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AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli  
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin dissertantı 

 
ƏBUBƏKR İBN XOSROV ƏL-USTADIN “MUNİSNAMƏ” 

ƏSƏRİNDƏ ROMAN STİXİYASI 
 

Açar sözlər: epik təfəkkür, roman stixiyası, janr kateqoriyası, epos və roman, 
nəsr tipologiyası, romanın klassik mənşəyi, bədii nəsr mətni və s. 
Keywords: epic thinking, novel element, genre categories, epos and novel, 
prose typology, classic origins of novel, artistic prose text etc. 
Ключевые слова: эпическое мышление, стихия романа, категория жанра, 
эпос и роман, типология прозы, классическое происхождение романа, 
художественный текст прозы и др. 
 

Roman – epik təfəkkür təzahürü və epos düşüncəsinin yeni formada ifa-
dəsidir. “Yeni forma” anlayışında ikinci minilliyin başlanğıcından nəşət tapan, 
yeni dünyanın ədəbi-mədəni, estetik baxış tərzində əks olunan epik siqlət və 
epos, dastan dili ilə nəqletmə spesifikası var. “Yeni forma” dedikdə, əvvəlki – 
klassik janrların mühüm xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirə bilən, daha çox 
epos, dastan genişliyindən, irimiqyaslılığından istifadə edərək yola çıxan və 
yaşadığı zamanın bədii inikasını daha geniş tablolarla (ictimai xarakterli prob-
lemlər və s.) əks etdirən roman janrı nəzərdə tutulur. Qədim dünya insanının 
tarixi-siyasi, sosial həyatını, bədii-estetik dünyagörüşü və zövqünü, erudisiyası-
nı əks etdirən epos qəlibi müasir dünyada öz yerini romana təhvil verdi. Azər-
baycan, ümumən Şərq ədəbi-estetik düşüncəsində roman təfəkkürünün forma-
laşmağa başladığı zaman XII əsrə təsadüf edir. XII əsr həm də epos intibahı 
dövrü idi. Minillərin söz yaddaşında epik vüsətli bədii düşüncə artıq kollektiv 
yaradıcılıq, xalq təxəyyülü aspektində deyil, get-gedə subyektlərin, elə həmin 
xalqların, epos yaradan millətlərin və cəmiyyətlərin içərisindən çıxan, həmin 
epik monumentallıqla tərbiyələnən, təlimatlanan ədəbi şəxsiyyətlərin yazılı 
mətnlərində davamını tapdı. Əfzələddin Xaqani, Nizami Gəncəvi, Əbubəkr ibn 
Xosrov əl-Ustad yaradıcılığında olduğu kimi.  

Məşhur Meksika yazıçısı Karlos Fuentos da romanı eposun törəməsi 
hesab edir, onu hətta “janrsız bir janr” adlandırır, bildirirdi ki, roman qaydaları 
hesab olunan prinsiplər konkret olaraq müəyyən bir janra sığa bilməz, çünki o, 
təsbit olunsa, daşlaşar və daha janrların dəyişdiyi və ya dialoqa girdiyi janr ola 
bilməz. “Bu ona görədir ki, roman əslində eposun törəməsidir. Roman mif, 
yaxud faciədən daha çox eposdan doğulmuşdur. Amma eyni zamanda o, özün-
dən əvvəl mövcud olanları ələ salır. Mənə elə gəlir ki, Servantesdən Coysa 
qədər çəkilmiş bir dairə var və bu dairədə “Don Kixot” və “Uliss” məsxərə 
eposlarıdır, qarət olunmuş eposlardır ki, eposdan doğulurlar, amma öz vali-
deynlərini inkar edirlər – istər qəhrəmanlıq nəğmələri olsun, istərsə bütün Qərb 
eposları: Coysda isə Homerdən tutmuş Kraliça Viktoriyaya qədər... Buna görə 
Servantesdə, bir növ, dünyanı yenidən oxumaq tərzi var, Coysda isə Qərbin 
solğunlaşmış perqamentini yenidən yazmaq və yozmaq metodu” [1]. 
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 Qədim dünya daha çox epos dili ilə qavranır və oxunurdu. Epos funda-
mentallığı qədim dünyanın ümumi mənzərəsindən ən zəruri fraqmentlər kimi 
tarixləşə bildi. Qeyd etmək lazımdır ki roman janrı ədəbiyyatşünaslığın tam 
öyrənmədiyi və hələ də birmənalı, konkret nəzəri qanunlara əsaslanan forma 
xüsusiyyətləri ilə qəbul etmədiyi janr olsa da, onun köklərinin eposlarda, yunan 
və Roma, qədim Çin ədəbiyyatında, ümumtürk abidələrində, Firdovsinin 
“Şahnamə”sində, Nizaminin “Xəmsə”sindəki əsərlərdə və s. klassik mətnlərdə 
olduğunu roman tədqiqatçıları sözsüz qəbul edir. 

