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газель 
 

Ərəb ölkələri tarix, dil, ədəbiyyat baxımından çox qədim və zəngin keç-
mişə malikdir. Təbii olaraq həmin uzun qərinələr ərzində hakimiyyət uğrunda 
bir çox sui-qəsdlər, çevrilişlər, müharibələr, iğtişaşlar baş vermişdir. Siyasi 
dəyişikliklər isə xalqın gündəlik həyatından başqa həm də birbaşa olaraq 
mədəniyyətə və incəsənətə təsir göstərmişdir. Məlumdur ki, poeziya həmişə 
hakim dairələrin, saray mühitinin, varlı şəxslərin diqqət mərkəzində olmuşdur. 
Dövrün və hakim qüvvələrin tələblərinə uyğun olaraq poeziya da davamlı 
olaraq dəyişmiş, müxtəlif forma və məzmun kəsb etmişdir.  

632-ci ildə Peyğəmbərin (s.ə.s.) vəfatından sonra müsəlmanlar arasında 
çaxnaşma, nifaq yaranmışdı. Bəzi qəbilələr İslamdan üz döndərmək fikrinə 
düşmüşdülər (Ridd hadisəsi). Əbu Bəkrin qətiyyətli tədbirləri nəticəsində bu 
hadisələrin qarşısı alınmışdı. İslamın Ərəbistan yarımadasında tam mənimsə-
nilməsi ilə yanaşı, onun yarımada sərhədlərindən kənara çıxması yolunda da 
addımlar atılmışdı. Əbu Bəkrdən sonra Raşidi xəlifələrinin – Ömər, Osman, 
Əlinin dövründə fütuhat nə qədər genişlənsə də, İslam və ərəb cəmiyyətinin 
daxilindəki ziddiyyətlər də artmağa başlayırdı. Xüsusilə Xəlifə Əlinin dövrün-
də bu ziddiyyətlər aşkar olaraq özünü büruzə verdi. Suriya valisi Müaviyə 
Əlini xəlifə olaraq tanımaq istəmirdi. 657-ci ildə Siffin döyüşündə Əli tərəf-
darlarının xarici, şiə kimi təriqətlərə bölünməsi ilə müsəlman cəmiyyətindəki 
ixtilaf və münaqişələr kulminasiya həddinə çatdı. 661-ci ildə xarici təriqətindən 
olan İbn Mülcəm Xəlifə Əlini qətlə yetirdi. Bundan sonra İslam tarixində 
Əməvilər hakimiyyəti mərhələsi başladı [8, 13-19]. 

Aydın olduğu kimi, Əməvilər sülaləsi (661-750) hakimiyyətə Raşidi xəli-
fələrindən (632-661) sonra gəlmişdir. Əməvilərin adı onun qurucusu olan Müa-
viyə bin Əbu Sufyanın mənsub olduğu Bəni-Üməyyə qəbiləsinin adından əxz 
olunmuşdur. Həmin qəbilə isə adını Üməyyə bin Əbdüşşəmsdən götürmüşdür. 
Əməvilər sülaləsi dövründə ərəblərin məskunlaşdığı ərazilər Asiya, Afrika, 
Cənub-Qərbi Avropanın bir hissəsini əhatə edirdi [2, 87-88]. 

