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совершенство 
 
Varlıq və yoxluq düşüncəsi, ölüm, öldükdən sonrakı həyatın mövcudluğu 

məsələsi bütün dövrlərin, bütün mütəfəkkirlərin qarşısında dayanan, cavabı 
müşkül ən böyük suallardan olmuşdur. Əsrlər uzunu formalaşmış fəlsəfi 
qənaətlər, ən başlıcası isə dinlər vasitəsilə bildirilən gerçəklər bəşərə yol 
göstərmişdir. Bəzən də hansısa bir qənaət həqiqət qəbul edilərək, bir neçə əsr 
davam edir və əsassız, həqiqətdən məhrum olduğu anlaşılanda isə fikir 
tarixinin arxivinə göndərilir.  

Öldükdən sonra yoxolma qorxusu dünya yaradıldığı gündən bəri insan 
övladının qarşısında duran, barışa, həzm edə bilmədiyi ən böyük problem 
olaraq qalmışdır. Həm Şərq, həm də Qərb mütəfəkkirləri bu barədə düşünmüş, 
ölüm qorxusunu aradan qaldırmaq üçün fərqli nəzəriyyələr, düşüncələr irəli 
sürmüşlər. Kökü qədim hind inanclarına qədər uzanan tənasüx etiqadı də bu 
barədə fikir irəli sürən dini-fəlsəfi düşüncə sistemlərindən biridir. Ruhun 
ölməzliyi anlayışı üzərində qurulan həmin görüşə görə, insanın cəhalətdən xilas 
olub həqiqət və kamilliyə çatması üçün məhdud bir həyat dövrü, yəni bir dəfə 
doğularaq ölmək yetərli deyildir. Öldükdən sonra ruhun dünyaya geri dönərək 
yeni bir vücudda həyatını davam etdirməsi inancı bu dini-fəlsəfi düşüncənin 
əsasını təşkil edir. Bu inanca görə, insan nöqsanlardan xilas olub kamillik 
zirvəsinə çatana qədər ruhu yeni bir vücudda həyatını davam etdirəcəkdir.  

Qədim hind ənənəsinə görə, yaradıcı ilah Brahma hər yerdə mövcuddur. 
Ruhlar yaradıcı ilah Brahma ilə tam vəhdət təşkil edənədək bir bədəndən 
digərinə keçir. Ruhların bir bədəndən digərinə keçmə mərhələsi nöqsanlardan 
təmizlənənə qədər davam edir. Beləliklə, ruh fərqli vücudlarda bir həyatdan 
digər həyata keçmək surətilə sınaqlara məruz qalır, kamilləşir və nəhayət, 
ölümsüzlük mərtəbəsinə çatır [1, 91].  

Ərəb məhcər ədəbiyyatının tanınmış simalarından olan Mixail Nuaymə 
də bütün ömrü boyu ölüm, ölümdən sonrakı həyat mövzusunda düşünmüş, 
müxtəlif inanc və fəlsəfi düşüncə sistemlərinin bu mövzudakı mövqelərindən 
təsirlənmiş, xüsusən də mənimsəmiş olduğu tənasüx nəzəriyyəsinə olan inancı 
istər poeziya, istərsə də nəsr əsərlərində öz əksini tapmışdır. Mixail Nuaymə 
müasir ərəb ədəbiyyatının inkişafını sürətləndirən, yeni bir dövrü 
istiqamətləndirən, eyni zamanda "yeni həyat quruculuğu prosesinə böyük 
enerji, heyrətamiz fədakarlıqla qoşulan, ... ərəb ziyalılarının qabaqcıl, həssas və 
istedadlı oğulları sırasında" (A.İmanquliyeva) yer alan ərəb məhcər 
ədəbiyyatında özünəməxsus yer tutur. Bu ədəbiyyatın Şərq dünyasının Qərbdə 
yazıb-yaradan böyük mütəfəkkirləri, başda Cübran Xəlil Cübran olmaqla, 
Əmin ər-Reyhani, Nəsib Arida, İliyya Əbu Madi kimi görkəmli 
nümayəndələrindən biri olan Mixail Nuaymə 99 illik uzun bir ömür yaşamış 
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(1889-1988), şeir, hekayə, roman, biblioqrafiya və məqalə müəllifi kimi 
çoxşaxəli ədəbi fəaliyyəti ilə seçilmişdir. Ənənəvi xristian tərbiyəsi ilə yetişən 
M.Nuaymə həyatı boyu müxtəlif mədəniyyət qaynaqlarından və fəlsəfi fikir 
cərəyanlarından bəhrələnmişdir. Ədəbi fəaliyyətinin ilk dövrlərində tənqidi 
məqalələri və şeirləri ilə məşhurlaşan ədib yaradıcılığının üçüncü mərhələsində – 
Amerikadan vətəni Livana döndükdən sonrakı dövrdə xalqla bərabər olmasına 
baxmayaraq, demək olar ki, zahidanə bir həyat sürmüş, ömrünü metafizik 
düşüncələrə və bu mövzuya dair əsərlər yazmağa həsr etmişdir.  

