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چکیــده: االغانــی، تألیــف ابوالفــرج اصفهانــی )368-284 ق( مهم تریــن و مفصل تریــن 
که عالوه بر شــعر و موســیقی، بســیاری اطالعات تاریخی  موســوعه قدیمی ادب عربی اســت 
گزیــده ای از نکات  گیــرد. نویســنده در نوشــتار پیــش رو،  و نــکات علمــی و لطایــف را دربرمــی 

کتــاب مذکــور را بــا قیــد نشــانی از چــاپ دارالکتــب )دوره 24 جلــدی( ارائــه می کنــد.
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 Some Witty Remarks from al-Aghāni
Translated by: Alirezā Zakāvati Qarāguzloo

Abstract: Al-Aghāni, by Abulfaraj Isfahāni (284 – 
368 AH), is the most important and detailed ancient 
Encyclopedia in Arabic literature which includes 
poetry, music, as well as a lot of historical infor-
mation, scientific points, and witty remarks. In the 
following article, the author is going to present 
some excerpts of the mentioned book along with the 
reference to Dārulketāb printing (24 volumes). 

Key words:  Al-Aghāni, Abulfaraj Isfahāni, ency-
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 مقتطفات من األغاين

گزلو يت قرا كاو مجة: عليرضا ذ تر

 من أهّم وأقدم موسوعات األدب العريب وأوسعها 
ً
يعّد كتاب األغاين واحدا

تفصيًا، وهو من تأليف أبو الفرج األصفهاين )284 - 368 هـ  (.

وهــذا الكتــاب -  إضافــًة إىل مــا فيــه مــن الشــعر والبحــوث املوســيقّية  - 
خيّية واملاحظات العلمّية والنكات  يشتمل عل العديد من املعلومات التار

يفة. الطر

ويف املقــال احلــايل ينتخب الكاتب مقتطفاٍت من تلك املعلومات القيّمة مع 
.
ً
دا

ّ
 لطبعة دار الكتب اليت اشتملت عل 24 جمل

ً
يهنا طبقا تأشير عناو

املفردات األساسّية: األغاين، أبو الفرج األصفهاين، املوسوعة، األدب العريب.
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لطایفی از االغانی
االغانــی تألیــف ابوالفــرج اصفهانــی )368-284ق( مهم تریــن و مفصل تریــن موســوعۀ قدیمــی ادب عربــی 
یخی و نکات علمی و لطایف را دربرمی گیرد. در  اســت که عالوه بر شــعر و موســیقی، بسیاری از اطالعات تار

که در ســال های پیش یادداشــت شــده با قید نشــانی از چاپ دارالکتب  گزیده ای از نکات آن را  گفتار  این 

که خواستار اطالعات  کسانی  که سودمند افتد.  )دورۀ 24 جلدی( از نظر خوانندگان می گذراند. امید است 

بیشــتری راجع به ابوالفرج اصفهانی و االغانی باشــند می توانند به مقالۀ این جانب در نکته چینی ها از ادب 

عربی )طرح نو، 1382( مراجعه فرمایند. )ص 39 به بعد(

173/1

گفت: »ما زال  شعر عمر بن ابی ربیعه را برای جریر می خواندند، نمی پسندید تا اینکه شعری از او را پسندید و 

هذا یهذی حتی قال الشعر«، یعنی این )جوان( پیوسته هذیان می گفت تا باالخره شعر سرود!

