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Truyền thống mến khách mang nguồn gốc lịch sử lâu đời, có 
trong tất cả các dân tộc trên thế giới.

Cùng với những truyền thống khác, mỗi dân tộc đều đã 
hình thành những nghi lễ, quy tắc đón khách, đến thăm nhà bạn 
của mình để thể hiện sự mến khách.Nghi lễ trọng khách không 
tồn tại trong xã hội nguyên thủy giống như tập tục nhường lại lãnh 
thổ bị cướp bóc của các bộ lạc cần được bảo vệ khi bị lạc lối trong 
quá trình di cư. Ở thời kỳ ấy, khi tính cộng đồng trong các bộ lạc 
còn yếu, mỗi vị khách là những người mang thông tin và được chào 
đón với sự kính trọng. Th ời kỳ Gomet ở nước Hy Lạp cổ đại, tất cả 
những người đến từ các vùng khác đều được đặt dưới sự bảo vệ của 
Zevxa (1). Ở một số quốc gia khác (Đagesstan, Bắc Kavkaz, Sirya, 
các quốc gia Ả rập...) sự mến khách còn được thể hiện thành kính 
đến nỗi, thậm chí kẻ thù trên lãnh thổ đến nhà, chủ nhà vẫn đón 
tiếp và tiễn anh ta theo mọi quy tắc trọng khách, và trong thời gian 
ấy không có gì đe dọa cuộc sống của anh ấy.

Người Azerbaijan từ thời xa xưa đã hình thành phong 
tục và thói quen trọng khách hết sức thú vị và đầy tính 
giáo dục.

Tư liệu đầu tiên chúng tôi có được khi nhắc đến sự mến 
khách của người Azerbaijan bắt gặp trong các cổ pháp “Tổ phụ - 
Korkud”: “Những ngôi nhà mà không có khách đến thì hãy để cho 
chúng tự phá hủy” (“Gonagưi gemeien gara eler eikhưnxa Nhei”) 
(3). Phong tục mến khách trong con người Azerbaijan có những 
tư liệu trong các tượng đài văn hóa ở thế kỷ XII. Vialiky Nhizami 
trong tác phẩm “Iccanziarnam”, nói về việc tiếp đón Iccanziarnam 
vào lâu đài của Nusabưi ở Barze, ông đã viết về sự trang hoàng lộng 
lẫy trong niềm hân hạnh của vị khách (4). Sự mến khách của người 
Azerbaijan đượ c phản ánh trong các tác phẩm của Fuzili (thế kỷ 
XVI): “Xufreme kheerr vir gonag gelee khetralet treekmerem, fergi 
Iokh, ia turk gelxil, iea ereb, ia dgi” (Nếu anh ấy đến làm khách nhà 
tôi, tôi sẽ không ngại ngùng, không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì, 
dù anh ấy là người Th ổ, người Ả rập hay nước khác) (5).

Người Azerbaijan rất chu đáo, ân cần và lịch sự với khách. Về 
lòng mến khách của người Azerbaijancòn được biết đến ở vùng 
cận đông nước Nga. Lịch sử kể rằng, cách Petr được chào đón nồng 
ấm tại Gerbente, hoàng tử Dolgorukovo tại Baku và Xaianhe, tỉnh 
trưởng hiếu chiến của thành phố Shamakhi ở Suse, A.Bectygieva 
ở Cuba, M.Iu.Lermontov ở Guxare, giáo sư trường đại học Kazan 
I.Berezina tại nhà của A.Bakikhanova...

