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İMRUL-QEYS BİN HÜCR ERKƏN ORTA ƏSR ƏRƏB 
MƏNBƏLƏRİNDƏ 

“Əl-Məlikud-dıllil” (“Sərgərdan hökmdar”) – bir insan ömrünün təzadları 
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İslamaqədərki ərəb poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən olan 

İmrul-Qeys bin Hücrün həyat və yaradıcılığı orta əsr antologiyaçılarının, 
ravilərinin, şeir tənqidçilərinin diqqətini cəlb etmişdir.  

Bu yazımızda ərəb şeirinin tənqidinə həsr olunmuş ilkin mənbələrdən 
olan İbn Sallam əl-Cuməhinin (vəf. 846) “Tabaqatuş-şuara”, İmrul-Qeysin 
ayrıca geniş tərcümeyi-halının yazıldığı İbn Quteybənin (v. 889) “Əş-Şe’r vaş-
şuara” və şair haqqında müxtəlif rəvayətlərin qeyd edildiyi Əbulfərəc əl-
İsfahaninin “Kitab əl-Ağani” əsərləri əsasında İmrul-Qeysin həyat və 
yaradıcılığını araşdırmağa çalışacağıq. 

Şairin həyatı haqqında məlumatlar əl-Əsməi (vəf. 831), İbn əs-Sallam əl-
Cuməhi, Əbulfərəc əl-İsfahani (vəf. 967) kimi qədim müəlliflərin əsərlərində 
mövcud olsa da, onun ilk və öz dövrü üçün müfəssəl tərcümeyi-halını İbn 
Quteybə “Əş-Şe’r vaş-şuara” əsərində təqdim etmişdir. Cəmi 206 şairin 
tərcümeyi-halını ehtiva edən “Əş-Şe’r vaş-şuara”da İmrul-Qeysin bioqrafiyası 
digər şairlərdən əvvəl verilir və təxminən 30 səhifəni əhatə edir. 

“Əş-Şe’r vaş-şuara” əsərində İmrul-Qeysin həm qısa, həm də geniş 
tərcümeyi-halına yer ayıran müəllif şairin mənsub olduğu qəbilə, üzləşdiyi 
hadisələr, atası ilə münasibətləri, Bizans kralının yanına getməsi, qayıdarkən 
vəfat etməsi barədə məlumat verir və sadaladığı bu faktları şairin şeirlərindən 
gətirdiyi nümunələrlə əsaslandırmağa çalışır. Daha sonra isə İmrul-Qeysin 
şeirə gətirdiyi yeniliklər, bəzi alimlərin, dilçilərin onun haqqında fikirləri qeyd 
edilir. İbn Quteybə İmrul-Qeysin tərcümeyi-halını “Əl-Availuş-şuara” (“İlk 
şairlər”) fəsli altında təqdim edir [7, 104]. 

Onu da qeyd edək ki, müəllif şairləri sıralayarkən müəyyən qədər tarixi 
xronoloji ardıcıllığa riayət etməyə çalışsa da, sonrakı bölmələrdə bu prinsipdən 
yan keçmişdir. Beləliklə, İbn Quteybə özündən əvvəlki müəllifləri, şairləri 
“təbəqələr” (siniflər) üzrə qruplaşdırmaq üsulundan imtina etmişdir. Əsərini 
Cahiliyyət şairlərinin tərcümeyi-halları ilə başlayan müəllif sonradan bu sıra-
lanmanı pozmuşdur. İbn Quteybə Cahiliyyət dövrü şairi və İmrul-Qeysin dayısı 
əl-Mühəlhil (vəf. VI əsrin əvvəli) “muxadram” (həm Cahiliyyət, həm də İslam 
dövründə yaşamış) şairlərdən olan ən-Nabiğə əl-Cəididən sonra qeyd etmiş, 
ondan sonra da əl-Abbas bin Mirdasın tərcümeyi-halını yazmışdır. Cahiliyyət 
şairlərinin sıralanmasında da tarixi xronoloji prinsip pozulmuşdur. Sadəcə 
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İmrul-Qeysin doğma dayısı əl-Mühəlhildən qabaq verilməsi bunu təsdiq edir. 
İbn Quteybə ədəbi mühitə yaxşı tanış olan, şeirlərindən “nəhv” 
(“qrammatika”), “Quran” təfsirlərində, hədislərdə istifadə edilən şairləri öz 
antologiyasına daxil etdiyini, sıralanmanı bu prinsipə əsasən apardığını bildirir 
[7, 59]. Ümumiyyətlə qeyd etmək olar ki, hədis və “Quran” elmlərinin 
yaranması ilə şairlərin yaradıcılığı məhz o elmlərə münasibətdə 
qiymətləndirilməyə başlanmışdır.  

Şairlərin sıralanmasında konkret prinsiplərin izlənməməsinə IX-X 
əsrlərdə yaşamış bir çox müəlliflərin əsərlərində də rast gəlinir. İbn Sallam əl-
Cuməhi “Tabaqatuş-şuara” əsərində İmrul-Qeysi Cahiliyyət şairlərindən 
Zuheyr, Nabiğə, əl-Əşa ilə birlikdə birinci təbəqədə yerləşdirib [9, 41]. Müəllif 
şairləri bir-birinə poetik yaxınlıq və oxşarlıq əsasında qruplaşdırdığını qeyd 
etsə də, bu zaman hansı seçim meyarlarından istifadə etdiyini bildirmir.  

Əbulfərəc əl-İsfahaninin “Kitab əl-Ağani” antologiyası əsasən nəğmələrə 
və müğənnilərə həsr edilib. Əsərdə nəğməkarlıq xüsusiyyətinə görə tanınmış 
şairlərdən də danışılır. Əl-İsfahani İmrul-Qeysin nəsəbi və onunla bağlı 
rəvayətlərə təqribən 20 səhifə ayırıb [10, 59-77]. Əl-İsfahani əsərinin əsas 
qaynaqlarından olan əl-Cuməhi və İbn Quteybədən fərqli olaraq tənqidi 
yanaşma tətbiq etmədən şair haqqında əldə etdiyi bütün rəvayətləri əsərinə 
daxil etmişdir. Bu səbəbdən də “Kitab əl-Ağani”də bir hadisə haqqında bir-
birinə zidd müxtəlif rəvayətlərə rast gəlinir.  

