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Xülasə. Məqalədə ehkam-antiehkam konsepti müəllif dekonstruksiyası 

əsasında müəyyən olunur. Ehkam-antiehkam qarşıdurması romanda detektiv 

janr vasitəsilə verilir. Postmodern strukturun özəyini təşkil edən elmi, teoloji 

və sosial xətlərin romandakı inikası analiz edilir. Robert Lenqdonun 

sərgüzəştləri, eləcə də, kilsə və İllüminati haqqında yazıçının qeydləri tarix 

və alternativ tarixlə birləşir. Bu birləşmənin romandakı əksi başqa sözlə 

araşdırma-roman janrının xüsusiyyətləridir. Romanın nəzəri çatışmazlıqları, 

qoyulan ideyaların əsaslandırılması, həmçinin elm-din münasibətləri təhlil 

olunaraq nəticələr əldə edilir. 

 

Açar sözlər: Den Braun, “Mələklər və iblislər”, ehkam və antiehkam, 

Robert Lenqdon. 
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Abstract. The conception of dogma and anti-

dogma is defined based on different deconstruction 

of author in the article. The contradiction of dogma 

and anti-dogma is described through dedective 

genre in the novel. The reflection of scientific, 

theological and social lines that constitute the 

foundationof postmodern structure in the novel is 

analyzed. The adventures of Robert Langdon as 

well as the writer’s notes about Church and 

Illuminati associate with history and alternative 

history. In other words,the reflection of this 

combinationin the work is a feature ofresearch-

novel genre. Theoretical shortcomingsof the novel, 

reasoning of the ideas put forward, also science-

religion relations are analyzed and results are 

obtained. 

Keywords: Dan Brown, “Angels and Demons”, 

dogma and anti-dogma, Robert Langdon. 

ДОГМАТИЧЕСКАЯ И АНТИДОГМАТИ-

ЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ В РОМАНЕ 
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Азербайджан  

 

Резюме. Статья рассматривает догматичесую и 

антидогматическую концепцию на основе ав-

торской деконструкции. Противопоставление 

догмы и антидогмы передается посредством 

детективного жанра. Анализируется отображе-

ние в романе научных, теологических и соци-

альных черт, которые составляют стержень 

постмодернистской структуры. Приключения 

Роберта Лэнгдона, а так же заметки писателя о 

церкви и Иллюминатов воссоединяется с исто-

рией и альтернативной историей. Отображение 

этого воссоединения в произведении иными 

словами является особенностью жанра роман-

исследование. Анализ теоретической недоста-

точности романа, не обоснование выдвинутых 

идей, а так же научно-религиозных отношений 

приводит к некоторым результатам. 

Ключевые слова: Дэн Браун, «Ангелы и 

Демоны», догма и антидогма, Роберт Лэнгдон. 
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1. Giriş 

Hər hansı bir nəzəriyyənin əsası hesab edilən ehkam və onun əks qütbü sayılan 

antiehkam romanda konseptual olaraq kilsə-antikilsə qarşıdurması ilə paralel inkişafdadır. 

Romanda ehkam qavramı kilsənin tənqidindən doğan düşüncələrdirsə, antiehkam konsepti 

həm də İllüminatinin ziddiyyətli fəaliyyətidir. “Mələklər və iblislər” romanında Den Braun 

postmodernizmin elmi, teoloji və sosial istiqamətləri struktural davamını müşahidə edirik. 

İllüminatinin fəaliyyəti sosial xətti müəyyən edir. Buxəttin əsas icraçısıisə Robert 

Lenqdondur. Teoloji istiqamət Kilsə, elmi istiqamət isə İllüminatinin kilsəyə qarşı 

mübarizəsidir. Tarix və alternativ tarix kontekstində cərəyan edən bu üç xətt müəllif 

dekonstruksiyası vasitəsilə güclənir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, müasir Azərbaycan 

romanlarında da tarix-alternativ tarix keçidi qabarıqdır. Den Braun tarixi hadisələrdən ədəbi 

material olaraqgeniş istifadə etsə də, bu nəzəri izah romanı“tarixi-roman”a çevirmir. 

Romandakı tarixilik fakt-absurd keçidində qeyri-müəyyənlik qazandığından gerçəkliklə 

yalanı ayırmaqda çətinlik yaradır.  Müasir romanlardakı tarixilik problemi “Mələklər və 

iblislər”dən də yan keçmir. Müasir Amerikan və Azərbaycan ədəbiyyatının müasir romançılıq 

ənənəsində tarixi mövzuda yazılmış romanların tədqiqat roman və ya tarixi roman olması 

ixtilaflıdır. “Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında müasirliklə yanaşı, diqqəti çəkən 

mühüm məsələlərdən biri tarixilik problemidir. Araşdırmaya cəlb olunan dövrdə romanların 

bir qismi tarixi mövzuda qələmə alındığı üçün yazıçıların yaradıcılığının bu aspektinə 

toxunulmasına ciddi ehtiyac duyulur” [3, s.137]. 

