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             I. Giriş  

 

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri, dünya ədəbiyyatı və fəlsəfəsi 

tarixində  İmadəddin Nəsimi (1369-1417)  adı ilə məşhurlaşan şair filosofun əsil 

adının Əli, öz şerlərini “Hüseyni”  təxəllüsü ilə yazması  artıq  tarixi həqiqət kimi 

məlumdur.  

Nəsimi irsini əzəmətləndirən  cəhətlər içərisində xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır 

ki, XV əsrdən başlayaraq bütün türk dünyası  (türk, türkmən, özbək və s.)  

ədəbiyyatı bu güclü mənəvi irsdən güc və zövq alaraq bəhrələnir.  

 

Nəsimini bu  qədər  ucaldan hesab edirik ki, orta əsr Azərbaycanı və müsəlman 

Şərqində elm-irfan, sənətin yüksək səviyyəsi  ilə bütünlükdə yaxın şərqdəki 

mövcud reallıqlar arasındakı ziddiyyətlər və ziddiyyətlərin həlli istiqamətində 

göstərilən ideya mübarizəsi  idi.  

 

Nəsimi adı ilə daha da şərəfləndirilən və orta əsr müsəlman Şərqində hürufi 

epoxası kimi dəyərləndirilən XIV –XV əsrlərdəki mövcud vəziyyətin əsas 

xarakterik xüsusiyyətləri   hərbi-siyasi pərakəndəlik, ölkələr, xalqlar, siyasi 
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qruplar arasında  çəkişmələr, toqquşmalar, bu ədavətlər nəticəsində şəhərlərin, 

kəndlərin viran qalması, insanların cəhalət, zülməti içərisində yaşaması gerçəkliyi 

qeyd edilə  bilər. Belə bir zəmində cəmiyyətdə  bütün problemlərin həlli, insan 

cəmiyyətinin böhrandan çıxış yolları aramasına xidmət edən ideologiyaların 

yaranması tarixi zərurət kimi göstərilə bilər.  

 

İnsan cəmiyyətinin tarixinin izlənilməsi təcrübəsi göstərir ki, xalqlar, ölkələr, 

dövlətlər tarixi  böhranlar, münaqişələr, fəlakətlərin və s. baş verməsi faktları ilə 

zəngindir. Həmin dövrlərdə cəmiyyətin düşünən beyinləri, yaradıcı qüvvələri 

böhranın aradan qaldırılması, münaqişələrin həlli yollarının tapılması missiyasını 

öz üzərilərinə götürürlər.   Belə bir kontekstdə xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır 

ki, müasir iqtisadi nəzəriyyədə belə bir missiya “innovasiyalar”, “novasiyalar”, 

yeniliklərin işlənilib hazırlanaraq dövriyyəyə daxil edilməsi nəzəriyyəsi və 

praktikası kimi dəyərləndirilrir.  

 

Bir qədər elmi və mədəni cəsarət göstərərək problemə məhz belə bir baxış 

bucağından  yanaşaraq qeyd etmək olar ki, hürufi təlimi, onun nümayəndələrinin , 

o cümlədən Nəsiminin ideyaları dövrünün dini, siyasi, sosial-etik, mədəni-

təşkilati novasiyasi kimi dəyərləndirilə bilər. Başlıca təyinatı hər şeyin 

mərkəzində İnsan durmaqla, fərdlər, cəmiyyət, dövlət, təbiət arasında 

münasibətlərin tənzimlənməsi idi. Təbiidir ki, münasibətlər sistemi və 

kompleksinin tənzimlənməsi məsələləri içərisində iqtisadi məzmunlu fikirlərə 

epizodik də olsa rast gəlmək mümkündür.  

 

Bütün bunlar isə ondan xəbər verir ki,  Nəsimi irsinə bütün dünyada və o 

cümlədən Azərbaycanda marağın artması  heç də təsadüfi deyildir. Deyilən fikri 

Ümummilli Lider cənab Heydər Əliyevin  təşəbbüsü ilə Nəsiminin 600 illik 

yubileyinin UNESCO-nun tədbirlər siyahısına daxil edilməsi, 1973-cü ildə 

beynəlxalq səviyyədə qeyd olunması, daha sonra 2017-ci ilin may ayında Parisdə 

YUNESKO-nun baş qərargahında Nəsiminin vəfatının 600 illiyinin qeyd 

edilməsi və 2018-ci ilin sentyabr ayında ölkəmizdə Nəsimi şer, incəsənət və 

mənəviyyat festivalının təntənəli şəkildə keçirilməsi,  Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan 

edilməsi barədə tarixi Sərəncamı təsdiqləyir.  