Şairin nəsəbi 
İbn Quteybənin “Əş-Şe’r vaş-şuara” əsərində qısa tərcümeyi-halda Nəcd 

əhlindən olan İmrul-Qeys bin Hücr bin Əmr əl-Kindi birinci təbəqəyə (sinif) 
mənsub şair kimi qeyd edilir [7, 105]. İkinci tərcümeyi-halında isə şairin nəsəbi 
daha geniş verilir: İmrul-Qeys bin Hücr bin Əl-Haris bin Əmr bin Hücr Akilul-
mirar bin Muaviyə bin Saur [7, 114]. Şair Kində qəbiləsindəndir. Ana tərəfdən 
isə Təğlib qəbiləsinə qohumdur. Məşhur şair, “Əyyamul-arab” hekayələrinin 
qəhrəmanı əl-Mühəlhil onun dayısıdır. İbn Quteybənin verdiyi məlumatdan 
məlum olur ki, Sasani hökmdarı Qubad şairin babası Haris bin Əmri ərəblərin 
üzərinə hökmdar təyin etmişdir. Həmçinin sonuncu Tübbəa hökmdarı İmrul-
Qeysin babasının dayısıdır [7, 115]. İmrul-Qeys əsl adı Hunduc olan şairin 
ləqəblərindən biridir. Amma şair “Əl-Məlikud-dillil” (“Sərgərdan hökmdar”) 
ləqəbi ilə daha çox tanınıb. 

Əbulfərəc əl-İsfahani “əl-Ağani”də İmrul-Qeysin nəsəbi haqqında dörd 
rəvayət nəql edir. Əl-Əsməi, İbn əl-Ərabi və Məhəmməd bin Həbibdən nəql 
edilən rəvayətlər şairin şəcərəsini, bəzi kiçik fərqlər istisna olmaqla, demək 
olar ki, eynilə təkrarlayırlar: Hücrün oğlu İmrul-Qeys. Lakin dördüncü 
rəvayətdə İmrul-Qeysin atasının adı əs-Sımt kimi qeyd edilir [10, 59]. 
Tədqiqatçıların fikrincə, İmrul-Qeys adında iyirmiyə yaxın şair olmuşdur. 
Ehtimal etmək olar ki, sonuncu rəvayətdə qeyd olunan başqa şairin adıdır.  

Şairin doğum və ölüm tarixi 
Mənbələrdə şairin doğum və ölüm tarixi barədə məlumat verilmir. Lakin 

İbn Quteybə təqdim etdiyi bəzi faktlarla şairin yaşadığı dövr haqqında 
müəyyən təsəvvür yaratmağa çalışır. “Əş-Şe’r vaş-şuara”da İmrul-Qeysin əcəm 
(Sasani) şahı Ənuşirəvanın (v.579) zamanında yaşadığı bildirilir [7, 125]. 
Müəllif fikrini əsaslandırmaq üçün belə bir faktı diqqətə çatdırır ki, İmrul-
Qeysin silahlarını (Bizansa gedərkən yəhudi dininə etiqad edən Samvaəl bin 
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Adiyənin yanında qoymuşdu) ələ keçirmək istəyən Əl-Haris bin Əbi Şəmir əl-
Ğəssani (əl-Haris əl-Əkbər) Munzir bin İmrul-Qeysin (şairlə qarışdırılmamalı) 
qatilidir. Həmin Munzirin də Ənuşirəvan tərəfindən Hirəyə hakim təyin 
edildiyini deyən İbn Quteybə təqdim etdiyi faktlar arasında paralellər apararaq 
şairin Ənuşirəvan zamanında yaşadığı fikrini əsaslandırmağa çalışır.  

“Əş-Şe’r vaş-şuara”nın müəllifi daha sonra Ənuşirəvanın hakimiyyətə 
gəlişindən islam peyğəmbərinin doğulduğu tarixə qədər keçən dövrü müəyyən 
etməyə çalışır və qeyd edir ki, bu iki hadisəni bir-birindən 40 il ayırır [7, 125]. 
Beləliklə, İmrul-Qeysin də Ənuşirəvan zamanında yaşaması ilə bağlı deyilmiş 
fikirlə razılaşsaq, yuxarıda yazılan tarixə istinad edərək bildirmək olar ki, şair 
İslam peyğəmbərinin doğumundan təxminən yarım əsrdən də bir qədər əvvəl 
yaşamışdır. İbn Quteybə bu fikirlərini əsaslandırmaq üçün Cahiliyyət dövrü ilə 
İslam dövrü arasında “canlı körpü” də qurmağa çalışır. İmrul-Qeysin vaxtilə öz 
şeirlərində ərəblərin ən yaxşı atıcısı kimi vəsf etdiyi uzunömürlü (deyilənə 
görə, 150 il yaşayıb) Əmr bin əl-Musəbbih ət-Tainin ərəb qəbilələrinin 
nümayəndə heyəti tərkibində Məhəmməd peyğəmbərlə görüşmək üçün 
Mədinəyə gəldiyini və islamı qəbul etdiyini xatırladır. Bununla İbn Quteybənin 
şairlə İslam dövrü arasında xronoloji bağlantı yaratmaq cəhdi aydın görünür. 
Eyni zamanda bu, İmrul-Qeys poeziyasının realizmindən xəbər verir. 

İmrul-Qeysin atası ilə münasibətləri 
Mənbələrdə İmrul-Qeysin uşaqlıq illəri barədə heç bir məlumat verilmir. 

Rəvayətlərdə İmrul-Qeysin həyatı barədə məlumatlar onun atası Hücrlə 
ixtilafından başlanır.  

Qəbilədəki qadınlara açıq-saçıq şeirlər yazması gənc şairlə atasının 
münasibətlərini korlayır. Rəvayətlərdə qeyd edilir ki, dəfələrlə xəbərdarlıq edil-
məsinə baxmayaraq, eyş-işrətə meyilli həyat tərzindən və şeir yazmaqdan əl 
çəkmədiyinə görə İmrul-Qeys atası tərəfindən evdən qovulmuşdur. “Əl-Ağa-
ni”dəki rəvayətə görə, şeir yazmaq hökmdarlara yaraşmayan iş olduğu üçün 
Hücr oğlu ilə belə davranmışdır [10, 66]. İ.M.Filştinski də həmin rəvayətdən 
çıxış edərək bunun səbəbini ərəb dövlətçiliyinin yaranması ilə şeir yaradıcı-
lığına, əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq, yuxarı təbəqələrə layiq olmayan bir 
sənət kimi baxılması ilə bağlayır [4, 71]. Amma professor Aida Qasımovaya 
görə, ata-oğul münasibətlərinin pisləşməsinin səbəbini İmrul-Qeysin şairlik 
etməsində deyil, eyş-işrətə qurşanmasında və qəbilə qadınlarına açıq-saçıq 
şeirlər yazmasında, xüsusilə İbn Quteybənin qeyd etdiyi kimi, əmisi qızı 
Fatiməyə qəzəllər qoşmasında axtarmaq lazımdır [1, 188]. Hətta iş o yerə 
çatmışdır ki, atası Hücr bu işindən əl çəkməyən şair oğlunun qətlini əmr 
etmişdir. Lakin əmri alan şəxsin rəhmi nəticəsində bu, baş tutmamışdır. Biz də 
prof. A.Qasımovanın bu fikri ilə razılaşırıq və əlavə olaraq bildirmək istəyirik 
ki, o dövrdə şairlər qəbilədə yüksək məqama malik idilər. İmrul-Qeysin dayısı, 
“Əyyamul-arab” hekayələrinin qəhrəmanı əl-Mühəlhil məşhur şair idi. 
Şairlərin təsiri böyük idi. İbn Quteybənin “Əş-Şe’r vaş-şuara” əsərində qeyd 
edilmiş bir hadisədən bunu aydın görmək olar. Belə ki, Hücr Bəni-Əsəd 
qəbiləsinin şairi Ubeyd bin əl-Abrasın xahişi ilə onun qəbiləsinin üzvlərini 
saxladığı əsirlikdən azad etmişdir. 

