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Xülasə. Məqalədə əsas məqsəd XIX əsr Qarabağ ədəbi mühiti 

nümayəndələrinin yaradıcılığının koqnitiv-psixoloji baxımdan araĢdırılması-

dır. “Məclisi-üns”, “Məclisi-fəramuĢan” üzvlərinin poetik örnəklərinin 

koqnitiv paradiqma müstəvisində təhlili müəllifin dünyagörüĢü, düĢüncə 

tərzi ilə bağlı məqamları ortaya çıxarmaqla yanaĢı, həm də sənətkarın 

ictimai, siyasi, sosial baxıĢlarını müəyyən etməyə əsas verir. Bu baxımdan 

məqalədə Qarabağ sənətkarlarının yaradıcılığında yer alan ümumbəĢəri, 

ümummilli konseptlərdən bəhs edilir. Gəldiyimiz nəticəyə əsasən qeyd edə 

bilərik ki, bədii mətnin koqnitiv baxımdan təhlili tam tədqiq olunan dövrün, 

həm də müəllifin aid olduğu təmayülün istiqamətini müəyyən etmək 

baxımından faydalıdır. 
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Abstract. The main purpose of the article is to 

research the oeuvre  of the XIX century Karabakh 

literary environment representatives in cognitive-

psychological terms. Poetic patterns analysis of the 

members members of “Meclisi-uns”, “Meclisi-

feramusan” in the context of cognitive paradigm 

not only reveals the author's outlook, but also gives 

rise in determining political, social views of the 

artist. From this point of view, the article deals 

with the universal and national concepts in the 

creativity of Karabakh artists. As a conclusion it 

should be mentioned that cognitive analysis of 

artistic text is useful in determining the research 

period, as well as theorientation of author's 

attitude. 

Keywords: Garabagh poets, cognitive-psycholo-

gical, XIX century. 
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Резюме. Основная цель статьи это исследование 

творчества представителей литературной среды 

Карабаха XIX века с точки зрения когнигтивного 

психологизма. Рассмотрение творчества поэтов, 

представителей "Меджлиси юнс" и "Меджлиси 

ферамушан" с точки зрения когнигтивной пара-

дигмы говорит не только о широком кругозоре и 

мировоззрении автора, но и позволяет сфор-

мулировать мнение об общественных, полити-

ческих и социальных взглядах мастеров слова. В 

то же самое время отмечается большое значение 

общечеловеческих и общенациональных принци-

пов, занимающих основное место в творчестве 

Карабахских мастеров слова. В целом автор при-

водит значение анализа текста с когнигтивной 

точки зрения для понимания не только периода, 

но и направления творчества мастеров слова. 

Ключевые cлова: Карабахские поэты, когни-

тивно-психологической, XIX век. 
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Mədəniyyət məfhumuna müxtəlif dövrlərdə yaĢamıĢ insanların ünsiyyət forması kimi 

yanaĢmaq mümkündür. Müəyyən dövrün xüsusiyyətlərini əks etdirən bədii ədəbiyyat 

mədəniyyətin ötürülmə vasitələrindən biri kimi mənsub olduğu xalqın etnomədəni, psixoloji, 

koqnitiv-mental dəyərlərini əks etdirməklə əsrlərlə qazanılmıĢ konseptual zənginliyin 

qorunmasına, eləcə də inkiĢaf etdirilməsinə xidmət edir. Hər bir ədəbiyyat nümunəsi bu 

dəyərlərlə yanaĢı, həm də dövrünün məhsulu və güzgüsü kimi çıxıĢ etdiyindənəsərlər təhlil 

olunarkən bu amillərin kompleks Ģəkildə diqqət mərkəzində saxlanılması vacib 

məsələlərdəndir. 

Azərbaycanın iqtisadi və mədəni həyatında fərqli dövr kimi diqqəti cəlb edən XIX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatından danıĢarkən iki tarixi amili  diqqət mərkəzində saxlamaq lazımdır: 

XIX əsr bir tərəfdən Azərbaycanda milli ideologiyanın formalaĢması, Azərbaycan millətinin 

bir toplum kimi təĢəkkül tapması fonunda ədəbiyyatın özünəməxsus inkiĢaf istiqamətinə 

qədəm qoyması ilə səciyyələnirsə, digər tərəfdən Azərbaycan bədii düĢüncəsinin Rusiya və 

Avropa dəyərlərinə inteqrasiya olunması, yeni məzmunlu və formalı Azərbaycan 

ədəbiyyatının meydana çıxması kimi təzadlı proses müĢahidə olunurdu. Bu prosesdə yeni 

inkiĢaf meyilləri, Avropa mədəniyyətinə və ədəbiyyatına maraqla yanaĢı, klassik divan 

ədəbiyyatı ənənələrinin dirçəldilməsi kimi fərqli tendensiyalar özünü göstərirdi. Qeyd olunan 

müxtəliflik yalnız ideya-məzmun, üslub istiqamətində özünü göstərməmiĢ, praqmatik 

baxımdan da təzadlı, bəzi məqamlarda hətta gərgin psixoloji abu-havanın ədəbiyyatda öz 

əksini tapmasına Ģərait yaratmıĢdı. 

 Bədii mətnin dinamik aspektdə təhlili onun praqmatik baxımdan qiymətləndirilməsini 

– yalnız mətnin verbal xüsusiyyətlərini deyil, təfəkkür və dünyagörüĢü ilə bağlı amillərin 

nəzərə alınmasını da aktuallaĢdırır.Bədii ədəbiyyat üçün xüsusilə səciyyəvi olan mətnaltı, 

“gizli” məna tərəfi  mövcuddur ki, məhz bu məqamların da açılması tədqiqat zamanı koqnitiv-

psixoloji baxımdan yanaĢmanın zəruriliyini göstərən səbəblərdəndir. 