 

                İmadəddin  Nəsimi və hürufi dünyagörüşü tarixi reallıqlar 

                kontekstində  

 

İmadəddin Nəsimi 1369-cu ildə Şamaxı şəhərində sənətkar ailəsində anadan 

olmuşdur.  İlk təhsilini  Şamaxıda mədrəsədə almışdır, dövrünün elmlərini, 

dinlərin tarixini, məntiq, riyaziyyat və astronomiya elmlərini öyrənmişdir. Qeyd 

etmək lazımdır ki,  Şamaxı şəhəri orta əsr Azərbaycanının ən iri şəhərlərindən 

hesab olunur.  
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Həmin dövrdə Azərbaycanda Hürufilik dini –siyasi təlimi yayılmağa başlayır. 

Sovet elmi ədəbiyyatlarında hürufilik hərəkatı istismar edilən siniflərin, hər 

şeydən öncə sənətkarlarının və şəhər yoxsullarının marağını və mübarizə səylərini 

ifadə edən bir hərəkat kimi dəyərləndirilir (Велиев, 1987). Hürufilik hərəkatı 

ictimai cərəyan kimi Xorasanda (şərqi İran) yaranmış, hərəkatın banisi Təbriz 

şəhərindən olan azərbaycanlı Fəzlullah Nəimidir (1339-1394).  

 

Nəimi gənclik illərində Məkkəyə həcc səfərinə getmiş, daha sonra Təbrizə 

qayıdaraq hürufilik təliminin əsaslarını işləyib hazırlamışdır. Fəzlullah Nəimi 

1385-1386-cı illərdən etibarən hürufilik görüşlərini təbliğ etməyə başlayır,    

1386-1387-ci illərdə Bakıda yaşamış, daha sonra 1394-cü ildə Şirvana gəlmiş və 

Nəsimi ilə görüşmüşdür (Azərbaycan Tarixi, 2007). 

 

 Qeyd etmək lazımdır ki, Şirvanşah  hürufilərin gizli müttəfiqi olsa da 

Teymurilərin təzyiqi ilə  Fəzlüllah Nəimini Miranşah Teymuriyə təslim etmək 

məcburiyyətində qalır. Səmərqənd üləmalarının fitvası ilə Fəzlullah din və dövlət 

qarşısında ağır günahlar etməklə ittiham olundu. Əvvəlcə   Fəzlullah Nəmini 

Naxçıvanda Əlincə qalasında əsir saxladılar, daha sonra 1394-cü ildə edam 

etdilər. Təlimin əsas fikirləri “Cavidannamə” və “Məhəbbətnamə” əsərlərində öz 

əksini tapmışdır (Алескерова , 2007 ).  

 

Qeyd etmək lazımdır ki, hürufilik hərəkatının üzvləri təqib olunduqları üçün 

şəhərbəşəhər gəzərək hürufiliyin əsas ideyalarını yayırdılar və təlim özünün 

məzmun və təyinatı etibarı ilə ənənəvi islamı prinsip və dəyərlərindən fərqli 

tərzdə baş verən proseslərə, insana, onun cəmiyyətdəki və bütün kainatdakı yeri 

və roluna  yanaşma nümayiş etdirməsi səbəbindən rəsmi islamı doktrinaya zidd 

idi, təlimin  ardıclıları isə kafir elan olundular. Belə bir aqibətə  Nəsimi də düçar 

oldu.  

