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Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 

“Risalə” elmi araşdırmalar toplusu ildə 2 dəfə nəşr edilir və məzmunu 
etibarilə klassik və müasir ədəbiyyat, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və folklor-
şünaslıq, mədəniyyət problemləri və muzeyşünalıq məsələlərini əhatə edir.  

“Risalə” araşdırmalar toplusu Nizami muzeyinin buraxdığı tədqiqat 
topluları “Xəmsə”sinə daxil olan elmi nəşrdir və “Şərq” (Tərcümə 
toplusu), “Məclis” (Mərasimlər toplusu), “Xəzinə” (Kataloqlar toplusu), 
“Qaynaq” (Mənbələr toplusu) silsiləsini tamamlayır. 

“Risalə” araşdırmalar toplusu Ali Attestasiya Komissiyasının təsdiq 
etdiyi nəşrlər sırasında yer almaqdadır. 

 “Risalə” mütəxəssislər, ali məktəb tələbələri, eləcə də Azərbaycan 
ədəbiyyatı və mədəniyyətinin problemləri ilə maraqlanan geniş oxucu 
kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
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Ərəb şeiri dünya poeziya tarixinin ən qədim tarixi köklərə malik 
mərhələsini təşkil edən, həmin dövr üçün poetik zövqü, ifadə tərzi, məna 
dərinliyi, bəlağət və fəsahəti ilə səciyyələnən dünya ədəbiyyatı incilərindən 
ibarətdir. Bu ədəbi incilər tarixini araşdırmaq, onlar haqqında fikir yürütmək 
dənizin ənginliklərinə dalmaq, səhranın dərinliklərinə göz dikmək, yaxud da 
tarixin otayına baxmaq kimi bir şeydir. Əslində şeir tarixi insanın yarandığı ilk 
günlərlə başlayır. Qədim insanın əmək fəaliyyəti həmişə bu fəaliyyət növünə 
aid nəğmələrlə müşayiət olunmuşdur. Nəğmələr əmək fəaliyyətini 
stimullaşdıraraq onu daha da asanlaşdırırdı. K. Brokkelman K. Buxerə 
istinadən qeyd edir ki, xüsusilə birgə fəaliyyət zamanı hərəkətlər onları 
müşayət edən vəznli nəğmələrin yaranmasını zəruri edir və biz ərəblərin də 
müharibə və ov zamanı vəznli nəğmələrdən istifadə etməsi haqqında 
məlumatlara rast gəlirik [26, 44-45].İbn Raşiq qədimərəb nəğmələrindən 
danışarkən onların üç formasının – ən-Nasb, əs-Sinad və əl-Həzəcin adını 
çəkir. Hər birinin formal xüsusiyyətlərini izah edən İbn Raşiq göstərir ki, 
ərəblərin dəvə üçün oxuduğu Huda – dəvənin səhrada daha hərəkətli olmasını 
stimullaşdıran xüsusi nəğmə Nasbdən yaranmışdır. Ən-Nasb minikli gənclərin 
nəğməsidir. Huda nəğməsi oxuyan ilk şəxs Mudir ibn Nizar olmuşdur. O, 
dəvədən yıxılaraq qolunu sındırır. Gözəl səsi olan Mudiri dəvəyə mindirərkən 
“ay əlim, ay əlim” deyə zarıldamağa başlayır (Va yədah). Bu səsdən xoşu gələn 
dəvə daha da inamla addımlamağa başlayır. O vaxtdan etibarən dəvəyə oxunan 
Huda nəğmələrinin əsası qoyulur. Bu nəğmə əruzun təvil bəhrinə yaxın hesab 
olunur [7, 242].  