Mixail Nuaymənin uzun müddət Amerikada qalması ona Amerika 
mədəniyyətini yaxından öyrənmək imkanı vermişdir. Amerikalı 
ədəbiyyatçıların əsərləri ilə yaxından tanış olan Nuaymənin diqqətini daha çox 
fəlsəfi motivli mövzular və onların həlli yolları cəlb etmişdir. Amerikada təhsil 
alarkən şotlandiyalı tələbə yoldaşı vasitəsilə mistik motivli "Theosophy" 
dərnəyi və onun düşüncə sistemi ilə tanış olur. Bu dərnəyin mənimsədiyi fəlsəfi 
sistemin əsasını tənasüx inancı təşkil edirdi. Məhz bu dərnəklə tanışlıqdan 
etibarən Nuaymə qədim hind etiqadlarını öyrənməyə başlayır [2, 329]. Varlıq 
mövzusunda daha dərin düşüncəyə sahib olan Nuaymə ərəb məhcər 
ədəbiyyatının digər nümayəndələri olan İlliya Əbu Madi, Əmin ər-Reyhanidən 
fərqli olaraq, "lə ədriyyə", yəni aqnostisizm fəlsəfəsini rədd edərək, varlıq 
aləminin həqiqi mahiyyətini öyrənməyə çalışır [3, 55].  

Dini təhsil almasına baxmayaraq, həyat-ölüm, xeyir-şər, yaxşılıq-pislik, 
cənnət-cəhənnəm kimi bir-birinin ziddi olan həqiqətləri tam dərindən anlamağa 
çalışan, amma beynindəki suallardan qurtula bilməyən Nuaymə davamlı olaraq 
bu bir-birinə zidd görünən həqiqətlər ətrafında düşünmüşdür. Tənasüx inancını 
mənimsəməsi nəticəsində Nuaymə həllini tapa bilmədiyi sualları 
cavablandırmaq imkanı tapmışdı [2, 329]. Sürəyya Məlxasın da dediyi kimi, 
Nuaymə təməl mövzuları, əsasən, tənasüx, mükafat və cəza kimi axirətlə 
əlaqədar məsələlər olan "Theosophy" dərnəyi ilə tanış olduqdan sonra mənəvi 
böhrandan xilas olaraq, insanın öz səyi ilə qurtuluşa çata biləcəyi inancını 
mənimsəməyə başlamışdı. Bundan sonrakı mərhələdə bu dini-fəlsəfi görüş 
Nuaymə yaradıcılığının əsasını təşkil etdi [4, 155].  

Nuaymə yaşadığımız dünyada hər şeydə özünü göstərən mükəmməl bir 
nizamın varlığına inanırdı. Belə ki, bu nizamı yaradan, onu hərəkətə gətirən və 
zahirən xaotik kimi görünən, amma son dərəcə nizamlı olan bu hərəkətə enerji 
verən, onu icra edən bir gücün var olması inkaredilməz həqiqətdir. Nuaymə bu 
nizamlayıcının Allah olduğunu qəbul edirdi. Kainatda var olan hər şey Onun 
Varlığını təsdiqləyir. Bu nizamı quran Varlıq yer üzünü insan və digər canlılar 
üçün məskən etmişdir. Həmçinin insana danışmaq, ağıl, xəyal, hiss və iradə 
kimi nemətlər verməklə onu digər varlıqlardan daha üstün hala gətirmişdir. 
Belə bir fərqlilik ifadə etdiyi üçün insanın müəyyən məqsəd və hədəflərinin 
olması qaçılmazdır. Bu, görünən və görünməyən hər şeyi bilmək və bütün 
maneələrdən xilas olmaq məqsədidir. Yaradılış səbəbini dərk etməyən insanın 
heç bir dəyəri yoxdur. Bu vəziyyətdə qarşımıza təhlili çətin bir problem çıxır. 
İnsanın dünyaya gəlməsi ilə məzara qədər davam edən ömrü ərzində onun 
məqsədinə çatması mümkündürmü? Yoxsa insanın həqiqətə çatması və bütün 
maneələrdən qurtulması üçün yeni bir həyata ehtiyacı var? 

İnsanın yaradılış qayəsinin həqiqətə qovuşmaq yolu ilə bütün maddi 
əngəllərdən qurtulmaq olduğuna inanan Nuaymə bu məqsədin məhdud bir 
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ömrə sığmayacağı qənaətini daşıyır. Müəllifə görə, insanın məqsədinə çata 
bilməsi üçün bir neçə ömrə ehtiyac vardır. Öldükdən sonra yenidən başqa bir 
bədəndə həyat tapan insan ruhu bir-birini izləyən ölüm və həyat növbələşməsi 
ilə əbədiyyət qazanaraq ölümsüzlüyə qovuşur. Ancaq bu proses insanın 
ziddiyyətlərdən və dilemmalardan sıyrılaraq paklaşması nəticəsində mümkün 
hala gəlir. Nəticədə kamillik zirvəsinə çatan insan yaradıcının surətində təcəlli 
edərək, ölüm məfhumunu zehnindən çıxarır. Bu şəkildə ruhun ölümsüz olduğu 
qənaətinə gələn Nuaymə ölümün yoxluq deyil, sadəcə qısa bir mərhələ, bir 
həyatdan başqa bir həyata keçid olduğuna inanır [5, 9-10].  