 

Hürufi təliminin  yayılması üçün XV əsrin əvvəllərində Nəsimi Yaxın Şərqə 

səyahətə çıxdı. Suriyada, Hələb şəhərində Nəsiminin, hürufi təliminin çox saylı 

tərəfdarları var idi. Hürufi təliminin təbliğinə görə  İmadəddin Nəsimi 1417-ci 

ildə Hələbdə Misir sultanı Əl-Müəyyədinin əmri ilə edam edildi, dərisi soyuldu 

(Ашурбейли, 1992). Orta əsr yaxın Şərq və Azərbaycan fikir tarixinin  Nəsimi 

gerçəkliyini əlbəttə ki, edam və cəzalarla unutdurulması mümkün olmayan tarixi 

həqiqətə çevrildi. Belə bir zəmində hürufi təlimi və Nəsimi yaradıcılığının bu 

təlimdə  yeri məsələsinə bir qədər aydınlıq gətirilməsi məqsədəuyğun olardı.  

 

Hürufi təliminin əsas ideya məzmunu 

 

Hürufilik cərəyanı XIII-XV əsrlərdə bütün müsəlman şərqində və o 

cümlədən Azərbaycanda yeni ideologiyanın formalaşmasına səbəb oldu. Həmin 

ideologiyanın əsasını insanın yaradıcı qüvvəsinin mütləqləşdirilməsi və 

ilahlaşdırılması təşkil edir və hürufiliyin  dini-fəlsəfi təriqət kimi   yüksəliş dövrü  
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XIV-XV əsrləri əhatə edir. XIV-XV əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən böyük 

ədəbi siması sayılan İ.Nəsimi, təriqətin banisi Fəzlullah Nəimi ilə birlikdə də bu 

təriqətin ən parlaq nümayəndəsi hesab olunur (Babayev, 2007).  

 

Hürufilik təlimində  Allah, hərf (söz-kəlam), insan, maddi varlıq və 4 ünsür  

münasibətləri  bir-biri  ilə  əlaqəli,  tam  və  bütöv,   vəhdət halında qəbul edilir:  

Varlıq  və mövcudiyyət Allahdır → mövcud olan hər şеy 28 və 32 hərfdir (yəni  

söz  və  kəlamdır)  →  həmin  hərflərin  sirrini öyrənin    insandır  →  bütün  

maddi  varlığın  əsasını  isə  4 ünsür təşkil edir. Hürufilər əzəli və əbədi olan ilkin 

zatın (xaliq) təcəllisindən zühur еdən varlığın yaradılış nizamını bu sistеmdə  

qəbul еdirdilər: Allah → söz → kainat → insan  (Babayev, 2007). 

 

Hürufi təliminin banisi Fəzlüllah Nəimi hesab edirdi ki, Allahın əsil mahiyyəti 

gizlin xəzinə olub (kənzi məxfi) ilk təzahür və təcəssümü kəlam şəklində  ilk 

illətdən (illəti-üla) ibarətdir. Kəlam əsil şəkildə xüsusi sifət əldə etməmiş 

mücərrəd kəlami-nəfsi mahiyyətindədir. Bu mücərrəd kəlam bəzi ünsürlərə 

ayrılıb və ünsür halında xarici şəkil alır. Bu ünsürlər isə ərəb əlifbasının 28, fars 

əlifbasının 32 hərfidir. Kəlam  da bu şəkli alınca kəlami mücərrədlikdən çıxır və 

kəlami məlfuz halına keçir.  

 

Bu kəlamın ünsürləri:  üzdə dörd kirpik, iki qaş, bir saçı göstərilir [Bünyadov, 

2007) Eyni zamanda hürufi təlimində insanın üzündə 7 xətt (dörd Kiprik, iki qaş, 

başdakı saç) İlahi atributlar kimi təqdim edilirdi və  Eyni  bütün bu xətlər “Qurani 

Kərimin” birinci ayəsi ilə müqayisə edilirdi. “Həmd” surəsi yeddi ayətdən 

ibarətdir. Burada xüsusi olaraq qeyd edilir ki, əsas İlahi Hikmət məhz bu surədə 

əks olunmuşdur.  