 “Sonralar roman nəsr yaradıcılığının müstəqil janrı kimi F.Rablenin 
(“Qarqantua və Pantaqruel”), M.Servantesin (“Don Kixot”), XVIII əsrdə D.De-
fonun (“Robinzon Kruzo”), C.Sviftin (“Qulliverin səyahəti”) əsərləri ilə ortaya 
çıxır. XIX əsr isə artıq mükəmməl romançılıq əsri kimi tanınır. Bu romanlarda 
həyat həqiqətləri, realizm güclü idi. Ədəbi fikir romanın inkişafını, hər şeydən 
əvvəl, realizmin inkişafı ilə əlaqələndirir və eyni zamanda romanın çiçəklən-
məsinin də realizmin çiçəklənməsinə səbəb olduğunu təsdiq edir. Romanın 
üslub baxımından araşdırılması XIX əsrdən başlanılmışdır. XVII-XVIII əsrlər-
də romana ayrıca, müstəqil poetik janr kimi münasibət bəslənməmiş və o, 
qarışıq ritorik janr hesab edilmişdir. Yalnız XIX əsrin ortalarından başlayaraq 
romanın janr mənasında spesifik predmeti müəyyənləşdirilmişdir. XVIII əsrin 
sonlarından romanda psixologizm qüvvətlənmiş, epik, lirik və dramatik meyil-
lərin qovuşması əlaməti – sintetiklik təmayülü özünü göstərmiş və bununla ro-
man heç də özünün epik əsasından uzaqlaşmamışdır. XIX əsrdə xüsusilə V.Be-
linskinin və Hegelin roman janrı haqqında mülahizələri romanın predmetinin 
estetika və ədəbiyyat nəzəriyyəsi tərəfindən dərkini sürətləndirmişdir” [2, 92]. 

M.M.Baxtin “Epos və roman” adlı məqaləsində romanı yeganə inkişafda 
olan və hələ tam qəlibə düşməmiş janr hesab edirdi: “Bütün janrların içərisində 
təkcə roman yazıdan və kitabdan cavandır və təkcə o, düşüncə üçün maraqlı 
obyekt olmağa, yəni oxunmağa meyillidir” [2, 393]. 

Fransız-çex yazıçısı Milan Kundera Robert Musil və Hermann Borsun 
romana münasibətini təhlil edib deyirdi ki, “onlar romana intellektual sintezin 
ali forması, insanın dünyanı sorğulaya biləcəyi son məkan kimi baxırdılar. İna-
nırdılar ki, roman çox böyük sintez gücünə malikdir. Poeziyanı da, fantastikanı 
da, fəlsəfəni də, aforizmi də, esseni də özündə birləşdirə bilər” [4]. 

Epos formasının və təfəkkür tərzinin varisi tək ədəbiyyatda “ata janr” ro-
lunu oynayan roman öz sonsuz ifadə imkanlarından istifadə edərək müasir dün-
yanın bədii portretini yarada bilən əsas “ədəbi diktə” missiyasındadır. “Məncə, 
Servantes müasir romanın başlanğıcını qoymuş və Coys müəyyən bir şəkildə 
onu başa çatdırmışdır və beləliklə, bu iki şəxsiyyət dairənin qapandığı yerdə 
bir-birinə qovuşur. Bu yer Servantesin dünyanın birmənalı, sxolastik və kano-
nik oxunuşunu, Coysun isə dünyanın yalnız birölçülü, pozitivist, naturalist və 
realist yazılışını tənqid etdiyi yerdir. Bu iki şəxsiyyət bu janrsız janrın başlan-
ğıc və son nöqtələridir. Çox maraqlıdır, bu gün “Don Kixot”u oxuyanda onun 
nə qədər müasir olduğunu və onun daxilində neçə janrın fəaliyyət göstərdiyini 
görürük. “Don Kixot” – eposdur, rıtsar romanıdır, çoban romanıdır, Bizans 
romanıdır, roman içində romandır, çox şeylərdir və çox dillər tələb edir. 

Mən müasir romanı dillərin çəkişmə səhnəsi, müxtəlif dillərin mübarizə 
meydanı, yəni yaşadığımız dünya sayan Baxtinlə razıyam. Bu romanda bir 
neçə dil bir-biri ilə çəkişir və məncə, Servantesin dahiliyi ondadır ki, romanı 
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müxtəlif dillərin toqquşması zəminində yaratmışdır. Bu o formadır ki, Coys 
dünyanın çoxlu dillərini oxuyarkən ondan idrak və emosiya zirvəsində fayda-
lanmışdır. Bir cümlə bir-biri ilə çəkişən çoxsaylı dilləri ehtiva edir” [1]. Müasir 
romanın başlanğıc və son həddi, təbii ki, yoxdur. K.Fuentos da bu barədə danı-
şanda öz müqayisəsini dairə məhdudluğunda aparır, “bu iki şəxsiyyət (M.Ser-
vantes və C.Coys – İ.M.) dairənin qapandığı yerdə bir-birinə qovuşurlar” deyir. 