Ölüm mövzusu Nuaymə yaradıcılığının mərkəzində dayanır desək, 
yanılmarıq. Bu barədə Nuayməni digər şair və mütəfəkkirlərdən fərqləndirən 
özünəməxsus düşüncələri vardır. Nuaymə ölümü həyatın sonu olaraq qəbul 
etməmişdir. Şairə görə, hər gecə sabahkı günə hazırlıq, dincəlmə mərhələsi 
olduğu kimi, hər ölüm də növbəti həyat üçün bir fasilə, bir arakəsmədir. Çünki 
insanın əsl məqsədinə çata bilməsi üçün bir neçə həyata ehtiyacı vardır. Nəticə 
etibarilə ziddiyyətlərdən xilas olaraq kamilliyə çatan insan, öz varlığını 
yaradıcının varlığında əridərək ölümsüzlüyə qovuşur [6, 235].  

Nuaymənin həyata və bu həyatdakı nizama olan münasibətini ifadə edən 
"Əğmid cufunəkə tubsir" (“Gözlərini yum ki, gör!”) [7, 9] adlı qəsidəsi də 
ədibin ölümə olan inancını açıq şəkildə ortaya qoyur. Çünki hər ölüm eyni 
zamanda yeni bir həyata açılan qapıdır: 

 
و اللحد يفغر فاه و عندما الموت يدنو  
في اللحد مهد الحياة أغمض جفونك تبصر  

 
Bir gün ölüm yetişib ağzın açanda qəbir 
Yum gözlərini, yum ki, 
Qəbirdəki həyatın beşiyini görəsən.  

 

Bu beytlərdən də aydın olur ki, Nuaymə ölümü həyatın sonu deyil, əksinə, 
əbədiyyətə qovuşmaq üçün yeni bir həyatın başlanğıcı kimi qəbul edir.  

"Əvraqul-xarif"  ("Xəzan yarpaqları") [7, 43] adlı qəsidəsində Nuaymənin 
ölümdən sonra həyatın davam etdiyini müdafiə edən inancı simvolik ifadəsini 
tapmışdır. Yarpaqları saralıb tökülən, bütün həyat əlamətlərini itirən ağac zahirən 
cansız, ölü kimi görünsə də, baharda budaqlarında göz-göz açılacaq 
tumurcuqlardan yeni bir həyata göz açır. Eyni zamanda, mərhələlərdən ibarət olan 
insan ömrü də ölümlə sona çatmır, əksinə, hər ölümlə yeni bir həyat başlayır: 

 
تناثري تناثري  
النظر يا بهجة  

 يا مرقص الشمس و يا
 أرجوحة القمر

 يا أرعن الشمس و يا
 قيثارة الّسحر

 يا رمز فكر حائر
روح ثائر و رسم  

 يا ذآر مجد غابر
 قد عافك الّشجر
!تناثري !تناثري   
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Səpələnin, səpələnin, 
Ey gözlərin sevinci! 
 
Günəşin rəqs etdiyi təpə! 
Ey ayın yelləncəyi! 
 
Ey gecənin nəğməsi, 
Səhərin zümzüməsi! 
 
Sən ey qarmaqarışıq 
Düşüncələrin rəmzi! 
 
Sən ey mənim üsyankar, 
Asi ruhumun şəkli! 
 
Sən ey keçmişdə qalan 
Əsalət xatirəsi. 
 
Bağışlamışdır daha, 
Bilin, o ağac sizi! 
 
Səpələnin, səpələnin! 

 
Beləcə, ağacın yazdan payıza qədər təravətli bir mərhələ yaşayan 

yarpaqları payızın soyuq nəfəsi ilə xəzana düşür. Amma bu mərhələ, yəni 
yarpaqların saralıb tökülməsi hələ yox olmaq deyildir. Çünki budaqdan qopub 
torpağa qarışan yarpaq hər yaz açılacaq yeni bir yarpaqla bir daha doğulacaq, 
dünyaya göz açacaqdır. İnsan da, bəşər ağacının budağındakı yarpaq kimi, 
ömrünün sona çatması ilə qəbrə qoyulur və hər yaz göz açan o yarpaq kimi 
yeni bətnlərdən bir daha doğulur. Şair insanın məzara qoyulması ilə onun 
həyatında yeni bir mərhələnin başlandığını bu cür poetik biçimdə ifadə edir. 
Ölümdən sonrakı həyatı payızdan sonra gələn yaz fəslinə bənzədən Nuaymə 
həyatı simvollaşdıran yarpağa üz tutaraq belə deyir: 

 
 عودي إلى حضن الثرى

 و جّددي العهود
 و انسي جماال قد ذوى

 ما آان لن يعود
 آم أزهرت من قبلك
 و آم ذوت ورود

 فال تخافي ما جرى
 و ال تلومي القدرا

 من قد أضاع جوهرا
 يلقاه في اللحود

 عودي إلى حضن الثرى 
[7, s. 45] 
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Gedin siz! Dönün bir də 
Bu torpağın qoynuna.  
 