Yəmən ərəblərinin miladdan minilliklər öncə öz əlifbası olsa da, həmin 
dövrlərdən poetik nümunələr, şeir parçaları deyil, yalnız bəzi dini və hüquqi 
kitabələr məlumdur.Mustafa Sadiq ər-Rafiʻi yazır ki əl-Məsudi özünün “Muruc 
əz-zəhəb” əsərində Ad, Səmud, Tasm, Cəddis kimi qədim ərəb tayfalarına 
məxsus ərəb şeirlərini qeyd edir [30, 13]. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bütün 
bu düşüncə və təsəvvürləri təsdiq edəcək tutarlı sübutlar mövcud deyil. Hələ 
nəzərə alsaq ki, bu tayfaların bir qismi barədə, daha dəqiq desək Səmud və Ad 
tayfaları barədə Qurani-Kərim “sən onlardan qalan bir şeyə (yaxud kəsə) rast 
gəldinmi” deyə müraciət edir (Əl-Haqqə-8), bu fikrin əsassız olduğunu iddia 
edə bilərik. Ərəb şeirinin konkret nümunələr əsasında əlimizə gəlib çatan tarixi 
dövrü, əksər mənbələrin təsdiq etdiyi kimi, islamdan yüz-yüz əlli, yaxud iki 
yüz il əvvələ aiddir.M.R. Mahmudov haqlı olaraq qeyd edir ki, ərəb 
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ədəbiyyatının şifahi söz sənəti nümunələrinin iki min ilədək yaşı vardır. Yazılı 
– yəni müəllifi məlum olan ədəbiyyatın ilk mükəmməl nümunələri isə eramızın 
V-VI əsrlərində yaranmışdır [2, 7]. Qeyd etmək lazımdır ki, ilkin yazılı 
ədəbiyyat nümunələrinin eramızın IV əsrinə aid olduğunu yazan mənbələr də 
az deyil. Əslində, IV və yaxud V əsrə aid olan şeir nümunələri ərəb şeir 
özəlliklərini özündə ehtiva edən, qafiyə və vəzn xüsusiyyətlərini əks etdirən 
sistemli şeir parçalarından, başqa sözlə desək, öz inkişafında böyük bir ədəbi-
tarixi yol keçmiş poeziya nümunələrindən ibarətdir. Bu poetik parçaların həmin 
səviyyəyə çatanədək böyük bir inkişaf mərhələsindən keçdiyini nəzərə alsaq, 
sözsüz ki, bu tarixi keçmişin qeyd olunan zaman kəsiyindən çox-çox əvvəlki 
əsrlərə aid olduğunu iddia edə bilərik. 

Şeir ərəblərin qəlbində ifadə tərzinin əlçatmaz bir nöqtəsi, dəyərli bir incisi 
idi. Hər kəs şeir söyləmək qüdrətinə maik olmadığından bu yalnız fətanət – iti 
zəka sahiblərinə məxsus bir bacarıq idi. Qəbilələrdən birində şair yetişdikdə 
bütün qəbilələr təbrik üçün bu qəbiləyə üz tutar, süfrələr açılar, təamlar 
dağıdılar, qız-gəlinlər gül çələkləri bağlayaraq toy mərasimində olduğu kimi 
rəqs edər, bir sözlə, bu şad xəbəri hamı bir-biri ilə bölüşərdi. Ümumiyyətlə, 
qəbilə adətlərinə görə yalnız qəbilədə oğul övladı dünyaya gələndə, qəbilə 
sıralarından bir şair çıxanda və at doğanda bir-birini təbrik edərdilər [19, 473].  

Şeirin tərifi bir çox mənbələrdə “vəznli və qafiyəli kəlam” kimi təqdim 
olunur. Bu baxımdan İbn Xaldunun “Müqəddimə” əsərindəki tərif diqqətə 
layiqdir: Şeir istiarə və təsviri özəlliklərəistinad edən, vəzn və rəvidə müvafiq 
olan hissələrə ayrılmış, hər bir parçası öz məqsəd və məramına görə əvvəlki və 
sonrakı hissələrdən asılı olmayan, həmçinin ərəblərin xüsusi üslub qaydalarına 
uyğun gələn bəlağətli kəlamdır [6, 400].Şeirin bir çox özəlliklərindən danışan 
İbn Xaldun yazır ki, əslində, islam dövrü şair və ədiblərinin, daha dəqiq desək, 
Həssan ibn Sabit, Ömər ibn Rəbiə, əl-Hutey’ə, Cərir, Fərəzdəq, Nuseyb, 
Ğeylan Zirrimmə, əl-Əhvas, Bəşşar, bir sözlə, əməvilərin sonu abbasilərin ilkin 
dövr ədibiyyat mənsublarının söylədiyi şeirlər, yaxud nəsr nümunələri 
cahiliyyət dövrünün poetik nümunələri ilə, ən-Nabiğə, Züheyr, Alqamə bin 
Abdət və Tarafə bin əl-Abdin şeirləri ilə müqayisədə daha yüksək bəlağət və 
fəsahət səviyyəsinə, ədəbi zövqə malikdir.Öz fikrini islam dövrü ədiblərinin 
bəşər övladının qüdrəti hüdudlarının fövqündə duran Quranın ecazkar 
təbirindən yararlanması, ilahi ifadə tərzini eşitməsi ilə əlaqələndirən müəllif 
sağlam zövqün, bəlağəti dərk edən ədəbi tənqid nümayəndələrinin buna şahid 
olduğunu qeyd edir [6, 407]. 