XIX əsr  Azərbaycan ədəbiyyatı nümayəndələrinin, eləcə də Qarabağ ədəbi mühiti 

təmsilçilərinin  yaradıcılığı müxtəlif aspektlərdən tədqiqata cəlb olunsa da, koqnitiv-psixoloji 

baxımdan araĢdırılmamıĢdır. Ənənəvi tədqiqatlarda bədii əsər əsasən ideya-məzmun 

baxımından, janr və kompozisiya xüsusiyyətlərinə görə araĢdırılırdısa, müasir dövrdə bütün 

elm sahələrində olduğu kimi, multidistiplinar yanaĢma, müxtəlif elm sahələrinin 

nailiyyətlərindən bəhrələnərək aparılan təhlil və tədqiqatlara üstünlük verilməsi bu sahədə  

hərtərəfli və  dolğun nəticələrin əldə olunmasına Ģərait yaradır. Bədii ədəbiyyatın 

antroposentrik və koqnitiv-psixoloji yanaĢma tətbiq olunmaqla araĢdırılması insan amilinin 

həm müəllif, həm də əsərin ünvanlandığı oxucu, onun təfəkkür tərzi və psixoloji durumu 

baxımından, psixoloji və praqmatik istiqamətdən təsir gücü və doğurduğu hisslər çərçivəsində 

dəyərləndirmək imkanı yaradır. “Bədii mətn koqnitiv paradiqma müstəvisində müəllifin 

gerçəklik haqqında təsəvvürünü əks etdirən, onun dünyaya fərdi  baxıĢı kimi çıxıĢ edən 

mürəkkəb iĢarələr sistemi kimi dərk olunur” [13, s.26]. 
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Bədii mətnin öyrənilmə istiqamətləri içərisində funksional-koqnitiv və ya konseptual 

aspekt xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bədii mətnin koqnitiv baxıĢ bucağından təhlili müəllifin 

dünyagörüĢü, düĢüncə tərzi, dünyanı dərki ilə bağlı məqamları ortaya çıxarmağa imkan 

verməklə yanaĢı, həm də yazıçının diqqət mərkəzində saxladığı məsələləri, konseptual 

məqamları, maraq dairəsini, ictimai, siyasi, sosial, hətta estetik baxıĢlarını belə müəyyən 

etmək üçün ciddi əsas verir. Bu təhlil əsərdə müəllifin Ģəxsi dünyagörüĢünün,  əsərlərində əks 

olunan konseptin nüvəsini təĢkil edən ideyaların aĢkarlanmasında  açar rolunu oynayan fərdi 

üslubun cizgilərini meydana çıxarmaq baxımından da diqqəti cəlb edir.  

Bədii ədəbiyyatda insan probleminə müxtəlif aspektlərdən yanaĢılır, onun həyat tərzi, 

dünyaya baxıĢı ilə yanaĢı, daxili aləmi, hiss və həyəcanı da fərqli  üsullarla təsvir olunur. Bu 

baxımdan poetik obrazın hərtərəfli Ģəkildə təqdimatına Ģərait yaradan psixologizm xüsusi 

əhəmiyyət daĢıyan üsullardandır. Bir cərəyan kimi psixologizmin meydana gəlməsi XIX əsrin 

sonu, XX əsrin əvvəllərinə aid olsa da, dünya ədəbiyyatında onun elementləri həmiĢə mövcud 

olmuĢdur. Bədii ədəbiyyatda psixoloji məqamlar əsasən üç Ģəkildə təqdim olunmuĢdur: 

ədəbiyyatın əsasında, kökündə olan xüsusiyyət kimi, müəllifin psixi durumunun ifadəsi kimi, 

müəllif tərəfindən Ģüurlu Ģəkildə seçilərək əsərin bədii bütövlüyünü müəyyən edən estetik 

prinsip kimi [23, s.25].  

XIX əsr ədəbiyyatının bir sıra xüsusiyyətlərinə görə digər dövrlərdən köklü Ģəkildə 

fərqləndiyini yazan R.Kərimovun fikrincə, “Bu dövr ədəbiyyatı həm Ģifahi, həm də yazılı 

surətdə yaranır, yeni mövzu, ideya və bədii sənətkarlıq keyfiyyətləri ilə zənginləĢir, şairlər 

insanın mənəvi dünyasının, daxili aləminin təsvir və tərənnümünə üstünlük verir (kursiv 

bizimdir – A.H.), cəmiyyət üçün son dərəcə vacib olan məsələləri ədəbiyyata gətirir, 

insanlarda mənəvi saflıq, humanizm, zəhmətə və zəhmət adamına hörmət, eybəcərliyə nifrət, 

sosial ədalətsizliyə etiraz hissləri aĢılamağa çalıĢırlar” [3, s.21]. Ümumi təmayül kimi diqqəti 

cəlb edən bu istiqamət Qarabağ ədəbi məclisləri  nümayəndələrinin yaradıcılığında da özünü 

göstərir. Bəzən ümumi Ģəkildə mənəvi durumun tərənnüm olunmasına, bir çox hallarda isə 

fərdi əhval-ruhiyyənin ifadəsinə təsadüf edirik. 

Yenə ya rəb, nə qəmkindir mənim bu Ģad olan könlüm, 

Rumuzi-eĢqdən agah olub, ustad olan könlüm [7]. 

Koqnitiv yanaĢma zamanı informasiyanın kodlaĢdırılması və transformasiyası 

mexanizmi diqqət mərkəzində saxlanıldığından  [20, s.55] təfəkkürlə bağlı bir sıra məsələlər, 

xüsusilə insan təfəkkürünün ətraf aləmlə bağlı məlumatları, müxtəlif dövrlərin izini qoruyub 

saxlayan milli mədəniyyətlə bağlı informasiyanı [24, s.52] özündə saxlayan struktur vahidi 

olan konsept baĢa düĢülür. 

Koqnitiv yanaĢmada baĢlıca anlayıĢlardan olan konsept müxtəlif alimlər tərəfindən 

fərqli Ģəkildə səciyyələndirilmiĢdir. Onu “hər hansı əĢya və ya hadisə ilə bağlı təsəvvür, 

anlayıĢ, bilik, assosiasiya yığını” adlandıranlar [24, s.43], “dəyər, obrazlılıq və məna 

tərəflərinə malik çoxtərəfli mənalı obrazovaniye” kimi qiymətləndirənlər [18, s.129], eləcə də 
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“insanın bilik və təcrübəsini əks etdirən mental təfəkkür vahidi, ... dünyanın bütövlükdə 

mənzərəsinin insan psixikasında  əks olunması” Ģəklində təqdim edənlər [20, с.90] də var.  

Konsept ümumbəĢəri (mənəvi konseptlər), ümummilli (etnomədəni), müəyyən qrupa 

məxsus və ya fərdi ola bilər. Bəzi ümumbəĢəri və ümummilli konseptlər dəyər səciyyəsi 

daĢıyır (sülh, azadlıq, ailə, məhəbbət, həyat, xoĢbəxtlik....). Mətndə mövcud rəngarəng 

emosiyalar qammasında müəyyən bir hissin xüsusi çalarla qabardılması müĢahidə olunur ki, 

bu da bütövlükdə mətnin emosional tonallığını əks etdirir. Bu tipli konseptlərdən “kədər”, 

“inciklik”, “Ģikayət” və baĢqa emosional halla bağlı psixoloji konseptlərigöstərmək olar. 