Təzələnsin yenidən 
Əhdiniz, peymanınız.  
 

Unudun, dönməz daha 
Solan gözəlliyiniz...  
 
Sizdən əvvəl nə qədər 
Açıb-soldu gül-çiçək...  
 
Olanlardan qorxmayın! 
Qınamayın qədəri! 
 
Kim itirib cövhərin, 
Tapacaq onu bir də –  
 

Həmin o cövhər ilə 
Rastlaşacaq qəbirdə.  
 
Qayıdın! Torpağın qoynuna dönün! 

 

 
Eyni fəlsəfi düşüncəni "Qubur tədur" ("Dövr edən qəbirlər") [7, 122] 

adlı başqa bir qəsidədə də görürük. Burada Nuaymə həyatın ölümlə sona 
çatmadığına dövr edən, yəni aldığını yeni bir həyata döndərən qəbirləri şahid 
tutur. Gecə ilə gündüz bir-birini izlədiyi kimi, yerin altı ilə üstündəki həyat, 
yəni qəbirlə yenidən canlanma mərhələsi də bir-birini izləyir: 

 

نحّي القبور! يهلّم  هلّمي! 
 و نمتّص منها رحيق الدهور

 عسانا إذا ما رأينا عظاما
 يفتّق منها الربيع الزهور

  بقاءعرفنا بأّن الفناء
 و أّن الحياة قبور تدور

 
Durma, gəl, salamlayaq qəbirləri burda biz, 
Çəkək o qəbirlərdən zamanın şirəsini.  
Bəlkə orda görərik sümükləri biz, bir də 
Sümüklərdən boylanan bahar çiçəklərini...  
O zaman anlayarıq yoxluğun əbədiyyət, 
Həyatınsa fırlanan qəbirlər olduğunu...  

 
İnsanın kamillik mərtəbəsinə yüksəlməsi ilə ölüm məfhumunun ortadan 

qalxacağı qənaətinə gələn şair kamil insanlar üçün həyatın da əbədi olduğuna 
inanır. Şairin "Afiqi" ("Oyan yuxudan sevgilim") [7, 124] adlı qəsidəsi bunun 
bariz nümunəsidir: 

 
!أفيقي يا حبيبتي  

 هو ذا الليل يتعّرى على التالل
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 و في ثنايا جالبيبه المحكومة من األحكام
 ثنية يهجع فيها ذلك الحلم النوراني

 الذي جعلنا أسّن من آّل أمس
 و أفتي من آّل غد

 
Oyan, sevgilim, oyan! 
Yenə gecə çəkilir təpələrdən, budur, bax!..  
Əynindəki libasın ətəyinə hörülmüş 
Röyalardan bir yol var, orda getmiş yuxuya 
Bizi dünəndən yaşlı, sabahdansa daha gənc 
Edən nurlu xəyallar… 
 

İnsanın varlıq aləminin rüşeymi, kiçik bir nümunəsi olduğuna inanan 
Nuaymə onun ömrünün indiki zamanla məhdud olduğu fikri ilə barışmayaraq, 
bu əlaqənin keçmişi və gələcəyi də əhatə etdiyini söyləyir. Bu düşüncənin bədii 
şəkildə ifadəsini ədibin "əl-Haik"  ("Toxucu") [7, 126] adlı qəsidəsində də 
görmək mümkündür: 

 
 أنا هو المنوال و الخيط و الحائك
األحياء،-و أنا أحوك نفسي من األموات  

وات األمس، و اليومأم  
 و األّيام التي ما ولدت بعد

 و الذي أحوآه بيدي
 ال تستطيع قدرةأن تحّله

يدي حّتى و  
 

Mən həmin o dəzgaham, ipəm, toxuyucuyam ki, 
Toxuyub varlığımı mən ölüdən, diridən, 
Hələ ki doğulmamış günlərdən öz əlimlə 
Mənim toxuduğumu heç bir güc, öz əlim də, 
Bilin, ayıra bilməz! 

