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ليست لجدك فاشنها ببالدإن أذربيجان التي مزقتها

وقضاء ربك رائح أو غاد )92(كانت بالد خليفة والكها

خاتمة

ومن خالل ما سبق يمكننا القول إن أذربيجان شغلت مكانة كبيرة في دواوين الشعر العربي، كما دبجت عنها الكثير من األشعار في كتب التراجم والوفيات والحديث 

و التواريخ العربية، وما ذكرناه في هذه المقالة ليس إال غيض من فيض، وال جرم أن جمع هذه التراث المشترك وتقديمه للعالم العربي والتركي يحمل أهمية بالغة ألنه 

يظهر مكانة أذربيجان في األمة اإلسالمية وفي التراث العربي ويظهر الجوانب المشرقة من تاريخها التليد ويسهم في توثيق الصالت بين العرب وأذربيجان.
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هُ وكاَن مقيماً بيَن نسر وفرقِد***َحطَْطَت بها، يَْوَم الَعُروبَة ِ، ِعزَّ

ْمحِ في الَوَغى ُر باإلْقَداِم فيِه وتَْرتَدي )21(***رآَك َسديَد الرْأِي والرُّ تَأَزَّ

كما يتحدث ابو تمام عن هضبتى أَْبِرْشتَِويـَم َوَدْرَوذ )22( ٍ الواقعتين في موغان أو موقان السابق ذكرها فيقول: 
َعلَْت بَك أَطَراُف القَنا فاْعـُل َوإْزَدِد***وباْلهَْضـِب ِمْن أَْبِرْشتَِويـَم َوَدْرَوٍذ

تُعمُر ُعمَر الدَّهر إن لم تُخلَِّد)23(***أفاَدْتَك فيها اْلُمْرهَفَاُت مآثراً

مَن الصبِر في وقٍت من الصبِر مجحِد***وليلة َ أبليَت البياَت بالءهُ

ويا سيف ال تكفْر ويا ظلمة ٌ أشهدي )42(***فيا َجْولَة ً التَْجَحِديِه َوقَاَرهُ

تحدث أبو تمام في قصيدة " آلْت أُُموُر الشْرِك َشرَّ مآِل" عن واقعة بابك الخرمي مرة أخرى مادحا الخليفة ذاكر أذربيجان وموقان وأرشق وهضبتى أَْبِرْشتَِويـَم 

َوَدْرَوٍذ، ويقول في مطلعها.
ٍط وِصيَاِل)52(***آلْت أُُموُر الشْرِك َشرَّ مآِل وأَقَرَّ بَْعَد تََخمُّ

َرُخَصْت لها الُمهَجاُت وْهَي َغوالي***غضب الخليفة ُ للخالفة ِ غضبة ً

أغمْدَن َعْنهُ ُجهَالَة َ الُجهَّاِل***لّما انتضى جهَل السيوِف لبابٍك

َس َعْبَرة ٍ َونََكاِل)62(***فألذربيجاَن اختياٌل بعدما كانَْت ُمَعرَّ

بخال ف هذا فيوجد ديوان أبي تمام الكثير من القصائد التي تناولت الحروب التي وقعت على أرض أذربيجان، وقد ذكرت فيها مدن أذربيجان وهضابها وجبالها 

ومنها على سبيل المثال قصيدة " أَبى فاَل َشنَباً يَهوى َوال فَلَجا " وقصيدة " يا بُعَد غايَِة َدمِع الَعيِن إِن بَُعدوا " وقصيدة " أَظُنُّ ُدموَعها َسنََن الفَريِد " وقصيدة " َما إِنَّهُ 

لَوال الَخليطُ الُمَودُِّع"، وكل قصيدة من هذه القصائد تزيد على الخمسين بيتا ولهذا في الحديث عنها يحتاج بحثا منفردا.