Ərəb ədəbiyyatı ədəbi mənbələrdə bir-birini izləyən müxtəlif tarixi dövrlərə 
bölünsə də [3, 13; 5, 6; 25, 17], ərəb ədəbiyyatının ümumi mənzərəsi əsasən iki 
əsas qola ayrılır. 1. Cahiliyyə dövrü, yaxud islamaqədərki dövr; 2. İslamdan 
sonrakı dövr. 

Cahiliyyə sözü cəhilə kökündən olub bilməmək, yaxud cahil olmaq 
mənasını ifadə edir. Bu sözün daha sonralar ədəbi termin kimi formalaşmasının 
əsasında Qurani-Kərim dayanır. Çünki cahiliyyə anlayışı [1, 7-20] ilk dəfə 
Quranda xatırlanmış və islamdan əvvəlki dövr bu müqəddəs kitabın təbiri ilə 
Cahiliyyə dövrü adlandırılmışdır. Bu dövrün nə qədər davam etməsi, nə vaxt 
başlaması, yaxud hansı zaman kəsiyini əhatə etməsi ilə bağlı dəqiq 
məlumatlara malik olmasaq da, Qurani-Kərimin “əl-cahiliyyə əl-ula – ilk 
cahiliyyə dövrü” ifadəsi (Əl-Əhzab-33) həmin dövrün də bir neçə mərhələyə 
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bölündüyünü iddia etmək üçün bizə əsas verir.Bu dövrdə yaranmış poeziya 
nümunələri ərəb ədəbiyyatı tarixinin inciləri hesab olunur. Yuxarıda qeyd 
olunan fikrə əsaslanaraq hesab edirik ki, cahiliyyə poeziyasından əlimizə gəlib 
çatan şeirlər son cahiliyyə dövrü nümunələridir. Çünki bu şeir nümunələri 
islama yaxın əsrlərin məhsuludur. Cahiliyyə poeziyası məzmun etibarilə 
səhrada yaşayan qəbilə motivlərinə əsaslanaraq onları ön plana çəkən 
ədəbiyyat nümunəsidir. Bu poetik nümunələr əsasən fərdi təşəbbüsdən doğan 
orijinal təsvirlərə əsaslanır. Bu təsvirlərin ilham mənbəyi şairin öz qəbilə və 
kökləri, onun qəhrəmanlıq salnaməsidir. Əslində, klassik şeirin əsas qayəsiheç 
də məhəbbətlə, qadınları nəzərdə tutan lirik notlarla deyil, əsasən ənənələrə 
dayanan, bu ənənələri tərənnüm edən təsvirlə bağlı olmuşdur. 

Ərəb ədəbiyyatının sütunu adlandırılmış Taha Hüseyn cahiliyyə poeziyası 
ilə bağlı ziddiyyətli fikirlər irəli sürsə də, bu düşüncələr ərəb şeiri ilə əlaqədar 
olan ümumi ədəbi fikir istiqamətini dəyişdirə bilməmiş, mütəxəssislər 
tərəfindən “ziddiyyətli fikirlər” kimi də qəbul edilmişdir. T. Hüseynə görə 
cahiliyyə poeziyası, əslində islamdan sonra müxtəlif elm sahələrinə məxsus 
nümayəndələr tərəfindən uydurulmuşdur və o, cahiliyyə həyat tərzini deyil, 
daha çox islam dövrü həyatını təmsil edir [23, 17]. T. Hüseynin cahiliyyə 
poeziyasını şübhə altına alan bu fikirlərinə mütəxəssislər biganə qalmamış və 
ona cavab olaraq bir çox əsərlər qələmə alınmışdır [14; 15; 28]. 