Ümumiyyətlə, XIX əsr Qarabağ Ģairlərinin yaradıcılığında “kədər”, “hüzn” konsepti xüsusi 

xətt kimi diqqəti cəlb edir. Bir çox məqamlarda (məs., X.Natəvanın yaradıcılığında) bu Ģəxsi 

həyatda yaĢanan faciə və xoĢagəlməz hadisələrlə bağlıdırsa, bəzən ümumi Ģeir ənənəsi ilə 

əlaqələndirilə bilər. 

Psixoloji durumun verilmə üsulundan asılı olaraq “açıq” və “gizli” psixologizmdən 

danıĢmaq mümkündür. Birinci halda qəhrəmanın psixoloji vəziyyəti açıq Ģəkildə təqdim 

olunursa, ikinci halda əlavə eyhamlara müraciət olunur – məsələn, qəhrəmanın xarici 

görkəmindəki dəyiĢikliklərə iĢarə olunmaqla. Bundan əlavə, peyzaj, interyer kimi bədii 

detallardan istifadə olunmaqla da psixoloji vəziyyətin çatdırılmasına əlavə çalar qatıla bilər. 

KəcrəviĢdir bu asiman, əfsus! 

Bivəfadır cahanü can, əfsus! 

Nə yaman dağ imiĢ oğul dağı, 

Mənə üz verdi imtahan, əfsus! [7] 

Bu Ģeirdə müəllif Ģəxsi həyat faciəsindən irəli gələn hisslərini, həyatdan Ģikayətini açıq 

Ģəkildə ifadə edir. 

Bəzən insanın daxili aləminin təsviri, hisslərinin tərənnümü - qəm, zülm anlayıĢları 

“çarəsizlik” konseptinə keçir: 

Nə mən olaydım, ilahi, nə də bu aləm olaydı! 

Nə də bu aləm əra dil müqəyyədi-qəm olaydı! [7] 

Psixoloji durumun açılmasında xırda detallar – ah, müxtəlif nidaların iĢlənməsi xüsusi 

çaların ifadəsinə xidmət edir.  

Bədii ədəbiyyatın cəlbedici xüsusiyyətlərindən birinin insanın daxili aləminin gizli 

məqamlarını açmaq imkanına malik olması, insan ruhundakı hərəkəti real həyatda edə 

bilməyəcəyi qədər dəqiq və parlaq Ģəkildə əks etdirə bilməsi olduğunu yazan A.Yesin qeyd 

edir ki, “keçmiĢ dövr ədəbiyyatının uzunömürlülüyünün sirlərindən biri psixologizmlə 

bağlıdır: insan ruhundan danıĢarkən o hər bir oxucu ilə onun özü barədə danıĢır” [17, s.3]. 

Bədii ədəbiyyatda istifadə olunan eyni bir rəmz müxtəlif Ģəkildə mənalandırıla, fərqli 

ifadə planına malik ola bilər. X.Natəvanın yaradıcılığında xüsusi çəkiyə malik “gül” rəmzi 

bəzən sevgili, bəzən sirdaĢ, bəzən əziz insan – övlad anlayıĢının qarĢılığı kimi təqdim olunur: 

Əgərçi xoĢdu mənə ətri, həm səfası gülün, 

Cəfası çoxdu, nə hasil ki, yox vəfası gülün [7]. 
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“Gül” obrazına Abdulla bəy Asinin yaradıcılığında da təsadüf edirik:  

Çünki bu bir belə mövsümdü ki, ĢahənĢəhi-gül, 

Təxti-gülĢəndə hökumətlə tutub istiqlal. 

Səf çəkib cümlə müqabildə cüyuĢi-səbzə, 

Sərv qaldırdı çəməndə aləmi-meymun fal [3, s.33] 

“ġeiri oxuyarkən alleqorik obraz kimi təsvir olunmuĢ Gülün ĢahənĢah kimi öz gülĢən 

təxtində əyləĢdiyi, bütün gül-çiçəyin, yaĢıllığın onun qarĢısında səf çəkdiyi, Sərvin çəmənində 

qələbə bayrağını ucaltdığı ... gözlərimiz önündə canlanır” [3, s.33-34]. 

Bütün bunlar “gül” məfhumuna müxtəlif çalarlarda yanaĢmanın olduğunu bir daha 

təsdiqləyir. 

Bəzi məqamlarda insanın psixoloji durumu təbiət hadisələri və ya ətraf aləmdə baĢ 

verənlərlə izah olunur: 

Yanar canım, oğul, daim sənin nari-fəraqında, 

Necə pərvanələr hər dəm yanar Ģəmin ayağında [7]. 

Mental səviyyəyə aid vahid olan konsept xalqın etnopsixoloji xüsusiyyətlərinin əks 

olunduğu milli təfəkkürün göstəricilərindəndir. Dünyanın Insan psixikasındakı mənzərəsini 

əks etdirdiyindən ... Eyni anlayıĢ müxtəlif xalqlar tərəfindən fərqli Ģəkildə dəyərləndirildiyi 

kimi, .... hətta eyni konsept dövrdən asılı olaraq fərqli Ģəkildə mənalandırıla bilər. Konsept 

sistemi dedikdə insan tərəfindən reallığın qiymətləndirilməsinin əks olunduğu xüsusi 

konseptual “dünya” nəzərdə tutulur. Insanın “dünyaya baxıĢı” ilə onun həyatla bağlı 

təsəvvürləri, dünyanı intuitiv olaraq dərki dünyagörüĢünü əks etdirir. Bu baxıĢların bədii 

təsviri isə emosional çalarların əlavə olunması ilə müĢayiət olunur ki, bu da insanın – 

müəllifin bədii yaradıcılıq prosesində yaratdığı xüsusi mental təsəvvür Ģəklində təzahür edir, 

dil sistemindən çıxaraq subyektin nitq fəaliyyəti ilə bağlı məhz ona məxsus üslubun meydana 

çıxması ilə nəticələnir.  