211/1

یه در  که بنی امیه هم از آن جمله اند( در خانه خود نشســته بود، معاو یکی از اوالد بنی عبد شــمس )طایفه ای 

که شــکمت  زمان خالفت از آنجا می گذشــت و به آن خانه می نگریســت. صاحب خانه با چوب برخاســت 

کافی نیست، به این خانه هم چشم دوخته ای! سیر نمی شود، خالفت 

314/1

گفت: »مثل دو  کند، نمی خواســت هیچ یک را برنجاند،  که داوری  کســی راجع به دو خواننده خواســتند  از 

چشم هستند.«

330/1

ب اســتخدام کردند،  گفتــه اســت: بنی امیه برای پسرانشــان مــؤّدِ نصیــب )خواننــده و نوازنــدۀ سیاه پوســت( 

ب الزم دارند. پیرمردهایشان هم مؤّدِ

349/1

کرد. کمیت )شاعر شیعی( را در عربیت مغلوب  َنصیب، 

359/1

گویا خلیفه ام. که  گوید: در مجلسی سه بار شعر مرا با آهنگ خواندند، به حالتی درآمدم  نصیب 

371/1

یزید بن عبدالملک به نصیب گفت: »هر چه از من می خواهی بخواه« گفت: دست تو به عطا گشاده تر است 

کردند. گوهر  تا زبان من به درخواست«! دستور داد دهانش را پر 

گزلو  ترجمه: علیرضا ذکاوتی قرا
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گفــت: ای بشــار شــعرت را هم مثل  بّشــار بــر یاوه گویــی گذشــت. او 

عورتت پنهان کن!« بشار با خشم پرسید: تو کیستی؟ طرف خودش 

کرد. بشار گفت: در پناه َپستی حسب و نسبت از زبان من  را معرفی 

گر قابل آدم حسابت می کردم، هجوت می نمودم.( در امانی، )یعنی ا

160/3

کس رجب و شعبان  که می گفت: هر  گذشت  بشــار بر قصص گویی 

را پیوســته روزه بگیــرد، خــدا در بهشــت قصــری به او می دهــد، هزار 

گفــت: واهلل ایــن در زمســتان بــد  فرســنگ در هــزار فرســنگ« بشــار 

خانه ای است!

161/3

کســی را اســتر لگد زده بود و الحمدهلل می گفت. بشار به او گفت: هر 

کنی، بیشتر لگد می خوری! چه بیشتر شکر 

161/3

گفت: مگر مالی دزدی است،  جنازه ای را به سرعت می بردند، بشار 

ید؟! کجا می دو

169/3

ی دستش  کسی خواست از جلوی بشار چیزی بردارد، با چوب زد رو

کورم ولی حّس دارم! که 

181/3

کســی برای بشــار شــعری از خــودش خواند. بشــار پرســید: هــر وقت 

گاه گاهی؟ گفت: هــر وقت بخواهم.  بخواهــی مثــل این می گویی یــا 

بشار گفت: تو شاعری! آن مرد گفت: مبادا مالحظه مرا کرده باشی؟ 

که بخواهم مالحظه  بشــار گفت: تو در نظر من بی قدرتر از آن هســتی 

تو را بکنم.

196/3

کسی به بشار گفت: در مورد تو خوشبینم، گفت: نیازی به آن ندارم.

210/3

اخفــش )نحــوی( از ترس بشــار به اشــعار او اســتناد می کرد و شــاهد 

می آورد.

212/2

32/2

یخت،  مجنــون را فرســتادند از منزل لیلی روغن بگیــرد، روغن ها را ر

گرفت! فرستادند آتش بیاورد، آتش 

191/2

حطیئه خود را اشعر شعرا می دانست، اال اینکه فقر او را ضایع نموده 

است.

367/2

کــی و  کردنــد و مــردم مــردی بــه پا اوقــص مخزومــی را قاضــی مکــه 

نجابــت او ندیــده بودنــد. شــبی در خانــه اش بیــدار شــد، مســتی از 

کرد: آهای حرام  که آواز می خواند. اوقص از باال صدا  کوچه گذشت 

خــورده ای و مــردم را نمی گذاری بخوابند، آن هم با شــعر و آواز غلط! 

درســتش این جور اســت )و شــعر و آواز صحیح را برای او خواند و به 

اطاق خود برگشت.

418/2

کــرده بود که وقتــی مادرها  حجــاج لشــکری از پســران نابالغ درســت 

می آمدند بچه ها را تحویل بگیرند، می گفتند: »بأبی...« )یعنی بابام 

به قربانت( آن لشکر را »جیش بأبی« می نامید.