 
Burada şair, tənasüx etiqadına əsaslanaraq, həyatın dövri olaraq davam 

etdiyini bildirir.  
Tənasüx etiqadı sayəsində Nuaymə ölümün nöqsanlardan xilas olmaq 

və kamilliyə çatmaq üçün bir vasitə olduğuna inanırdı. Bu etiqadın onun ədəbi 
yaradıcılığında xüsusi bir yeri vardır. Nuaymə sadəcə şeirlərində deyil, nəsr 
əsərlərində də bu mövzunu dərininə işləmişdir. "Müzəkkiratu-Ərqaş" 
(“Ərqəşin gündəliyi”) əsərində bədii qəhrəmanın dili ilə Nuaymə ölümdən 
soruşur: “Sənin vəzifən nədir?” Ölüm: "Mən nöqsanları tamamlamaq üçün 
yaradılmışam" [8, 380], – cavabını verir. Ərqəş, elə bil ki, həqiqəti yeni anlayır 
və bu zamana qədər həqiqətdən uzaq olduğuna görə özünü məzəmmət edərək, 
insan ömrünün əzəldən əbədə doğru uzanan enişli-yoxuşlu bir yol olduğu 
qənaətinə gəlir. "Sən necə də düşüncəsiz insansan, ey Ərqəş! Bütün kainatı 
sənə bəxş edən İlahinin bu qədər ecazkar, sirlərlə dolu aləmləri anlamağın üçün 
sənə yalnız 30 il bəxş etdiyinəmi inanırsan? Kainatı və həyatı bəxş edən 
İlahinin sənə əbədiyyəti də bəxş etdiyini niyə qəbul etmirsən? Əzəldən əbədə 
doğru uzanan həyatda ölümün dayanıb dincəlmək, nəfəs dərmək üçün bir fürsət 
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olduğunu niyə anlamırsan? Özünün əzəli və əbədi olduğuna inanmayan 
birisinin əzəli və əbədi olan həyatı anlaya biləcəyini necə qəbul edə bilərsən?" 
[8, 412].  

"Əl-Varaqatul-əxira"  ("Son yarpaq") [9, 336] adlı hekayəsində 
Nuaymə tənasüx olan inancını baba və nəvə arasındakı dialoq vasitəsilə dilə 
gətirir. Baba ölmədən əvvəl təqvimin son yarpağını nəvəsinə verir. Babanın o 
yarpağı nəvəsinə miras qoyub getməsi onun həyatını nəvəsinin vücudunda 
davam etdirəcəyinin bir simvoludur. Nəvənin: “Bunu kimə vəsiyyət edəcəksən, 
baba?” – sualına babası: “Sənə vəsiyyət edirəm, balaca, – cavabını verir. – Bu 
son yarpaq başa çatan bu həyatımın son nişanəsidir. Bundan sonra ömrüm 
səninki ilə birləşərək davam edəcək”.  

 "Əl-Yavmul-əxir"  ("Son gün") [10, 222] adlı əsərində də ədib ölüm və 
varlıq mövzularından bəhs edir. Bu məsələni də, digər əsərlərində olduğu kimi, 
tənasüx etiqadı vasitəsilə həll edən Nuaymə əsərin qəhrəmanı olan Musa əl-
Əskərinin öldükdən sonra cəhalətdən və nöqsanlardan qurtularaq kamil bir 
insan kimi yenidən həyatına davam etməsi ilə, ölümün insanın kamilliyə 
çatması üçün əslində bir vasitə olduğuna işarət edir. Nuaymə bu vəziyyəti öz 
qəhrəmanının dili ilə belə ifadə edir: "Yeni bir günü qarşılamaq üçün uzun və 
dərin bir yuxudan oyandım".  

"Liqa" ("Görüş") [11, 289] adlı hekayənin mövzusunu da tənasüxə 
inam təşkil edir. Əsərin baş qəhrəmanları olan Leonardo və Bahanın ruhları 
əsrlər öncə kralın qızı (Baha) və kralın çobanının (Leonardo) bədənlərində 
olarkən bir-birini seviblər. Əsrlər sonra isə həmin sevgililərin ruhları iki başqa 
bədəndə yenə öz məhəbbətlərini davam etdirirlər.  

İsa Naurinin də ifadə etdiyi kimi, əfsanə ilə realist üslubun qarışığında 
qələmə alınmış bu hekayədə tənasüx etiqadına əsaslanmağın əsas səbəbi kimi 
insanın fitrətində var olan ölməzlik istəyi, əbədiyyət eşqidir [12, 150]. Çünki 
insan ölümü düşünmək belə istəmir, hər zaman ondan uzaq olmağa can atır. 
Tanıdığı, bildiyi dünyadan tanımadığı, haqqında bir şey bilmədiyi başqa bir 
aləmə köçməyi heç vaxt asanca qəbul etmir. Bu səbəbdən tənasüx nəzəriyyəsi 
insanın təbiətində var olan əbədiyyət və ölümsüzlük duyğusunu canlı tutacaq 
ən mühüm vasitədir.  