“Hegel romanı “burjua dövrünün eposu” adlandırmış, orta əsrlər forma-
sını şərti mənada roman hesab etmişdir. Hegel və onun ardıcılları burjua cə-
miyyəti şəraitində qəhrəmanlıq epopeyası yaratmağın mümkün olmadığını, 
ictimai məqsədləri həll etməkdə yalnız romanın aparıcı janr olduğu fikrini irəli 
sürürdülər. İnkişafın tarixi mərhələsini janrların tipologiyası baxımından qiy-
mətləndirən Hegel qeyd edirdi ki, janr kateqoriyasında əsas məna epoxanın 
özünü ədəbi dərk mənasıdır. Hegel epopeya, satira və romanı “dünyanın müəy-
yən tarixi dövrünə uyğun gələn janrlar” kimi qiymətləndirir, janrı “dünyanın 
ümumi vəziyyətinin ona münasib təzahürü hesab edirdi”. Hegelin fikrincə, 
roman “prozaik nizama salınmış gerçəklik” kimi poeziyanın itirilmiş hüququnu 
bərpa edən janrdır” [2, 95]. Hegelin bu fikrini – “Roman “prozaik nizama 
salınmış gerçəklik” kimi poeziyanın itirilmiş hüququnu bərpa edən janrdır” – 
əsas götürərək bizdə romanın klassik keçmişini XII əsrdən başlayan, müəllif-
lərin (N.Gəncəvi və b.) “dastan” deyə qeyd etdiyi, əslində isə mənzum roman 
hesab olunmalı olan əsərlərlə izah etməliyik. Hegelin fikrini açsaq, roman 
dünyanın poetikasını, şeiriyyətini, harmoniyasını nəsrlə rəsm edən janr kimi sə-
ciyyələnər. Klassik romanlarda (“Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi 
gözəl”, “İsgəndərrnamə” və s.) isə dünyanın roman dili, roman siqləti, konsep-
siya və prinsipləri ilə rəsmi sadəcə nəzm, şeir formasında ifadəsini tapıb.  

Ümumiyyətlə, “müasir roman” anlayışı “müasir dünyanın romanı” anla-
yışı ilə əvəz olunanda və həmin “müasir dünya” ifadəsi ikinci minilliyin baş-
lanğıcından hesablanan zaman kəsiminə aid ediləndə problemin təhlil metodo-
logiyasında konkretlik yaranır. Yəni qədim dövrdə epos ilə səciyyələnən janr 
ikinci minilliyin əvvəllərindən etibarən yazılı ədəbiyyat faktı kimi roman anla-
yışında sabitləşdi. Epos yaradıcılığı roman janrı ilə paralel olaraq davam etsə 
də, bədii düşüncədə epik təhkiyə şəklinin yeni səhifəsi açılmışdı. Nəzərə alsaq 
ki, dünya roman tarixi (məsələn, “Genjinin hekayəsi” – XI əsr) də həmin za-
mandan qeydə alınır, onda bu iddianı əsaslı hesab etmək olar. Azərbaycan 
romanı dastan, mif, əfsanə, rəvayət, nağıl variantlarını sadəcə bir səbəb, fraq-
ment, detal kimi özündə saxlamışdı. N.Gəncəvi “Leyli və Məcnun” mənzum 
romanında ərəb əfsanəsindən istifadə edir. Motiv olaraq müəllifə əfsanənin 
sxemi, fəlsəfi-estetik nüansları lazım idi. N.Gəncəvi və daha sonra M.Füzuli 
əfsanə notivini romanlaşdırır, adi, nağıl dili ilə elləri dolaşan əhvalata epos, 
epik siqlətli təhkiyə dili ilə monumental fəlsəfi-estetik mahiyyət bəxş edir. 

XII əsr Azərbaycan, eləcə də Şərq ədəbi-estetik düşüncə tarixində epik 
ədəbiyyatın inkişaf mərhələsi kimi diqqəti cəlb edir. Bu dövrün bir çox epik 
mətnlərinin süjeti sırf roman janrı konsepsiyasına uyğun gəlir. Azərbaycan 
Atabəyləri dövründə yaşamış, N.Gəncəvinin müasiri olan Əbubəkr ibn Xosrov 
əl-Ustadın “Munisnamə” əsəri bu baxımdan diqqəti cəlb edir. Həmin dövrdə 
farsdilli Azərbaycan ədəbiyyatı təkcə nəzm nümunələri ilə deyil, həm də nəsr 
əsərləri ilə şöhrət qazanmışdı. İngilis şərqşünası Q.M.Meredit-Ouensin tədqiqa-
tına qədər (1971) “Min bir gecə” kitabı” adı ilə Britaniya muzeyində saxlanılan 
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“Munisnamə”nin sonrakı tədqiqatçıları da əsərin süjeti və nəsr xüsusiyyətləri 
haqqında yazmışlar. Akademik Z.Bünyadov və professor R.Əliyevin böyük 
zəhmətləri, araşdırmaları, təbliğatı nəticəsində bu dəyərli əsər Azərbaycan 
ədəbiyyatı nümunəsi kimi ədəbiyyatşünaslığın diqqət mərkəzinə gətirilmişdir.  