Əgər Raşidi xəlifələri dövründə hakimiyyət dini xarakter daşıyırdısa, fütu-
hat nəticəsində yaranmış mühit Əməvilər dövründə ərəb aristokratiyasını qane 
etmirdi. Onları tərkidünyalıq, zahidlik deyil, eyş-işrət, dünya nemətlərindən 
faydalanmaq daha çox cəlb edirdi. Əməvilərin dünyəvi hakimiyyəti ilk növbə-
də şəhər aristokratiyasının maraqlarına uyğun gəlirdi. Şiə və xaricilərin 
tənələrindən uzaqlaşmaq üçün Müaviyə paytaxtı Suriyaya – Dəməşqə köçürdü. 
O, daha çox Suriyanın ərəb qəbilələrinə arxalanırdı. Təbii ki, bu, Məkkə və 
Mədinə şəhərlərinin nüfuzlu şəxslərinin və siravi sakinlərinin narazılıqlarına 
səbəb olurdu. Şiə, xarici, zubeyri təriqətləri və artıq o dövrdə formalaşmış, 
başqa millətlərdən olan müsəlmanların mənafelərinə xidmət edən şüubilik 
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Əməvilərə qarşı barışmaz müxalif qüvvələr formalaşdırırdı. Müxalifət Hicazda 
daha güclü idi. Hakimiyyətə silah gücü ilə gələn Müaviyə onu məhz silah gücü 
ilə saxlamağa can atırdı. O, Əməvilərə qarşı baş verən üsyanları qədddarlıqla 
qan içində boğur, hakimiyyətin süqut etməməsi üçün hər yola əl atırdı. Onun  
oğlu Yəzidi vəliəhd elan etməsi İslam cəmiyyətində daha böyük narazılıq 
doğurdu. 680-ci ildə Kərbəla yaxınlığında Peyğəmbərin (s. ə. s.) nəvəsi 
Hüseyni öz yaxın adamları ilə birlikdə qətlə yetirən Əməvilər həmin 
qəddarlıqla zubeyri üsyanını da yatırdılar. Hakim zümrənin qəddarlığı artdıqca 
onlara qarşı müqavimət də artırdı və bu davamlı mücadilə sonda Əməvilər 
hakimiyyətinin devrilməsi ilə nəticələndi [8, 19-23]. 

Cahiliyyə dövründə şairlik mənasız, heç bir gəlir gətirməyən, xəyali iş 
olaraq qiymətləndirilirdi. Raşidi xəlifələri dövründə şairlərə rəğbət yaranmışdı. 
Şairlər isə bu dövrdə bütpərəst psixologiyasından tam çıxa bilməsələr də, öz 
şeirlərində İslam qaydalarına riayət etməyə çalışırdılar [4, 299]. 

Poeziya, bütün dövrlərdə olduğu kimi, Əməvilər dövründə də ərəblərin 
sevimli əyləncəsi idi. Şairlərlə ünsiyyət qurmaq, onlara havadarlıq etmək, 
mükafatlandırmaq, saraya dəvət etmək dəbdəbə sayılırdı. I Valid (705-715), II 
Yezid (720-724), II Valid (743-744) Nuseyb, Məbəd kimi şairləri yüksək 
qiymətləndirir, onlara bahalı hədiyyələr, pul mükafatları verirdilər.  

Ərəblərdə şairlər adətən çox da varlı olmayan şəxslər arasından çıxırdı. 
Bunlar səhra, çox vaxt bədəvi şairlər olurdu. Varlanmağa can atan səhra şairləri 
təxəyyüllərini işə salaraq saraydakıların diqqətini cəlb etməyə, şəhərin 
rəngarəng həyatına daxil olmağa çalışırdılar. Bu da poeziya nümayəndələri 
arasında güclü rəqabət yaradır, yazdıqları şeirlər isə daha da təkmilləşirdi.  

Dəməşq mərkəzə çevrildikdən sonra ədəbiyyatın və mədəniyyətin mərkəzi 
də buraya inteqrasiya etmişdi. Əməvilər dövründə qəzəl və nəğmələrin inkişaf 
etməsinin əsasən aşağıdakı səbəbləri var idi: 

1. Peyğəmbər (s.ə.s.) və Raşidi xəlifələri dövründə olan qadağaların 
aradan qalxması; 

2. Hicaz bölgəsinin mərkəz olmaqdan çıxması, insanların siyasətdən 
qoparaq yeni məşğuliyyət axtarması; 

3. Xalqın siyasətə baş qoşmaması üçün mərkəzi idarənin onları zövq və 
əyləncələrə yönləndirməsi; 

4. Fəthlərdən əldə olunan qənimət və büdcədən ayrılan paylarla əhalinin 
zənginləşib əyləncəli, dəbdəbəli həyat yaşaması; 

5. Böyük ehtimalla, yenə də siyasi tədbir olaraq Roma və İran mədəniy-
yətləri ilə yetişib Məkkə və Mədinəyə gətirilən musiqiçi cariyələrlə olan 
təmaslar. 