 

Hürufi təlimində kainat “makrokosmos”, insan isə “mikrokosmos” kimi  təqdim 

edilir, onlar arasında əlaqələrin mövcudluğuna diqqət çəkilirdi. Nəimi insanın 

üzündəki yeddi xətti  yeddi planet, yeddi sfera, həftənin yeddi günü, “Qurani 

Kərimdəki” “Həmd” surəsinin yeddi ayəti ilə əlaqələndirirdi. Səma cismləri 360 

dərəcədə tam dairə üzrə hərəkət edir, insanda 360 damar, 360 sümük, 360 

oynağın  mövcud olması heç də təsadüfi olmayan qanunauyğunluq hesab 

olunurdu. Bir çox problemlərin həllinin rəqəmlərdə axtarılması hürufi təlimini 

Pifaqor təlimi ilə yaxınlaşdırıdı. 1- Allahın Birliyi; 4-dörd ünsür; 6-altı  cəhət; 7-

yeddi planet, həftənin günləri; 12-gündüz saatları; 24 sutkanın saatlarının cəmi; 

28- ərəb əlifbasında həriflərin sayı; 32-fars dilində həriflərin sayı; 60-bir saatda 

dəqiqələrin sayı və s.  

 

Eyni zamanda hürufi təlimində 7 xəttin anadan gəlmə (4 kirpik, 2 qaş, 1 baş saçı), 

ana xətti-“xətti ümmiyə”; insanın yetkinlik yaşına çatdıqdan sonra  7 xəttin 

(çənədə  saqql-2 ,  yanaqda saç, bığ-2, alt dodağın altındakı tüklər) ata xətti- 

“xətti-abiye” adlanır. Onların cəmi 14, yerləri ilə birlikdə 28 edir (ərəb 

əlifbasındakı hərflər) . Ata xətti ancaq kişilərdə olur (Бабаев, 2019).  Burada 
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təlimin məqsədi isə  insanın yenidən öz əzəli elm, mərifət, hikmət, eşq mənbəyinə 

qovuşması hesab olunurdu  (kiçik zərrənin, damlanın  böyük,. sonsuz və 

hüdudsuz dəryaya qovuşması kimi). 

 

 Təlimdə həmçinin  insanların iki qrupa bölünməsi də diqqəti cəlb edir: 1. Kamil 

insan; 2. Cahil insan.  Kamil insan nəfsin hökmranlığından azad olmuş, hərflər 

elminə yiyələnmiş insan; cahil insan həqiqəti, özünü hələ də dərk etməyən daha 

çox dünyəvi ehtiraslara bağlı olan insan hesab olunur, insanlığın əsil məqsədinin 

cahillikdən kamilliyə doğru yol alması hesab olunurdu.  ( Babayev,2007).  

 

Hürufi təlimində bəşər tarixinin özünəməxsus dövrləşdirilməsi aparılmışdır: 

 

1.Nübüvvət (nəbilik – pеyğəmbərlik);  

2.Vəlayət (vəlilik-ilahi himayədarlıq);  

3.Üluhiyyət (ilahilik).  

 

 Təlimdə birinci  pеyğəmbərlik mərhələsinin ilk insan və pеyğəmbər Adəmdən 

başlayıb sonuncu pеyğəmbər – «xətmül-ənbya» Məhəmməddə (s.) başa çatdığı, 

ikinci mərhələnin imamət mərhələsi; üçüncü mərhələnin Fəzlullah Nəimidən 

başlandığı göstərilirdi. Bu mərhələ eyni zamanda Haqqın zühuru, bəşərin 

xilaskarının gəlişi mərhələsi kimi göstərilir ( Babayev, 2007) .  

 

        Nəsimi düşüncəsi və ideyaları  

 

        Nəsimi irsinin araşdırılması zamanı onun yaradıcılığında diqqəti 

cəlb edən ilk cəhətlərdən biri kimi, onun orta əsr müsəlman Şərqi 

mütəfəkkirlərinin əsərləri və həmin mütəfəkkirlərin əsərləri vasitəsi ilə qədim 

yunan fəlsəfəsinin mütəfəkkirlərinin ideyaları ilə yaxından tanış olması, həmçinin 

müsəlman Şərqində orta əsr elmi dünyagörüşünün incəliklərinə yiyələnməsi  

gerçəkliyi idi. Heç də təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan elmi ədəbiyyatlarında 

Nəsimi yaradıcılığından bəhs edilərkən onu iki mərhələyə bölürlər.  

 

Birinci mərhələ kimi, Nəsiminin  Fəzlullah Nəimi ilə görüşməzdən əvvəlki  illər, 

ikinci mərhələ  isə onun Nəimi ilə görüşməsindən  sonrakı illər hesab edilir. 