Əbubəkrin “Munisnamə” əsəri struktur və məzmun etibarilə N.Gəncəvi-
nin “Sirlər xəzinəsi” əsərinə bənzəyir. Məqalət və hekayətlər silsiləsi, didaktika 
və s. Lakin biz “Sirlər xəzinəsi” əsərini roman janrına aid etmədiyimiz halda 
“Munisnamə”də romanın ilk süjet, kompozisiya, mövzu-məzmun, epik siqlət 
elementlərinin olduğunu deməli oluruq. Əvvəla ona görə ki, yazılı ədəbiyyatı-
mızda ilk nəsrlə yazılmış farsdilli bədii mətnlərdən biri olduğu üçün bu mənada 
diqqəti cəlb edir. İkincisi isə, “Sirlər xəzinəsi”ndən fərqli olaraq, “Munisna-
mə”dəki hekayətlər ayrı-ayrılıqda sırf ibrətamiz deyil, həm də müstəqil, müx-
təlif ideya-estetik mahiyyətli bədii nəsr mətni kimi maraq doğurdu. Yəni bu 
əsərin ikinci fəsli birinci fəsildəki didaktika və aforizmlərin təsiri altında qal-
mır. Roman təhkiyəsi, obrazların təsvirindəki və xarakter cizgilərində müəllifin 
nəsr qələmindəki ustalıq bunu deməyə əsas verir. Əsərin müxtəlif tədqiqatçıları 
da onun janr səciyyəsini açarkən “Sirlər xəzinəsi” poeması ilə müqayisə apar-
mır. Doğrudur, janr analizində indiyəcən qarşılaşmadığımız istisna bir ad eşidi-
rik: ədəb janrı. “Ədəb ədəbiyyatı” kimi səciyyələndirilən bu formada, adından 
da göründüyü kimi, ədəb, əxlaq, tərbiyə və maarifləndirmə, nəsihətcillik və s. 
əlamətlər cəmlənir. Məzmun etibarilə “Munisnamə” əsəri bu janr tipində klas-
sik şərhini doğruldur. Rus şərqşünası İ.M.Filştinski bu barədə yazırdı: “Elm”-
dən – “bilik”dən, ilk növbədə ideoloji elmlərdən (“Quran” və onun təfsiri, 
hədislər, fiqh) fərqli olaraq, “ədəb” dedikdə, dünyəvi xarakterli biliklər nəzərdə 
tutulurdu. Ədib yalnız ənənəvi ərəb elmlərinə deyil, həm də İrandan gəlmiş 
nəsihətamiz və təhkiyəvi əsərlərə, hind təmsilləri və hekayətlərinə, yunan etik-
fəlsəfi abidələrinə bələd olmalı idi. Cəmiyyətin savadlı hissəsində bu cür bilik-
lərə olan tələbatı oxuculara populyar və maraqlı şəkildə ən müxtəlif məlumat-
ları təqdim edən, tarixi və məişət lətifələrini, ibrətamiz hekayətləri özündə bir-
ləşdirən, uzaq ölkələrə səyahətlər və s.-dən bəhs edən ədəb ədəbiyyatı ödəyirdi. 
Adətən ədəb ədəbiyyatı tərbiyəvi və təlim məqsədi daşıyırdı, lakin onların 
içərisində şəhər əhalisinin əylənməsi və istirahəti üçün nəzərdə tutulan əsərlərə 
də rast gəlmək olardı” [5, 38]. 

“Munisnamə” əsərinə, təbii ki, “roman” demək doğru olmaz. Amma 
bizim bu əsərdə diqqətimizi çəkən Azərbaycan romanının klassik mənşəyi 
məsələsi oldu. Bu əsər həmin o klassik mənşə stixiyası baxımından bəzi faktlar 
verir. “Munisnamə” əsərinin dəyərli tədqiqatçısı, professor R.Əliyevin janr tipi 
analizindəki bir məqam diqqəti xüsusilə cəlb edir. R.Əliyev də, akademik 
Z.Bünyadov kimi, “toplu”, daha dəqiq desək, “məcmuə” ifadəsini işlədir. La-
kin onun qənaətində Z.Bünyadovun dediyi kimi, “rəvayətlər, aforizmlər, heka-
yə və lətifələr toplusu” yox, “realist və əfsanəvi povestlər, novellalar, heka-
yələr, aforizmlər və kəlamlar məcmuəsi” [5,37] şəklində xarakterizə olunur.  

Gördüyümüz kimi, R.Əliyev “povestlər”, “novellalar” ifadəsini təsadüfən 
işlətmir. Müasir ədəbiyyatşünaslıqdan, ədəbiyyat nəzəriyyəsi materiallarından 
Qərb ədəbiyyatının müasir janr tipi kimi tanıdığımız “povest” və “novella” 
çeşidi iddia etdiyimiz romanın klassik mənşəyi fikrinə haqq qazandırır. Roman 
janrının yetişməsində, formalaşmasında yazılı ədəbiyyat nümunələri kimi 
hekayə, povest, hekayənin bir forması olan novella janrının əhəmiyyəti olub.  
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Professor Q.Kazımovun “Munisnamə” barədəki qeydləri isə əsərin janr 
baxımından XII əsr ədəbiyyatındakı roman təfəkkürü parametrlərinə uyğun 
gələn bir formanın (janrın) cəhətləri kimi maraq doğurur: “Ustadın qeyd etdiyi 
kimi, oxucu bu kitabdan hər şey – yüksəliş və enmə, təşəkkür və şikayət, 
mərhəmət və genişürəklilik, mərdlik və rəşadət, zarafat və lətifə, hikmət və 
rahatlıqdan zövq alma, etibar və vəzifəyə sədaqət, mərhəmət və ədalət, təsdiq 
və inkar, ədalət mühakiməsi və qanunsuzluq, zəhmət və istirahət, hərb və sülh, 
sehrbazlıq və fərasət, təcrübəlilik və qocaların müdrikliyi, kasıbların dilənçi 
vəziyyəti və varlıların varı, qayğı və qadağan, bayram və matəm, müxtəlif 
təbəqə nümayəndələrinin böyüklüyü və alçaqlığı, ağalıq və köləlik və s. barədə 
ibrətamiz məlumat ala bilər” [6]. 