Bədii mətndə müəllifin dil vahidlərini xüsusi Ģəkildə seçməsi, trop sistemindən 

özünəməxsus Ģəkildə istifadə etməsi üslubdan əlavə, müəllifin dünyaya baxıĢının 

özünəməxsus cizgilərini əks etdirməkdə mühüm rola malikdir. Fərdi müəllif konsepti kimi 

meydana çıxan bu baxıĢlar sistemi poetik təfəkkürün məhsulu olmaqla həm də milli konseptin 

variantı, müəllifin koqnitiv fəaliyyətinin nəticəsi kimi çıxıĢ edir.Diqqət yetirdikdə hər bir 

ədibin yaradıcılığını təmsil edə biləcək ana konsept müəyyən etmək mümkündür. Bu müxtəlif 

toponimik adlar – məkan konsepti (Ģəhər, dağ, çay adları..., xüsusi olaraq su konsepti), rəng 

konsepti (bu, daha çox psixoloji məqamların açıqlanması üçün istifadə olunur) və zaman 

konsepti ola bilər. XIX əsr Qarabağ Ģairlərinin yaradıcılığında da, təbii ki, qeyd olunan 

anlayıĢlara konsept Ģəklində təsadüf olunur. Bu anlayıĢlar müəyyən gerçək və ya xalq 

arasında formalaĢan fikirlə bağlı qənaəti ifadə etməyə xidmət edir. 

Səba zulfünnəsmin gər aparsa vadiyi-Cinə, 

Xötən səhrasını miĢkin edib ənbərfəĢaneylər [7]. 
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Adətən klassik ədəbiyyatda Çin uzaq məkan çaları daĢımıĢdır.  Təsadüfi deyil ki, 

L.Miller bədii konseptdən bəhs edərkən onu mədəni təfəkkürdə qeydə alınan, “yalnız fərdi 

təfəkkürə yox, ... psixomental səviyyədə müəyyən etnomədəni cəmiyyətə” aid olub yeni bədii 

mənaların meydana çıxmasında tikinti materialı kimi çıxıĢ edən universal bədii təcrübə kimi 

dəyərləndirir [21, s.44]. 

Bədii konseptin növləri arasında adətən əsas və mədəni konseptfərqləndirilir. Təməl 

hesab edilən əsas konsept cəmiyyətin mənəvi-ruhi durumunu və  həyatını əks etdirən 

anlayıĢları ehtiva edən universal konseptlərdir. Bu konseptlər konkret tarixi dövrlərdə 

sosiomədəni məkanda formalaĢır[25, s.92]. A. Vejbitskaya  əsas konseptləri universal 

olduqlarındanprotokonseptadlandırır [16, s.53]. Ümid, məhəbbət, arzu ...  bura daxildir. 

Hər bir müəllif maddi-predmet, abstrakt və ya emosional  konseptə üstünlük verməsi 

ilə də fərqlənir. Üstünlük verilən konseptlər xalqın tarixi, etnomədəni mənsubiyyət və 

dəyərlər sistemi, dünyagörüĢü ilə birbaĢa bağlı məsələlərdir. Müəllifin üstünlük verdiyi 

konseptin assosiativ-məna sahəsi ilə  müəllifin niyyəti və motiv müəyyənləĢdirilə bilər. Bu 

açar konseptlər –müəllifin dünyaya baxıĢını və konseptsferasını müəyyən eməyə kömək edir. 

Təsadüfi deyil ki, tədqiqata cəlb olunan dövrdə klassik Ģərq obraz və rəmzlərindən istifadə 

daha çox diqqəti cəlb edir: 

Cəfayi-hicridən canə yetib Ģövqi-vüsal ilə, 

Yanıb Ģəmin oduna etmədi fəryad pərvanə [7]. 

Bədii konseptin mədəniyyət amili ilə bağlı növü koqnitiv-semioloji vahiddir və 

etnomədəni dünyagörüĢü ilə əlaqədar olaraq meydana çıxmıĢdır. Əsas konseptdən fərqli 

olaraq universal yox, unikal səciyyəli olan bu konsept mədəniyyətlə bağlı realiləri əks 

etdirdiyindən burda baĢqa mədəniyyətin nümayəndələri üçün anlaĢılmayan məfhumlar – 

lakunalarda əksini tapır. Müəyyən mədəniyyətə aid olan bu tipli anlayıĢlar digər mədəniyyət 

nümayəndələri üçün anlaĢılmaz olduğundanlakunaların tərcüməsi xüsusi problem yaradan 

məsələlərdən hesab olunur.  

Etsəm qəsəm ol qibleyi-əbruyə, yəqin bil, 

Zahid, tökərəm qanını səccadələr içrə [10, s.177]. 

Beytin ikinci misrasındakı “səccadə” sözü lakuna hesab oluna bilər, belə ki, onun 

müsəlman olmayanlar üçün fərqli mədəniyyətə məxsus anlayıĢ olması anlaĢılmasında çətinlik 

yaratmaqla yanaĢı, tərcümə zamanı da xüsusi izaha və Ģərhə ehtiyac duyulur.  

Qeyd olunan məsələ yalnız anlayıĢların dərk olunması ilə bağlı deyil, bu anlayıĢlardan 

bədii vasitə kimi istifadə olunduqda da meydana çıxır: 

Fəda olum sənə mən, səndən ayrıla bilməm, 

Yəqin fəraqın edər qəddimi kaman, getmə [7]. 

“Qəddin fəraqdan əyilməsi” əslində universal anlayıĢ hesab oluna bilər, lakin onun  

“kamana dönməsi” Ģəklində ifadə olunması müəyyən mədəni toplumun bədii yaddaĢı üçün 

keçərlidir.  
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ġərq ədəbiyyatında hərf və rəqəmlərin xüsusi rəmz kimi istifadəsi də onların 

anlaĢılması üçün müəyyən məlumatın olmasını tələb edir: 

Əlif tək sərv qəddin, can içində getdi, qəmxarim, 

Necə aram tutsun, bilməzəm, cism içrə can sənsiz? [7] 

Mədəni konsept xalqın ruhunu əks etdirən mental vasitədir – bu isə onun 

antroposentrik təbiətini, etnosun təfəkküründə onun ruhuna, fərdiliyinə, sosial həyatına iĢarə 

edən məqamların olmasını Ģərtləndirir [12, s.27]. Məhz bu baxımdan obrazlar sistemi xalqın 

koqnitiv-psixoloji xüsusiyyətləri ilə birbaĢa bağlıdır. 