143/3

گفتند: این شعر از اعشی است: نزد بشار )شاعر نابینا( 

کان الذی نکرت و انکرتنی و ما

من الحوادث اال الشیب و الصلعا 

کــرد، امــا آنچه باعــث می شــد او مرا  آن زن بــا مــن اظهــار ناآشــنایی 

یخته شدن موهای سرم. نشسناد، چیز تازه ای نبود جز پیری و ر

گفت: این شــعر اعشی نیســت. بعدا ابوعمرو بن عالء )استاد  بّشــار 

معــروف ادبیــت و عربیــت( گفــت: این را من ســاختم و داخل شــعر 

کردم. اعشی 

154/3

گر کلمه  شاعری گفته بود: »اال انما لیلی عصا خیزرانة« بشار گفت: ا

عصــا را بــا هر چیز دیگری هم اضافه می کرد، باز خشــن اســت، باید 

می گفت: »کان عظامها من خیزرانه«

159/4
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339/3

حارث بن خالد امیرالحاج بود. اذان دادند. عایشه بنت طلحه )زن 

ید که من  زیبا و اشــرافی عرب( پیغام داد: برای اقامه دســت نگه دار

طوافم را تمام بکنم و حارث تمام حاجیان را به خاطر عایشه معطل 

نمود! )و البته بعدًا معزول شد(

18/4

گفــت: فرقــش  کــرد،  کهنــه دفــن  کفــن  ابوالعتاهیــه خادمــش را در 

چیست؟ مگر نه اینکه می خواهد بپوسد!

224/4

مالــک بــن انــس )فقیــه مشــهور ســنی( در جوانــی دنبــال غنــا رفت. 

کــرد و دنبال  مــادرش گفــت: مغّنی زشــت رو بــه درد نمی خــورد. رها 

کــه آواز ُطَویس مطرب  فقــه رفــت. مهــارت مالک در غنــا چنان بــود 

کند. مالــک گفت:  که تکــرار  کــرد  کــرد. طویــس خواهش  را اصــالح 

کنی! می خواهی از من روایت 

244/4

ی دیــوار مســجد نگاشــته بــود: »ان اهلل یأمــر بالعــدل و  کارگــری بــر رو

کردیم، بیا اجرتش را بگیر! گر عمل  گفت: ا یاد  االحسان«. ابن ز

252/4

یزیــد بــن عبدالملک امــر کرد که ازدواج عون بــن محمد بن علی بن 

یادی  کــه او مبلغ ز ابی طالــب را بــا همســرش به هم بزننــد، در حالی 

مهریه داده بود.

253/4

در خانه عبدالحکم بن عمر و عبداهلل بن صفوان جحمی، شــطرنج 

و نــرد و قــرق )چیــزی شــبیه دوزبــازی( و انــواع کتــاب و دفتــر بــود بــا 

کس و هر دو سه نفر به هر  یختن لباس ها )که هر  میخ هایی جهت آو

که می خواستند مشغول شوند(. تفریحی 

256/4

کم یک خیک شراب به منزل  بر ضّد شــاعری از مرکز دســتور آمد. حا

او فرســتاد. بعد دســتور داد خانه اش را تفتیش و آن خیک شــراب را 

یشش  کرده آوردند. حدش زدند و سر و ر یافتند و خودش را دستگیر 

کم گفت:  گرفت: این جوری حــّد نمی زنند! حا را تراشــیدند. شــاعر 

دختــر بشــار از او پرســید: پــدر چــرا مــردم تــو را می شناســند و آنهــا را 

گفت: دخترم! امیر نیز چنین است! نمی شناسی؟ 

223/3

گفته های کمیت را نمی پذیرفت و می گفت: او شاعر نیست،  بشــار 

گر یک  گفــت: ا تــا آنکه شــعر خوبــی از کمیــت خواندند، پســندید و 

شــخص ســی ســال ضرطــه هــم بزنــد، باالخــره یکیش خــوش صدا 

درمی آید!