Nuaymə özü də bu dini-fəlsəfi dünyagörüşünün ağıl və məntiqlə qəbul 
edilməsinin çətin olduğunu bildirir. Çünki bütün dinlərə görə, bir gün həyata 
gələn insan bir gün də ölümə məhkum olacaqdır. "İnsan ömründə hər 
başlanğıcdan əvvəl bir başlanğıcın və hər sondan sonra başqa bir sonun olması 
qaçılmazdır. Zaman fasiləsiz davam etdiyi kimi, həyat da zaman kimi fasiləsiz 
davam etməlidir. Bu vəziyyəti ağlın qəbul etməsi çox çətindir" [11, 289].  

Abdulkərim Eştər "Liqa" ("Görüş") adlı hekayəni təhlil edərkən yazır 
ki, Nuaymə bu hekayədə diqqətləri kişi və qadın arasındakı əlaqəyə yönəldir. 
Tədqiqatçı eyni zamanda Nuaymənin hekayədə əsaslandığı tənasüx etiqadının 
mənfi və müsbət yönlərinə də işarə edir. Təbii həyatda ruh-bədən əlaqəsinin 
həyat qanunlarından uzaq olması bu etiqadın yetərli olmadığını ortaya çıxarır. 
Çünki kişi və qadın arasındakı münasibətin həyat qanunlarına tərs bir şəkildə 
cərəyan etməsi qəbulolunmazdır [13, 122].  

Eyni vəziyyət "Muzəkkiratu-Ərqəş" adlı əsərdə də cərəyan edir. Zifaf 
gecəsində sevgilisini öldürən Ərqəş xatirə gündəliyində bunları yazır: "Öz 
əllərimlə sevgilimi öldürdüm. Çünki o, vücudumun gücü yetməyəcək qədər 
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uca, ruhumun həsrətinə dözə bilməyəcəyi qədər ülvidir". Bu səbəbdən vücudun 
vücuda olan həsrəti ruhun ruha olan həsrəti yanında çox sönük, əhəmiyyətsiz 
görünür. Bu dini-fəlsəfi görüşün müsbət cəhəti isə insan iradəsinin məqsədi 
istiqamətindəki gücü və dözümlülüyüdür. Bu güclü iradə sayəsində insan öz 
mənliyini gücləndirərək kamillik mərtəbəsinə çatır [13,  122]. Nuaymə bu 
problemi tənasüx etiqadına əsaslanaraq təhlil etməyə çalışmışdır. Ədibə görə, 
beşikdən məzara qədər davam edən həyat insanın məqsədinə çatması üçün 
kifayət etmir. Elə isə insanın məqsədinə çata bilməsi üçün başqa bir həyata 
ehtiyacı vardır. Öldükdən sonra insanın həyatını davam etdirməsi qaçılmazdır. 
Hər ölümün arxasında yeni bir doğuş vardır. İnsan ömrü bütün zaman 
müddətində uzanıb gedir. İnsan öldükdən sonra dünyadakı həyatına qaldığı 
yerdən yeni bir həyatla davam edir. Beləliklə, insan bütün ziddiyyətlərdən xilas 
olub həqiqi kamilliyə çatana qədər mərhələdən-mərhələyə keçərək yaşayır. Nə 
zaman insan kamillik mərtəbəsinə çatmaq surəti ilə üluhiyyət qazanaraq 
yaradıcının varlığı ilə vəhdət təşkil edərsə, artıq bundan sonra ölüm deyə bir 
şey qalmaz. Çünki əbədi həyata qovuşan insan ölümsüzlüyə də qovuşmuş olur 
[14, 156].  

Nuaymənin fikir dünyasında iz qoyan mütəfəkkirlərdən olan məşhur rus 
yazıçısı L.N.Tolstoy da kilsə təlimlərinə etiraz edərək, insanlığı həqiqi sevgiyə 
dəvət etmişdir. Pisliyə pisliklə cavab vermək fəlsəfəsinə qarşı olan L.N.Tolstoy 
xoşbəxt cəmiyyətin formalaşması üçün sevgi prinsipinin əsas götürülməsinin 
tərəfdarı idi. Kilsənin axirət inancını qəbul etməyən Tolstoy bu qurumun 
həqiqəti təhrif etdiyini irəli sürürdü [13, 68-73].  

 Tolstoyun din anlayışı Nuaymənin düşüncə dünyasını işıqlandıran 
əhəmiyyətli qaynaqlardan biri idi. Lakin Nuaymənin həll edə bilmədiyi məsələ 
dünyada var olan yaxşılıq və pislik məfhumları idi. Öldükdən sonra başqa bir 
həyat yoxdursa, o zaman həyat və ölümün nə mənası olacaq? Öldükdən sonra 
başqa bir həyat yoxdursa, yaxşılar mükafatlarını, pislər isə cəzalarını necə 
alacaqlar? Nuaymə tənasüx etiqadı əsasında bu problemə cavab tapmağa 
çalışmışdır [13, 7-45].  