Əsərin konseptual baxımdan təhlili bütövlükdə ideya və məzmun istiqamətlərinin 

müəyyənləĢməsində əhəmiyyətli rola malikdir. Bədii ədəbiyyat xalqın mental 

xüsusiyyətlərini, mədəniyyətini əks etdirən abidə olduğundan xalqın dəyərlər sistemi  burada 

ifadəsini tapır. Ġdeyanın açılmasına xidmət edən, mövcud ənənəni əks etdirən  bu dəyərlər 

sistemi əsərdə mədəni konsept Ģəklində təzahür edir. Mental təbiəti ilə seçilən konseptin 

mərkəzi elementini  dəyərlər sistemi təĢkil edir – mədəniyyətin əks olunduğu konsept onun 

əsasında dayanan dəyərlərə, ali prinsiplərə söykənir. 

Mətnin funksional-koqnitiv baxımdan təhlili müəllifin oxucuya təsir istiqamətlərini 

müəyyənləĢdirməyə Ģərait yaratmaqla oxucunun “tələb və imkanları” da nəzərə alınaraq  ifadə 

vasitələrinin seçimini də müəyyən etmiĢ olur.  

Bədii mətndə digər növlərdən fərqli olaraq “mətndaxili gerçəklik yaradıcı, kreativ  

təbiətə malikdir, yəni müəllifin yaradıcılıq enerjisi ilə ərsəyə gəldiyindən xəyali, Ģərti  səciyyə 

daĢıyır [22, s.11]. Aristotelin təbiri ilə desək, təcrübə fərdi, tək olanla bağlı, incəsənət – 

ümumi olanlabağlı bilikdir. .. poeziya tarixdən daha ciddi və fəlsəfidir, belə ki, poeziya 

ümumidən, tarix fərdi, tək olandan danıĢır [11, s.655].   

Xəyalın məhsulu kimi bədii mətndə təsvir olunan “dünya” gerçəkliyin vasitəli 

təqdimatıdır – müəllifin niyyətindən və həyatı qavramasından, həyat hadisələrinə 

münasibətindən asılı olaraq müəyyən çalar qazandıqdan sonra çatdırılmasıdır. Lakin burda 

mətnin qəbul olunması amili də diqqətdən kənarda qalmamalıdır: mətndə təqdim olunan 

məlumat oxucunun intellektual və mədəni səviyyəsindən, təhsilindən və dünyagörüĢündən 

asılı olaraq fərqli Ģəkildə mənimsənilir. Real aləmin müxtəlif aspektlərinin əks olunduğu bədii 

mətn ümummilli mədəni dəyərləri əks etdirdiyindən burda ifadə olunan bəzi sətiraltı və 

“gizli” məqamlar, müəyyən detalları, cizgiləri verilən fikirlər eyni mədəniyyətin daĢıyıcısı 

tərəfindən oxunduqda “bərpa” oluna bilir. Xüsusi yaradıcılıq forması kimi bədii yaradıcılıq 

psixologiya və estetika kimi sahələrin anlayıĢlarını özündə əks etdirsə də, məsələyə daha 

geniĢ prizmadan yanaĢdıqda mürəkkəb yaradıcılıq prosesinin məhsulu kimi bütövlükdə milli 

təfəkkür və mədəniyyət amilindən danıĢmaq daha məntiqli görünür. Bədii obrazlar sisteminin 

gerçəkliyi dərk etməyimizdə xüsusi rolunu da nəzərə alsaq, bu məsələnin  koqnitiv tərəfinin 

əhəmiyyəti xüsusilə qabarıq Ģəkildə nəzər çarpar – dünyanı dərk etdiyi kimi ifadə edən yazıçı 

gerçəkliyi hər hansı təəssürat altında olmaqla təsvir etdiyindən əlavə boya və çalarlar da əlavə 
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edir, təxəyyülünün imkanlarını da iĢə salaraq gerçəkliklə təsəvvürü birləĢdirib təqdim edir. 

Deməli, bədii obrazın hərtərəfli dərk olunması koqnitiv, estetik-dəyərləndirmə, qnoseoloji 

aspektlərin tətbiqi ilə yanaĢdıqda mümkündür.  

Bir çox hallarda  dövrün ümumi tələbləri, ədəbiyyatda mövcud təmayüllər eyni ifadə 

üsullarından, eyni anlayıĢlardan istifadəni aktuallaĢdırır. Lakin bəzən eyni anlayıĢdan 

müəlliflərin fərqli niyyətlə - praqmatik yanaĢma ilə istifadəsinin Ģahidi oluruq. Bütün məclis 

Ģairləri üçün ustad hesab olunan Məhəmməd Füzulinin təsiri Məmo bəy Məmainin 

yaradıcılığında da özünü açıq Ģəkildə büruzə verir. Lakin “Füzulidən fərqli olaraq, 

MəmaininĢeirləri, əsasən dünyəvi məhəbbət mövzusuna həsr olunmuĢdur. ġairin lirik 

qəhrəmanı gerçək aĢiqdir, onun sevgilisi də təbii və real boyalarla təsvir edilən Qarabağ 

gözəlidir” [1, s.6]. 

Bu nə qaĢdır, bu nə göz, vəh bu necə türfə buxaq, 

Həqq səni eyləsin, ey Ģux, yaman gözdən iraq[1, s.6]. 

Adətən klassik ədəbiyyatda təriqətlə bağlı anlayıĢların ifadə olunmasında istifadə 

olunan termin və məcazlar XIX əsr Qarabağ ədəbi məclisləri nümayəndələrinin 

yaradıcılığında ikili Ģəkildə iĢlənir: eyni simvol və rəmzlərdən həm real gözəli, gerçəkliyi, 

həm də irfani baxıĢları əks etdirmək məqsədilə bəhrələnirlər.   

Gül ayrısı bir bülbuli-bimarü qəminəm, 

Əfğan ilə bu guĢeyi-mehnət qəfəsimdir [7]. 

XurĢidbanu Natəvanın Ģeirində insanın keçirdiyi hissləri  - real həyatın doğurduğu 

psixoloji durumu təsvir etmək məqsədilə istifadə olunmuĢ rəmzlər Mir Həmzə Nigarinin 

Ģeirindəirfani duyğuların tərənnümünə xidmət edir: 

Səbr eyləməz ah eyləmədən bülbülü-Ģeyda,  

Fərqində əgər gülbüni-güldən qəfəsi var [6, s.181]. 