Bütün dövrlərdə olduğu kimi, bu dövrdə də mədhiyyə, həcv digər poeziya 
janrları kimi üstünlük kəsb edirdi. Lakin artıq mədh və həcv rəqibə qarşı güclü 
söz silahına çevrilmişdi. Bütün hakimiyyət nümayəndələri kimi, Əməvilər də 
şairləri öz tərəflərinə çəkmək, siyasi yollarında onlardan istifadə etmək istəyir-
dilər. Lakin onlara yalançı, yaltaq məddahlar deyil, həqiqi, dürüst, sadiq tərəf-
daşlar lazım idi. Saray mühitinin və varlı şəxslərin şairlərə yalnız siyasi alət 
olaraq baxdığını desək, səhv olardı. Mədhiyyə yazaraq böyük məbləğdə hədiy-
yə alan şairlərdən Nuseyb bin Rəbah, Kutami, Ziyad əl-Əcəmin adlarını 
sadalamaq olar. Həcv ustaları kimi isə Cərir, Əxtal, Fərəzdəqin adını qeyd 
etmək yerinə düşərdi [2, 96; 6, 163-170]. 
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Həcv şiə, xarici, zubeyri, şüubiyyə kimi dini-siyasi qrupların əsas silahına 
çevrilmişdi. Lakin qəbəli həcv bu dövrdə yeni forma – nəqaid şeiri kimi özünü 
göstərirdi. Nəqaid iki şairin bir-biri ilə həcvləşməsindən yaranan ərəb ədəbiy-
yatına xas şeir növüdür. Nəqaid şeirində ilk yazılan şeir hansı vəzndə, qafiyədə 
yazılıbsa, ona cavab da həmin vəzndə, qafiyədə yazılmalıdır. Nəqaid şairi qeyd 
olunmuş prinsipə mütləq əməl etməlidir. Əməvilər dövründə nəqaid şeirinin 
mərkəzi Bəsrə hesab olunurdu. Şairlər və əhali şeir deyişməsinə qulaq asmaq, 
kimin qalib olduğuna şəxsən şahid olmaq üçün Mirbəd bazarına yığılırdılar. 
Münsiflər heyəti təşkil olunur, hansı şairin həcvləşmədə qalib olduğu elan 
olunurdu. Nəqaid şeirində heç bir ədəb, əxlaq, etika qaydaları gözlənilmirdi. 
Şair qəbiləsinin şərəfini öz şərəfi sayır, hər bir vəchlə qalib olmağa çalışırdı. 
Çünki onun məğlub, rüsvay olması birbaşa qəbiləsinə utanc gətirirdi [1, 53-65]. 

Əməvilər dövründə siyasi şeir də inkişaf etmişdi. Şairlər öz yaradıcılıq-
larında tutduqları mövqeyə uyğun olaraq müxtəlif qruplara bölünürdülər. Onlar 
tərəfdarı olduqları ideologiyanı öz poeziyalarında təsvir edirdilər. Siyasi şeir 
yazan ərəb şairlərini əsasən aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. Xarici şairlər şiə və Əməvilərə qarşı sərt mövqedə idilər. Xarici şair 
üçün rahat, əlində döyüş qılıncı olmadan ölmək rüsvayçılıq demək idi. Onlar 
yalnız din uğrunda müharibədə, hərb meydanında həlak olmağı şərəfli ölüm 
hüsab edirdilər. Poeziyalarının əsas süjet xəttini də məhz bu ideya təşkil edirdi. 
Ən görkəmli xarici şairi Trimmah ibn Hakim olmuşdur.  