İmrul-Qeysin “Əş-Şe’r vaş-şuara”dakı tərcümeyi-halından o da məlum 
olur ki, o dövrdə müxtəlif ərəb qəbilələri iki böyük qonşu dövlət – Sasani və 
Bizans imperiyalarının təsiri altında idi. Bu və ya digər tərəfin dəstəklədiyi 
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qəbilələr arasında vaxtaşırı toqquşmalar olur, üsyanlar baş verirdi. Məhz bu 
qanlı hadisələrdən biri İmrul-Qeysin həyatının axarını dəyişmişdir. 

İbn Quteybənin yazdığına görə, İmrul-Qeysin atası Hücr hökmdarlıq 
etdiyi Bəni-Əsəd qəbiləsinin adamları ilə yaranan konflikt (qəbilə vergi 
verməkdən imtina edərək üsyan qaldırmışdı) nəticəsində öldürülmüşdür. İbn 
Quteybə hadisəni təsvir etsə də, atası qətlə yetirilərkən İmrul-Qeysin harada 
olması məsələsinə açıqlıq gətirmir. Geniş tərcümeyi-haldan məlum olur ki, qətl 
hadisəsi baş verərkən oğul haradasa yaxınlıqda, döyüş meydanında imiş, 
atasının öldürülməsindən xəbər tutub qaça bilir. Əsərdə belə yazılır: “İlbau bin 
əl-Haris əl-Əsədi Hücrün qatili oldu və İmrul-Qeys o gün qaçdı” [7, 115]. 
İmrul-Qeys qisas almayınca şərab içməyəcəyinə və başını yumayacağına and 
içir. Lakin İbn Quteybənin yazdığı digər məlumata görə isə, İmrul-Qeys 
atasının ölüm xəbərini Dəmmunda (hazırda Yəmən ərazisində olduğu qeyd 
edilir) olarkən alır [7, 107]. 

Bununla yanaşı, “Əl-Ağani”də həmin məsələ ilə bağlı verilmiş dörd 
rəvayətdən biri hadisəni fərqli şəkildə çatdırır. Heysəm bin Ədydən eyni 
mövzu ilə əlaqədar nəql edilən iki rəvayətdən birində qanlı hadisə baş verərkən 
İmrul-Qeysin gənc olduğu və Bəni-Hənzələ qəbiləsinin yanında qaldığı 
bildirilir [10, 67]. Digər rəvayət isə İmrul-Qeysin hadisə yerində olması ilə 
bağlı deyilən fikirləri təkrarlayır [10, 64].  

Fikrimizcə, şairin bu bəd xəbəri atasından uzaqda – Dəmmunda alması 
fikri daha ağlabatandır. İbn Quteybənin yazdığına görə, İmrul-Qeys atası 
tərəfindən qovulduqdan sonra həmin yerə getmişdi [7, 107].  

Şairin həyatında dönüş yaradacaq, onu şeir meydanından döyüş 
meydanına atacaq həmin gündə o öz məşhur fikrini deyir:  

 ضيَّعني صغيرا، وحمَّلني دّمه آبيرا، ال صحَو الَيوم، وال ُسكر غدا، اليوَم خمٌر، وغدا أمٌر
Məni uşaq ikən itirdin, amma böyük ikən qisasınla yüklədin. Bu gündən 

ayıq, sabahdan isə sərxoş olmayacağam. Bu gün şərab, sabah isə iş görmək 
günüdür [7, 108]. Burada gəncin atasından gileyi hiss olunur. Eyni zamanda bu 
incikliyə baxmayaraq, onun qətlinin qisasını almaq məcburiyyətində qaldığını 
da görürük.  

Şair qisas dalınca 
Atasının qətlindən şairin qisas almaq qərarına gəldiyi anadək baş vermiş 

hadisələr barədə İbn Quteybə susur. Amma əl-İsfahaninin “Əl-Ağani”də nəql 
etdiyi rəvayət bu arada cərəyan etmiş hadisələr haqqında müəyyən təsəvvür ya-
radır. Əl-Ubeydin rəvayətindən məlum olur ki, Bəni-Əsəd qəbiləsi qətl hadisə-
sindən sonra İmrul-Qeysin qisasından qorxaraq gərginliyi yumşaltmağa çalışıb. 
Bu məqsədlə onlar şairin yanına gəlib qanbahası (diyət) olaraq min dəvə və ya 
özlərindən bir nəfərin qisas üçün öldürülməsini təklif edir, bunlar baş tutmadıq-
da isə vuruşmaq üçün vaxt almaq istəyirlər. Rəvayətdə o da bildirilir ki, İmrul-
Qeys təkliflərin heç biri ilə razılaşmır və qisas üçün hazırlıqlara başlayır [10, 
77]. 

Əl-İsfahani qisas almağa hazırlaşan İmrul-Qeyslə bağlı bir maraqlı 
əhvalat da nəql edir. Rəvayətə görə, gələcək addımlarını öyrənmək üçün Taba-
la adlı yerdə Zul-Xalasa adlı bütün yanına gəlib üç fal oxu atır. Lakin hər dəfə 
ona qisasdan çəkinməyin lazım olduğunu bildirən ox çıxır. Sonda İmrul-Qeys 
əsəbiləşərək bütün oxları başına çırpır, onu ədəbsiz şəkildə söyərək “Sənin 
atanı öldürsəydilər, belə deməzdin”, – söyləyir [10, 70]. Cahiliyyət poeziyası o 
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dövrün adət-ənənələrinə, təsəvvürlərinə işıq salan bir güzgüdür. Bu misal 
islamaqədərki ərəb cəmiyyətində dini inanclar barədə məlumat verir, islamın 
yaranmasına yaxın bütpərəstliyin təsirinin zəiflədiyini göstərir. 