Müəllifin təxəyyülünün ifadəsini tapdığı, bədii obrazların əks olunduğu əsərdə 

yaradıcılıq xüsusiyyətləri – prosesin incəlikləri və çatdırılması nəzərdə tutulan ismarıcın 

anlaĢılması ilə bağlı məsələlər – dərketmə və anlama, məzmunun incəliklərinin dərki kimi 

məsələlər koqnitivhermenevtikada öyrənilir. 

Beləliklə, bədii mətnin koqnitiv-funksional təhlili müəlliflə oxucu arasındakı 

dünyagörüĢü və təfəkkür tərzi ilə bağlı əlaqələri müəyyən etmək imkanı verir.  

Bədii mətnin strukturunun, eləcə də məzmun planının məna törədiciliyi baxımından  

araĢdırılmasında allüzivonimlərin xüsusi rolu var. Allüziv ad onomastik sistemdə mövcud 

olan konsept kimi diqqəti cəlb edərək milli-mədəni ənənələrin rəmzi olaraq həm ifadə, həm də 

üslubi baxımdan əsərə xüsusi rəngarənglik gətirir, müxtəlif adların ədəbiyyatda 

formalaĢdırdığıkonseptimüəyyənləĢdirmək imkanı verir. Milli-mədəni və tarixi 

informasiyanın qorunduğu rəmzi iĢarə olaraq allüzivantroponim oxucunun təfəkküründə 

mövcud ənənələrlə bağlı məlumatı canlandırmaqla əlavə məna çaları yaradır. Digər məlum 

“mətn”lərə iĢarə edən bədii onimlər bədii gerçəkliyin yaradılma vasitəsi olmaqla yanaĢı, həm 
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də bədii əsərdə dil və mədəniyyətin onomastik kodu kimi çıxıĢ edir. Dil daĢıyıcıları üçün 

ümumi olan anlayıĢlar mədəni və ya konseptual kodu təĢkil edir [26, s.26]. 

Mədəni kod anlayıĢı davranıĢ sistemi, milli dəyərlər, mif və əfsanələrdə, dini baxıĢlar 

sistemində təcəssüm edən  dünyaya baxıĢın ümumi mənzərəsini ehtiva edir. U.Ekonun sözləri 

ilə desək, hər hansı cəmiyyətin nöqteyi-nəzərindən dünyaya qlobal baxıĢ “dünyanın 

modelləĢdirilməsisistemi”ni, bu isə mədəni kodun əsasını təĢkil edir [27, s.516]. Mədəniyyət 

kodu, müəyyən  mənada, mədəniyyətin rəmzi dilidir [15, s.266]. Mədəniyyət anlayıĢı milli 

təfəkkür amili nəzərə alınmaqla təsnif edilərkən baĢlıca mədəni kod göstəriciləri kimi 

somatik, məkan, zaman, əĢyavi, mənəvi kodlar göstərilir. Somatik kod birbaĢa insanla, daha 

doğrusu, onun anatomiyası ilə bağlıdır [19, s.13]. 

XIX əsr Qarabağ Ģairlərinin yaradıcılığında allüzivonimlər xüsusi çəkisi ilə seçilir. Bu, 

bir tərəfdən klassik Ģeir ənənələri ilə, qəzəl janrının məlum qəlib və təsvir vasitələri ilə bağlı 

idisə, digər tərəfdən bu dövr ədəbiyyatında müəyyən mənada özünü göstərən demokratik 

ruhla (xüsusilə həcvlərdə) əlaqədar idi.  

Leyla ilə Məcnunu edər yad dili-zar, 

Hər mərhəleyi-eĢqdə divanə görəndə [8, s.64]. 

AĢiq çöllərə düĢmüĢ Sənana, dərbədər olmuĢ Məcnuna bənzədilir. Bu tipli detalların 

anlaĢılması üçün etnik və mədəni amillərin dildə təzahürü məsələsi nəzərə alınmalıdır. Xalqın 

milli-mənəvi dəyərlərinin nəsildən-nəslə ötürülməsində və bununla da xalqın vahid dəyərlər 

ətrafında birləĢməsində xüsusi əhəmiyyətə malik vasitələrdən hesab olunan bu amil 

presedentlik termini ilə ifadə olunur.  Xalqın dünyagörüĢü, əxlaq normaları, hadisələrə 

münasibətinin əks olunduğu dəyərlərin cəmi kimi özünü göstərən presedent 

fenomenlərməlum olan informasiya əsasında yeni mətnlərin törədilməsi prosesini əks etdirir. 

Burada əsas göstərici məlumatın ətrafdakılara məlum olması, hər zaman üçün – həm keçmiĢ, 

həm də gələcək üçün keçərli olması, bu məlumata davamlı olaraq müraciət olunmasıdır. Məhz 

bu səbəbdən presedentlik fenomeni müəlliflə oxucu arasında  ümumi məlumatın olmasını 

Ģərtləndirir: ümumi sosial, mədəni dəyərlər və bunların əks olunduğu dil buna imkan verən 

kifayət qədər ciddi amillərdir. Əsrlərlə xalqın təfəkkürünün məhsulu kimi ərsəyə gələn 

frazeologizmlər, atalar sözü və məsəllər, aforizmlər presedent fenomen kimi çıxıĢ edə bilər. 

Ədəbiyyatda qeydə alınan bu tipli anlayıĢların – xüsusi ad və ya hadisələrin presedentlik 

dərəcəsi ona müraciətin tezlik göstəricisi ilə müəyyən olunur. Klassik ədəbiyyatın 

ənənələrinin davamı kimi XIX əsr  Qarabağ ədəbi mühiti nümayəndələrinin yaradıcılığında 

“Leyli və Məcnun”, “Fərhad və ġirin” kimi klassik ġərq əfsanələrini, Ġskəndər, Yusif, Yaqub 

kimi tatixi-əfsanəvi Ģəxsiyyətləri xatırladan, oxucunun təfəkküründə bu hadisələrlə bağlı 

məqamları canlandıran ifadə üsulu ümumi koqnitiv modelin və etnomədəni irsin 

mövcudluğuna əsaslanaraq istifadə olunur və anlaĢılır.  

Suyu dirlik suyudur, torpağı ənbərbuydur, 

Bir həyati-Xızrdırbuyi-əbiri-Mirlər [10, s.110] 
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Naqənin varmı Ģüuru bula aĢıq guyin, 

Onu Məcnunə tərəf cəzbeyi-Leyla gətirir [7]. 

 

Yusifin sanma, dübarə görə Yəqub üzün, 

Mehr bazarına gör getsə, Züleyxa gətirir [7]. 

 

Der idin: kim, nədəndir Qeys olub divaneyi-aləm? 