Əbubəkr ibn Xosrov əl-Ustad “Munisnamə” əsərinin əvvəlində nəsr for-
masına üstünlük verməsinin səbəblərini açıqlayır. Nəzərə alsaq ki, o dövrdə 
nəzm əsl ədəbiyyat, poetika və bədii ifadə, obrazlılıq göstəricisi kimi daha çox 
dəbdə idi, Əbubəkrin bu yanaşması yeni nəzəri-estetik baxış kimi əhəmiyyətli 
hesab edilə bilərdi. Onun “Rahət-əl ruh” (“Ruhun rahatlığı”) kimi mənzum 
əsəri də müxtəlif hekayə və novellalardan ibarətdir. Müəllif nəsr seçimi ilə 
bağlı yazır: “Nəzm nəsrdən şərəfli və üstün olduğu üçün daim fəzilət və ilham 
sahibləri nəsrdən nəzm yaratmışlar və yaradırlar. Və heç zaman təbi və biliyi 
olan kəslər nəzmdən nəsr yaratmamışlar... Mənzum söz mənsur sözdən daha 
asan yadda qalır və insanların qəlbinə daha tez yol tapır” [5, 23]. 

“Munisnamə”ni nəsrlə yazmasının isə iki səbəbini göstərir: “1. Şeiri dün-
ya nemətlərinə satmaq və dolanışıq vasitəsinə çevirən, bu məqsədlə də hədsiz 
yaltaqlıq, mübaliğəli məddahlıq yolunu tutaraq poetik sözü gözdən salan, onu 
ucuzlaşdıran şairlərin çoxluğu. 2. Əsərin ithaf olunduğu Atabəy Nüsrətəddin 
Əbubəkrin “bütün günlərini kef və eyş-işrət məclislərində keçirməsi” nəticəsin-
də mənzum mətni qavramağa çətinlik çəkməsi” [5, 24]. Əsərin əlyazma nüs-
xəsi 750 səhifədən ibarətdir. Mövzu, ideya və struktur baxımdan didaktika, 
öyüd-nəsihət və hikmətli kəlamlar hissəsindən əlavə 31 hekayət də yer alıb. 
“Munisnamə”də əksini tapan hekayətlər məzmun etibarilə də N.Gəncəvinin 
əsərləri ilə oxşardır. O da, N.Gəncəvi kimi, hekayətlərinin mövzusunu, adını və 
obrazlarının bir çoxunu xalq ədəbiyyatı nümunələrinə əsasən müəyyənləşdirib. 
Akademik Z.Bünyadov “Munisnamə”ni müxtəlif süjetlərin vahid bir ideya 
əsasında birləşərək bir bütün mətn olması faktını qəbul etmir. O, əsəri “rəva-
yətlər, aforizmlər, hekayə və lətifələr toplusu” kimi səciyyələndirir [7, 228]. 
Lakin bu klassik “toplu”nun tərtibatında da bir məntiqi seçim, forma, mövzu, 
ideya prinsiplərinin mövcudluğunu nəzərə alsaq, haradasa “antologiya” kimi 
qəbul etdiyimiz “toplu” məzmunu özünü doğrultmur. Yəni Əbubəkr sadəcə 
“toplamayıb”, tərtib etməyib, həm də mətnlərə yaradıcı yanaşaraq onları vahid 
ideya, süjet ətrafında sistemləşdirib və bədii nəsr faktı kimi oxucularına təqdim 
edib. Bu mətnləri nəsr formatında sistemləşdirmə işini isə ilk təşəbbüs və yara-
dıcı cəsarət kimi gələcək romanın yaranmasına xidməttək dəyərləndirməliyik. 

Əbubəkr əsərin əvvəlində hikmətli deyimlərin artıq oxucu üçün o qədər 
də maraqlı olmayacağını bildirir və qədim hekayətləri nəql etməzdən əvvəl 
kitabını qəm dağıdan, dərd unutduran bir xəzinə kimi qiymətləndirir. Sultanlar, 
şahlar, peyğəmbərlər və adi peşə sahibi olan adamlarla bağlı hekayətlər ümumi 
süjet xətti kontekstində bütöv, bitkin mətn təsiri bağışlayır. Hekayətlərin adları-
na diqqət edək: 1. Mosullu Fəzlullahın əhvalatı və onun başına gəlmiş işlər 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018 – ISSN 2522-4808 (print) 
 

