтническая бакинская городская субкультура, 

особыми чертами которой являлись космополитичность и русскоязычие. В Баку 
появился особенный художественно-изысканный стиль жизни, в котором просле-

живалось смешение культур. Тогда же русский язык стал осознаваться частью 

культуры города Баку. После развала СССР ситуация не изменилась: он про-

должает активно бытовать в повседневной жизни жителей Баку, остается важным 
явлением культурной жизни Баку и в начале XXI века. 

Таким образом, русский язык в республике выполняет роль языка-посредни-

ка, тогда как для бакинцев он продолжает оставаться частью их городской 
культуры. 

 

Ключевые слова 

русский язык- лингва-франка- надэтническая бакинская субкультура 
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Dil tipləri və sivilizasiyaların tarixi 

 
 Aynaxanım Qəbləyeva 

Bakı Slavyan Universiteti 

ayna-b@yandex.ru 

 

Dil daşıyıcısının yaratdığı sivilizasiya və ya mədəniyyət ilə dilin tipoloji 

xüsusiyyətləri arasında bir asılılıq varmı? Dil sivilizasiyanı, yaxud əksinə, sivilizasiya dili 

müəyyən edir? Bəlkə bu asılılıq ikitərəflidir? 
Bu suallar XIX əsrdə V. fon Humboldtuvə A. A. Potebnyanı düşündürmüş, XX 

əsrin 20-ci illərində A.F. Losevin “Adın fəlsəfəsi” əsərindəisə öz həllini tapmışdır. 

A.F.Losevkəlmənin qüdrəti və məzmunu barədə yazırdı: “Xalqlar isim və kəlmələrlə 
yaşayır, hər bir canlının özünə məxsus adı vardır və milyonlarla adam, kar və kor insan 

kütləsitək bir kəlmə ilə yerindən qalxaraq öz qurbanının üstünə qələbə çalmaq əzmiilə 

gedir. Dil ictimai məhsul olaraq bizim böyüdüyümüz və düşündüyümüz  bir linqvistik 

sistemdir.Ona görə də biz dilin köməyi olmadan gerçəkliyi tam olaraq dərk edə 
bilmərik...  “dünyamız” bizdən asılı olmayaraq dil normaları zəminində qurulub. Bu və ya 

digər hadisələri öz cəmiyyətimizin dil vərdiş və normalarınin vasitəsi iləgörür, eşidir və 

dərk edirik. Müxtəlif dil qruplarının həyat şəraitindən, ictimai və mədəni mühitdən asılı 
olaraq müxtəlif dil sistemləri ola bilər...bu cürbəcür etiketlər yapışdırilan bir dünya deyil, 

bu başqa-başqa cəmiyyətlərin yaşadığı fərqli dünyalardır”. 

Lakin XX əsrin 30-cu illərində Amerika alimləri E. Sepir və B. Uorf  “dilin nisbilik 
fərziyyəsini” irəli sürürlər.Sepirə görə burada söhbət dilin dərketmə prosesindəki fəal 

rolundan, yaradıcı funksiyasından, gerçəkliyi qavramaya olan təsirindən və bizim dil 

təcrübəmizdən gedir, yəni cəmiyyət tərəfindən müəyyən şəklə salınmış və öz təşəkkülünü 

tapmış dil öz növbəsində həmin cəmiyyətin gerçəkliyi, varlığı anlamaq vasitəsinə çevrilir. 
Ona görə də Sepir üçün dil simvolik sistemdir və bizim həyat təcrübəmizi ehtiva edir. 

Bəlkə dillərin quruluşundakı tipoloji dəyişikliklər real tarixi proseslərin nəticəsidir? 

Alman romanisti Karl Fossler “Dildə ruh və mədəniyyət. Xalq latın dilində təfəkkürün 
yeni formaları”  əsərində roman dillərinin sintetizmi itirməsini belə açıqlayır: bu antik 

mədəniyyətin süqutundan sonra əsrlər boyu sürən mədəniyyət tənəzzülünün nəticəsində 

baş vermişdir. Vulqar latın dili daha rahat, daha aza qane idi, bu latın dilinin ən kasıb 

variantı idi, bunun klassik latın ədəbi dilindən fərqi danışanın dinləyici tərəfindən 
anlaşılması üçün üslubiyyatdan imtina etməsi idi.Ta qədimdən dil xalqın ruhunu və 

xasiyyətini başa düşmək üçün açar hesab edilir. Buna inanır, ümid edirlər, elə buna görə 

də çox vaxt müxtəlif dillərin qrammatikasını və leksikasını öyrənirlər. Fərziyyələr boldur, 
hətta linqvistik terminlər vasitəsilə deyilməsinə baxmayaraq sübut etməkdə çətinlik 