2. Abdullah ibn Zubeyrin başçılığı ilə 685-ci ildə taxta çıxan Əbdülməlik 
ibn Mərvana – Əməvilərə qarşı üsyan baş vermişdi. Üsyan 692-ci ildə Əbdül-
məlik ibn Mərvanın tədbirləri nəticəsində yatırılmış, Abdullah ibn Zubeyr isə 
qətlə yetirilmişdi. Bu üsyanın tərəfdarları olan şairlər zubeyri şairlər adlanırdı, 
onlar öz şeirlərində Əməvilərə qarşı kəskin mövqelərini əks etdirir, çox sərt 
şəkildə hakimiyyəti tənqid edirdilər. Zubeyri şairlərin ən görkəmli 
nümayəndəsi Ubeydullah ibn Qeys ər-Ruqayyat idi.  

3. Kərbəla hadisələrindən sonrakı dövrdə şiə şairlər öz yaradıcılıqları ilə 
məşhurlaşmağa başlamışdılar. Onların poeziyasının əsas süjet xəttini isə qisas, 
bədbin əhvali-ruhiyyə, şəhid imamlara söylənilən mərsiyələr, taledən şikayət 
təşkil edirdi. Şiəliyin əsas mərkəzi Kufə olduğuna görə bu növ poeziyanın da 
mənbəyi Kufə şəhəri sayılırdı. Ən görkəmli şiə şairi isə Kumeyt ibn Zeyd idi.  

4. Bu dövrdə “məvali” adlanan müsəlman olan qeyri-ərəblər ərəblərlə 
bərabər tutulmurdu. Buna görə də İran və türk əsilli müsəlmanlar öz hüquqla-
rının müdafiəsi üçün ayağa qalxmışdılar. Bununla da şüubilik hərəkatı intişar 
tapmışdı. Şüubilik hərəkatı həm Əməvilər, həm də Abbasilər dövrünü əhatə et-
mişdir. Bu hərəkatın əsas ideyası bütün xalqların, insanların eyni olması fikri 
üzərində qurulsa da, şüubilər özləri çox vaxt bu prinsiplərə əməl etmirdilər. Bə-
rabərlik prinsipini unudur, ərəblərin özlərini bir neçə qrupa bölür, farslar isə 
ərəblərdən daha mədəni olduqlarını deyirdilər. Bu ideyaların tərəfdarı olan şair-
lər şüubi şairlər adlanırdı. Şüubi şairlərin ən məşhur nümayəndəsi əslən azər-
baycanlı olan İsmayıl ibn Yəssar olmuşdur. Rəvayətə görə, Əbdülməlik ibn 
Mərvan şairdən onu mədh etməsini istəyir, İsmayıl ibn Yəssar isə bunun 
əvəzində öz əslini mədh edən, ərəbləri təhqir edən qəsidə oxuyur. Xəlifə bu 
hərəkətinə qəzəblənərək onu Hicaza sürgün edir. Beləliklə, İsmayıl ibn Yəssar 
şüubiliyin təməlini qoyan önəmli şəxslərdən birinə çevrilmişdir [1, 50-53]. 
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Mədh və həcvin daim ərəb ədəbiyyatında aktual janr olmasına baxmaya-
raq, məhəbbət poeziyası (qəzəl) digər bütün janrları üstələyir. Əgər əvvəllər 
məhəbbət sadəcə süjet xəttinin bir hissəsi olaraq təsvir olunurdusa, bu dövrdə 
artıq müstəqil janr olaraq özünü göstərirdi. Dinləyicilərə təsir gücünü artırmaq, 
varlı şəxslərin diqqətini cəlb edərək yığıncaqlara dəvət almaq və yazıldığı 
bəhrlərin bəstələnməyə daha münasib olması səbəbi ilə qəzəllər daha çox mu-
siqi ilə müşayiət olunmağa başlamışdı. İlkin mərhələdə İran-Sasani, Bizans 
təsiri güclü hiss olunurdu. Ərəb şair və musiqiçiləri Məkkəni təmir etmək üçün 
gələn iranlı, bizanslı kölələrdən yeni melodiyalar, şeirlər öyrənərək öz yaradıcı-
lıqlarına tətbiq edir, lirikanın həzinliyi və poeziyanın qayda-qanunlarını birləş-
dirib vahid fikir yaratmaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə edirdilər. Belə 
şairlərdən əl-Ğariz (v. 717), İbn Sureycin (v. 743) adını çəkmək olar.  