“Əş-Şe’r vaş-şuara”dakı tərcümeyi-halın hər iki versiyasında qəbilələr-
dən kömək alan şairin düşmənləri ilə mübarizəyə qoşulduğu bildirilir. Amma 
ikinci nümunədə bu məlumat daha detallı şəkildə təqdim edilir. Məlum olur ki, 
İmrul-Qeys Zu Cədən əl-Himyəri adlı şəxsdən yardım alaraq Bəni-Əsəd 
qəbiləsinin üzərinə hücuma hazırlaşır. Bundan xəbər tutan qəbilə yerini 
dəyişərək Bəni-Kinanə qəbiləsinin yanında məskən qurur. Bu səbəbdən də 
İmrul-Qeysin qoşunu səhvən Kinanilərə divan tutur. Qisas ala bilmədiyindən 
təəssüflənən İmrul-Qeys qoşunu ilə Bəni-Əsəd qəbiləsinin izinə düşür və 
onlara hücum edib qırır [7, 116]. İbn Quteybə bununla bağlı qisasın alınıb-
alınmaması barədə dəqiq, konkret fikir bildirməsə də, qeyd olunmuş bir 
şeirində İmrul-Qeys qələbə münasibətilə öyünür və əvvəl özünü məhrum etdiyi 
şərabı qələbə günü yenidən içdiyini bildirir [7, 116]. 

Qan intiqamı Cahiliyyət ərəblərində “namus” (“ırd”) məfhumunun ele-
mentlərindən biri idi. “Bu intiqam insanın anadangəlmə kor-koranə instinktini 
təmin etmək üçün deyil, cəmiyyətin əsas vahidini təşkil edən ailəyə vurulan 
zərərin əvəzini çıxmaq üçün dini duyğunun verdiyi əmrə görə alınırdı” [2, 27]. 
“Namus” məfhumuna eləcə də qəbilə adamlarının və uşaqların sayı, məskənin 
toxunulmazlığı, qadınların əxlaqı, nəsil şəcərəsinin saflığı, əcdadın 
üstünlükləri, əhdə vəfa, səxavətlilik, qonaqpərvərlik və s. bu kimi elementlər 
daxil idi [3, 52]. “Lisan əl-ərəb”də “ırd” insanın özündə, sələfində və ya yaxı-
nında təriflənə (mədh) və ya məzəmmət edilə bilən nə varsa ona deyilir [13, 
170]. Cahiliyyət ərəblərində qəbiləsinin malik olduğu yüksək keyfiyyətlərlə 
başqalarının qarşısında qürrələnmək adəti də var idi (əbiyyə və ya təəbbə). Bir 
şəxsin qan intiqamını (sə’r) ala bilməməsi onun üçün ölümə bərabər idi. İbn 
Quteybə atasının qisasını hələ də ala bilməmiş İmrul-Qeysin məzəmmət 
edildiyini və şairlərin onun qarşısında qürrələndiyini (təəbbə) qeyd edir: 
“İmrul-Qeys şeirində onlar üzərində zəfər çaldığını qeyd edib. Buna görə 
şairlər onun qarşısında təkəbbür, qürur nümayiş etdirdilər” [7, 108]. Buradan 
məlum olur ki, digər qəbilə şairləri İmrul-Qeysin bu iddiasına şübhə edir və 
onu məzəmmət edirlər. Bununla İbn Quteybə İmrul-Qeysin intiqamı almasına 
şübhə ilə yanaşdığını göstərir və dediyinə misal kimi Bəni-Əsəd qəbiləsinin 
şairi Ubeyd bin əl-Abrasın İmrul-Qeysə ünvanladığı tənə və istehza dolu şeirini 
qeyd edir [7, 108]. 

İbn Xəldun məhz bu şeirə istinadən İmrul-Qeysin atasının qisasını alması 
haqqında deyilənləri şübhə altına alır [12, 367].  

“Əş-Şe’r vaş-şuara”dakı məlumatlardan aydın olur ki, bu qələbə ilə 
mübarizə bitmir və daha geniş miqyas alır. Ənuşirəvan tərəfindən Hirəyə 
hakim təyin edilmiş əl-Munzir bin Məus-Səma şairin mənsub olduğu Kində 
qəbiləsinə hücum edib on iki gənc əyanı əsir alır və Hirə ilə Kufə arasında 
“Cəbrul-Əmlak” adlanan yerdə onları öldürtdürür. Hücum zamanı orada olan 
İmrul-Qeys qaçıb Səd bin əd-Dibab əl-İyadiyə sığınır [7, 117]. İmrul-Qeysin 
əl-Munzirə məğlubiyyəti və qəbiləsinin sabiq müttəfiqlərinin xəyanəti onu 
dərindən sarsıdır, yenidən dəstək axtarmağa, mübarizəsini davam etdirməyə 
vadar edir. Bu, atasından sonra qəbiləsinin itmiş nüfuzunu qaytarmağa can atan 
İmrul-Qeysin məntəqədə söz sahibi olmaq uğrunda Bizans və Sasani dövlətləri 
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arasında qızışmış mübarizənin mərkəzinə düşdüyünü göstərir, onu bu 
vəziyyətdən başqa çıxış yolu axtarmağa sövq edir. 

Bizansa səfər 
İbn Quteybənin şair üçün yazdığı tərcümeyi-halda İmrul-Qeysin Şamla 

Hicaz arasında yerləşən Teyma şəhərinin hökmdarı, yəhudi dininə etiqad edən 
Samvaəl bin Adiyənin sarayına getdiyi, qəbiləsinə aid çoxlu sayda yaraq-
əsləhəni orada saxlayaraq Bizansa yola düşdüyü bildirilir. İmrul-Qeysin əma-
nətindən xəbər tutan əl-Haris bin Əbu Şəmir əl-Ğəssani Samvaəlin yanına elçi 
göndərib İmrul-Qeysin silahlarını istəyir. Lakin əhdinə vəfalı qalan Samvaəlin 
oğlunu öldürsə də, istəyinə nail ola bilmir [7, 119]. Məhz buna görə Samvaəl 
Cahiliyyət ərəbləri arasında əhdə vəfalı olmaq nümunəsi olaraq tanınır. Əhdə 
vəfalılıq, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, “ırd” (“namus”) məfhumunun element-
lərindən idi. Məhəmməd bin Həbib “Kitabul-muhabbər” əsərində Samvaəllə 
görüşündən qabaq İmrul-Qeysin Bəni-Teym qəbiləsindən əl-Muallə adlı bir 
şəxsin yanında başına gələn hadisəni nəql edir. Belə məlum olur ki, əl-Muallə 
əl-Munzirin təhdidinə və tələbinə baxmayaraq, qəbiləsinə sığınan şairi təslim 
etmir və onu atasının arvadının olduğu hücrədə gizlədir [14, 353]. 