Ərəb ədəbiyyatı tarixində cahiliyyə poeziyasının çoxsaylı nümayəndə-
lərinin adı çəkilir. Bu poeziya nümunələri ilkin mərhələdə Rəbiə, daha sonra 
Qeys və nəhayət, Təmim adlı tayfa və qəbilə birliklərində formalaşmışdır. 
Rəbiə qəbiləsi şairləri arasında ilk olaraq Mühəlhil [4, 64], əl-Mürəqqiş əl-
Əkbər (Auf bin Səʻd), əl-Mürəqqiş əl-Əsğər (Əmr bin Hərmələ, yaxud Rəbiə 

bin Süfyan), Səʻd bin Malik, Tarafa bin əl-Abd, Əmr bin Qəmiə, əl-Haris bin 
Hillizə, əl-Mutələmmis (Tarafanın dayısıdır, adı: Cərir bin Əbdülməsih), əl-
Ə�şa (ləqəbidir. Mənası gecə vaxtı görməyən deməkdir. Adı: Meymun bin 
Qeys bin Cəndəl) və əl-Müseyyib bin Aləsin adı çəkilir. Mühəlhildən sonra 
onun bacısı oğlu İmrül-Qeys şeir aləmində yeni bir səhifə açır. 

Rəbiədən sonra Qeys şairlərindən ən-Nabiğə əz-Zibyani, Züheyr bin Əbi 
Sülmə, oğlu Kəʻb, Ləbid, ən-Nabiğə əl-Cəʻdi, əl-Hutey’ə, əş-Şummax, qardaşı 
Muzərrid və Xidaş bin Zuheyrin adı çəkilir. Qeysdən sonra şeir Təmim 
tayfalarına çataraq burada da inkişaf etməyə başlayır [27, 40]. Təmimlilərdən 
cahiliyyə dövründə Mudir şairi Aus bin Həcərin, daha sonra Ən-Nabiğə və 
Züheyri göstərmək olar.  

İbn Quteybə ilk şairlərin adlarını sadalayarkən Duveyd bin Nahd əl-Qudai, 
Bin Sad Bin Qeys bin Aylanın (Munəbbih ibn Sad), Haris bin Kaʻb və s.-nin 
adlarını qeyd edir [8, 104-105]. ibn Quteybə yazır ki, “Cahiliyyə və islam 
dövrü şairlərinin sayını əhatə etmək, bu saya vaqif olmaq mümkün deyil. 
Düşünmürəm ki, alimlərimizdən kimsə qəbilə şeirini toplamağa çalışarkən 
tanıdığı hər hansı bir şairi unutmayıb rəvayət etdiyi bir qəsidəni yaddan 
çıxarmamış olsun” [8, 60].  