229/3

شــخصی هــر ســال یک گوســفند برای بشــار می فرســتاد. یک ســال 

کــرد. صاحب  گوســفند پیــِر الغــری فرســتاد. بشــار گوســفند را هجو 

گوسفند گفت: یک گوسفند گنده اندازه فیل برایش بفرستید، مبادا 

کند. خودمان را هجو 

244/3

گفتند و بردند و شالقش  بشــار در حال مستی اذان بی موقع می داد، 

زدنــد. بعــد از هــر ضربه می گفــت: »آخ« گفتند: بگو بســم اهلل، گفت: 

که بسم اهلل بگویم! مگر غذا می خورم 

وقتی بشار را کشتند، تمام اشراف1 شهر برای »صاحب شرطه« هدیه 

فرســتادند و خویشــاوندان بشار هم شکر خدا گفتند که شّرش کنده 

شد.

264/3

شاعری وصف شراب کرده بود. خلیفه گفت: حّدت می زنم، خوب 

گفت: معلوم می شود خودت هم واردی! در امر شراب واردی! شاعر 

307/3

کم رفت  گرفتند، عّطرد )موســیقی دان( نزد حا مطرب هــای مدینه را 

گرفتــه ای، رها کن، هیچ کدام بلد نیســتند.  گــر اینها را برای غنا  کــه ا

کرد. کم خندید و رهاشان  حا

342/3

کنیزک سیاه پوســتی شیفته شــعر عمر بن ابی ربیعه بود، وقتی شنید 

او مرده، خیلی غمگین شــد، گفتند: پســرعمویش حارث هم مثل او 

شعر می گوید. کنیزک گفت: الحمدهلل که اجاقشان کور نشده است!

1. باید توجه داشــت که بشــار، اشــراف را هجو می کرد و برای زنان و دخترانشان تغزل می سرود و 
کشتند. نظر به اینکه شعوبی و مخالف خلیفۀ عباسی بود، به تهمتی او را 
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17/6

کــه از دور زیبا  یختنــد و روغــن می زدنــد  گیســو می آو گلولــه پشــم بــه 
بنماید.3

50/6

کــرد و به  نعمــان بــن بشــیر از ســهمیه یمنی هــا نفــری یک دینــار کرم 

اعشی همدان بیست هزار دینار صله داد.

62/6

اعشــی همــدان جــزء لشــکر عبدالرحمــن بــن اشــعث بود )کــه علیه 

کردند( اســیر شد، او را نزد حجاج آوردند. پرسید: تو آن  حجاج قیام 

گفته ای: که  نیستی 

ان ثقیفًا من هم الکذابان
کذاب ثان4 کذابها الماضی و 

اعشــی بدون لرزش پاسخ داد: این نتجیه پیمان شکنی عراقیان بود 

کرد. که خداوند تو را بر ما مسلط 

که او را ببخش! حجاج دستور داد گردنش را  کردند  حضار خواهش 

یست. )خندیدند( گفت: شما همه در میدان  بزنند. اعشی بر خود ر

یدید! جنگ بر زین ر

88/6

گفت:  یــه معروف( بــرای رفیقش غالمــی هدیه فرســتاد و  حّمــاد )راو

کنی! کظم غیظ  می خواهم تمرین 

88/6

شــعری نزد ذوالرمه خواندند. حّماد گفت: این از آن او نیســت. شعر 

که شعر تو نیست.  کجا دانست  گفتند: از  جاهلیت است. به شاعر 

گفت: شعرشناس است.

89/6

حماد نزد هالل بن ابی برده اشــعری، شــعری برد و گفت: حطیئه در 

گفت: می دانم  مدح جّدت ابوموســی اشــعری ســروده اســت. هالل 

این شعر از حطیئه نیست و از توست، اما بگذار مشهور شود.