 111

haqqında. 2. Bəm şəhərindən olan bənna, onun arvadı və Qüvaşir şahının vəzir-
lərinin hekayəti. 3. Bəsrəli mərd, Bəsrə əmiri və onun vəzirinin hekayəti. 4. 
Vəzir ilə Dəryabar şahının qızı və onların gördükləri qəribə şeylər haqqında 
hekayət. 5. Nəsri-əyyar və Xorasan şahzadəsinin hekayəti. 6. Zeyn əl-Əsnam 
və cinlər padşahının hekayəti. 7. Haman padşahı, onun oğlanları və qardaşları 
Xudadadın hekayəti. 8. Şah qızı, üç cavan və bir qocanın hekayəti. 9. Dünyada 
dərdsiz insan olub-olmadığını bilmək istəyən padşahın hekayəti. 10. Zərgərin 
arvadının fəqih, möhtəsib, qazi, darğa və şəhər hakimi ilə hekayəti. 11. Dülgər 
və dərzinin hekayəti. 12. İshaq Mosuli, Bağdad xəlifəsi və qəsr haqqında heka-
yət. 13. Bilqeysin atasının pəri qadınla sərgüzəşti haqqında hekayət. 14. Zərgər 
Əbdüləzizin oğlu Mənsurun hekayəsi. 15. Tahir Bəsri və cadugər Şəmsə haq-
qında hekayət. 16. Kəşmir padşahının qızı və xorasanlı tacir haqqında hekayət. 
17. Bağdad qazisi və xəlifə Harun-ər-Rəşid haqqında hekayət. 18. Kazerunlu 
kərpickəsən şapurun hekayəti. 19. Şahzadələr, türkmən və qazı hekayəti. 20. 
Padşah, vəzir və adamyeyən itlərin hekayəti. 21. Ləvvahə ilə zərgər xacə Bişrin 
hekayəti. 22. Karvan, xəsis kişi və Hatəm tayinin qəbri haqqında hekayət. 23. 
Sultan Mahmud haqqında müxtəlif hekayətlər. 24. Şahzadə Xələf və Çin 
fəğfürunun qızı haqqında hekayət. 25. Seyfəlmülk və Bədiəlcamal hekayəti. 
26. Əshabi-kəhf. Dəqyanus və onların başına gələn işlər haqqında hekayət. 27. 
Qəzavü-qədər, Simurğ və Süleyman peyğəmbərin hekayəti. 28. Zərgər Xaldın 
oğlu, onun qədəh dostları və onların alçaqlığı haqqında hekayət. 29. Əbu-Əla 
Kirmani, onun oğlu, Naxçıvana səfərləri və sərgüzəştləri haqqında hekayət. 30. 
Mömin Ürviyə ilə ərinin qardaşı, zənci qul, gənc məmur və tacirin hekayəti. 
31. Bəluqiya və Əffan, Əffanın Süleyman peyğəmbərin üzüyünü axtarmağa 
getməsi və onların qarşılaşdığı qəribə şeylər haqqında hekayət. 

Əsərdəki hekayətlər bədii mətn parçası kimi həm folklor nümunələri olan 
nağıl, əfsanə, həm də yazılı ədəbiyyat janrları kimi hekayə, novella formasının 
xüsusiyyətlərini daşıyır. Lakin nağıl assosiasiyalı adlar əsas vermir ki, bu heka-
yətləri folklor nümunələri kontekstində təhlil edək. Əksinə, hekayətlərin sıra-
lanmasından tutmuş məzmun sistemliliyinə qədər cilalılıq imkan verir ki, bu 
hekayətlər toplusunu klassik roman xüsusiyyətlərini özündə cəmləyən nümunə 
kimi qəbul edək. “Hekayətlər həcm baxımından da ciddi şəkildə fərqlənir. Mə-
sələn, artıq deyildiyi kimi, ən kiçik hekayət əlyazmanın 2, ən irihəcmli hekayət 
isə 86 səhifəsini əhatə edir. Burada diqqətimizi çəkən bir cəhəti də qeyd etmək 
lazımdır. Müəllif əvvəldə ortahəcmli hekayətləri (1-18-ci hekayətlər), sonra 
kiçik hekayətləri (19-23-cü hekayətlər) və fəslin sonunda isə irihəcmli hekayət-
ləri (24-31-ci hekayətlər) yerləşdirmişdir. Materialın həcm baxımından bu cür 
bölgüsünü biz təsadüfi saymırıq. Görünür, müəllif kiçikhəcmli hekayətləri 
fəslin ortasında yerləşdirməklə oxucuya müəyyən qədər istirahət vermək və 
onu sonda verilmiş daha iri hekayətlərin oxunuşuna hazırlamaq məqsədi güd-
müşdür” [5, 36]. “Munisnamə” əsərinin strukturu nəsr formasına köklənsə də, 
hadisələrin sistemləşdirilməsi, kompozisiya texnikası müəllifin öz dövründəki 
ənənəyə müəyyən qədər sadiqliyini göstərir. Məsələn, əsərdə ibrətamiz, didak-
tik hissədən sonra əhvalatlar, hekayətlər mərhələsinə keçid alanda istər-istəməz 
N.Gəncəvi “Xəmsə”sinin ənənəvi, az qala bütün epik əsərləri üçün xarakterik 
olan təhkiyə maneralarının təkrarlandığını görürük (“Kazerunlu kərpickəsən 
Şapurun hekayəti”, “Padşah, vəzir və adamyeyən itlərin hekayəti”, Şahzadə 
Xələf və Çin fəğfürunun qızı haqqında hekayət” və s.). “Bu kitabı nəzmlə yaz-
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maq, qabiliyyətim çatan və imkanım yetən qədər bir müddət fikrimi ona bağla-
maq və lazım olduğu şəkildə onu qələmə almaq istəyirdim, çünki ilham əhlinin 
və elm sahiblərinin könlü nəzmə daha çox meyil edir, amma bununla bağlı 
üzrümü bildirdim və nəzmdən vaz keçməyimin səbəbini qeyd etdim” [5, 24]. 