Əməvilər dövründə siyasi şeir formalaşmağa başlamışdı. Bunun əsasını 
məşhur ərəb şairi Həssan bin Sabit qoymuşdu. Əməvilər maddi imkanın sim-
volu, məşhur olmayan şairlər üçün şöhrət əldə etməyin daha əlverişli yolu 
olduğuna görə şeirlərdə qeyri-təbii şişirtmə, mübaliğə hiss olunur, hətta şairlər 
tərəfdarı olmadığı ideyaları belə mədh edirdilər. Məsələn, Əxtal, Cərir, Fərəz-
dəq şiə olmalarına baxmayaraq, mükafat almaq üçün Əməvilərə mədhiyyə 
yazan şairlərdən idilər. Lakin Malik əl-Məzmum, İmran bin Hıttan, İsa bin 
Fatiq, Əmr bin Hüseyn, Muaz bin Cüveyn, İsmayıl bin Yəssar kimi xarici 
şairlər isə Əməvilərin hakimiyyətini ürəkdən dətəkləyirdilər [3, 148]. 

Əməvilər hakimiyyətə gəldikdən sonra köçəri, kasıb güzəran keçirən 
bədəvi ərəblərin yaşantısı varlı şəhər həyatına çevrilmişdi. Buna görə də ərəb 
ədəbiyyatında VII əsrin sonu, VIII əsrin əvvəllərində siyasi poeziyadan məhəb-
bət poeziyasına keçid olmuşdu. Əslində, məhəbbət poeziyasının rüşeymləri çox 
daha əvvəllər atılmışdı. Nəsib şeirləri yazmaqla şairlər qadınlara sevgilərini 
ifadə və gözəlliklərini vəsf edirdilər. Hətta mədh, vəsf, həmasə şeirlərində də 
sevgiyə yer ayrılırdı. Lakin bu dövrdə yazılmış şeirlərdə şair daha çox öz daxili 
hiss və həyəcanlarına yer ayırırdı. Sevgi, həsrət, göz yaşı şeirin əsas aparıcı 
xəttini təşkil edirdi. Həmasə – qəhrəmanlıq şeirlərindən məhəbbət poeziyasına 
keçid alan ərəb ədəbiyyatında təkcə məzmun deyil, həm də ölçü, beyt, dil 
xüsusiyyətləri dəyişikliyə uğramışdı.  

Əməvilər dövründə məhəbbət poeziyası iki yerə bölünürdü: üzri və hadari 
qəzəl. Bizə gəlib çatan şeir nümunələrindən belə qənaətə gəlmək olar ki, şairlər 
adətən məhəbbət hislərinin təsirini artırmaq üçün daha axıcı bəhrlərdən – vafir, 
rəməl, xəfif, həzəcdən istifadə edirdilər. Elə şairlər vardı ki, yaradıcılıqlarında 
həm üzri, həm hadari qəzəl var idi. Buna misal olaraq Qureyşi şairi əl-
Cumahinin adını qeyd edə bilərik.  