Cahiliyyə poeziyası dedikdə, əsasən, bu dövrün poetik və estetik ruhunu 
özündə əhatə edən Müəlləqələr nəzərdə tutulur.İslamaqədərki ərəb cəmiyyəti-
nin həyat tərzini, adət-ənənələrini, fikir və inanclarını, həmçinin təsəvvürlərini 
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tam dolğunluğu ilə özündə ehtiva etdiyi üçün bu şeir nümunələri ərəb şeirinin 
şah əsərləri hesab olunur. Müəlləqələr uzun şeir parçaları – qəsidələrdən ibarət 
olduğu üçün bəzən onları mutəvvəlat – uzadılmış, yaxud uzun şeirlər də 
adlandırırlar. Müəlləqə sözü etimoloji cəhətdən bir versiyaya əsasən əl-İ�lq [9, 
362] (mənası: hər bir şeyin ən dəyərlisi, nəfis), başqa bir fikrə görə isə əl-
�Aləq [9, 359] (mənası: asılma, əlaqədar olma) sözü ilə bağlıdır. Ədəbi termin 
kimi isə müəlləqələr dedikdə sayı yeddiyə, yaxud ona çatan cahiliyyə 
qəsidələri nəzərdə tutulur. Əslində, bu sözün leksik mənası ilə terminoloji 
mənası arasında müəyyən əlaqəni açıq şəkildə müşahidə etmək olur. Çünki 
müəlləqələr ərəb dilinin linqvistik məziyyətlərini – fəsahətini, ifadə tərzinin 
orijinallığını – bəlağətini özündə yüksək səviyyədə təcəssüm etdirən dəyərli 
qəsidələrdən ibarətdir. Belə ki, ərəb şeiri sonrakı inkişaf mərhələsində uzun 
müddət İmrül-Qeysin qəzəli, İbn Külsümün fəxriyyəsi, yaxud Mühəlhilin 
həmasəsi səviyyəsinə yetişə bilməmişdir. Bu şeir nümunələrinin müəlləqə 
adlandırılması ətrafında müxtəlif fikirlər mövcuddur. İbn Əbd Rəbbih [10, 
118], İbn Raşiq, İbn Xəldun və s. mütəxəssislər bu qəsidələrin qızıl suyu iə 
yazılaraq Kəbə divarından asıldığı üçün müəlləqat – asılmışlar, yaxud yeddi 
müzəhhəbat – qızıla tutulmuşlar adlandırıldığını qeyd edir. Unutmaq olmaz ki, 
bu şeir nümunələrini sumut (boyunbağı,), musəmmətat (boyundan asılmış) və 
müqəllədat (boyundan asılmış, yaxud təqlid edilmiş) də adlandırılır.Çünki 
sonrakı dövrlərdə bu poeziya nümunələri təqlid edilmiş, çoxları bu səviyyədə 
şeir söyləməyə cəhd göstərmişdir.Bu poeziya nümunələrinin başqa bir adı da 
Məşhurat, yəni məşhur olan şeir parçalarıdır. Bu ad müəlləqələri ilk dəfə 
toplayan Həmmad ər-Raviyənin işlətdiyi ifadə ilə bağlıdır. Həmmad insanların 
şeirdən bir qədər uzaqlaşdığını hiss etdiyi zaman cahiliyyə şeirlərini bir araya 
gətirərək  bunlar “məşhurlar”dır deyə onlara müraciət edir. Onun topladığı 
şeirlərin sayı yeddi olduğu üçün bu şeirlər “əl-məşhurat əs-səb� ” də 
adlandırılır. Müəlləqələrin kəbə divarından asıldığını əksər mütəxəssislər təsdiq 
etsə də, bu fikri inkar edənlər də mövcuddur.Bu barədə Circi Zeydan yazır: “bu 
fikri bir qrup avropalı şərqşünas inkar etməyə başlamışdır. Bizim yeniliyə can 
atan bəzi qələm sahiblərimiz də onlarla razılaşmışdır. Şeirin ərəblərin ruhuna 
hansı səviyyədə təsir etdiyini gördükdən sonra bu şeirlərin təzim edilərək 
(Kəbədən) asılmasında təəccüblü nə var? Nəhhasın (şeirlərin Kəbədən 
asılmaması barədə gətirdiyi dəlil) tutarlı deyil” [21, 92]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu fikri inkar edən ilk şəxs Əbu Cəfər ən-Nəhhas 
olmuşdur. O, Berlin kitabxanasında əlyazma şəkilində saxlanılan müəlləqələrə 
yazdığı şərhində yazır ki, bu yeddi qəsidənin bir yerə toplanması məsələsi ilə 
əlaqədar müxtəlif fikirlər vardır. Deyilənə görə ərəblər Ukazda toplaşaraq şeir 
oxuyarmış. Hökmdar hər hansı bir şeiri bəyəndikdə “onu xəzinəmdən asın” 
deyə göstəriş verərdi... . İnsanların bu şeirlərin Kəbədən asılması ilə əlaqədar 
söylədikləri fikir sübut olunmamışdır [21, 91-92]. Doktor Şövqi Zeyf bu fikri 
mif adlandırır [22, 140]. Bu fikri inkar edənlərin daha bir arqumenti isə 
Quranın və hədisi şərifin müqəddəs kəlam olmasına baxmayaraq 
peyğəmbərdən hələ çox sonrakı dövrlərdə qeydə alınması ilə əlaqədardır. Əgər 
peyğəmbər kəlamı islamdan bir əsr sonrakı dövrdə, daha dəqiq desək, hicrətin 
birinci yüzilliyinin sonlarından etibarən qeydə alınmağa başlayıbsa, bu zaman 
kəsiyindən iki-üç yüz il əvvəlki şeir nümunələrinin yazılıbKəbədən asılması 
fikri nə dərəcədə doğru səslənir? 
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 Hesab edirik ki, bu yalnış təsəvvürlər “müəlləqə” sözünün hərfi mənasının 
qeyri-düzgün izahı ilə əlaqədardır. Yəni bu söz hərfi mənada “asılmış” deyil 
“nəfis” mənasında başa düşülməli və izah edilməlidir. Çünki, qədim ərəb 
şerinin müxtəlif adlarını nəzərdən keçirərkən bu adların heç birinin ilkin 
mənada “asılmış” məfhumunu ifadə etdiyi müşahidə olunmur. Misal üçün 
Cahiz qədim şeir nümunələri, yaxud qəsidədən danışarkən bu şeirlərin “əl-
Hauliyyat, əl-muqəllədat, əl-münəqqəhat (düzəliş edilmiş) və əl-Muhkəmat” 
adlandırıldığını qeyd edir [12, 9]. Cahiz, əslində bu sözləri ilə bizə qədim şeirin 
bizə bəlli olmayan digər adlarını da öyrədir. Ərəb şeirinin əsrlər boyunca 
məktub (yazılmış) deyil, məsmu (eşidilmiş) olduğunu, yaxud şifahi şəkildə 
dillərdə gəzdiyini nəzərə alsaq, müəlləqə sözünün “asılmış” kimi yanlış 
mənada başa düşülməsi fikrinə haqq qazandıra bilərik [18, 134]. 