Azərbaycan ədəbiyyatında nəsr dili ilə zamanın ictimai-siyasi, sosial, mə-
dəni mənzərəsini yaratmaq ənənəsi, gördüyümüz kimi, yalnız ədəbiyyat tarixi 
kitablarında deyildiyi tək M.Füzulinin “Şikayətnamə”, A.Bakıxanovun “Kita-
bi-Əsgəriyyə”, İ.Qutqaşınlının “Rəşid bəy və Səadət xanım”, M.F.Axundovun 
“Aldanmış kəvakib”, Z.Marağayinin “İbrahim bəyin səyahətnaməsi” və s. əsər-
lərlə səciyyələnə bilməz. Bu bədii ənənənin, nəsrlə böyük ədəbi hadisə tarixi 
yazmaq səriştəsinin bizim ədəbiyyatda ilkinliyi məhz XII əsrə gedib çıxır. Ay-
dındır ki, bu dövrün roman səciyyəli bədii mətnlərində antik poetikanın, folklor 
ifadəsinin, ümumtürk abidələrinin, klassik Şərq ədəbi nümunələrinin də izi var. 
Rus ədəbiyyatşünası V.Kojınovun “Roman yalnız intibah dövrünün axırlarında 
meydana gəlib” tezisini [8, 100] birmənalı qəbul etmək düzgün deyil. Əvvəla, 
Şərq ədəbiyyatında və ümumən mədəniyyətindəki intibah tarixi ilə Qərb fəlsə-
fi-estetik fikir və mədəniyyətindəki intibah tarixini qarışdırmaq olmaz. Azər-
baycan farsdilli ədəbiyyat dövrü ilə Şərq mədəniyyətinin intibah salnaməsinə 
öz imzasını atanda Qərb ədəbiyyatında hələ çox sonralar V.Getenin, H.Heyne-
nin, V.Şekspirin də örnək kimi maraq göstərdikləri N.Gəncəvi fenomeni əsas 
ədəbi portretlərdən biri idi. XII əsr intibahı, ictimai-siyasi, sosial-mədəni mühi-
ti özü yeni bir ifadə, əksetdirmə forması tələb edirdi. Bu forma isə roman janrı-
nın müasir ədəbiyyatşünaslıqda da tələb olunan şərtlərini özündə əks etdirə 
bilən formalar idi. Bu “forma”ya örnək N.Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” mən-
zum romanı da ola bilər, Əbubəkr ibn Xosrov əl-Ustadın nəsrlə yazılmış 
“Munisnamə” əsəri də. Əlbəttə, söhbət sırf nəsr və epiklik, təhkiyə məsələsin-
dən getmir. Hələ bu nümunələrdən əvvəl X.Şirvaninin nəsrlə yazılmış 60 mək-
tubunu, aydındır ki, bu kontekstə gətirmək olmaz. Amma adları çəkilən əsər-
lərdə roman janrı stixiyası real cizgiləri ilə diqqəti cəlb edir. 

“İlk vaxtlar romanda kəskin hüdud, bədii qüvvələrin özünəməxsus 
“oyun” istiqaməti yox idi. Bu stixiyanı prozaik planda ilk dəfə Rable ifadə edir. 
Renessans dövründə isə “kitab-novella” formasında özünü göstərir. Silsilə he-
kayəni bir qəhrəman ətrafında toplamaq da folklor ənənəsi ilə bağlıdır. Romanı 
sənətin müəyyən nümunəyə meylinin forması kimi qiymətləndirmək onu bitkin 
bir sistem kimi qəbul etmək deməkdir. Məsələn, bir janr kimi nəsrin tipologi-
yasına daxil olan roman formasını nə qədər sabit saxlasa da, hər dəfə xüsusi 
məzmunla “dolur”. Janrın tələbini izləyən yazıçı ona müasirlik üçün vacib ola-
nı, daha çox reallaşa bilən imkanı axtarır. Bu mənada o, mücərrəd təsəvvür 
deyil, fərdi yaradıcılıq aktıdır. Romanın tipologiyası konkret zaman və epoxa 
ilə də “çarpazlaşır” [9, 29]. Professor H.Ənvəroğlunun “Silsilə hekayəni bir 
qəhrəman ətrafında toplamaq da folklor ənənəsi ilə bağlıdır” tezisini nəzərə 
alaraq vurğulamaq istərdim ki, bu ənənə N.Gəncəvinin mənzum romanlarında 
daha çox diqqəti çəksə də, Əbubəkrin “Munisnamə” əsərindəki 31 hekayətin, 
demək olar ki, təkrarlanan qəhrəmanı diqqəti çəkmir.  

“Munisnamə”də də N.Gəncəvinin “Xəmsə”yə daxil olan əsərlərində ol-
duğu kimi, Allaha, peyğəmbərə, dövrünün hakimlərinə üz tutub söz söyləmək 
ənənəsi qorunub saxlanılır. Ancaq müəllif nəsr dili ilə həm də İmam Əliyə, sufi 
şeyxlərə və bir çox dini hədislərə istinad edir. Bəzən tədqiqatçılar yanlış olaraq 
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İmam Əli sevgisi və ehtiramı qayəsini sırf Ş.İ.Xətai, xüsusən onun “Dəhnamə” 
əsəri ilə bağlayırlar. Lakin Ş.İ.Xətaidən bir neçə yüz il öncə Əbubəkrin “Mu-
nisnamə” əsərində bu yanaşmanı görə bilirik. Əsər istifadə olunan ensiklopedik 
məlumatlar baxımından da maraq doğurur. Onun istifadə etdiyi pəhləvi mətnlə-
ri, o dövrdə müsəlman əxlaqına dair qiymətli mənbə hesab edilən “İbn Miskə-
veynin kitabı”, İslamaqədərki fəlsəfi-etik dünyagörüşləri özündə ehtiva edən 
tarixi mənbələr müəllifin erudisiya potensialının göstəricisi kimi şərtlənir. Əbu-
bəkrin zəngin dünyagörüşü və müasir elmi-fəlsəfi, dini baxışlar kodeksi əsrlər 
sonra belə təəccüb doğurur. “Munisnamə”nin farsdilli ədəbiyyat tarixində özü-
nəməxsus yeri və onun yazılı bir abidə olaraq ədəbi-bədii dəyəri ilk növbədə 
məhz bu faktlarla müəyyənləşir. Əsərin əhəmiyyətini artıran amillərdən biri də 
budur ki, göstərilən süjetlərin əksəriyyətinin zaman baxımından hələlik ilk 
yazılı variantları “Munisnamə”yə aiddir” [5, 175]. 