Minh chứng tuyệt vời nhất về lòng mến khách của người 
Azerbaijan có thể kể đến sự đón tiếp của Begliarbekom Shamakhi 
Abdulloi – khan ở thế kỷ XVI với các nhà truyền giáo người Anh 
Antonhi Dgienkinxon và Olkoka đến theo công việc giao thương. 
Ở buổi đón tiếp đó trên bàn ăn bày ra 290 món. Và A. Dgienkinxon 
đã viết: “khi gần đến giờ ăn trưa trên sàn trải các khăn trải bàn và 
bày ra các món ăn, theo tôi đếm được vào khoảng 140. Khi chúng 
được dọn đi khỏi khăn trải bàn thì lại mang và bay ra 150 món ăn 
cùng hoa quả và các món khác, như vậy trong cả hai lần đã bày 

ra 290 món ăn” (5). Nhà khoa học Đức Kaempfer, vào đầu năm 
1684 tại Azerbaijan, đã đến thăm đền thờ lử a tạ i Surakhani và được 
mời đến thăm làng Bean: «Khi hoàng hôn xuông, chúng tôi thấy 
được sự hiếu khách ở làng bên Bonn (V. M Sysoev cho rằng nó 
chính là làng Bean ngày nay). Ở đây, chúng tôi như thấy được đầy 
đủ cả tâm hồn của những người dân. Họ đưa chúng tôi vào nhà, 
trải thảm trên sàn: họ không cho phép chúng tôi ở lại qua đêm 
trong trạm nghỉ bụi bặm cùng với những người lái xe « (6)

Lòng hiếu khách của người Azerbaijan còn có trong các tài liệu 
lịch sử của thế kỷ XIX. Sau sự sát nhập Azerbaijan vào Nga, các 
quan chức Nga vốn quen với cuộc sống và phong tục tập quán 
của mình đã bất ngờ và kinh ngạc trước lòng hiếu khách của người 
dân địa phương, vì thế, lịch sử đã chuyển tải rất nhiều về điều này. 
Trong tài liệu “Viết về tỉnh Kubinskoy năm 1832 F.L.Shnitnikova 
“, có đoạn viết: “Những phẩm chất đáng khen ngợi (nói về người 
dân của tỉnh Kubinskoy) của họ, đó là thực hiện một cách nghiêm 
ngặt những quy tắc về tôn trọng đã gắn bó họ với tôn giáo, lòng 
mến khách, nơi cư trú và phản đối sự ngược đãi «(7). Một tác giả 
khác khi mô tả tỉnh Shirvan đã nhấn mạnh: «Sự hiếu khách của 
Tatars (Azerbaijan) thiêng liêng: Coi bổn phận và trách nhiệm 
đón khách bằng tất cả khả năng tốt nhất có thể” (8).

Sự hiếu khách của người dân Absheron trong những năm 40 
của thế kỷ XIX đã đươc giáo sư Đại học Kazan I.Berezin sau này 
là Buzovna (9) mô tả chi tiết. Sự lan truyền rộng rãi của lòng hiếu 
khách Azerbaijan nửa đầu thế kỷ XIX được đề cập cụ thể trong các 
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tác phẩm của nhà thơ châm biếm K.Zakira (10):
Bạn có thể tiết kiệm dầu, gạo,
nhưng đừng tiếc những vị khách của bạn:
Phải có phòng đẩy đủ để ngủ
Và đủ plov (món cơm rang thập cẩm) cho khách (dịch theo 

cách tự do).
Lòng mến khách Shemakhinsky Bey Mahmoud cũng đã thu 

hút sự chú ý và giấy mực của đại văn hào người Pháp Alexandre 
Dumas ở giữa thế kỷ XIX. Ông viết rằng ngôi nhà Mahmud-Bey, 
nơi ông đã được mời đến có vẻ đẹp khác hẳn những ngôi nhà mà 
ông đã thấy trong thành phố Derbent và Tifl ise. Căn phòng phía 

đông của ngôi nhà đẹp đến nỗi, theo ông, không thể tìm được từ 
nào để mô tả vẻ đẹp của nó (11)

Th eo các số liệu về dân tộc học, một trong những biểu hiện 
của lòng hiếu khách của người Azerbaijan đó là sự đồ sộ về bộ đồ 
giường ngủ trong nhà. Lich sử đầu thế kỷ XIX viết: “Những ngôi 
nhà giàu sang, có thể tìm thấy những bức tường đầy màu sắc, trần 
nhà bằng gỗ được chạm khắc, sơn với nhiều loại khác nhau. Tất cả 
sự giàu có hữu hình gồm mền, gối và các phụ kiện khác làm bằng 
vải lụa đính thêm những bông hoa bằng vàng “ (8).