Birinci mərhələdə Nəsimi yaradıcılığında Əhməd Yəsəvi (1166), Mövlana 

Cəlaləddin Rumi (1273) kimi hikmətli söz söyləmə və nəsihət etmə meyllərinin 

hiss olunduğu, ikinci mərhələdə  isə hürufilik ideyaları və məqsədlərinin Nəsimi 

yaradıclığına  nüfuz etməsi, Nəsimi yaradıcılığının başlıca məzmununu təşkil 

etməsi  Nəsimi dünyagörüşü və yaradıcılığının başlıca xüsusiyyəti kimi qeyd 

olunur (Manafov, 2009).    

 

Məhz bütün bunlar əsasında xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki,  İmadəddin 

Nəsiminin dünyagörüşünü, onun  nəzm əsərlərindəki fikir və ideyaları orta əsr 

müsəlman şərqi və o cümlədən Azərbaycanda elmi-fəlsəfi, bədii-ictimai 
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dünyagörüşün  mühüm istiqamətləri sufi və hürufi dəyər və prinsiplərinin sintezi 

kimi xarakterizə etmək olar. Müvafiq olaraq bu səbəbdən də İmadəddin Nəsimi 

yaradıcılığında  tərki dünyalıq, bu dünyanın və dünya malının nə qədər güvənsiz 

olması, insan oğlunun bu dünyada sadəcə yolçu olması və  əsil məqsədi və 

təyinatının isə ali mərtəbəyə yüksəlməsi olması fikri olduqca qabarıq özünün 

büruzə verir. Deyilən fikri Nəsiminin sözləri ilə təsdiqləmək olar: 

 

 “Dünya duracaq  yer deyil, ey can, səfər eylə!”  (Nəsimi, 2004) 

 Payəndə degil dövləti, ey xacə, cahanın, əshabına aldanma, gəl andan 

güzər eylə! ” ( Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti,2006) 

 Mülk ilə mal, ey məlik, kimsəyə qalmadı, Yox tut anı, heçə say, qalma 

onun varinə;  

 

Nəsimi günyagörüşündə, idrak (mərifət) fəzilət və hünər yaradan xalis qızıldır, 

kamal və idrak qazanmaq insanın həyat qayəsi olmalıdır (Məmmədov, 1994) və 

bu səbəbdən də Nəsimi deyirdi, “Aqil isən təkyə (Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti, 

2006) qılma dünyanın dinarına”. 

 

Özünü dərk problem  Nəsimi yaradıcılığında mühüm yer tutur. 

 

Nəsimi deyirdi:           Kim ki, bilməz özünü, bilməyə pirlər sözünü,  

                                    Kəndisin anlamayan  bilmədi hər kar nədir. 

                                    (Nəsimi, 2004) 

 

Özünü dərk edən insan Allahı, dünyanı da dərk edir. Burada önəmli olan yüksək 

əxlaqi və vicdani saflığa nail olunmaısıdır.  Ümumiyyətlə hürufi təlimində 

özünüdərk problemi özünü kamilləşdirmə sisteminin əsas məzmununu təşkil edir. 

Özünü dərk edən insan daxilən təmizlənir, fəal varlığa çevrilir və ən əsası 

kamilləşir. Özünü dərk edən insan digərlərinə də doğru yol göstərə bilər və 

göstərməlidir.  (Кулизаде, 1973). 

 

Nəsimi hesab edirdi ki, insan o zaman zəngin mahiyyət əldə edir ki, o, həqiqəti 

dərk etməyə çalışır, gözəllik və xeyirxahlığa can atır. Nəsimi dünyagörüşündə 

“Həqiqət” və “Mən” mütləq vəhdət halında qəbul olunur, əsil məqsədin 

“Həqiqət” və “Mənin” vəhdətinə, bununla da nadanlıq və cəhalətdən kamilliyə 

doğru  yüksəliş olduğu hesab olunur. Lakın Nəsimini  öz zəmanəsindəki insan 

cəmiyyətində mövcud olan cəhalət və nadanlıqdan təəssüflənərək deyirdi ki, 

 

                                        Hər kişidə bir cübbəvü dəstar olur, amma 

Min başda biri  layiqi-dəstar bulunmaz. 