Aşağıda göstərdiyimiz misallarda Nuaymə inandığı tənasüx anlayışını 
belə izah edir: "Əgər tək bir sözlə insanın həyatdakı məqsədinin nə olduğunu 
ifadə etməyimi istəsəydiniz, "həqiqət" deyə cavab verərdim, yəni insanın özünü 
dərk etməsi və tanıması. Çünki görünən və görünməyən bütün aləm insanın 
ruhunda cəm olmuşdur. Əgər insan öz mahiyyətini dərk edə bilsəydi, bütün 
suallara cavab tapardı. Həqiqətə nə hər hansı bir məktəblə, nə də bir ömür boyu 
təhsillə çatmaq mümkündür. Həqiqətə hər an – oyaq olduğun zaman və yuxuda 
ikən, həyatda və ölümdə qovuşmaq olur. İnsanın bir neçə həyata möhtac 
olmasındakı məqsəd onun həqiqətə və azadlığa çata bilməsi üçündür" [15, 38; 
63].  

"Həqiqət insanlığın ortaq mülküdür. Fərqli dini öndərlərin dəvət etdiyi 
həqiqət də elə bu ortaq dəyərlərdəndir" [16, 54]. Nuaymənin həqiqət 
haqqındakı düşüncəsi Həzrət Əliyə də istinad edilən "Özünü dərk edən insan 
Rəbbini də dərk edər" anlayışı ilə eynilik təşkil edir.  

"İnsanın cəhalət və xətalardan xilas olub həqiqət və kamala çata bilməsi 
üçün bir ömür yetərli deyildir. Ruh hər cəsəddə yeni bir təcrübə və mərifət əldə 
edir. Nöqsanlardan xilas olaraq kamillik mərtəbəsinə çatan insan həqiqəti dərk 
edərək maddi aləmdən qurtulur" [17, 235].  
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Bu dini-fəlsəfi görüş Nuaymənin ədəbi əsərlərində, xüsusilə də "əl-
Mirdad" adlı romanında bariz şəkildə ortaya çıxır. Nuaymənin fəlsəfi anlayışına 
görə, insan beşikdəki ilahdır. Həqiqəti anlama nəticəsində beşikdəki ilah 
surətindəki insan həqiqi ilaha çevrilir. Bütün üluhiyyət sirlərini öz bünyəsində 
cəmləşdirən insan zamanla həqiqətə qovuşur. Düşüncə, xəyal, iradə gücünə sahib 
olan insan bütün etdiklərindən məsuldur. Bu etdiklərinin nəticəsini də özündən 
başqası boynuna götürə bilməz. Əməllərinin nəticəsi olaraq ya əbədi xoşbəxtliyə 
çatar, ya da əbədi əzab içərisində yaşayar [2, 329-330].  

Cübran Xəlil Cübran da, Nuaymə kimi, tənasüx etiqadını əsas götürən 
"Ramadul-əcyal vən-nərul-xalidə [18] ("Nəsillərin külü və əbədi cəhənnəm") 
adlı bir hekayə yazmışdır. Mövzunun eyni olmasına baxmayaraq, hekayə 
Nuaymənin hekayəsindən fərqli bir sonluqla tamamlanır. Cübran şəhvət 
duyğusunun və maddi zövqün sevgidə əhəmiyyətli bir ünsür olduğuna inanırdı. 
Nuaymə isə həqiqi sevginin şəhvət duyğusundan və maddi zövqdən 
arınmasının qaçılmaz olduğunu qəbul edirdi. Ərəbşünas alim Aida 
İmanquliyeva Nuaymə və Cübranın sevgi anlayışlarının fərqli olduğunu bu 
sözlərlə ifadə edir: "Cübrana görə, qarşılıqlı sevgi nikah nəticəsində 
xoşbəxtliyə gətirib çıxarır. Nuaymə isə həqiqi sevginin ruhların qovuşması 
nəticəsində mümkün olacağına inanır. Ona görə də Nuaymənin əsərlərinin 
çoxunda sevgi sevənlərə əzab-əziyyətdən başqa bir şey bəxş etmir" [19].  

Cübranın hekayəsində sonluğun Nuaymənin hekayəsindən daha real və 
həqiqətə daha yaxın olduğunu da deyə bilərik. Çünki Cübran əsərinin sonunda 
iki sevgilini bir-birinə qovuşdurduğu halda, Nuaymə əsərini platonik eşqi 
xatırladan bir sonluqla bitirir. Bu dünyada bir-birinə qovuşa bilməyən iki 
sevgilinin ruhları bədənlərindən ayrıldıqdan sonra səmada bir-birinə qovuşur. 
Bu səbəbdən Nuaymə hekayəsinin sonunu həqiqətdən uzaq bir şəkildə sona 
çatdırır. İnsan ruh və bədənlə canlıdır. Ruhun bədəndən, bədənin də ruhdan 
ayrı dadmış olduğu zövq əskikdir. Nuaymənin sevgi anlayışının platonik eşqlə 
səsləşdiyini də söyləyə bilərik.  