Din fərdi hadisə olsa da, romanda onun ehkamını müşahidə edirik. Romana 

nəzərənillüminatlarıninancı ehkama yaxındır. Bu yaxınlıq romandakı elm-din münasibətini 

müəyyən etməyimiz üçün vacibdir. Romandakı hadisələr məşhur alim Leonardo Vetranın 

ölümü ilə başlayır. Sonrakı hadisələr bu qətlin açılmasınayönəlir. Romanda intertekstuallığın 

natamamlığı nəzəri çatışmazlıq kimi diqqət çəkir. Fərqli mətnlərin şəkillənməsi kimi başa 

düşdüyümüz intertekstuallığı romanda qatilin təsviri ilə qətlin səbəbi müəyyən edir. 

İntertektuallığının kulminasiya nöqtəsi İllüminatidir.  

Romanda maraqlı məqamlardan biri də kilsənin illüminatinin təbliğatında oynadığı 

roldur. Buna ən başılıca səbəb Kilsənin İlluminatini bir rəqib kimi görməsidir. Təşkilat 

sonradan güclənir və kilsə üçün başağrısı olmağa başlayır. Kilsə müxtəlif vaxtlarda gizli və ya 

aşkar mübarizə yolu ilə hakimiyyətlərdəki güclərindən itifadə edir. İlluminatini kilsə ilə 

qarşılaşdıran ən əsas faktorkilsənin elmə qarşı mübarizəsidir. Teoloji və elmi xətlərin 

müqayisə olunduğu bu proseslərdə Kilsənin “İnandın da budur, inanmadın da budur” 

konsepsiyası “nə üçün inanım, və ya inanmayım” konsepsiyasına qarşı 

gəlir.Romandatanınmış alim Qalileo Qalileyin timsalında bu konsepsiyanın şahidi oluruq. 

Nikolay Kopernikin ideyalarını müdafiə etdiyindən kilsə onu inkivizisiya məhkəməsinə cəlb 

edir. “Günəş sisteminin mərkəzinin Yer deyil, Günəş olduğunu bildirməyə cürət etmiş 

astronoma necə bir qəmli tale nəsib olduğunu hətta elmdən uzaq olan adamlar da bilir” [1, 

s.50]. 
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Romanda sosial Vittoriya Vetranın iştirakı iləgüclənir. Sosial xətti ANTİ-nin direktoru 

Kolerin fəaliyyətində dəizləyirik. İllüminatların sirli işarəsi haqqında məlumatın varlığını və 

həmin işarəni heç kimin görmədiyini hadisələrin davamı kimi izləyirik. “Simvollar haqqında 

müasir elmdə “İllüminati” emblemi barədə məlumat çox olsa da, hələ indiyədək heç bir alim 

onu öz gözləri ilə görməmişdi. Qədim sənədlərdə bu simvol ambiqram adlanır: latınca 

“ambi” sözündən, - “hər tərəfdən”, “dairəvi”, “hər ikisi” deməkdir” [1, s.48]. 

Leonardo Vetranın ölümünə səbəbyeni fikirləri və hazırladığı layihələr olur. Qlobal 

probemlərin həlli üçün çalışan Leonardo Vetra həyatın mənası, dünyanın yaranması kimi 

vacib məsələlərlə məşğul idi.Bu məşğələlər, araşdırmalar həm də Qalileyin elmlə dini 

eyniləşdirməsi ideyası ilə uyğunlaşır. Bu prosesi sürətləndirən ən vacib məqamlardan biri 

dəyazıçının Vatikan qardaşlığını “Şaytan” adlanmasıdır. İnsanları pislik etməyə sövq edən 

simvol kimi “Şeytan” anlayışı əksər dinlərdə mövcuddur. “Şeytan” sözü yunan 

dilində“Diabolos”, “Qaranlıqların əfəndisi”, “Beelzebub”, “Belial”, “Mephisto” ya da 

“Lucifer”formasında izah olunur. Əsas məqsədi yeni dünya nizamı qurmaq olan İlluminatlar 

öz konsepsiyalarını “Lüsifer doktrinası” adlandırırdılar. Buna görə də kilsəillüminatları 

şeytanla əlaqədə ittiham edir.Baxmarayaq ki, illüminatlarsözün “nur saçan” mənasında 

işləndiyini qeyd edirdilər.“Bu, islamın mifologiyasındadır. “Bəd ruh” və yaxud, “düşmən”... 

Tanrının düşməni deməkdir. Kilsə islamın ardıcıllarının dilinin çirkin olduğunu hesab 

etdiyinə görə onları seçmişdi. Ərəbcədə “şeytan” sözündən elə bizim ingilis sözümüz... 

“satana” da əmələ gəlmişdir” [1, s.52]. 

Roman tarixilik baxımından zəngin olsa da, struktur etibarilə araşdırma-roman 

janrındadır. Buna rəvac verən başqa bir səbəb də müəllif dekonstruksiyasıdır. Den Braun 

postmodern strukturu teoloji, elmi və sosial xətlərlə işləyərək detektiv roman yaradır. 