  Çün çərxi-fələk cahilü-nadan sevər oldu, 

                            fəzlə xəridar bulunmaz. 
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Bütün bunların əksinə olaraq,   Nəsimi insani yüksək və fitri fəzilətləri ilə  

ucaltmış və  insanın özünəməxsus tərzdə, etik, sosial-əxlaqi məziyyətləri ilə bağlı 

fikirlər səsləndirmişdir  (Тунзалья, 2016) . Nəsimi  öz şerlərində insan xasiyyəti 

üçün müsbət və mənfi cəhətləri də qeyd etmişdir: 

 

Üç qrup üzrə qruplaşdırılan müsbət insani keyfiyyətlərin hər birinin öz təyinat və 

istiqamətləri vardır:  birinci qrup insanın ətraf mühitlə, insanla, Yaradanla 

davranış etikasının nədən başlanacağını göstərir və hesab edirdi ki,   hər şey xoş 

məram və xoş niyyətdən başlanır.  

 

İkinci qrupa insanın insanla, onun ətraf mühiti və cəmiyyətlə, Yaradanla qarşılıqlı 

münasibətindəki nə hiss etməli olduğunu göstərir. 

 

Üçüncü qrupa- “Quran”; “Axar su” “Gözəl üz”  daxil edilir. “Qurani –Kərim” 

Haqq kitabıdır, müqəddəs kitab, eyni zamanda Yaradanın insan üçün 

imperativləri; “Axar su” –hərəkətdə olan təmiz, saf, pak təbiət, nəhayət insan, 

onun təmiz, saf, pak siması. Yenə də Yaradan-təbiət-insan- vəhdəti burada öz 

əksini tapmışdır. 

 

Əsas fikir burada odur ki, Nəsimi dünyagörüşünə və o cümlədən hürufi  təliminə 

görə insan ancaq o zaman böyükləşə bilər ki, o, üzvü və tərkib hissəsi olduğu 

aləmin nə qədər böyük və müqəddəs olduğunu, özünün hansı mərtəbəyə 

yüksəlməli olduğunu dərk etsin. Məntiqi nəticə: İnsan nadanlıqlar, cəhalət, 

müharibələr üçün deyil,  digər insanlara, cəmiyyətə, təbiətə ziyan vurmaq üçün 

onunla müharibə aparmaq üçün deyil, daha ali məqsədlər üçün yaradılmışdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil : İmadəddin Nəsimidə insan xasiyyəti üçün müsbət və mənfi cəhətlər  

Mənbə: Z.Məmmədov, Azərbaycan tarixi fəlsəfəsi, 1994.Müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

İnsanın belə bir ali mərtəbəyə yüksəlməsi isə insan cəmiyyətində bütün sosial, 

etnik, dini, irqi və s. zəmində yaranan münaqişələrin, onların böyüyərək dağıdıcı 

müharibələrə çevrilməsinin qarşısının alınması demək idi.  Eyni zamanda 

İmadəddin Nəsimi  ürək sıxan üç pis şey haqqında da qeyd etmişdir: 
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Şəkil : Nəsimi ürək sıxan üç pis şey haqqında: 

Mənbə: Z.Məmmədov, (Azərbaycan tarixi fəlsəfəsi, 1994).Müəllif tərəfindən 

hazırlanmışdır. 

 

Nəsimi insanları ürək sıxan deyil, ürək açan niyyət, əməl və davranışlara 

çağıraraq deyirdi:     

        

           Zalım oldun, zülm əkərsən yenə kəndi tarlana, 

Zalımın zülmü şərindən tarlada üsyan bitər  (Nəsimi, 2004). 

 

 Nəsiminin bu sözlərindən  görünür ki, insan cəmiyyəti, insani münasibətlər zülm 

ilə tənzimlənə bilməz, zülmün qarşılığı üsyandır, digər tərəfdən   

   

           “Bağçaya varma, varırsan sorma dapusu nədir,” 

     Barı bir bağçaya girgil, gül ilə reyhan bitər (Nəsimi, 2004)  

 

sözləri ilə zənnimizcə Nəsimi malın, mülkin Yaradana məxsusluğu, insanı 

dünyada xeyirxah əməllərin sahibi olmağa çağırırdı .  