Đề cập đến một nguồn tài liệu của những năm cuối thế kỷ 
XIX:.»Hồi giáo chắc chắn đáp ứng tất cả các yêu cầu của sự sang 
trọng và lòng hiếu khách ấm áp khi anh thấy rằng, nó là cần thiết» 
(12).

Trạm dừng nghỉ (aman evlyari), được xây lên cho các du khách 
bị lạc trong núi, mệt mỏi, phải ở lại qua đêm, hiện nay được lưu giữ 
ở vùng núi Azerbaijan như những di tích cổ. Điều này cho thấy 
người Azerbaijan đã thể hiện lòng hiếu khách không chỉ ở nhà, mà 
còn bên ngoài, cung cấp chỗ ở cho những người bạn đường, thậm 
chí ngay cả ở các khu vực xa xôi của làng.

Trong nghi thức dân tộc người Azerbaijan đã xây 
dựng những phương pháp truyền thống đón khách trong 
những lần đón tiếp những vị khách quý và khách chính 
phủ. Để đón khách, nhân dân họp lại ở một địa điểm cụ thể. Mọi 
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người chia thành hai nhóm. Đứng đầu nhóm thứ nhất là những 
người lớn tuổi. Nhóm thứ hai, bao gồm các quan chức chính phủ, 
các ca sĩ và nhạc sĩ nhân dân. Mọi người đón khách trong trang 
phục dân tộc. Họ chào đón các vị khách bằng các bài hát, mời họ 
nước ép trái cây, bánh mỳ và muối. Khi khách vào nhà, dưới chân họ 
trải các tấm thảm Kubinskoy, karabak, Shirvan. Trênbềmặtt hảm 
-Teirm-zarhara

Th eo phong tục khác, dưới chân người khách có con cừu bị 
giết, và ông bước qua xác con vật tế thần. Th ịt cừu đã được phân 
phát cho những người nghèo. Trong một tài liệu của những năm 
50 thế kỷ XIX đã môt tả truyền thống đó khi người dân đón tiếp 
đôi quân của tướng Shamakhi: «Trước khi vào thành phố ở phía 
trước của chúng tôi có một con bò đực bị giết, máu của nó chảy 
dưới chân những con ngựa của chúng tôi. Th ịt bò được mang đến 
nhà thờ Hồi giáo để phân phát cho người nghèo»(13).

Th eo các du khách của Th ổ Nhĩ Kỳ vào thế kỷ XVII, E.Chelebi 
ở Baku có trách nhiệm đặc biệt (Mehmandar) trong việc tiếp đón 
khách. Khi khách vào nhà, theo phong tục, cô gái trẻ trong trang 
phục yashmake (che mặt) cởi giày và rửa chân cho anh ấy bằng 
nước ấm.

Th eo số liệu dân tộc học, Azerbaijan khách được chia 
thành nhiều loại: Khách danh dự, người lạ, người thân, người 

cùng làng hoặc cùng thành phố, những người phụ nữ đến nhà 
nhau và những người khác. Cần lưu ý rằng mỗi người dân ở làng 
đều có bạn bè từ làng bên hoặc làng rất xa (Gonagov). Th eo tục lệ 
họ đến thăm nhau vào một khoảng thời gian nhất định (một lần 
trong năm) sau khi kết thúc công việc đồng áng 3-5 ngày. Đề cập 
đến các sự kiện cụ thể. Th ật vậy, theo lời thông tin viên Najaf Kishi 
(từ làng Dere Chi-Chi của vùng Kubinskoy), ông nội của ông 
trong những năm cuối thế kỷ XIX có một người bạn ở làng miền 
núi Tschumi (thời đó được gọi là “Gonagov”), mà ông đến thăm 
một trong hai mùa thu hoặc mùa xuân, kết thúc mùa thu hoạch trái 
cây (táo, lê, vv).Cùng thời gian đó gia đình ông trở về từ các khu 
vườn. Ông mang theo rất nhiều trái cây tươi và khô làm quà. Sau 
3-4 ngày, ông quay trở về và mang theo cơ man nào quà (sản phẩm 
len, bơ, thịt, pho mát, vv).