“Mələklər və iblislər” araşdırma-roman janrında olduğu üçün ədəbi estetika, obrazlılıq 

zədələnir. Müəllif “postmodernizm dəqiq sərhədlər çərviçəsində deyil” konsepsiyasından 

istifadə edərək özünü “sığortalayır”. “Qeyd etdiyimiz kimi, postmodernizmin sərhədli dəqiq 

nəzəriyyəsi yoxdur. Düzdür, hadisələr həmişə nəzəriyyəni qabaqlayır. Ancaq biz 

Postmodernizmin nəzəriyyəsinin sözün ənənəvi mənasında formalaşacağını gözləmirik də” [2, 

s.47]. 

Romanda ehkam və antiehkam konseptini təhlil edərkən ilk növbədə hadisələrin və 

obrazların həqiqət olub-olmamasının təyini zəruridir. Romanın əvvəlində yazıçının İllüminati 

təriqəti, Antimaddə haqqında olan hissələr anti-gerçəklik kontekstində cərəyan etsə də, 

sonrakı səhifələrdə məlum olur ki, tarixən belə bir təşkilatın varoluşunun gerçəklik payı daha 

yüksəkdir. O dövrdə Romadakı, Vatikandakı hadisələr, Konklav prosesi, həmçinin xüsusi 

cəza növlərinin tətbiqi bu məqamın təbiiliyini artırır. Teoloji xətt olaraq cəmiyyətdə insanların 

özlərini tanrı məqamına çatdırması dinlə elmi bir-birinə yaxınlaşdırır.“Ziyalı bir elit özünü 

yaradılmış kimi yox, yaradan kimi qəbul edir. Əslində isə o həqiqi və vahid Tanrıya qarşı 
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üsyanda iştirak edən üsyançıdır. Ümumilikdə elit təbəqə nümayəndələri özlərini Tanrı 

mərtəbəsinə qaldırırlar [4, s.44]. 

Aydın olur ki, yazıçı romanda elmlə dini qarşıdurma kimi yox, birləşmə kimi təqdim 

edir. Bu birləşmə ehkam-antiehkam arasındakı əlaqəni gücləndirir. Dini kitablarda bu əlaqə 

var olduğundan bu problem həm də tarixidir. Dini kitablardakı hadisələrə Den Braun daha 

demokratik yanaşır. Birincisi, müqayisəni həqiqət-uydurma baxımından yox, elm-din 

baxımından müqayisə edir. İkincisi isə ortaya qoyduğu konsepti vacib olaraq yox, məntiqi 

olaraq təqdim edir. Bu səbəbdən də araşdırma-roman janrının modern dövrün hadisəsi olması 

onu postmodernizmlə sıx bağlayır.Modern dövrün göylərində hərəkət edən planetlər fərdin 

ruhunda hər zaman spesifik bir bürc kimi əks olunur: Bir qəhrəmanın vəziyyəti, varloluşunun 

mənası bu bürclərlə izah edilir [5, s.66]. 

“Mələklər və iblislər” romanında yazıçının əsas qəhrəmanlarının həqiqət axtarışını 

insanın həqiqətə çatma istəyi kimi də yozmaq mümkündür. Romanda ideyalarınfizika 

qanunları vasitəsilə verilməsi həm İllüminatinin tarixini öyrənmək, həm də yazıçının elmi 

görüşlərinin postmodern strukturun tərkibində necə dövr etdiyininin müşahidəsi baxımından 

güncəldir. Dünyanın yaranması, insanın həqiqətə çatması dinlərin mövzusu olduğu kimi, həm 

də fəlsəfənin mövzusudur. “İlahi aktın dəqiq anını müəyyən etməyə elmin hələlik qadir 

olmadığına baxmayaraq, atam əmin idi ki, elm bunu nə vaxtsa müəyyən edə biləcək” [1, 

s.104]. 

Nəticə. Roman ehkam-antiehkam birləşməsi baxımından maraqlıdır. Den Braun 

romanda antiehkam birləşməsini konsept olaraq tətbiq edir. Müəllif romanda elm-din 

müqayisəsini qarşıdurma kimi qoysa da, ideya olaraq onları birləşdirir. Ədəbiyyatşünaslıq 

nöqteyi-nəzərindən romanın ciddi üslub və nəzəriyyə çatışmazlıqlarıvar. Bu çatışmazlıqlar 

romanı araşdırma-roman janrı ilə tarixi-roman janrının sərhədində saxlayır. Romanda 

həqiqətə çatmaq ideyası konsept olaraq qoyulsa da, bu konsept nəzəri olaraq həllini tapmır. 

Bu əsərdə qoyulan ideyaların əsaslandırılmasına da təsirsiz ötüşmür. Leonardo Vetranın 

ölümü həm də insanın həqiqətə çatmasının əlçatmaz olmasına bir işarədir. 
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