ید: 3.  آن تکه را وصله می نامیدند. حافظ می گو
کنید. کنید / شبی خوش است بدین وصله اش دراز  گره از زلف یار باز  معاشران 

کــذاب یکی امیه بن ابی الصلت شــاعر اســت که ادعــای پیغمبری کرد و  4. مقصــودش از دو 
که هر دو از ثقیف بودند. دیگری حجاج 

خودت می دانی چرا؟!

277/4

کنیزان سازنده و نوازنده خوب داشت. عبداهلل بن جعفر 

288/4
عبداهلل بن جعفر دخترش را به حجاج داد.2

300/4

در جاهلیــت، بنی هاشــم و انصــار )اوس و خــزرج( بــا هــم حلیــف 

)هم پیمان( بودند و بنی امیه و ثقیف با هم.

307/4

مــن  ردای  پرســید:  و  آمــد  هــوش  بــه  فســاد(  )خانــۀ  در  شــخصی 

گفتند: نصفش در شکمت، نصفش در قدح! کجاست؟ 

174/5

که بســیار خــوش آب و هوا و  »جنــان شــماری« محلــی نزدیک حیره 

اسمش فارسی است.

176/5

کوفه )این هم ترکیب فارسی است(. »ازل بشین« محلی نزدیک 

268/5

گر اســحاق بــن ابراهیــم موصلی موســیقی دان  گفته اســت: ا مأمــون 

که  فاضــل معــروف به غنــا نبــود، قاضی اش می کــردم. چــون از اینها 

هستند، متدّین تر و منصف تر است.

353/5

اســحاق موصلی و ابراهیم موصلی با هم خیلی رفیق بودند، ولی در 

حضور معتصم با هم درگیر می شدند.

409-405/5

گهان دســتگیر و با  که نا جعفــر بن یحیی برمکی )وزیر مقتدر هارون 

کار توانا بود، حتی دختر  کثــر افراد خاندانش اعدام شــدند( بر همــه  ا

هارون الرشید را شوهر داد.

یســندۀ کتاب از خاندان بن امیه،  2. این گونه اطالعات از آن جهت جالب اســت که بدانیم نو
کتاب مقاتل الطالبیین را نوشته است. ولی مشخصًا متشیع بوده و همو 
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143/7

کرده،  گــم  که شــخصی شــتر  ابودهبــل شــعری دارد بــه این مضمون 

ناراحــت اســت، مــن که فقط یک شــب راه با معشــوق فاصله دارم، 

چرا ناراحت نباشم.

61/7

هفت جنه )= هفتگانه(

214/7

یش درمی آورد. که تازه ر یش، یعنی پسری  یش جمع نوگ5 ر نکار

215/7

معتصم از فتح بن خاقان هفت ســاله پرســید: خانه ما خوب اســت 

گفت: خانه ما، وقتی تو آنجا باشی! معتصم او را به  یا خانه پدرت؟ 

فرزندی پذیرفت )و به مقامات عالی رسید(.

226-225/7

ک بــه هشتادســالگی رســیده بود، شــعری ســرود  حســین بــن ضحــا

که ســّن بــاال چیزی از مــن باقی نگذاشــته، چنان که  بدیــن مضمون 

گــردد، به عهد پیــری پذیرفت، اما در  متــوکل از او خواســت ندیمش 

همــان حــال به میخانه هــم می رفت. )یعنی میخوارگــی را به ندیمی 

متوکل ترجیح می داد(.