Trong các tài liệu dân tộc học có những minh chứng cho các 
hình thức khác của sự hiếu khách. Kết thúc mùa thu hoạch trái 
cây, dân làng mời khách đến nhà mình: người thân, hàng xóm, cho 
họ thấy mùa thu hoạch của mình, chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và 
trao đổi thông tin. Sau đó, mọi người cùng nhau dùng bữa. Phong 
tục này của những người làm vườn Ordubad được gọi là “Bostan 
pozma”, không giống như ở các khu vực khác, khách mời không 
được biết về bí quyết gieo trồng các loại giống rau quả mới. Mỗi 
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người làm vườn (hoặc chủ sở hữu của vườn) giới thiệu với khách 
các loại giống bở và dưa hấu mới.Vào cuối buổi gặp gỡ các vị khách 
được mời món kebab trên bãi cỏ, tiễn chân và được tặng dưa bở, 
dưa hấu giống mới làm quà.

Th eo phong tục ở Azerbaijan không để khách ra khỏi nhà mà 
không có một món quà. Đổi lại, các vị khách cũng mang theo quà 
tặng. Ví dụ, ở những vùng làm vườn trong túi của khách luôn đầy 
trái cây sấy khô, táo và các hoa quả khác. Trong khu vực, nơi sản 
xuất len, dệt, khách được tặng vớ, găng tay, thắt lưng và các sản 
phẩm khác. Điều thú vị là trong khu vực Cuba Khachmas, cũng 
như trong vùng Ismayilli khách được tặng một sợi dây, trên đó 
đính nào là lê khô với hạt hồ đào “rưca” , lê, hoặc dâu, cùng mứt táo 
(rychaly Alma)... Những người chăn gia súc thì tặng phô mai, bơ và 
các sản phẩm từ sữa khác.

Có một phong tục đón và mời khách.Ở Azerbaijan cho 
rằng khách phải được mời những món ăn tốt nhất – thịt nướng 
tikya, thịt nướng tas, cơm rang thập cẩm nhiều loại khác nhau. Họ 
cho vào đó nhiều loại gia vị, thảo mộc và không có đồ uống có cồn. 
Th eo phong tục, trước bữa ăn trưa một người đàn ông trẻ mang 
theo một bình và chậu (avtava - Leyen) đi vòng quanh vị khách, 
đổ nước cho họ rửa tay, sau đó đưa cho anh một chiếc khăn lau 
tay. Trước khi ăn trưa theo nhu cầu, mọi người được phục vụ cà 
phê, thuốc sau đó trà chanh với các loại mật khác nhau. Việc đưa 
các món ăn ra cũng theo trình tự. Mỗi món ăn được đưa ra theo 
thứ tự, việc đưa đồng thời tất cả các món được coi là không lịch 
sự. Sự tuân thủ các quy tắc đã có mặt tích cực: trước hết, giữa các 
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món ăn có khoảng dừng để có thể trao đổi ý kiến hoặc nghỉ ngơi, 
thứ hai việc xuất hiện đồng thời tất cả các món ăn có thể sẽ tạo ra 
sự nhầm lẫn, khách có thể khó  chọ n đượ c khẩ u vị  họ  cầ n. Ngoài 
ra, sự phong phú của một loạt các mùi dễ chịu có thể làm giảm đi 
cảm giác ngon miệng.

Ở Azerbaijan, từ ngày xưa đến bây giờ tồn tại một 
phong tục trong đó người khách lần lượt được mời tới 
nhà người thân và hàng xóm của chủ nhà.Ngày xưa, nếu vì 
một lý do nào đó mà vắng mặt chủ nhà thì vợ hoặc người lớn tuổi 
trong nhà sẽ tiếp khách. Vào buổi tối, xung quanh vị khách quây 
quần người thân và hàng xóm của chủ nhà đồng thời cả người làng, 
họ nói chuyện với nhau trong ba đến bốn giờ.