Əl-İsfahani və İbn Quteybə şairin Bizansa səfərinin konkret hansı 
məqsəd güddüyünü bildirmirlər. “Əş-Şe’r vaş-şuara” əsərində səfər ərəfəsində 
Əmr bin Qəmiənin (atası Hücrün xidmətçilərindən olub) ağladığını görərkən 
şairin dediyi beytdən aydın olur ki, səfərdən məqsəd qəbilənin əvvəlki 
nüfuzunu nəyin bahasına olursa-olsun geri qaytarmaq olub. 

 وأيقن أّنا الحقان بقيصرا  لّما رأى الّدرب دونهبكى صاحبى
 .  …نحاول ملكا أو نموت فنعذرا ال تبك عينك إنما: فقلت له

]7 ,118[ 
Dostum (Bizansın sərhəd) qapısına çata bilməyəcəyini duyanda ağladı, 

əmin oldu ki, biz Qeysərin yanına çata bilməyəcəyik. 
Ona dedim: Ağlama, biz mülkümüzü qaytarmağa cəhd edəcəyik. Ölsək, 

bizi üzrlü sayarlar. 
Əl-Cuməhi, əl-İsfahani və İbn Quteybə əsərlərində Bizans imperatorunun 

adını çəkməsələr də, tarixi mənbələr həmin dövrdə Yustinianın (527-565) 
hökmranlıq etdiyini yazır [5, 136; 6, 261].  

Mənbələrdəki rəvayətlərdən, eləcə də “Əş-Şe’r vaş-şuara”dakı bioqra-
fiyadan aydın olur ki, imperator İmrul-Qeysi yaxşı qarşılayır, ona yardım 
etməyə söz verir, hətta kömək üçün Bizans şahzadələrinin də olduğu qoşun 
ayırır. Lakin geri qayıtmağa macal tapmamış şairlə imperator arasında 
yaranmış soyuqluq sonda İmrul-Qeysin ölümünə gətirib çıxarır. Orta əsr 
mənbələrində bu soyuqluğun yaranmasının iki səbəbini qeyd edirlər. Bunlardan 
biri şairlə imperatorun qızı arasında yaranmış eşq macərasıdır ki, bu, bir qədər 
inanılmazdır. Belə ki, muasir tədqiqatçılar Yustinianın övladının olmadığı 
qənaətindədirlər [5, 149; 6, 207]. Digəri isə ərəblərin xəyanətkar olması, imkan 
tapan kimi zərbə vuracaqları ilə bağlı deyilən sözlər nəticəsində imperatorun 
İmrul-Qeysə etibarının itməsidir [7, 120; 10, 74]. 

Göründüyü kimi, tərəflər arasında münasibətlərin pisləşməsindən danışan 
rəvayətlər hadisənin səbəbini fərqli şəkildə izah edir. Həmçinin ərəb 
mənbələrində İmrul-Qeysin Bizansa səfəri haqqında məlumatlar əfsanələrlə 
“bəzədilib”. Elə bu da həmin rəvayətlərə ehtiyatla yanaşmağı tələb edir.  

Şairin ölümü 
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Rəvayətlərdən məlum olur ki, İmrul-Qeysin bu səfəri uğursuzluğa düçar 
olur və şair Ankara yaxınlığında Əsib adlı bir dağda ölür və orada da dəfn 
edilir [7, 121]. Şairin ölüm tarixi də dəqiq məlum deyil. Bilinən budur ki, şair 
Yustinianın hakimiyyəti illərində ölmüşdür.  

Şairin ölüm səbəbinin isə Bizans imperatorunun hədiyyə olaraq 
göndərdiyi zəhərli əba olduğu deyilir. Əbanı geyinəndən sonra İmrul-Qeysin 
bədəni yara tökür və ölür. Mənbələr şairin “Zulquruh” (yaratökən) ləqəbi 
almasını bu hadisə ilə bağlayırlar. Lakin şairin zəhərli əbanın təsiri ilə öldüyü 
fikri inandırıcı deyil. Belə ki, İmrul-Qeysin heç bir şeirində buna işarə 
edilməyib. Əksinə, şairin bir şeir parçasında deyilənlər onun çoxdan tutulduğu 
bir xəstəliyin şiddətlənməsi səbəbindən öldüyünü ehtimal etməyimizə imkan 
verir:  

 .أحاذر أن يرتد دائي فأنكسا  تأوبني دائي القديم فغلسا
[15, s.546] 

Əvvəlki xəstəliyim (səhərə yaxın) qaranlıqda qayıtdı, xəstəliyimin 
yenidən qayıdacağından ehtiyat edirəm.  

Görünür, rəvayətlərə görə, şairin bədənindən pis qoxu gəlməsinin və 
qadınların ondan xoşlanmamasının səbəbi [7, 121] də bu xəstəliklə bağlı imiş. 

İbn əl-Kəlbinin rəvayətinə görə, şair Əsib dağında Bizans şahzadələ-
rindən bir qızın qəbrinin yanında dəfn edilib. Ehtimal olunur ki, şairin ölüm 
səbəbi barədə rəvayətlər sonradan “bəzədilərək” yayılmış və ölümünün həqiqi 
səbəbi əfsanələr içərisində gizli qalmışdır. Bu da təbiidir. Axı tanınmış qəbilə 
başçısı, sevimli şair adi yara-xoradan ölə bilməzdi. O, məhz xəyanət 
nəticəsində, özü də krallara məxsus əba geyinərək zəhərlənməli və Bizans 
kralının qızının yanında dəfn edilməli idi. 