295/7

متّیم عاشــق در حضور معتصم تصنیفــی خواند. ابراهیم بن مهدی 

که موسیقیدان هم بود( گفت: تکرار کن، متیم تکرار  )عموی خلیفه 

گفــت: می خواهی یــاد بگیری؟ تــا اینکه ابراهیم بــن مهدی از  کــرد و 

گرفت. گوش داد تا یاد  پشت دیوار صدای او را شنید، ایستاد و 

307/7

وقتــی بــذل مطربــه و متیــم عاشــق و ابراهیــم بن مهدی در یک شــب 

که  گفت: مگر در بهشت عروسی است  کنیزی از آن معتصم  مردند، 

این سه با هم مردند؟ چند روز بعد اثاث خانه آن عروس آتش گرفت، 

گرفته، بردند! یت  گفت: این اثاثه را هم برای آن خانه عار معتصم 

209/8

یند. 5. هم اکنون به لهجه همدان، »نو« را »نوگ« می گو

90/6

که شــاعری و مفّضل  خلیفــه حمــاد را بیســت هزار درهم جایــزه داد 

ی راستگویی هستی. که راو )ضبی( را پنجاه هزار داد 

154/6

که »فما ربحت تجارتهم  کســی به مطربی گفت: تو از کسانی هستی 

که »یستعمون القول  کسانی هستم  گفت: نه از  کانوا مهتدین«.  و ما 

و یتبعون أحسنه«.

172/6

گفت: حلقت زانیه است. مالک )بن انس( به خواننده ای 

258/6

کــه احرص شــاعر مدعــی بود بــا او معاشــقه و مغازله  ام جعفــر )زنــی 

گفــت: مــن این  گرفــت. احــرص  کــرده( در مجلســی یقــه احــرص را 

گنــد اشــعار احــرص درآمــد و  زن را اصــاًل نمی شناســم. )بدین گونــه 

درغگویی اش ثابت شد(.

284/6

به مغّنی کهنه کاری گفتند: آخر عمری به غنای مخنثان رسیده ای؟ 

گفت: یک عمر موسیقی سنگین زدیم، فقط نان خالی خوردیم، اما 

اینها مرا به ثروت رساند.

307/6

ایــن جامــع )مطرب( وقتــی اوقاتش تلخ بود عالــی می خواند. هارون 

گفت: وسط مجلس خبر مرگ مادر ابن جامع را بیاور! به وزیرش 

304/6

گفــت: این را  از ابــن جامــع پرســیدند: فرق حدی و هَزج چیســت؟ 

حرام می نامند و آن را حالل.

311/6

کــه در راه می رفت، آهنگی را یاد گرفت و ســه  ابــن جامــع از کنیزکی 

درهم به او داد.

70/7

گفتند: »قتلوه قتلة قوم لوط! در مورد ولید خلیفه 
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281/9

کشــته شــدن  مصعب بن زبیر به دســتور برادر بزرگش عبداهلل پس از 

کنند. دختر سمرة بن  که از او ابراز بیزاری  مختار از زنان او خواست 

کرد، اما دختر نعمان بن بشــیر از مختار بد نگفت  کار را  جنــدب آن 

کشته شد! و 

211/10

گوید: دروغگوتریــن آدم بود؛  متــوکل در مــورد علی بــن جهم )شــاعر( 

زیرا می گفت ســی ســال در خراســان و ســی ســال در مرز و سی سال 

کثر  در ایالــت جبــل ... بوده اســت، اما جمع اینها با ســّن او که حدا

پنجاه سال بود، نمی ساخت.

207/10

گفت: ابراهیم بدیمن ترین اسم هاست،  ابراهیم بن مهدی به هارون 

کودکی  حضرت ابراهیم را به آتش انداختند، ابراهیم پسر پیغمبر در 

مــرد، ابراهیــم امام )بزرگ عباســیان( را در حّران کشــتند، ابراهیم بن 

ولید )اموی( خلع شد. ابراهیم بن عبداهلل حسن )مثنی( کشته شد. 