çəkirlər. Deyildiyinə görə, flektiv və sintetik dillər danışanlar üçün, aqqlütinativ və 

analitik dillər isə dinləyicilər üçün daha rahatdır. 
Polşa və Avstraliya dilçisi A. Vejbitska ciddi linqvistik təhlil yolu ilə müxtəlif 

dillərin maraqlı təsvirini yaradaraq həmin xalqların mədəniyyətinə və düşüncə tərzinə 

nüfuz edə biləcəkdünya dilçilik tarixində analoqu olmayan mentadil və etnoqrammatika 

nəzəriyyəsi üzərində işləyir. N.B. Meçkovskayanın sözlərinə görəA.Vejbitska yazır: 
“Yaponların ağrılara dözümlülük və fiziki təhlükələrə (məs., kamikadze, yaxud xarakiridə 

əksini tapan) qarşı məşhur dəyanəti ilə bəzi hazır, mükəmməl qurulmuş yapon sintaktik 
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konstruksiyaları arasında bir əlaqə varmı? Rus kortəbiiliyi, nizamsızlığı və eyni zamanda 

Dostoyevskinin romanlarındakı alın yazısına inanan fatalist rus ruhu ilə rus sintaksisinin 
israfçılığı arasında bir əlaqə varmı? Bəlkə israfçılıq insan düşüncəsinin darlığından, 

taledən asılılığından xəbər verir? İnsan həyatını idarə edən gizli və sirli azğın ehtirasa 

işarə edir? Düşünmək olarmı ki, ingilis sintaksisinin “mənalı”, yəni mənaya söykənmiş 

(originalda – no-nonsense) xüsusiyyəti (qeyri-rasional, subyektiv və impressionist sintak-
tik konstruksiyaların demək olar ki, yoxluğu nəzərdə tutulur) ingilislərin təmkinliliyindən, 

həyata açıq gözlə baxmalarından xəbər verir, bəlkə də onu şərtləndirir?”(4) 

Bu kimi suallar yenə də düşündürür, hər dəfə verilir, ancaq çox zaman hətta şifahi 
danışıqlar zamanı belə təsdiq edilmir. 

 

Açar sözlər 
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PANEL 5 
DÜNYA MODELLƏRİ MİFLƏRDƏ VƏ DİNLƏRDƏ 

WORLD MODELS IN MYTHS AND RELIGIONS 

_____________________________________________________ 

To the issue of reconstruction of Altai peoples’ World Model Prototype  

(Turkic, Mongol, Japanese people).  Semiotic aspect 
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Different nations have developed their original World models and society in the 

process of historical development. To date the World models of the people speaking 
Indo-European and Turkic-Mongolian languages have been already reconstructed. 

Comparison of the World models of Indo-European and Turkic people allows finding out 

that they were built on different principles. 
Researchers possess the data, including the cosmogonic myths and ethnographic 

materials that help to reconstruct the Japanese World model which has been influenced by 

the Indo-European three-functional vertical model; however it is originated in a different 

idea. Moreover, the description of the horizontal world dominates in this idea. Parts of the 
World were described by using color markers. North was indicated in black, the south - 

red, west – white, and east - blue. Some researchers believe that the prototype of this 

world model originates in Chinese culture. However, we find a lot of evidence that this 
model has been carefully designed in the culture of Altai people, including the myth 

concerning the first shaman of Turkic people - Oguz. The earliest mention of this color 

model backs to the Hsiung-nu. Their army had been divided into four parts, and on each 

part of the world they used the horses of different colors. 
We will focus on an unusual way of markings for the Chinese, which suggests a 

possible Altaic prototype of such a horizontal model of space. 
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Xəsis obrazı Azərbaycan folklorunda və M.F.Axundzadə, N.Vəzirov 

Dramaturgiyasında 
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Azərbaycan folkloru zənginliyi, çoxşaxəliliyi baxımından seçilir. Müxtəlif mərasim 

və ayinlərlə bağlı yaranıb, inkişaf edən xalq dramları bütün dövrlərdə geniş tamaşaçı 
marağına səbəb olmuş, illər ötdükcə daha da inkişaf edib mövcud dövrün tələblərinə 

uyğunlaşmışdır.Azərbaycan xalq dramları içərisində “Xəsis” xalq dramı daha geniş 

tamaşaçı auditoriyasına səbəb olmuşdur. 
Xəsis obrazı  “Xəsis”  xalq dramından etibarən inkişaf edib, müxtəlif çalarlar qatı-

laraq yazılı ədəbiyyatın da ən aktual obrazlarından biri olmuşdur.Xalq dramlarından gələn 

bu obraz xüsusilə də dramaturgiya tarixızdə silinməz izlər qoymuşdur.Biz  xəsis obra-

zının daha mükəmməl, dolgun işlənmiş şəklinə M.F.Axundzadənin yaradıcılıq şedevri 
olan “Sərgüzəşti-mərdi-xəsis” (“Hacı Qara”) və N.Vəzirovun “Pul düşkünü Hacı Fərəc” 