قد ال يكون من الغريب ذكر أذربيجان في دواوين الشعر العربي ولكن الغريب هو ذكر أذربيجان شعرا حتى في كتب النحو العربي، فأذربيجان اسم موضع أعجمي 

معرب، وهو اسم اجتمع فيه خمسة موانع من الصرف وهي التعريف والتأنيث والعجمة والتركيب واأللف والنون. وقد أضحت هذه الخصائص التي تميزت بها كلمة 

"أذربيجان" لغزا يتلغز به النحاة واألدباء، وهذا طبقا لما ورد في الشعر المذكور في كتاب النجم الغزي "الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة" حين قال :
من مانعات الصرف خمس موانعيا أيها النحوي ما اسم قد حوى

فيعود مصروفا بغير منازعويزول من تلك الموانع علة

فرد المسئول موضحا أن الجواب هو أذربيجان وقال هذا شعرا كما يلي :
في فضله فردا بغير مدافعيا أكمل الفضالء يا من قد غدا

شنفت باللغز البديع مسامعي)72(في أذربيجان لقد ألغزت إذ

وقد اشتهرت أذربيجان في العصر العباسي بأنها بلد العلم واألدب وأنها أندلس الشرق، وطالبها يجّدون في طلب العلم ليل نهار مثلهم مثل أهل األندلس، وهذا نجده 

في كتاب " نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب " ألبن المقري التلمساني حيث يقول أنشد الحافظ أبي الطاهر السلفي ما يلي:
كأندلس بالغرب في العلم واألدببالد أذربيجان في الشرق عندنا

من أهليهما إال وقد جد في الطلب)82(فما إن تكاد الدهر تلقى مميزا

 وكانت أذربيجان جزءا من الحدث في أحرج أوقات األمة اإلسالمية فلما توفي عثمان بن عفان خطب األشعث بن قيس الكندي والي أذربيجان في أهلها قائال : أيها 

الناس إن عثمان رحمه هللا والني أذربيجان، وهلك وهي في يدي، وقد بايع الناس عليا، وطاعتنا له الزمة، وقد كان من أمره وأمر عدوه ما قد بلغكم، وهو المأمون على 

ما غاب عنا وعنكم " ولكن لما سمع األشعث بانضمام طلحة والزبير إلى معاوية، تردد في موقفه، فلما أتى منزله دعا أصحابه وقال لهم : إن كتاب علي قد أوحشني، 

وهو آخذ بمال أذربيجان، وأنا الحق بمعاوية. فقال القوم: الموت خير لك من ذلك. وأنشده أصحابه هذا الشعر ليثبتوه على موقفه الذي أعلنه.
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ةً ل الَمراَغِة ُمدَّ لِقَْتل َعلَى أَْبَوابِها وقِتَاِل***َوقَْد َحَشدْت َحْوْ

َماِء نِهَاِل***َوَما تََرَكْت في أَْرَدبِيَل لُبَانَةً لِطاُلَِّب َذْحٍل في الدِّ

وَما َذاَك إاِلَّ أَنَّ َمالََك َمالِي )13(***ويُْبِهُجني أاَلَّ تُِخلَّ بِثَْرَوٍة

كما ذكر في ديوان البحتري من جبال أذربيجان " جبل أرشق " الواقع في موقان ومدينة " بذ")14( في قصيدة " هذي المعاهد من سعاد فسلم " التى مدح فيها 

الهيثم بن عثمان الغنوي الذي حارب بابك الخرمي 220هـ، فيقول : 
َحتَّى أصابهُم بَِسيِف الهيثِم***وأغترَّ أهُل " البذِّ" في ُشرفاتِهم

بأَجشَّ من َزَجِل الَحِديِد ُململِم***في َوقعٍة وليت َغنِيُّ َحدَّها

م***نزلوا وقد ُكرهَ النَِّزُل، وَضاربوا َجنَبَاِت أرَوَع باللواِء ُمعمَّ

جاَل إلى الجبال فلم يدْع في هَضِب أرشّق ِعصمة لألُعَصم)15(***نقَل الرِّ

ونجد لمدينة "بذ" التي خرج منها بابك الخرمي كثير ذكر في الشعر العربي، ومن هذا ما ذكره البحتري في قصيدة " َزَعَم الُغراُب ُمنَبُِّئ األَنباِء" التي مدح فيها أبا 

سعيد محمد بن يوسف الثغري الذي هزم بابك الخرمي : فيقول 
َوتَزوُرهُ في غاَرٍة َشعواِء*ماِزلَت تَقَرُع باَب بابََك بِالقَنا 