İmrul-Qeysin xarakteri 
İbn Quteybə İmrul-Qeysin xarakteri barədə də bir sıra qeydlər edir. Bu 

məlumatlardan məlum olur ki, İmrul-Qeysin oğlu olmayıb və o, qız atası 
olduğundan çox acıqlı idi. Qız uşağını o dərəcə istəmirdi ki, qızı doğulduğunu 
bilsəydi, onu diri-diri torpağa basdırardı. Arvadları bunu bildiyindən doğulan 
qız övladlarını başqa ərəb məhəllələrində gizlədərdilər [7, 121]. Bu hal 
patriarxal Cahiliyyət cəmiyyətinə xas idi. Rəvayət olunur ki, bu adətə son 
qoymaq üçün məşhur şair Fərəzdəqin babası qız uşaqlarının əvəzində dəvələr 
verərək onları diri-diri dəfn olunmaq təhlükəsindən xilas etmişdir [16, 5]. Bu 
adətə “Quran”da da işarə edilir və pislənir (“Ət-Təkvir” surəsi, 8-9-cu ayələr). 

Mənbələrdə İmrul-Qeysin çox yaraşıqlı olduğu, buna baxmayaraq, 
qadınların ondan xoşlanmadığı qeyd edilir [14, 348; 7, 121]. İbn Quteybə 
İmrul-Qeysin arvadlarının birinin dilindən bunun səbəblərini qeyd edir. Məlum 
olur ki, qadınların ondan xoşlanmamalarının bir səbəbi də onun tərindən pis 
iyin gəlməsidir. İmrul-Qeys bunu uşaqlıqda it südü ilə qidalandırılması ilə 
əsaslandırır. Fikrimizcə, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, bunun səbəbi şairin 
gəncliyində tutulduğu və ölümünə səbəb olmuş xəstəlik olub.  

İmrul-Qeys poeziyası 
İbn Quteybə “Əş-Şe’r vaş-şuara” əsərində yazdığı İmrul-Qeysin tərcü-

meyi-halında şairin şeirlərindən danışır, onun ərəb şeirinə gətirdiyi yeni 
qəliblər, Cahiliyyət şairləri arasında yeri, “atlal” motivi, güclü və zəif şeirləri 
barədə məlumat verir, şairin poeziyasının əsas aspektlərini nəzərdən keçirir.  

İmrul-Qeysin qəsidəni formalaşdıran, onu atlal motivi (tərk edilmiş oba 
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qarşısında dayanıb ağlamaq) ilə başlayan ilk şair olduğu, atlaldan istifadənin 
İmrul-Qeysdən sonra şairlər arasında ənənəyə çevrildiyi qeyd edilir [7, 128]. 
Onun müəlləqəsi atlalla – tərk edilmiş obanın xarabalıqları qarşısında xitabla 
başlayır: 

 قفا نبكي من ذآرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل
Dayanın, sevgilimizi və obamızı, Dəxulla Hauməl arasında qum 

təpəciklərini xatırlayıb ağlayaq. 
Bununla yanaşı, bu motivin müəlliflik hüququ barədə fərqli fikirlərin də 

olduğu məlumdur. İbn Quteybə onlardan bir neçəsinə də toxunur. “Əş-Şe’r 
vaş-şuara” əsərində İbn əl-Kəlbidən nəql edilmiş rəvayətlərin birində “tərk 
edilmiş oba qarşısında ağlayaraq” şeir deyən ilk şəxsin İmrul-Qeys bin Harisə 
bin Əl-Himam bin Müaviyə olduğu, İmrul-Qeys bin Hücrün ondan 
ilhamlandığı qeyd olunur [7, 128]. İbn Quteybənin Əbu Ubeydədən gətirdiyi 
fikirdə isə atlalı İbn Xizam adlı şairin qəsidəyə daxil etdiyi bildirilir [7, 128]. 
Elə təsəvvür yaranır ki, İbn Quteybə atlal motivinin müəlliflik hüququnun 
İmrul-Qeys bin Hücrə mənsub olmasına şübhə etmir. Amma sonra müəllif İbn 
əl-Kəlbi və Əbu Ubeydədən gətirdiyi fərqli fikirlərlə məsələ ilə bağlı qəti fikir 
deməkdən çəkinir.  

İmrul-Qeys həm də qəsidəni açıb uzadan, həcmini genişləndirən, qəsidə-
nin nəsib hissəsini gücləndirən, axıcı edən ilk şair kimi qeyd olunur [9, 42]. 

İmrul-Qeys ərəb poeziyasında yeni təşbehlərin, motivlərin yaradıcısı 
kimi təqdim edilir [9, 42; 7, 129-134]. Atın, yağışın, dəvənin ustalıqla, 
sənətkarlıqla vəsfi İmrul-Qeysin ətraf mühiti, təbiət hadisələrini dərindən 
müşahidələrinin nəticəsidir və onun poeziyasının realistliyindən xəbər verir. 
Məhz buna görə bu təşbehlər, motivlər bir ənənə halını almış və ərəb şeirində 
uzun müddət istifadə edilmişdir. 

İbn Quteybə “Əş-Şe’r vaş-şuara” əsərində İmrul-Qeysin sərrast seçilmiş 
epitetlərindən, bir beytdə yazılmış bir neçə rəngarəng təşbehdən misallar 
gətirir. Məhz bu məharəti şairi digər ərəb şairlərindən önə çıxarmışdır. 

 
 لدى وْآِرَها الُعّناُب والَحَشُف الباِلي آأنَّ ُقلوَب الطيِر َرْطبًا ويابسًا

[7, 134] 
Qartal yuvasında quşların ürəkləri sanki 
innab və qaxa dönmüş xurma kimi yaş və quru idi 

Başqa bir beytində deyir: 
 آأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الدار ناقف حنظل
[7, 128] 
Ayrılıq günü, səhər, onlar yüklərini hazırlayarkən  
obanın akasiya ağaclarının yanında (durub) sanki kolosint bitkisi 

kəsirdim. 
İbn Quteybə bu təşbehi belə izah edir. “Kolosint dırnaqla deşilir. Bu 

zaman ondan səs gəlirsə, yetişib və dərilir. Kolosintin acılığından və kəskin 
iyindən onun gözləri yaşarır. Eləcə də xardalqarışdıranın da gözləri yaşarır. O 
ağlayarkən özünü kolosint kəsən insana bənzədir” [7, 129]. 

Atı çox gözəl təsvir edir: 
 
 ِمــَكــرٍّ ِمــَفــرٍّ ُمــْقــِبــٍل ُمــْدِبــٍر َمــعــًا َآــُجْلـُمْوِد َصـْخٍر َحطَُّه السَّـْيُل ِمْن َعِل
 َلــُه أْيـَطــال َظــْبـٍي، َوَسـاَقــا َنــَعــاَمــٍة وِإْرَخــاُء َسـْرَحــاٍن، َوَتـْقـِرْيــُب َتـْتـُفِل
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Selin hündürdən gətirdiyi sərt qaya parçası kimi anında hücum edib geri 

çəkilən, irəli atılıb geri dönən atla, 
Onun ceyran qasığı kimi qasığı, dəvəquşu ayaqları kimi ayaqları, 
Canavar kimi yerindən götürülməsi, tülkü balası kimi qoşa-qoşa addımı 

var [7, 110]. 
 