Ərəb-müsəlman fəthləri ərəblərin həyatını köklü surətdə dəyişmişdi. 
Sosial-iqtisadi vəziyyət xalqın mədəni həyatına da təsir etmişdi. Şəhər 
aristokratiyasının diqqət mərkəzində olan, onların həyat tərzini təsvir edən şeir 
növü hadari qəzəl, bu poeziyanın müəllifləri isə hadari şair adlanırdı. Ərəb 
şairləri heç vaxt öz həyat yoldaşlarına sevgi hislərini ictimaiyyətə açıq şəkildə 
bildirmir, onlara şeir həsr etmirdilər. Onlar daim yad qadına sevgilərini etiraf 
edir və bu, adətən rəqqasə, müğənni və ya əxlaqsız qadın olurdu. Bunu həm də 
orta əsrlərdə ailə qurmaq metodlarına qarşı üsyan saymaq olardı. Çünki çox 
vaxt kişilər öz qadınları ilə istəksiz olaraq evlənirdilər. Şəhər aristokratiyasının 
şeiri sayılan hadari qəzəl bu qeyri-rəsmi münasibətləri əks etdirmək üçün çox 
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əlverişli poeziya idi. Belə şeirlərdə gizli görüş, intim hislər, gözəl qadın və 
xəyanət təsvir olunurdu. Lakin bu cür şeirlər yazmağın sonu heç də həmişə 
mükafatlandırılmaqla və yaxşı bitmirdi. Bəzi hallarda belə şairlər varlı, nüfuzlu 
şəxslərin ailəsindən olan qadınlara hislərini bildirdiklərinə görə sürgün olunur, 
şallaqlanırdılar. Şair Vədah I Validin həyat yoldaşına sevgi münasibətində 
ittiham olunub 708-ci ildə qətl edilib. Əl-Cumahi Müaviyənin qızına 
sataşdığına görə ittiham olunaraq cəzalandırılıb. Ömər ibn Əbu Rəbiə də belə 
hərəkətlərinə görə Xəlifə Süleyman tərəfindən cəzalandırılıb. Hadari şairlərin 
görkəmli nümayəndələrindən Ömər ibn Əbu Rəbiə (644-712), əl-Əhvas (655-
728), əl-Arci (694-738), İbn İsmayıl əl-Yəməninin adlarını qeyd etmək yerinə 
düşər [6, 198-201]. 

Üzri qəzəlin yaradıcıları Üzrə qəbiləsindən çıxmışdı. Üzri aşiqlərin 
hamısının taleyi oxşardır, nakamdır. Demək olar ki, onların hamısında eyni 
süjet xətti var. Sağ ikən aşiq öz sevgilisinə qovuşa bilmir, qızı başqasına ərə 
verirlər. Onun həsrəti ilə gecə-gündüz nalə edən, göz yaşı tökən aşiq nəticə 
olaraq bu hicrana, eşq oduna dözə bilməyərək vaxtından tez vəfat edir. Onun 
ümidi artıq yalnız axirətdə öz yarına qovuşmaqdadır. Fani dünyada çəkdiyi eşq 
əzabının müqabilində o, dünyada sevgilisinin yanında olacağını düşünür. Stan-
dart üzri qəzəl süjet xəttinə uyğun olaraq aşiq öldükdən sonra çox vaxt qohu-
mu, yaxın adamı onu axirətdə öz cananına qovuşmuş halda görür. Bu, tipik 
İslam ruhundan gələn düşüncə tərzidir. İnsana hər bir şeyin əvəzinin axirətdə 
insana əta olunacağını aşılayan İslam dininin izlərinə üzri şairlərin poeziya-
larında da rast gəlinir. Daha məşhur olan üzri qəzəllərin əsasında hətta bəzi 
dastanlar da yaranmışdır. Əsrlər boyu bir çox əsərlərə mövzu olmuş Leyli və 
Məcnun əslində həqiqətdə baş vermiş sevgi hekayəsidir. Məcnun haqqında ilk 
məlumatı İbn Quteybə “Əl-şiiru val-şuarau” antologiyasında vermişdir. Daha 
sonra isə onun haqda məlumata başqa filoloqların əsərlərində, xüsusən də 
Əbul-Fərəc əl-İsfəhaninin “Kitab əl-əğani” əsərində də rast gəlinir. Məcnun 
real həyatda VII əsrin ikinci yarısında yaşamış Bəni Amir qəbiləsindən olan 
Qeys ibn Muvəllahdır. Hətta şairin divanı günümüzə gəlib çatmışdır. Bu da 
onun mövcud olmasına daha bir tutarlı sübutdur [1, 67]. 