ِمنهُ الَّذي أَعيا َعلى الُخلَفاِء*َحتّى أََخذَت بِنَصِل َسيفَِك َعنَوةً 

َونََصبتَهُ َعلًَما بِساُمّراِء*أَخلَيَت ِمنهُ البَذَّ َوهَي قَراُرهُ 

لِلطَيِر في َعوٍد َوال إِبداء)16(ِلَم يُبِق ِمنهُ َخوُف بَأِسَك َمطَعًما 

أما شاعر العصر العباسي أبو تمام فيتحدث في قصيدة "سرْت تستجيُر الدمَع خوَف نوى غد"ِ عن واقعة بابك الخرمي، ويذكر تفاصيل المعارك التي دارت بين 

العرب وبابك الخرمي، وفي تلك األثناء يذكر العديد من مدن أذربيجان، ويوضح أنه بعدما تخلص والي معاوية من بابك الخرمي أضحت أذربيجان منيرة بعدما كانت 

مغمورة في ظالم دامس فيقول:
تََردَّْت بِلَْوٍن كاْلَغماَمة ِ أَْربَِد )17(***َجلَْوَت الدَُّجى َعْن أَْذَربيَجاَن بَْعَدَما

فأَْمَسْت َولَْيَس اللَّْيُل فيها بأَْسَوِد***وكانْت وليَس الصبُح فيها بأبيِض

بنحٍس وللديِن الحنيِف بأسعِد***رأى بابٌك منَك التي طلعْت لهُ

تَُجذُّ بِه األْعنَاُق مالم يُجّرِد)18(***هََزْزت لَهُ َسْيفاً ِمَن الَكْيِد إنَّما

 ولقد ذكر أبو تمام  مدينة "بذ" التي خرج منها بابك الخرمي في تلك القصيدة كما يلي:
تباريَح ثأِر الصامتي محمِد***لقْد كفَّ سيُف الصامتي محمِد

بقاَصَمة ِ األَْصالَِب في ُكل َمشِهِد***رمى هللاُ منهُ بابكاً ووالتهُ

ِميَّة ِ لَْم يَُكْن بهياٍب نكٍس وال بمعرِد***فَتًى يَْوَم بَذ اْلُخرَّ

تهدى ّ إلى الروحِ الخفيَّ فتهتدي )19(***قفا سندبايا والرماُح مشيحة

ويصف الحرب التي وقعت على جبل أرشق الكائن في مدينة موغان التابعة لوالية باكو ضد بابك الخرمي فيقول :
فما هَو في أشياعِه بمفنِد***فإِْن يَُكِن اْلِمْقَداُر فيِه ُمفَنداً

بأْبطَالِهَا في َجاِحٍم ُمتَوقِد )20(***وفي أَْرَشق اْلهَْيَجاِء واْلَخْيُل تَْرتمي

كما يتحدث أبو تمام عن مدينة موقان أو موغان التي كانت في يوما ما تابعة لوالية باكو عاصمة أذربيجان والتي كان يروح ويأتي إليها بابك فيقول:
توردتها بالخيِل أيِّ تورِد***وموقاَن كانْت داَر هجرتِه فقْد
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كما نجد ألذربيجان ذكر في أشعار الرثاء عند العرب، ومن هذا الشعر الذي دبجه الشاعر المخضرم الشماخ بن ضرار الذبياني المتوفى سنة )22 هـ / 642 م( 

الذي ذهب إلى أذربيجان فاتحا في جيش سعيد بن العاص، وظل في هذا الجيش حتى فتحت أذربيجان، ويعد هذا الشعر من أقدم األشعار التي وردت فيها أذربيجان 

العربية باسم  المعروفة في  التي وقعت رحاها على أرض "موغان"  الذي استشهد في الحرب  الكناني  الليثي  الشماخ في قصيدته بكير بن شداد  تصريحا، ويرثي 

"موقان")6( التابعة لوالية باكو في أذربيجان، وتقع القصيدة في اثني عشر بيتا في بحر الطويل، ويبدأ الشاعر قصيدته بالحديث الغزل، ويفصح شوقه لحبيبته التي 

يحول بينها وبينه قرى أذربيجان ومواضع السالح والقرى الخالية عن أهلها كما يلي :
لِقاَء ابنِة الَضْمريِّ في البلِد الخالي***لََعْمرَي ال أْنسى وإْن طاَل عهُدنا 