Cahiliyyə şeirinin müəlləqə adı ilə məşhurlaşmış şah əsərlərinin sayı ilə 
bağlı da müəyyən fikir ayrılığı olsa da, onların ümumi sayı ondur [28, 1]. Bu 
on qəsidənin beşi (İmrül-Qeys, Züheyr, Ləbid, Tarafa və Əmr bin Külsümün 
qəsidəsi) bütün mütəxəssislər tərəfindən qəbul edilmiş, daha sonra Əntərə və 
Haris bin Hillizənin [13, 6; 11], Nabiğə və əl-Ə�şanın, həmçinin Ubeyd bin əl-
Əbrəsin qəsidələri də bu poeziya nümunələrindən hesab edilmişdir.Qeyd etmək 
lazımdır ki, cahiliyyə şeirinin ərəb filologiyası tarixində ən güclü şərhçisi 
xalqımızın görkəmli ədibi Xətib Təbrizi olmuşdur. Onun yazdığı şərh bu gün 
də ərəb ədəbiyyatı mütəxəssislərinin stolüstü kitablarındandır. Bu əsər “On 
qəsidənin şərhi” adlanır [16]. 

Cahiliyyə şeirinin məzmun etibarilə təsnifatına, burada öz əksini tapan 
mövzulara gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, bu, hər bir cahiliyyə şairinin 
yanaşmasından asılı olduğu üçün dəyişkən xarakterlidir. Cahiliyə qəsidəsinin 
məzmun elementlərini ümumiləşdirmək istəsək, onu aşağıdakı şəkildə təqdim 
etmək olar: 

1. İmrül-Qeys: ətlal (tərk edilmiş obanın təcviri) – qadın – gecə – at – 
ildırım – buludlar;  

2. Tarafa bin əl-Abd: ətlal – qadın – dəvə – fəxr – həyat fəlsəfəsi; 
3. Haris bin Hillizə: Əsmanın ölümü – hind atəşi – dəvə – hadisələr – 

fəxr; 
4. Əmr bin Külsüm: şərab – kəcavə – qadın – Əmr bin Hind – fəxr; 
5. Übeyd bin əl-Əbrəs: ətlal – hicranın hikməti – dəvə – at; 
6. Əntərə bin Şəddad: ətlal – Əblə – dəvə – Əblə – fəxr; 
7. Nabiğə əz-Zibyani: ətlal – dəvə – mədh – üzr; 
8. Züheyr bin Əbi Sülma: ətlal – kəcavə – islah – hikmət; 
9. Əl-Ə�şa: Hüreyrənin vidalaşması – onun vəsfi – yağış – dəvə və güc 