Üzri şairlərin əksəriyyəti Mədinə şəhərindən Vadil-Quraya köçmüş ərəblər 
idi. Üzri aşiq platonik sevgi yaşayır və yalnız bir qadını sevirdi. Onların adları 
çox vaxt öz sevgililərinin adları (Cəmil Buseynə, Məcnuni Leyla, Kuseyyir 
Azzə və s.) ilə yanaşı çəkilirdi. Üzri aşiqlərin şeirləri tam və ya yarıməfsanəvi 
xarakter daşıyırdı. Onların sevgisi sanki Allaha olan sevgi idi. Bu sevgi ondan 
xilas oluna bilinməyəcək qədər müqəddəs sayılırdı. Üzri qəzəldə şair sevgisini 
göyərçin, dəvə, antilop kimi heyvanlarla simvolizə edir, dərin mənəvi hislərinin 
təsvirini təvil, rəzəc, mütəqarib kimi bəhrlər vasitəsilə sözün sehrinə boyayırdı. 
Üzri qəzəl yazan ən məşhur şairlərdən Cəmil İbn Abdullah İbn Məmər (660-
701), Kuseyir (v. 723), Qeys ibn Zariha (v. 687), Qeys ibn əl- Mulyavahunun 
(v. 700) adlarını çəkə bilərik [6, 219-226]. 

Məqalədə qeyd olunan bütün araşdırma və məlumatlardan aydın olur ki, 
Əməvilər dövrü ərəb xalqının həyatına təsir edən mühüm illər olmuşdur. 
Həmin illər ərzində ərəb poeziyası inkişaf etmiş, yeni mərhələyə keçid 
almışdır. Nəticə olaraq günümüzə bir çox qiymətli kitablar, şeir nümunələri 
gəlib çıxmışdır.  
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D.G.HUSEİNOVA 

 
THE DIRECTION OF THE DEVELOPMENT OF THE ARABIAN 

POETRY IN THE UMAYYAD PERIOD 
SUMMARY 

It is contained the analysis of the changing in the political, social and 
economic period of the Umayyads' which conditioned the new genres, poem 
forms, themes in the Arabic poetry, apparently from the name of the article.  

And with them, it is informed little known to the public information about 
that period, the governing board of the Umayyads' dynasty, specified names of 
the poets, who lived in that period and it is analysed their creative work.  

Also it is elucidated the direction of the development of the Arabian poetry 
to the period between the time 661-750 AD.  

Д. Г. ГУСЕЙНОВА 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРАБСКОЙ ПОЭЗИИ  
В ПЕРИОД ОМЕЙЯДОВ 

РЕЗЮМЕ 
 

Как видно из названия статьи, в ней содержится тщательный анализ 
изменений политической, социальной и экономической жизни в период 
Омейядов, обусловивших зарождение новых жанров, стихотворных 
форм, тем в арабской поэзии.  

Вместе с тем сообщаются малоизвестные научной общественности 
сведения о времени правления династии Омейядов, перечесляются имена 
поетов, живших в тот период и анализируется их творчество.  

Тем самым проливается свет на направления развития арабской 
поэзии в промежутке времени между 661-750 годами.  
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