Mixail Nuaymənin fikir dünyasına nəzər yetirdiyimiz zaman üzərində 
düşündüyü mövzuların əsasını Allah, ölüm, həyat, xeyir, şər, sevgi, iman, 
nizam, təbiət, insan və s. təşkil etdiyini görürük. Bu mövzuları isə təhlil 
edərkən ədibin daha çox metafizik metodu seçdiyinin şahidi oluruq. Müəllifin 
inandığı tənasüx təliminin elmi və fikri inanc olmasından daha çox insan 
ruhunun əbədiyyətə olan həsrətini qarşılamaq üçün mənimsənmiş bir inanc 
sistemi olduğu qənaətindəyik. Digər tərəfdən, Nuaymənin xristian dininə 
mənsub olmasına baxmayaraq, xristianlığın təməl prinsiplərinə zidd olan bu 
fəlsəfi nəzəriyyəni mənimsəməsi mənsub olduğu dini ideologiyada onu 
düşündürən suallara cavab tapa bilməməsindən irəli gəlir.  

Nuaymənin bütün bu təzadlı düşüncələr arasında qalmasını onun 
Livanda böyüyüb boya-başa çatması, Rusiyada təhsil alması, Amerikada uzun 
illər yaşaması ilə, yəni fərqli mühitlərdə fərqli insanlar, dünyagörüşləri ilə bir 
arada yaşaması, hər birindən nə isə götürməsi ilə, müxtəlif ədəbi və fəlsəfi 
mühitlərlə əlaqələndirmək olar. Xristian və müsəlman mədəniyyətindən 
qidalanan şəxsiyyəti daha sonra rus və Amerika intellektuallarının və qədim 
hind inanclarının təsiri nəticəsində formalaşaraq yeni bir ədəbi simanın ortaya 
çıxmasına səbəb olmuşdur. Xüsusən də Amerikadan Livana qayıtdıqdan sonra 
daha çox metafizik mövzular üzərində dərinləşmiş və tənasüx kimi dini-fəlsəfi 
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görüşlər vasitəsilə ölüm mövzusuna dair duyğu və düşüncələrini həm nəzm, 
həm də nəsr əsərlərində əks etdirmişdir.  
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Mahir HAMIDOV 
 
ARTISTIC EXPRESSION OF BELIEF IN REINCARNATIONIN  

THE WORKS OF MIKHAIL NAIMY 
SUMMARY 

 
Fear of death still remains one of the problems that ever has made 

human being to think about it but has not found a solution to it. Thinkers of 
East, as well as of West have thought about it and have made some efforts and 
as a result, they have advanced some different theories on the matter. The 
theory of reincarnation that goes back to the period of Indian philosophy also 
covers this issue. According to this theory which is based on the immortality of 
the soul, the human is a regular traveler of a road extending from ignorance to 
maturity, even if the human completed a lifetime, the road does not end and 
continues its life until achieves the highest purification in a new body coming 
into the world. According to this theory, people died and be resurrected again 
and again until it reaches maturity, that is, different bodies can live with.  

Mikhail Naimy also has been affected by this concept as some other 
thinkers. After the emergence of the theory of Unity of Being, the expression 
style of the reincarnation theory, which has been the major part of Naimy's life 
and creativity, in his works, especially his poem known as “Hams-al-Jufun” 
(Whispering of the Eyes) is the main theme of the investigation. In this article, 
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has been analyzed the reflection of by the reincarnation theory that is the main 
subject of Mikhail Naimy's stories and poetry.  

 
Махир ХАМИДОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ 
РЕИНКАРНАЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ МИХАИЛА НУАЙМЕ 

РЕЗЮМЕ 
 
Страх перед смертью всегда был проблемой, стоящей перед родом  

человеческим ,не имеющей решения. И западные и восточные мыслители 
приводили разные предположения , религиозно-философские взгляды, 
дабы избавиться от этого страха.  

Теория возрождения ( в мировой литературе это течение именуется 
«реинкарнацией» ), основывающееся на древнию индийскую философию 
тоже является одной из философских мыслей , относящейся к этой теме. 
Течение основывается на уверовании в бессмертие человеческой души и , 
человек, по мнению мыслителей-вечный путешественник , проходящий 
дорогу от невежества до  совершенства, и по окончании жизни дорога эта 
не прерывается ,дух человека приходит в этот мир в другом теле и 
продолжает непрекращающуюся дорогу на пути совершенства пока не 
достигнет её вершины. 

Согласно этой религиозно-философской теории, до достижения 
совершенства человек умирает и рождается снова и снова, то есть живёт в 
разных телах. 

Как многие писатели и мыслители Михаил Нуайме тоже попал под 
влияние течения реинкарнации. После теории единства тела и души, 
изложение ставшей в основе творческого и жизненного пути Нуайме 
теории реинкарнации в его произведениях, в особенности  «Хамсуль-
джифун» («Шёпот ресниц»), является основной темой нашего 
исследования. 

В статье было изучено отражение теории реинкарнации на 
творчество Нуайме  на основе на основе повестей и сборника стихов. 

Ключевые слова: реинкарнация, жизнь-смерть, дуализм, истина, 
совершенство. 
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