کردنــد ... در این حال  ابراهیــم بــن حســن را زندان بر ســرش خــراب 

حــی از آن ســوی دجلــه داد زد: ابراهیــم مادر ... طنــاب را بکش، 
ّ

مال

گفت: دیگر دلیل از این واضح تر چه می خواهی؟! ابراهیم به هارون 

90/10

در مورد طماس برادرزاده ابراهیم گفتند که دائم با طبیب یا منجم حرف 

می زند. ابراهیم به او گفت: تو نه ستاره ای در آسمان داری و نه طبیعِت 

آدمیزاد، دست از این مشورت ها بردار. یک روز هم تمام لوچ ها را جمع 

کرد و به طماس گفت: این همه لوچ هست، این قدر قیافه نگیر!

303/11

کش! )معادل »کیش« در شطرنج( کش 

338/11

علوّیــه )مطربــه( چــپ دســت بــود و ترتیــب ســیم های زیروبــم او بــا 

عودهای معمولی فرق داشت.

300/11

محمد بن عبداهلل بن الحسن گفت: به خدا بنی عباس خداناترس تر 

از طرف محمد بن حنفیه بوده و او را مهدی می انگاشته است.

در یــک ســال همــه مطربــان و مطربه ها به حــج رفتند و برگشــتنی در 

کردند. مدینه مجالس غنای مفصلی برپا داشتند و هنرنمایی ها 

227/8

جمیله )مطربه( موهای مصنوعی اضافی بر سرش می گذاشت.

173/9

یــه بــه عبــداهلل بــن زبیر گله حســن بن علــی را می کرد کــه یک بار  معاو

گــر بخواهد با  بیشــتر در مدینــه او را ندیــدم. عبــداهلل گفــت: بــه خــدا ا

صدهزار شمشــیر با تو وارد جنگ می شــود! معاویه گفت: می خواهی 

مرا علیه او تحریک کنی؟ اما بدان که من صله رحم را رعایت می کنم 

گر او نیاید من به ســوی او می روم. ابن زبیر گفت: من و حســن طبق  و ا

»حلف الفضول«6 با همیم. معاویه تو را چه به حلف الفضول؟

133/9

اجّنــه ســه روز پیــش از کشــته شــدن عمــر بــن خطــاب برایــش شــعر 

ســرودند. ]قبــاًل بــرای قتــل ســعد بــن عبــاده رقیــب عمر در شــام هم 

ساخته بودند![.

170/9

ب )سردار معروف( آمد و گفت: ایها االمیر نذر کرده 
ّ
زنی ازدی نزد مهل

کنیز ُســغدی  گر ســالم برگردی، یک روز روزه بگیرم و تو یک  که ا بودم 

و ســیصد درهم به من بدهی! مهلب خندید و گفت: ما نذرت را ادا 

کارها مکن. کار را نمی کند، دیگر از این  کس این  می کنیم، اما هر 

250/9 و 272 و 276 و 275 و 300

چند تن از خلفا غذا ساختند از جمله عمر بن عبدالعزیز )در دوران 

اقامتش در حجار(، ولید و منتصر و واثق.

ســراقه تالقی از ظرفای عراق بود، اســیر لشــکر مختار شــد و کســی او 

را نزد مختار آورد )که جایزه بگیرد( ســراقه گفت: این مرا اســیر نکرد، 

که در لشــکر تــو دیده  ی یابــوی ابلق  بلکــه غــالم ســیاه سبزپوشــی رو

گرفت و تحویل این مرد داد. نمی شود، مرا 

کنید! ئکه را دیده است، رهایش  گفت: مرد مال مختار 

کــه آن یابــوی ابلق و غالم  ســراقه از میــان به در رفت و شــعری ســرود 

ســبزپوش دروغ بــود و هــر دو واقــف بــه حقیقتیــم، مــن آییــن شــما را 
که تا روز مرگ با تو بجنگم.7 منکرم و عهد می بندم 

6. پیمانی بود میان بعضی از بزرگان قریش در جاهلیت برای یاری ستمدیدگان.
7. مختار از این دروغ ها برای پیشرفت کارش می ساخته، از هم مهم تر اینکه مدعی نمایندگی 
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می نامیــد و باد خالف جهت صبا را دبور می خواند. بعدش ســمت 

راست جنوب و سمت چپ شمال بود و باد شمال را هم می ستود.