pyeslərində bir daha rast gəlirik.Onları dramaturji yaradıcılığa həvəsləndirən, bu möv-

zunu işləməyə vadar edən dövrün və ictimai mühitin tələbi idi.Hər iki sənətkar özü-
nəməxsus şəkildə xəsis, pula həris insan obrazını işləyərək,tipin xəsisliyini daha qabarıq 

lövhələrlə təsvir etmiş, oxucuda bu obraza qarşı ikrah hissi oyatmağa nail olmuş-

lar.Xüsusən də hər iki obrazın adının qarşısında “Hacı” titulunun  olmasına baxmayaraq,  
əməli saleh insan olmamaları, Həcc ziyarətinə yalnız ətrafdakıların gözündən pərdə 

asmaq üçün getdikləri, amma pul, qazanc üçün bütün fəndlərə əl ataraq min cür oyundan 

çıxmaqları hər iki yazıçının başlıca tənqid hədəfinə çevrilmişdir. Komediyalarda real 

həyat həqiqətlərinın, ictimai bəlaların   əks etdirmə yollari məruzədə təhlil olunacaqdır. 
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Теоретическое исследование социо-культурных процессов 
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Любое социальное действие содержит в себе культурные атрибуты. В этом 

смысле американский исследователь К.Кулхон определяя сущность культуру 
отмечает, что «культура состоит из явных и неявных образцов приобретаемого и 

передаваемого символами поведения, составляющего отличительные достижения 

человеческих групп, включая их воплощения и артефакты; существенное ядро 
культуры состоит из традиционных идей, и в особенности их выражения в виде 

ценностей. Систему культуры можно, с одной стороны, считать продуктами дея-

тельности, с другой – элементами, обусловливающими дальнейшие действия». 

Культура – важнейший (хотя и не единственный) фактор социальных из-
менений. Важнейший культурный фактор социальной динамики – это накопление 

знаний . 

Существует несколько источников, формирующих и поддерживающих 
изменения в культуре (социокультурная динамика): 

1. Инновация, как изобретение или выработка новых идей . 

2. Обращение к культурному наследию (сумма всех культурных достижений 
общества, его исторический опыт). 

3. Диффузия, как распространение культуры. 

4. Синтез, при котором возникает культурное явление или модель 

социокультурного устройства. 
Социологи культуры заняты переосмыслением следующих основных вопро-

сов социологии: 1) как определять культуру и её роль и значение с учетом всех её 

современных проявлений; 2) каковы отношения между структурой и культурой; 3) 
каким образом следует проводить систематическое изучение культуры во всех её 

социальных контекстах сегодня, когда представляются устаревшими традиционные 

представления о социальных причинах и следствиях . 

Тематика исследования связана с теоретическим анализом социо-культурных 
процессов. В исследовании были использованы методы анализ и синтез, темати-

ческое исследование.  Главные итоги исследования являются то, что изучение со-

временных социо-культурных процессов требует теоретическое осмысление проб-
лемы. 
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Молокане Азербайджана: культурные корни толерантности 
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В центре нашего внимания находятся молокане Азербайджана, сохранившие 

своеобразный образ жизни и культуру, изучение которых представляет большой 
интерес и дает возможность ознакомиться с уникальными традициями и обычаями 

молокан. Обстоятельства возникновения, особенности исторического развития, 

своеобразие морали, этики и религиозных канонов обусловили наличие в моло-
канстве специфических черт, отразившихся в духовной и материальной сферах 

жизнедеятельности. Этнонациональные и конфессиональные воззрения молокан  – 

это комплекс взаимосвязанных, охватывающих разные сферы жизни представ-

лений, относительное единство и преемственность которых прослеживается на 
всем протяжении XIX–XXI вв. 

Молокане являются частью этнического ландшафта республики и имеют 

огромный опыт добрососедских отношений со многими конфессиямии проживаю-
щими здесь народами. Анализируя современное состояние молоканства и фиксируя 

измененияв жизни общины и в истории этого движения, мы попытаемся рас-

смотреть молоканскую общину как одно из этноконфессиональных сообществ. В 
XVIII-XIX вв. слово «православные» воспринималось синонимом слова «русские», 

и молокане, разорвавшие с православной церковью, осознавали себя особым наро-

дом Божьим.Конфессиональные особенности секты молокан наложили сильный 

отпечаток на их культуру: несмотря на свою русскую основу, она приобрела су-
щественные отличия от культуры русского этноса. Благодаря осознанию своей 

культурной и религиозной особенности, общего исторического прошлого и пози-

тивной этноконфессиональной идентичности молокане консолидировались и 
смогли на протяжении длительного времени существовать и сохранять свою 

уникальную культуру. 
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