Orta əsr şeir tənqidçiləri yağışın İmrul-Qeys qədər gözəl təsvirini verən 

ikinci bir şairin olmadığını yazırlar [7, 111]. Aşağıdakı beytdə tənqidçilərin bu 
fikri öz təsdiqini tam mənası ilə tapır:  

 رِض تحرَّى وتدّرَطَبُق األ ديمة هطالُء فيها َوَطٌف
[7, 111] 
Şair bu beytində yağışın müxtəlif formalarını ifadə edən təşbehləri 

sıralamaqla mənanı daha da gücləndirir: Torpağın qabığı iri damcılı, 
dayanmadan sakit yağan yağışa can atırdı.  

 ,dayanmadan yağan هطالء ,iri damcılı, dayanmadan sakit yağan yağış ديمة
 .istəmək, can atmaq تحرى ,torpağın üzü, qabığı طبق األرض ,bolluq وطف

Gəlib çatan məlumatlardan, şeirlərdən aydın olur ki, İmrul-Qeys 
poetikası bütün Cahiliyyət şairlərində olduğu kimi, şairin təkcə sənət 
məharətini deyil, həm də onun ətrafında cərəyan edən hadisələrə həssas 
baxışını, dəqiq həyati müşahidələrini əks etdirir. Onun poeziyası həyatı ilə sıx 
bağlıdır, sanki ömrünün anları şeirlərinin sətirlərinə, sözlərinə həkk olunub.  

İbn Quteybənin İbn əl-Kəlbidən nəql etdiyi rəvayətdə İmrul-Qeys poezi-
yasının realizminin bir daha şahidi oluruq. Rəvayətə görə, peyğəmbərlə görüş-
mək üçün Yəməndən yola çıxan bir qrup adam azır və bir müddət içməyə su 
tapa bilmir. Bir ağacın altında daldalanırlar. Bu zaman yaxınlıqdan dəvə 
üzərində bir adam keçirmiş. Yəmənlilər İmrul-Qeysin şeirindən parçaları 
oxuyurlar: 

  
 وأن البياَض من فرائصها دامي ولما رأت أن الشريعة همها
 يفيء عليها الظّل عرمضها طامي تيمَّمت العين التي عند ضارٍج

(Vəhşi eşşəklər) gölməçədə oxçuların olacağından qorxaraq ətlərinin 
titrədiyini görəndə, 

Daricdəki (Bəni-Əbs diyarında yer adı) bulağa tərəf yollandılar. Bulağın 
mamırları o qədər hündürdür ki, üzərinə kölgə salır. 

 
Yol keçən adam bu beytlərin sahibini soruşduqda “İmrul-Qeys” cavabını 

alır. Həmin adam onun düz dediyini, Daric dağının yaxınlığında bulaq olduğu-
nu bildirir. Beləliklə, şeirdə işarə edilən yerlərin izi ilə suya çatırlar [7, 126]. 

Təqdim olunan şeir nümunələrindən görünür ki, İmrul-Qeys reallıqla 
səslənməyən təsvirlərdən istifadə etməmiş, apardığı dərin müşahidələri 
əsasında və ərəb dilinin zənginliklərindən yararlanaraq, şeirində rəngarəng 
təşbehlərə müraciət edərək gözəl real poetik səhnələr yaratmışdır.  

Əxbarlarda, rəvayətlərdə İmrul-Qeys həm qəhrəman, həm də tragik 
(faciəvi) şəxsiyyətdir. Peyğəmbər onu həm şairlərin ən yaxşısı, həm də onların 
önündə Qiyamət günü cəhənnəmə gedəcək şəxs adlandırmışdır.  

İbn Quteybənin “Əş-Şe’r vaş-şuara” əsərində qeyd etdiyi hədisdə pey-
ğəmbər onu deyib gəlmiş yəmənlilərlə görüşdə İmrul-Qeysi belə xarakterizə 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018 – ISSN 2522-4808 (print) 
 

 64

edir: “O şəxs bu dünyada məşhurdur, hörmətlidir. Axirət dünyasında isə unu-
dulub, səs-sorağı yoxdur. Qiyamət günü şairlərin dəstəsi onunla cəhənnəmə 
gedəcək” [7, 126]. Qeyd edilməlidir ki, İmrul-Qeyslə bağlı nəql edilən hədis-
lərin çoxu mötəbər mühəddislər tərəfindən çox zəif hədislər hesab edilir. 
Bununla yanaşı, qısaca deyə bilərik ki, yuxarıda qeyd olunan hədisin ümumi 
mənası “Quran”ın şeir və şairlərlə bağlı mövqeyi ilə səsləşir.  

İmrul-Qeys açıq-saçıq şeirlərinə görə orta əsr müəlliflərinin tənqidlərinə 
də tuş gəlmişdir. Əl-Cuməhi, İbn Quteybə, əl-Qayruvani kimi müəlliflərin 
əsərlərində İmrul-Qeysin şeirlərində əxlaqdankənar fikirlər söylədiyinə görə 
tənqid edildiyi bildirilir. Ümumiyyətlə, əxlaq-şeir problemi hələ İslamın ilk 
vaxtlarından qabarmağa başlamışdı. Orta əsrlərdə yaşamış ərəb şeiri 
tənqidçiləri bu məsələdə iki əks cəbhəyə bölünmüş və öz mövqelərini müdafiə 
edərək, mövzu ilə bağlı əsərlər yazmışlar. Əl-Cuməhi “Fuhuluş-şuara”, əl-
Əsməi “Fuhulətuş-şuara”, Əbu Bəkr əs-Suli “Əxbar Əbi Təmmam”, Qudamə 
bin Cəfər “Naqduş-şe’r”, əl-Qadi əl-Curcani “əl-Vasata beynəl-mutənəbbi va 
xusumihi” əsərlərində bu problemlə bağlı fikirlərini söyləmişlər.  

İbn Quteybə əl-Cuməhinin İmrul-Qeysin açıq-saçıq şeirlər yazdığı ilə 
bağlı fikirini qeyd edir və onun hamilə qadına həsr etdiyi şeiri verməklə 
kifayətlənir [7, 110]. 