– təhdid; 
10.  Ləbid bin Rəbiə: ətlal – gül və gözəlin təsviri – dəvə – gül və gözəlin 

təsviri [24, 32]. 
Cahiliyyə şeirinin məzmununu təşkil edən bu elementlər heç də ifadə 

etdikləri birinci mənada başa düşülməməlidir və onların hər biri şairin 
yanaşmasından asılı olaraq bir çox başqa mənalar kəsb edə bilər. Misal üçün 
demək olar ki, bütün şairlərdə müşahidə olunan ətlal, yəni tərk edilmiş obanın 
təsviri əslində, ayrılıq, fəna və ölüm kimi bir çox mənalara maikdir. Kəcavənin 
təsviri mahiyyət etibarilə qadın təsvirini nəzərdə tutur və bu təsvir yalnız 
zahirən kəcavədən ibarətdir. Gecə, yaxud səhranın təsviri, əslində, şairin 
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qayğılarını təcəssüm etdirir. Şeirdə dəvə və ya at isə batini mənada insan 
xilasının bir rəmzidir. Yağış ümiddir. Qərq olunmaq mənasında isə, həm də 
ölümü təmsil edir. Şərab həzz, yaxud zövq və ləzzət almaq anlamını ifadə edir. 

Zəməxşəri qeyd edir ki, ərəb şeirnin formal strukturunu, onun yaranma 
elementlərini əsasən iki şey təşkil edir. Bunlar ibarətdir: 

1. Səbəb: Səbəb iki hərfdən ibarət tərkibə deyilir. Onun iki forması var. 
a) Səbəbi-xəfif – yüngül səbəb: bir saitli (hərəkəli) samitdən sonra 

bir saitsiz (hərəkəsiz) samit birləşməsinə deyilir. Bu birləşməni 
mütıhərrik + sakin də adlandırırlar. Məs, ُلْن – Lu-n (fəu-lun); 

b) Səbəbi-səqil – ağır səbəb: iki saitli (hərəkəli) samitin bir-birini 
izləməsinə deyilir. Məs, َعَل – �alə (Mufa- �alə -tun). 

2. Vətəd: üç hərfdən ibarət tərkibə deyilir. Onun iki forması var. 
a) Vətədi-məfruq – ayrı vətəd: saitli+saitsiz+saitli samit 

birləşməsinə deyilir. Burada iki hərəkəli samit arasında bir 
hərəkəsiz samit fasilə yaradaraq onları bir-birindən ayırır. Məs, 
 ;u-Lātu)�Lātu (Məf- – الُت

b) Vətədi-məcmu – bitişik vətəd: saitli+saitli+saitsiz samit 
birləşməsinə deyilir. Burada iki hərəkəli hərfdən sonra bir 
hərəkəsiz hərf işlənir. Məs, ِعُلْن - �ilun (məfā-�ilun)[20, 25-26]. 

Ərəb şeirinin formasını, bəhrlərini əmələ gətirən təfilələr, yaxud qəliblər 
məhz yuxarıda qeyd olunmuş səbəb və vətədin müxtəlif versiyalarda bir-biri ilə 
sintezi nəticəsində formalaşır. Bu mənada səbəb-vətəd əlaqəsini ərəb şeirinin 
struktur güzgüsü hesab etmək olar.Təqti – şeirin bəhrini müəyyən etmək üçün 
aparılan bölgü zamanı istifadə olunan əsli təfilələr (qəliblər) səkkizdir. 
Bunlardan ikisi beş hərfdən (فعولن، فاعلن), altısı isə yeddi hərfdən ( ،مفاعيلن
 ibarətdir. Təqti zamanı bu səkkiz (فاعالتن، مستفعلن، مفاعلتن، متفاعلن، مفعوالُت
təfilədən başqa əmələ gələn bütün formalar zihaf adlanır. Xətib Təbrizi yazır 
ki, əsasən səbəblərdə müşahidə olunan zihaf, bəlkə də, əsli təfilədən daha 
yaxşı, zövqə daha uyğundur [17, 19]. 

Ərəb şeirinin formal xüsusiyyətlərindən danışarkən bir neçə məqama da 
toxunmağı zəruri hesab edirik. Birinci misranın sonundakı hissə, yaxud söz 
Əruz, ikinci misranın sonundakı hissə isə Dərb (ضرب) adlanır. Əruzu 
dəyişdirilərək dərbi vəzninə salınmış beytə Müsərrə beyt deyilir. Bu proses 
yalnız birinci beytə məxsusdur. Belə ki, beytin sonu, yəni dərbi misal üçün 
“Fə-U-Lun” vəznindədirsə, həmin beytin birinci misrasının sonu, yəni əruzu 
hansı vəzndə olmasına baxmayaraq “Fə-U-Lun” vəzni ilə əvəz olunur. Başqa 
sözlə desək, aşağıdakı forma Təvil bəhrinə məxsusdur: 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن                           فعولن مفاعيلن فعولن فعولن
Əgər şeir söyləyərkən birinci misranın sonundakı مفاعلنtəfiləsi beytin 