Việc ngủ, nghỉ của khách được sắp xếp trong một căn phòng 
đặc biệt (ở Azerbaijan, hầu hết mỗi nhà đều có một phòng đặc biệt 
– phòng khách). Ở một số nơi có dành riêng một khu vực chuyên 
biệt cho khách được gọi là “bala- Khan”, được bố trí ở gần cổng, 
trên tầng hai, để các khách ngay lập tức có thể đi lên cầu thang mà 
không phải gặp các thành viên trong gia đình của chủ nhà. Trong 
phòng khách, trên tường treo một tấm thảm cầu nguyện để khách 
có thể thực hiện nghi lễ cầu nguyện namaz.

Sự tồn tại bala- Khan cùng rất nhiều bộ đồ dành cho phòng 
ngủ một lần nữa chứng tỏ sự phổ biến rộng rãi của lòng mến 
khách. Mỗi gia đình, theo khả năng của mình đều chú ý đến sự 
sạch sẽ và trang trí của “Gonagov Otago”. Trần nhà được trang trí 
bởi các bức tranh, tường và sàn nhà được bao phủ bởi thảm, treo 
các vũ khí quý, trên kệ, giá - một bộ đồ ăn trang trí và đắt tiền. Th ậm 
chí, cho đến ngày nay, nhiều vùng của Azerbaijan phòng khách 
được giữ gìn một cách đặc biệt sách sẽ và chỉ được sử dụng khi nhà 
có khách. Ow. Khatiashvili đã nói rằng các phòng của khách trong 
làng Khinalig - phần tốt nhất trong các ngôi nhà vùng Kavkaz, 
không chỉ do thực tế rằng trong phòng này được trải thảm và được 
giữ gìn sạch sẽ mà còn bởi trong phòng gia đình không sinh hoạt, 
chỉ nghe thấy tiếng nói trò chuyện của bên ngoài (tức của khách) 
(14). Một bằng chứng nữa của lòng hiếu khách Azerbaijan đó là 
những tác phẩm truyền miệng dân gian, trong đó mang nhiều dữ 
liệu phản ánh và thể hiện rộng rãi phong tục này.Cần chú ý những 
khẩu ngữ nơi có những tài liệu nói về long hiếu khách. Ví dụ, “Bàn 
của người hiếu khách không được thiếu thốn”, “khách mang đến 
một sự phong phú”, “Sẽ hi sinh tất cả cho khách trên những con 
đường ông đi qua”, “Một ngôi nhà mà không có khách - một cái 
cối mà không có nước”, “Khách tự đến và chủ nhà đưa tiễn “,” Đối 
với khách không được nói xơi đi “, vv (15)

Có một truyền thuyết biểu hiện của sự tôn trọng đặc biệt cho 
khách được ghi bởi B.Vagabzade. Trong một gia đình Azerbaijan 
đã bận rộn với khách. Lúc ấy, đứa trẻ duy nhất của nhà bò tới một 
vạc nước sôi và ngã vào đó. Người mẹ nhìn thấy, bọc xác đứa bé lại, 
giấu anh và im lặng cho đến khi khách đã đihẳn. Sau khi tiễn khách 
đàng hoàng, người vợ kể lại tất cả cho chồng và bắt đầu khóc nức 
nở (16). Như vậy, gia đình không làm mất đi những chuẩn mực 

của sự hiếu khách, vì nó được coi là một nhiệm vụ thiêng liêng, và 
làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khách được xem là không 
được phép.

Như vậy, các tài liệu trên là một ví dụ điển hình của sự hiếu 
khách của Azerbaijan. Tất cả điều này vẫn đang tiếp tục đế n ngày 
nay và được gắnvới điều kiện của cuộc sống gia đình hiện đại.  
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