قُرى أَْذَربيجاَن المسالُح والجالي)7( ***تّذكرتُها َوْهنًا وقد حاَل دونَها 

بَُكْيَر بن الُشّداخِ فارَس أطالِل ***لقد غاَدَرْت خيٌل بُِموقَاَن أسلََمْت 

ِمن الَعلَِق اآلني لدى الُمْحَجِر التّالي ***فَتًى كان يَْروي َسْيفَهُ وِسنانَهُ 

أنا الفارُس الحامي لدى الموِت نَّزاُل ***وقْد علَِمْت خيٌل بُموقَاَن أنّني 

ْجل والنَّسا  لِجاًما َوَسْرًجا فوَق أَعوَج مختاِل)8( ***وأَْعَدْدُت للساقَْيِن والرِّ

وكما وردت أذربيجان في أشعار المدح والرثاء فقد وردت أيضا في أشعار الفخر، فقد تفاخر العرب بالدور الذي اضطلعوا به في أذربيجان، ومن هذا على سبيل 

المثال ما ذكره شاعر العصر العباسي أبو فراس الحمداني )320 - 357 هـ / 932 – 968م(.حين افتخر بأخيه أبو عبد هللا بن سعيد بن حمدان الذي كان قائد للجيش 

الذي انتصر في أردبيل )9( على رستم بن سارية الشاري، واستقرت له أذربيجان بعد هذا النصر و ظل واليا عليها إلى أن وافته المنية بها، وفي هذا الصدد يقول أبو 

فراس الحمدانى :
فال الخوف موجود، وال العجز ظاهر***وكان أخي إن رام أمرا بنفسه

فال الموت محذور، وال السم ضائر***وكان أخي إن يسع ساع بمجده

فقل : هو موتور الحشى، وهو واتر!***فإن جد، أو لف األمور، بعزمه

صريعان فيها : عاذل، ومساور***أزال العدى عن أردبيل بوقعة

لواد إليه المزربان مسافر )10(***وجاز أراضي أذربيجان بالقنا

 كما نظم البحتري قصيدة يمدح فيها أبا سعيد محمد بن يوسف الطائي الثغري الصامتي ويذكر قتاله محمد بن عمرو الخثعمي الشاري سنة 221 هـ في قصيدة تقع 

في ثالثة وسبعين بيتا تحمل عنوان " أأفاق َصبٌّ ِمْن هَوًى، فأُفِيقَا، " وفيها يذكر موقان فيقول :
َوأقَاَم فِيهَا للَمكاِرِم ُسوقَا***َرفََع األميُر أبو سِعيٍد ذْكَرها، 

فيَُغّرُق الَمْحُروَم، والَمْرُزوقا***يَْستَمِطُروَن يداً يَفيُِض نََوالُها، 

تََرَك الَجلِيَل مَن الُخطوِب َدقيقا***يقظٌ، إذا اعتَرَض الُخطوَب بَِرأيِه، 

ادَق، الَمْصدوقا***هاَلّ َسأْلَت َمحّمداً بُِمحّمٍد،  تَِجُد الَخبيَر الصَّ

َراةَ، فإنّهُْم أْشقَى بِِه ِمن أهِل ُموقاَن األَوائِِل ُموقا)11(***َوَسِل الشُّ

وقد ذكرت من مدن أذربيجان أردبيل والمراغة )12( في قصيدة " َعَسْت ِدَمٌن بِاألَْبَرقَْيِن َخَواِل " التي نظمها البحتري في مدح أبا طلحة منصور بن مسلم بن 

شركب الذي هزم أحمد بن عبد هللا الخجستاني العامل علي نيسابور فيقول: 
تُعاُن بَِحدٍّ في ُحروبِك َعاِل***أَبا طَلَحةَ اْستَْعلْت يَداَك ولَْم تََزْل

ْلطاُن إاِلَّ اْستِنامةً إِلى َرُجِل يُْغنِي َغنَاَء ِرجاِل***فََما اْختَارَك السُّ

41



www.irs-az.com

أذربيجان في
 الشعر العربي

 ال جرم أن التراث الثقافي المشترك يضطلع بدور بالغ األهمية في توثيق أواصر الصداقة والتعاون بين الشعوب، وقد أضحي هذا األمر ضروريا ألذربيجان والعالم 

العربي أكثر من قبل، فالعالم كله في حاجة ماسة إلى الصداقة ألنها أساس السالم، وتبدأ الصداقة بالمعرفة، وال جرم أن المرء يزيد حبه وتعلقه بالشيء كلما زادت معرفته به، 