sonundakı فعولن təfiləsinə uyğun hər hansı bir sözlə dəyişdirilirsə, bu zaman 
beyt Müsərrə beyt adlanır. Müqəffa (qafiyəli) beytdə isə hər iki misranın sonu 
heç bir dəyişiklik edilmədən eyni təfilədə olur. Məsələn[31]: 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن                           فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
Qəsidənin əvvəlində birinci beyt Müsərrə (və müqəffa) deyilsə, bu zaman 

o, Musmət adlanır. Ərəb şeirinin formal xüsusiyyətləri haqqında danışarkən 
əruzla bağlı müəyyən məqamları işıqılandırmaqda məqsədimiz, əslində Xətib 
Təbrizinin aşağıdakı fikrini oxucuların diqqətinə çatdırmaqdan və bu fikri izah 
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etməkdən ibarətdir. Ərəb filologiyası tarixinin ən görkəmli simalarından olan 
X. Təbrizi yazır: 

عر آله أربعة وثالثون عروضا وثالثة و ستون ضربا وخمسة عشر بحرا تجمعها خمس والش
دوائر، فالطويل والمديد والبسيط دائرة، والوافر والكامل دائرة والهزج والرجز والرمل دائرة والسريع 

 والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث والمتقارب وحده دائرة على قول الخليل
Şeirin 34 əruzu, 63 dərbi, 5 dairədə birləşən 15 bəhri vardır. I dairə: Təvil, 

Mədid, Bəsit; II dairə: Vafir, Kamil; III dairə: Həcəz, Rəcəz, Rəməl; IV dairə: 
Səri, Münsərih, Xəfif, Müzari, Müqtəzəb, Müctəs; V dairə: yalnız Mütəqarib 
bəhrindən ibarətdir (Xəlilə istinadən) [17, 21]. 

Göründüyü kimi ərəb şeiri formal xüsusiyyətləri baxımından çox zəngin və 
rəngarəngdir. Beyti təşkil edən misraların sonundakı müxtəliflik ərəb şeirindəki 
oynaq ritmin, istifadə olunan çoxsaylı zihafların, dolayısı ilə ifadə genişliyinin 
göstəricisidir. Cahiliyə şeirinin nümayəndələrinin əruz bəhrlərinə müraciət 
etməsi məsələsinə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, bu poeziya 
nümayəndələri əsasən Təvil, daha sonra Kamil, Vafir və Bəsit bəhrlərindən 
daha çox istifadə etmişdir. Bununla yanaşı İmrül-Qeys Təqarüb, Münsərih və 
Mədid, Tarafa Rəməl, Səri və Mədiddən yararlanmışdır. Xəfif bəhrinin 
yayılmasında əsas xidmət Ömər ibn Əbi Rəbiəyə aiddir. Ondan qabaq bu bəhrə 
hər iki Mürəqqəş, Ubeyd bin əl-Əbrəs, Amir bin ət-Tufeyl və əl-Ə�şa da 
müraciət etmişdir. Həcəz bəhri isə yalnız biri Tarafa, digəri isə İmrül-Qeysə 
mənsub edilən iki şeir parçasında mövcuddur[26, 53].  
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Heybat Heybatov 
The origin of Arabic poetry, its peculiarities of content and form 

S u m m a r y 
 

The article deals with the problems associated with the Arabic poem, its 
origin, development and pre-Islamic status, as well as its peculiarities of 
content and form. As well as in the article, the author touches on many issues 
related to this period, make efforts to summarize and draw the right conclusion 
on this topic. 

 
Гейбат Гейбатов 

Зарождение арабской поэзии, особенности содержания и формы 
Р е з ю м е 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с арабским 
стихотворением, ее происхождением, развитием и доисламским статусом, 
а также ее особенностями  содержания и формы. В том числе в статье 
автор затрагивает многие вопросы, связанные с данным периодом, 
стремится обобщить и сделать правильный вывод по данной теме. 
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