 

Bütünlükdə Nəsimi yaradıcılığının əsasını “humanizm” dəyərləri, “kamil insan “ 

konsepsiyası təşkil edir. Nəsimi yaradıcılığında insan fəal və yaradıcı qüvvə kimi 

diqqəti cəlb edir. İnsan öz zəkası, nitq qabiliyyəti və fitri istedadları hesabına 

mahiyyət və həriflərin formasını, özünün İlahidən gələn mahiyyətini və özündə 

əks olunmuş İlahi qüvvəni dərk edir.  Dünyanın sirlərini ancaq özünü dərk edən 

anlaya bilər, insanın mövcud olmasının məqsəd və vəzifələri insanın 

kamilləşməsidir (Мехтиев, 2003).  

 

Nəhayət  Nəsimi dünyagörüşü və hürufi təliminin əsas ideyalarının daha bir 

aspektdə nəzərdən keçirilməsi məqsədəuyğun  olardı.  
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Hesab edirəm ki, XX əsrdə müasir qərb dünyasında formalaşmış və XXI əsrdə 

müxtəlif variasiyalarda inkişaf edən iqtisadi-fəlsəfi yanaşma və konsepsiyaların  

əsas ideyaları  ilə hürufi təliminin sırf insanla bağlı, onun iqtisadi yönləri arasında  

həm zahiri, həm də daxili analogiyaları axtarılması da maraqlı olardı:  

 

Hürufi təlimində əsas anlayışlar “insan fəziləti”, “fəzilətli insan”, “kamil insan” 

hesab edilirdi, burada kamil insan, qabiliyyətli insan  bəşərin, insan cəmiyyətinin 

problemlərinin həllində mühüm rola sahib idisə, müasir qərb iqtisadi fəlsəfəsində 

də artıq prinsip etibarı ilə bənzər yanaşmalar diqqəti cəlb edir. Məsələn “insan 

amili”, “insan kapitalı” və s. kimi anlayışların irəli sürüldüyü nəzəriyyə və 

konsepsiyalarda insanın bacarıqları, qabiliyyəti, biliyi insanın özü ilə birlikdə 

problemlərin həllinin ağırlıq mərkəzində yerləşdirilir.  

 

Başlıca fərq hürufi təlimində önəmli olan insanın ruhunun kamilləşdirilməsi 

hesab edilirdisə (mənəvi varlıq) , müasir qərb iqtisadi fəlsəfəsində əsas ağırlıq hər 

nə qədər mücərrəd olsa da yenə də konkretləşən maddi varlıq  və maddiləşən 

elementlərin üzərinə düşür. İnsanın ictimai istehsal prosesində bilik, bacarıq, 

qabiliyyətinin formalaşması, inkişafı, təkmilləşdirilməsi, məcmu halda 

kapitallaşması və kapital kimi dəyərləndirilməsi diqqəti cəlb edir. Problemə şərq 

və qərb yanaşmasında hər nə qədər kəskin fərqlər diqqəti cəlb etsə də burada bir 

ümumi cəhət diqqəti cəlb edir. 

 

Burada mahiyyət etibarı ilə zahiri bənzərlik insanın hər şeyin mərkəzində olması, 

məzmun etibarı ilə daxili fərq hürufi yanaşmasında mənəvi ünsürün,  müasir qərb 

fəlsəfəsində isə hətta mənəvi ünsürün maddiləşdirilməsi cəhdi diqqəti cəlb edir. 

Əsil gerçəklik bu iki yanaşmanın arasındakı fərqlərin silinəcəyinin gerçəkləşəcəyi  

ehtimalıdır, informasiya cəmiyyətində belə bir imkanın  mövcudluğu artıq 

fantastik düşüncədən reallığa çevrilməyə başlamışdır.  