ومن هنا يأتي موضوعنا " أذربيجان في الشعر العربي " ليلقي الضوء على جانب من جوانب التراث والتاريخ المشترك بين العرب والترك، ومما ال شك فيه أن هذا التاريخ 

المشترك قادر على أن يبني بين الشعبين جسور الصداقة ويقوي دعائم الحب واإلخالص. وقد اختارنا الشعر ألن الشعر ديوان العرب، فالشعر ذاكرة العرب التي سجلت 

تاريخهم وخلدت مآثرهم وأمجادهم . وتعد األشعار التي دبجها العرب عن أذربيجان تعد جزءا من تراث العرب وأذربيجان على حد سواء، وتشكل جزءا من كيان التراث 

الثقافي المشترك بين الترك والعرب بصورة عامة من تراث أذربيجان بصورة خاصة ألنها تتناول أحداثا تاريخية وقعت على أرض أذربيجان وتصف أهلها وبحارها وجبالها 

وهضابها ووديانها وشمسها ونهارها وليلها. 

شغلت أذربيجان مكانة كبيرة في الشعر العربي، فقد ورد الحديث عنها في الكثير من دواوين الشعر العربي، وال جرم أن جمع كل األشعار العربية المتعلقة بأذربيجان 

عبر العصور موضوع ال يسعه مقال صغير كهذا بل يحتاج إلى سفر كبير وبحث طويل، وعمال بمقولة ما ال يدرك كله ال يترك كله سنذكر بعضا من هذه األشعار مكتفين 

باألبيات التي وردت فيها أذربيجان تصريحا. وردت أذربيجان في دواوين أشهر الشعراء العرب مثل البحتري وأبي تمام والشماخ بن ضرار الذبياني وأبي فراس الحمداني 

وغيرهم، كما وردت في العديد من األغراض الشعرية من مدح وهجاء ورثاء ووصف وغيرها، وزادت األشعار العربية عن أذربيجان بعدما صارت أذربيجان جزءا 

من الدولة اإلسالمية، وال جرم أن نظم الشعر مرتبط بحدث أو بمناسبة معينة، ولقد كثرت المناسبات لما توثقت العالقات، ولهذا كثرت األشعار العربية عن أذربيجان في 

العصر العباسي وخاصة أثناء واقعة بابك الخرمي )1( .

وها هو البحتري)206 - 284 هـ / 821 - 897 م( يمدح أذربيجان وحاكمها محمد بن يوسف في قصيدة تقع في تسعة وأربعين بيتا تحت عنوان "حاشاك من 

ذكر ثنته كئيبا"، وفيها يمدح البحتري أذربيجان كما يلي :
حاُزوا الَمَكاِرَم َمْشهَداً، َوَمِغيبا***يا أْهَل َحْوَزِة أْذَربِيَجاَن األلى

إْحَسانُُكْم بالّسيّئاِت َمُشوبَا***ما كاَن نَْصُرُكُم بَمْذُموٍم، َوال

ِمْنُكْم، َولَْم تَُكِن الَمقَالَةُ ُحوبَا)2(***لَْم تَْقُصِر األْيِدي، َولَْم تَْنُب الظُّبَا

عاً،  قاً َوُمَجمَّ يَْحتَلُّ ِمْنُكْم أْلُسناً، َوقُلُوبا***َوأَرى الَوفَاَء، ُمفَرَّ

يَْعلُو، َوِريَحُكُم تَِزيُد هُبُوبا***ها إّن نَجَمُكُم، َعلى ُكْرِه الِعَدى، 

نََسباً، إذا َوَصَل النّسيُب نَِسيبَا)3(***يَكفيُكُم َحَسباً، َوَواِسطُ َداُرُكْم

يَْنفي الظاّلَم، َونَائاِلً َمْوهُوبَا***َولَي الباِلَد، فكاَن َعْدالً شائِعاً

َوَشذاهُ َعنُكْم نائِياً َمْحُجوبا)4(***وََغَدْت نََوافِلُهُ لَُكُم َمْبُذولَةً، 

ال لَْوَم في َخطَإٍ، َوالَ تَْثِريبَا)5(***فأفَاَد ُمحِسنُُكم، وقاَل لُمخطىٍء:

د. حازم سعيد محمد منتصر
أستاذ اللغة التركية المساعد 

كلية اللغات والترجمة - جامعة األزهر
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