Şeirdə həddən artıq açıq-saçıqlıq, eyş-işrət motivləri islamaqədərki ərəb 
cəmiyyətində də məqbul sayılmırdı. Bu, Cahiliyyət ərəblərinin namus (ırd) 
haqqında təsəvvürlərinə də zidd idi. Məhz yazılmamış “namus” qanununu 
pozduğuna görə İmrul-Qeys atası Hücrün qəzəbinə tuş gəlmişdi.  

İbn Şərif əl-Qayruvani (vəf.1068) İmrul-Qeysi şeirdə açıq-saçıqlığa görə 
ittiham edənlərdən idi. O, hamilə qadına yazdığı şeirinə görə şairi “fasiq” 
adlandırmışdır [8, 41].  

Qudamə bin Cəfər İmrul-Qeysi müdafiə edərək yazırdı: “Açıq-saçıq 
mənalar şeirin yaxşı olmasını aradan qaldırmır. Necə ki, dülgərin pis taxtanı 
yaxşı formaya salması taxtanın pis olmasını aradan qaldırmır” [11, 66]. 
Qudamə mənaları (motivləri) taxtaya bənzədirdi. Şeirdəki mənalar işlənməmiş 
material kimidir, söz də onun formasıdır. Bu motivlərin hər birini müxtəlif 
formalara salmaq olar. Yaxşı dülgər pis taxtadan gözəl fiqurlar düzəldə bildiyi 
kimi, yaxşı şair də motivlərlə belə edə bilər. Naşı dülgər yaxşı taxtadan pis 
fiqurlar düzəldə bilər, şeir də belədir.  

Lakin qeyd edək ki, tənqidlərə baxmayaraq, İmrul-Qeysin ərəb şeirinə 
gətirdiyi yeni motivlər ondan sonra təkrar-təkrar istifadə edilmiş, 
zənginləşmişdir. Orta əsrlərdə yazılmış “Əl-Məani” (“Motivlərlə bağlı”) 
kitabında İmrul-Qeysin şeirə gətirdiyi yeni motivlər bir çox məşhur ərəb 
şairinin şeirlərinin qiymətləndirilməsi üçün bir etalon rolunu oynamışdır.  

Nəticə 
Məqaləmizdə erkən orta əsr ərəb mənbələri əsasında İslamaqədərki ərəb 

poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri, “əl-Məlikud-dıllil” (Sərgərdan 
hökmdar) ləqəbli İmrul-Qeysin həyat yoluna nəzər salındı. O da məlum oldu 
ki, mənbələr şairin uşaqlıq illəri barədə məlumat verməkdə “xəsislik” edir. Ona 
görə də İmrul-Qeysin həyat hekayəsi atası Hücrlə arasında baş vermiş 
hadisələrdən başlayır. Hadisələr Hücrün öldürülməsi və İmrul-Qeysin onun 
intiqamını almaq məqsədilə fəaliyyəti ətrafında cərəyan edir. İmrul-Qeys bu 
məqsədlə çıxdığı yolu sona çatdıra bilmir və Ankara yaxınlığında vəfat edir.  
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İmrul-Qeysin həyatının epizodları barədə məlumatları rəvayətlərlə 
yanaşı, onun şeirlərindən, qəsidələrindən əldə edə bilirik. Ərəb şeirinə bir çox 
yeniliklər gətirmiş bu şair sonrakı dövrlərdə ədəbiyyat tənqidçiləri üçün etalona 
çevrilmişdir. Anlaşıldığı kimi, onun bu yenilikləri, poeziyası bir məqalə 
çərçivəsində araşdırıla bilməz. Buna görə də erkən orta əsr ərəb müəlliflərinin 
şairin yaradıcılığı barədə yazdıqları ilə kifayətlənərək, bu məqaləmizdə onun 
yaradıcılığının əsas istiqamətləri barədə fikirlərimizi qeyd etmişik.  
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Shikhali Aliyev 

 
Imru' al-Qays bin Hujr in the early Middle Ages Arabic sources 

S u m m a r y 
 

This article studied the life and work of Imru' al-Qays bin Hujr, the most 
distinguished poet of pre-Islamic times, according to the early Arabic-language 
sources. Despite the fact that the birth and the death dates of the poet are not 
known exactly, based on the information contained in the study of “Kitāb al-

shi rʿ wa al-shu aʿrā”, which is involved in the research, a certain idea is drawn 

about the period in which he lived. 
The article also reviews the activities of Imru' al-Qays bin Hujr to take 

revenge on his murdered father and restore the lost influence of his tribe. 
The poet lived at a time when there was an intense struggle for the region 

between Byzantium and Sassanids. From this point of view, Imru al-Qays' 
looking for new allies and his visit to Byzantium was also the focus of the 
sources attention. 

The article also features the information about the new templates that was 
brought to the Arabic poetry by Imru al-Qays, as well as his place among the 
Jahiliyyah poets, motive of "Atlal", his good and bad poems, reviewing the 
main aspects of the poet's poetry. 

The poet, who has brought a number of new things to the Arabic poetry, 
has become a benchmark for critics of later times. 

Imru al-Qays' poetry is also an interesting source for studying the 
traditions, religious and mythological outlook and concepts of the Arab society 
in Jahiliyyah. 
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Шыхали Алиев 
 

Имру Аль-Кайс ибн Худжр в раннесредневековых  
арабских источниках  

Р е з ю м е 
 

Данная статья на основе ранних арабо-язычных источников 
посвящена исследованию жизни и творчества видного представителя 
арабской доисламской поэзии Имру Аль-Кайса. Несмотря на то, что нет 
точной информации о дате рождения и смерти поэта, благодаря 
произведению «Aш-Шер ваш-шуара» удалось получить некоторую 
информацию о периоде его жизни. Также в статье затронута тема 
стремления Имру Аль-Кайса отомстить за убийство отца и восстановить 
пошатнувшееся влияние своего племени. Поэт жил в период жесткой 
борьбы в регионе между Сасанидской империей и Византией. В этом 
контексте в центре внимания находится путешествие Имру Аль-Кайса в 
Византию с целью поиска там новых союзников. 

Также в статье затронута тема стилистических новшеств, 
привнесенных Имру Аль-Кайсом в арабскую поэзию, популярный среди 
доисламских арабских поэтов мотив «атлал», дана информация о слабых 
и сильных стихах этого поэта и рассмотрены основные аспекты его 
поэзии. Этот поэт, принесший массу новшеств в арабскую поэзию в 
последующие периоды стал эталоном творчества для литературных 
критиков. Поэзия Имру Аль-Кайса является интересным источником по 
изучению доисламского арабского общества, его религиозно-
мифологического мировоззрения и представления. 
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