CünunsərriĢtəsi ol turreyi-tərrarə bənzətdim [7]. 

 

Əfrasiyab tab gətirməz nigahına, 

Yüz pəncəbaz Rüstəmin olmuĢ, nə fayda? [10, s.167] 

Yəqubi-qəməm dideyi-nəmdidəm ağarmıĢ, 

Yusif kimi dustağəm o çahi-zəgən içrə [10, s.167]. 

Elə divanə Fərhadəm, yolunda yari-ġirinin, 

Yıxar ahım külüngü Bisütuntək yüz cəbal olsa [10, s.174]. 

Baxın bu Natavan zara, günü bəxtim kimi qarə 

Gəzər Məcnun tək avara, mənim naĢad olan könlüm [7]. 

Maraq doğuran məsələlərdən biri də coxcəhətli səciyyəyə malik olan istehzanın 

koqnitiv təbiəti və bədii əsərlərdə ironik mənanın koqnitiv modelinin qurulma üsullarıdır.  

Istehzanın koqnitiv təbiəti müəllifin və oxucunun  dünyagörüĢündə özünü göstərən tarixi-

mədəni informasiya, sosial normalar, fərdi xüsusiyyətlərlə bağlı dəyərlərin mental əksi ilə 

Ģərtlənir. Bəzi hallarda ümumi təfəkkür tərzindən və dünyagörüĢündən, etnomədəni 

baxıĢlardan qaynaqlanan mənalandırma və fərqli konnotasiya adi halda normal görünə biləcək 

mətndəki gizli istehzanı anlamaq imkanı verir.  

XIX əsr  Azərbaycan ədəbiyyatında, eləcə də Qarabağ ədəbi mühiti  nümayəndələrinin 

yaradıcılığında ictimai-siyasi məzmunlu əsərlərin – dövr və mühitdən qaynaqlanan bir çox 

problemlərin tənqidinə həsr olunan  Ģeirlərin yer alması, xüsusilə həcvlərin geniĢ yayılması 

istehzanın koqnitiv baxımdan ifadə imkanlarını nəzərdən keçirmək məsələsini aktuallaĢdırır.  

Nəvvabın “Dinə ziyan vuranların və yenilik yaradanların, Ģəriətdə və dində 

ayrıseçkilik salanların, dövlət və millətə xəyanət edənlərin (padĢaha ağ olanların) həcvi” 

adlanan əsərini həmin dövrün xüsusiyyətlərini, tarixi-ictimai Ģəraiti bilməyən oxucu birbaĢa 

ifadə olunan Ģəkildə baĢa düĢər: 

Xain olmaq necə insafdı bir böyləĢahə? 

Millətə ömri-giranmayəsini sərf edən əst [9, s.342] 

Klassik ġərq ədəbiyyatında xüsusi vasitələrdən olan eyham və ya touriyyə kimi 

mürəkkəb fiqurların istifadəsi oxucudan xüsusi bilik və məlumat tələb edir. Belə məqamlarda 

gizli Ģəkildə ifadə olunan, xüsusi “kod”larlaĢifrələnən fikri anlamaq üçün oxucu ġərq 
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mədəniyyəti ənənələri, tarixi və mifoloji süjetlər, xalqın təfəkküründə formalaĢıb yaĢayan 

xüsusi rəmzlərdən xəbərdar olmalıdır. 

Etməm ümid vəsli-rüxi-yarə həĢr ara, 

Ta bir xətt almasam ələ həĢtüçəhardan [8, s.58] 

Qeyd olunan rəmzlərin açılıĢını bilməyən oxucu üçün bu beyt bədii məziyyətləri 

nəzərə almasaq, söz yığını təəssüratı yaradır. Lakin daxili mənaya nüfuz etdikdə məlum olur 

ki, Ģair beytin ikinci misrasında verilmiĢ “həĢtüçəhar” ifadəsi ilə (səkkiz və dörd) on iki 

imama iĢarə edir. “HəĢtüçəhardan bir xətt isə ilk misrada adı çəkilən qiyamət günündə zühur 

edəcək sonuncu imam Mehdi sahib əz-zamana iĢarə ola bilər. Amma digər tərəfdən beyti 

baĢqa istiqamətdə də Ģərh etmək mümkündür. Buna klassik ədəbiyyatda həĢtüçəharın digər bir 

yozumu da imkan yaradır. Bildiyimiz kimi, hürufilikdə otuz iki hərf əsas götürülür. Bu təlimə 

görə, “insanın üzündə anadangəlmə yeddi xətt vardır; iki qaĢ, dörd kirpik, bir saç... saç 

ortadan ikiyə ayrıldıqda yeddi xətt səkkiz olur, səkkizi dörd ünsürə vurduqda isə otuz iki 

alınır” [5, s.9]. Nəvvab bu həĢtüçəhardan bir xətt istəməklə qızın üzündəki səkkiz xətdən 

birinə iĢarə etmiĢ ola bilər” [2, s.183]. 

Göründüyü kimi, beytin anlaĢılması oxucunun koqnitivimkanlarından, bilik 

səviyyəsindən, düĢüncə tərzindən birbaĢa asılıdır. Bu xüsusiyyətlərə görə mətni müxtəlif 

Ģəkildə Ģərh etmək mümkündür. 

Koqnitiv yanaĢmanın meydana çıxardığı yeni baxıĢ bucağı bədii əsərin, xüsusilə 

poetik yaradıcılığın mühüm elementlərindən olan metafora sisteminə münasibətdə də fərqli 

istiqamətin formalaĢmasına səbəb olmuĢdur. Müasir elmi yanaĢmadakı  dinamik dəyiĢmələr 

təfəkkürlə bağlı proseslərin dünyanı dərk, konseptuallaĢma və təqdimatına – dolayısı ilə 

obrazlı təfəkkürün dərin qatlarında baĢ verənlərin anlaĢılmasına və metafora sisteminin 

formalaĢmasına yeni baxıĢın meydana gəlməsi ilə nəticələndi. Təsadüfi deyil ki, XX əsrin 

sonlarında bu sahədəki xüsusi inkiĢaf metaforalogiyanın müstəqil elm sahəsi kimi meydana 

gəlməsi ilə nəticələndi. Metaforaya koqnitiv model kimi yanaĢma C. Lakoff və M. Consonun 

“metaforaya koqnitiv yanaĢmanın Bibliyası” adlandırılan [14, s.7] əsərindən sonra xüsusi 

istiqamətdə inkiĢaf etdirilərək metaforanın milli dil mənzərəsi kontekstində və etnosun 

konseptual baxıĢları dairəsində araĢdırılması nəticəsində  müxtəlif yeni nəzəriyyələrin 

meydana çıxmasına (J.VardzelaĢvili, Z.Petrova, Z.Rezanova, Q.Sklyarevskaya və baĢqaları 

tərəfindən) yol açmıĢdı. Bu nəzəriyyənin baĢlıca müddəası ondan ibarət idi ki, “Metafora 

istisnasız  olaraq ifadə planına aid edilən və mətndə fikrin bədii təsir gücünü qüvvətləndirən 

vasitələr deyil, bizim hissiyyatımızı, davranıĢımızı, digər insanlara münasibətimizi 

formalaĢdıran  gündəlik konseptual sistemimizin böyük bir hissəsi metaforikdir” [29, s.25]. 