                       

     Nəticə 

 

      Nəsiminin dünyagörüşünü, onun   əsərlərindəki fikir və ideyaları orta 

əsr müsəlman şərqi və o cümlədən Azərbaycanda elmi-fəlsəfi, ictimai 

dünyagörüşün  mühüm istiqamətləri sufi və hürufi dəyər və prinsiplərinin sintezi 

kimi xarakterizə etmək olar.Bu səbəbdən də Nəsimi şerlərində tərki dünyalıq 

əhval ruhiyyəsi ilə yanaşı özünüdərk problemi, özünü kamilləşdirmə meylləri də 

öz əksini tapmışdır. Hesab edirik ki, Nəsimi yaradıcılığında bu gün üçün də 

aktual olan sanki bir çağırışlar var. İnsan nadanlıqlar, cəhalət, müharibələr üçün 

deyil,  digər insanlara, cəmiyyətə, təbiətə ziyan vurmaq üçün,  onunla müharibə 

aparmaq üçün deyil, daha ali və yaradıcı  məqsədlər üçün yaradılmışdır. 
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                                           SUMMARY 

 

Ethical and economic motives in the religious and philosophical 

view of Imadaddin Nasimi  

 

Seyfaddin Samandarov 

Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan 

 

 

The article discusses the main features of the religious and 

philosophical view  of the medieval Azerbaijan poets I. Nasimi. The stages 

of the creativity development of  Nasimi, socio-economic and ethical ideas 

in the poems of the poet are exploring too. Looking forward to doing the 

same thing as doing a poetry of value for all human beings. It should be 

noted that the growing interest in Nasimi’s heritage throughout the world, 

including Azerbaijan, is not accidental. The truth of Nasimi is a historical 

fact that cannot be forgotten by executions and punishments. The 

investigations gave some clarity about the importance and role of Nasimi's 

place of creativity in the teaching of Hurufism. Beside another aspect of 

the basic ideas of the great poet-thinker present  is of certain interest.  

 

The article discusses the points of contact between the teachings of 

Hurifism and the main ideas of economic and philosophical approaches 

and concepts about man, which were formed in the 20th century in the 

modern Western world and developed in various variations in the 21st 

century. The basic concepts and categories in the teachings of Hurufism 

were “human ability”, “capable person”, “perfection of the human mind 

and abilities”. A man was assigned a special role in solving the problems 

of society. A common feature is that, a person is assigned the main place 

in solving problems. But the main distinguishing feature is that, in 

khurifizm was a more important element was considered a spiritual 

element. We believe that the probability of a certain cross section of 

differences in approaches increases day by day. This is further exacerbated 

by the development of the information society. 

 

              Keywords:  religion, philosophy, ideology, Sufism, hurufism 
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РЕЗЮМЕ 

 

Этические и экономические мотивы в религиозно-философском 

мировоззрении Имадеддина Насими  

 

 

Сейфаддин Самандаров 

Национальная академия наук Азербайджана, 

Баку, Азербайджан 

 

                                                 

  В статье рассматриваются основные черты религиозно-

философского мировоззрения средневекового азербайджанского поэта И. 

Насими. Также исследуется этапы развития творчества Насими, социально-

экономические и этические мотивы в творчестве поэта. Рассматриваются 

причины которые которое делает наследия поэта столь ценным для всего 

человечества. Следует отметить что, растущий интерес к наследию Насими 

во всем мире, включая Азербайджан, не случаен. Истина Насими - это 

исторический факт, который не может быть забыт казнями и наказаниями. 

Исследование дало некоторую ясность о важности и роли месте творчества 

Насими в учении хуруфизма. В то же время представляет определенный 

интерес еще один аспект рассмотрение  основных идей великого поэта-

мыслителя . В статье рассматриваются точки соприкосновения учения 

хурифизма основные идеи экономических и философских подходов и 

концепций о человеке, сформировавшиеся в XX веке в современном 

западном мире и развившиеся в XXI веке в различных вариациях. 

Основными понятиями и категориями в учении Хуруфизма  были 

«человеческий способность», «способный человек», «совершенства 

человеческого разума и способностей». Человеку был отведен особый рол в 

решении проблем обществе.  Обшей чертой является то что, человеку 

отведено главное место в решении проблем. Но главной отличительной 

чертой является то что, в хурифизме более важным элементом считался 

духовный  элемент.  Считаем, что вероятность определенного сечения 

различий в подходах увеличивается день ото дня. Это еще более 

усугубляется развитием информационного общества. 

 

          Ключевые слова: религия, философия, идеология, суфизм, хуруфизм 

 

 

 

 

 