Əbubəkr “Munisnamə” əsərində öz dövrünün ictimai-siyasi hadisələrinə 
ayıq gözlə baxır, zamanın sosial ədalətsizliklərinə münasibət bildirirdi. Müəllif 
seçdiyi hekayələri işləyəndə daha çox realistik metodologiyaya üstünlük verir, 
tarix və müasirlik kontekstində ibrət, ali hislərlə tərbiyələnmək, cəmiyyət, bə-
şəriyyət maraqlarını nəfsindən üstün tutmaq ideyasını bədiləşdirərək mükəm-
məl mətn yaradırdı. “Əsərin VII fəsli böyük maraq doğurur. Burada əfsanəvi 
xəlifə Harun-ər Rəşidin məşhur vəziri Yəhya Bərməkinin nəsli, o cümlədən 
onun qüdrətli və səxavətli oğlu Cəfər Bərməki haqqında xilafət xalqları 
arasında dolaşan hekayətlər toplanmışdır. Həmin hekayətlərin əksəriyyəti tarixi 
baxımdan real səciyyə daşıyır” [10, 8]. 

“Munisnamə” ilə “Min bir gecə” və digər folklor nümunələrinin, klassik 
Şərq bədii mətnlərinin süjet oxşarlığı, paralelliyi var. Ümumiyyətlə, dastan, 
mif, nağıl, əfsanə və s. xalq ədəbiyyatı şəkillərinin yazılı ədəbiyyatın epik növ 
janrlarına, xüsusən də romana böyük təsiri olmuşdur. Əbubəkrin “Munisnamə” 
əsərində maraqlı bir improvizə yaradıcılığını da müşahidə etmək olar. Müəllif 
klassik nəsr ənənələrini, folklor təxəyyülü və təhkiyə tərzi ilə epik şeir 
poetikasını bir üslubda birləşdirərək yazılı ədəbiyyatda gələcək modern nəsrin 
povest və roman kimi formalarına təsir edə biləcək nümunə yaratmış və yeni 
ədəbi təmayüllərə yol açan fərqli bir “namə” qoyub getmişdir. 
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The novel element in the “Munisname” work of Abubakr ibn 

Khosrov al-Ustad 
S u m m a r y 

The article reviews the process of Azerbaijani novel evolvement and 
formation through the history of epic thinking, poetic storytelling and 
narration. The author analyzes the form-content and theoretic – aesthetic 
characteristics of novel in classic Azerbaijani literature. The detailed analysis 
of “Munisname” work of Abubakr ibn Khosrov al-Ustad in the context of 
novel element is provided. The analysis revealed that there is common pattern 
in plots between “Munisname” and “Thousands nights and a night” as well as 
other folklore pieces and other examples of classic eastern art narratives. All in 
all such folk art samples as folktale, myth, fairytale, legend had a huge 
influence on the formation of epic genres of literature and especially on novels. 
In “Munisname” work of Abubakr it is possible to observe quite interesting 
patterns of improvisation. The author successfully combined classic prose 
traditions, folk imagination and narratives with epic written in poetic verse in 
one genre and thus created a new pattern of development for future written 
literature, forming modern prose story and novel by creating a completely new 
type of “name”. 

Ирада Мусаева 
Стихия романа в произведении Абу Бакра Ал Хосрова  

Ал Устадa «Муниснамэ» 
Р е з ю м е 

Статья повествует об истории процесса эпического размышления, 
поэтической передачи и пересказа в формировании и создании азербайд-
жанского романа, а также о форме содержания и особенностях эстети-
ческого взгляда на романы в классической азербайджанской литературе. 

Произведение Абу Бакра Ал Хосрова Ал Устадин «Munisnamə» ана-
лизируется с контекста стихии романа, где подчеркивается, что в класси-
ческих восточных художественных текстах между «Munisnamə» и «Тыс-
ячa одной ночи», а также другими фольклорными произведениями име-
ется сюжетная схожесть и параллельность. Здесь просматривается боль-
шое воздействие мифов, сказок, легенд, сказаний и рисунков в народной 
литературе на эпические виды жанров написанной литературы и, в 
частности, романа. В произведении Абу Бакра «Munisnamə» можно прос-
ледить одну интересную творческую импровизацию: aвтор, умело объе-
динив в одно целое классические особенности прозы, фольклорное вооб-
ражение и способы пересказа с эпической стихотворной поэтикой, 
создает модель, которая может воздействовать на зарождение новой 
формы будущих повести и романа в пишущей литературе и тем самым, 
как бы, оставляет после себя послание, открывающее путь к новым 
литературным тенденциям. 
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