R.Cibs hesab edir ki, bizim bəzi təcrübələrimizi metaforadan istifadə etmədən ifadə 

etmək mümkün deyil: ilk növbədə bu zamanla bağlı ifadələrə aiddir – üç gün keçdi, Milad 

bayramı yaxınlaĢır... [28, s. 50]. Müəllif gündəlik həyatımızda emosiyalarımızı ifadə etdikdə 

də eyni üsuldan yararlandığımızı yazır: özümü ələ ala bilmirəm, ... o partladı... [28, s.128]. 
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Konseptual metaforanın baĢlıca xüsusiyyəti metaforik konseptlərinsistemliliyidir. 

“Metaforanın sistemliliyi konseptin bir tərəfini qabartmaqla digərini kölgədə qoya bilər” [28, 

s.31].  

Gəl rəhm qıl indi, padĢahım! 

Əflakə yetiĢdi dudi-ahım [7]. 

 

Bülbül kimi nəvayə gəlib eylərəm fəğan, 

Oldum çügülüzarü səmən tellər ayrısı [28, s.67] 

 

Fəğanım ərĢə çıxıb bülbüli-bahar kimi, 

Bahar ömrümü hicran edib xəzan, ölürəm [28, s.49] 

Metaforaya semantik-koqnitiv baxımdan yanaĢma insanın idrak prosesini – bir 

məfhum əsaslanaraq analogiya və ya assosiativ bənzərliyə görə baĢqa məfhumun 

adlandırılması və ya səciyyələndirilməsini nəzərdə tutur.  Ġnsanın təfəkkür tərzi ilə birbaĢa 

bağlı olan metaforik konseptuallaĢma hər hansı etnomədəniyyətindaĢıyıcılarının ətraf aləmi 

Ģəxsi və sosial həyat təcrübəsinə əsaslanan obrazlı dərki ilə əlaqədardır. Məhz bu baxımdan 

eyni etnomədəniyyətdaĢıyıcılarının təfəkküründə mövcud olan metaforik konseptlər vahid 

konseptsferasının yaranmasını Ģərtləndirir.  

Könlüm dolanır hər gecə ətrafi-niqabın, 

Pərvanə kimi Ģəmi-cəmalın tərəfinə. [28, s.167] 

 

Gözün mərdümləri sərməst olub tökmək dilər qanı 

Düzübdür hər tərəf peykan əcəb xunxara bənzətdim, [30] 

 

QaĢın tağı hilali-mahi novdur,  

Nə dəxli kim, deyirlər yayə bənzər [8, s.37] 

Nəvvab klassik ġərq ədəbiyyatında geniĢ Ģəkildə istifadə olunan təĢbehdən – qaĢın 

yeni ayın hilalına bənzədilməsindən məharətlə istifadə etmiĢ, ikinci misrada bənzətməni 

klassik ədəbiyyatda qaĢla bağlı iĢlənən digər anlayıĢla - yay obrazından bəhrələnməklə ifadə 

etmiĢdir.  

XIX əsr Qarabağ Ģairlərinin əsərlərində metaforik konseptinkoqnitiv baxımdan təhlili 

onu söyləməyə əsas verir ki, bu dövrdə bədii mətnin metaforik səciyyəsinin mərkəzi 

elementini insan amili təĢkil etmiĢ, gerçəkliyin obrazlı Ģəkildə dərk olunmasında insanla bağlı 

təəssürat və qarĢılaĢdırmalara üstünlük verilmiĢdir.   

Bədii ədəbiyyatda sosial statusun təsviri müəyyən vasitələrlə çatdırılır. Bu zaman 

nəzərdə tutulan məsələyə birbaĢa iĢarə olunmasa da, müxtəlif vasitələrlə bu informasiya 

oxucuya çatdırılır. Məsələn, qoxu, yemək, ev – yaĢayıĢ yeri və Ģəraiti, xidmətçi, nəqliyyat 

vasitəsi və s. (yüksək status içdiyi içki ilə nəzərə çatdırılır...) Sosial statusla bağlı məlumat 

implisit Ģəkildə, gizli, sətiraltı mənalarla ifadə olunur, bunun üçün müxtəlif vasitə və 
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üsullardan istifadə olunur. Bu tipli mətnlərdə nəzərdə tutulan informasiyanın düzgün 

anlaĢılması oxucunun koqnitiv bacarığı və baxıĢlarından da asılıdır. 

Bədii mətnin koqnitiv baxımdan təhlili estetik və ideya baxımından əhəmiyyətli  

elementlərin məzmun və konseptual anlamını, bütövlükdə müəllifin niyyətindən doğan 

hədəfin istiqamətini düzgün müəyyənləĢdirmək imkanı verir. Koqnitiv poetikanın əhatə etdiyi 

tədqiqat çərçivəsində bədii mətnin mental nöqteyi-nəzərdən dəyərləndirilən müxtəlif 

funksional mərhələləri – müəllifin fərdi konseptual baxıĢları, bədii reallıq kimi mətnin 

konseptual strukturu və mənimsəmənin koqnitiv mexanizmi, eləcə də bu mərhələlərin 

qarĢılıqlı təsiri ilə bağlı məqamlara aydınlıq gətirilə bilər. Bu baxımdan yanaĢdıqda mövcud 

milli-mədəni konseptlə  müəllifin əsərdə əksini tapan konseptual görüĢlərinin müqayisəli 

təhlili həm tədqiq olunan dövrün, həm də müəllifin aid olduğu ədəbi cərəyan və təmayülün 

istiqamətini düzgün müəyyən etmək üçün faydalı ola bilər. 
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