29/12

گمنام اند(. که خودش و پدرش  کسی  هیان بن بیان )یعنی 

300/13

یاد به عنوان حج راهی بصره شــدند و  مطیــع بــن ایاس و یحیــی بن ز

گردیدند تا حجاج برگشــتند. پس ســر  آنجــا در میخانــه ای معتکف 

خود را تراشیده با قافله حاجیان باز آمدند.

261/13

کسی ده برادر، ده پسر، ده برادرزاده )و ده خواهرزاده( داشت و  وقتی 

کامل می نامید. جمعًا چهل نفر می شدند، عرب چنین شخصی را 

206/13

کــه یــک  یــف فرزنــدان عامــر بــن یشــکر چنــان نیرومنــد بودنــد  غطار

دیــه می دادنــد و دو دیــه می گرفتنــد و هــر گاه می خواســتند در قبیله 

کام می گرفتند و  که آنجا بــود  بنــی دوس وارد خیمــه ای شــده، از زنی 

می رفتند و شوهر زن نمی توانست دم برآورد.

146/13

منصور نمری توصیف می کند اسیران رومی را که چگونه زنان خود را 

تســلیم می کنند. هارون جایزه ای کرامند بدو داد ]که باعث تشــویق 

جنگجویان در مرزها شود[.

63/13

شاعر در مستی دستور داد شترش را بکشند و بخورند. وقتی به خود 

کردند و شتری به او دادند. گرفت. حاضران رحم  گریه اش  آمد، 

370/14

که مردم قدر پســرش  کرده بود  منصور، پســر برادرش را با زنادقه رفیق 

که ضد زنادقه بود ـ بدانند. مهدی را ـ 

333/14

یه( به حماقت مشــهور بود.  عبدالرحمــن بــن ام الحکم )خواهر معاو

کردند. برش داشــت. آخر  کرد، شــکایت  کمش  یــه چند جا حا معاو

گفت: فرزندم خیلی ســعی کردم خرجت کنم نشــد و َپَست آوردند و 

از بنی امیه اند و حجت بر ایشان تمام تر و واضح تر. آنها بزرگواری هایی 

که منصور ندارد. داشتند 

300/11

عایشــه بنت طلحه )زن زیبا و اشــرافی عرب( وقتی بیوه شد، سالی 

یســت و بــه طایف برای سرکشــی به  در مکــه و ســالی در مدینــه می ز

کــش می رفــت. آنجــا کاخ و گردشــگاه بزرگی داشــت و مســابقه  امال

تیرانــدازی راه می انداخــت ]اینهــا همــه از پول هــای غارتــی غنائــم 

درست شده بود.[

187/11 و 189

ابوهریــره8 خطــاب بــه عایشــه بنــت طلحه گفته اســت: نیکوتــر از تو 

که بر منبر پیغمبر باال رفت! و بار دیگر به  یه آن روز  ندیده ام، جز معاو

گفت: خانواده ات به تو خوب خورانده اند. عایشه 

عایشه بنت طلحه اغلب لباس بدن نما می پوشید، اما نزد شوهرش 

چادر بر دوش می انداخت!

331/12

کــه همیشــه آن را می پوشــید. منذر  ابواالســود دئلی لباســی داشــت 

بن جارود پرســید: تو از این لباس خســته نشــدی؟ ابواالســود گفت: 

که چاره ای از آن نیست. خیلی چیزهایی مالل آور هست 

کرد. که او لباس دیگری ندارد، جامه ای بدو هدیه  منذر فهمید 

157/12

گزارش  کنیز به اربابش  کنیز زیبای ابن ابی عقیق شــد.  جوانی مزاحم 

گفت: با او برای فالن روز در منزل وعده بگذار! جوان ســر  کرد. ارباب 

وعده آمد و کتک مفصلی خورد. ولی باز از رو نمی رفت. ارباب گفت: 

شب با او وعده بگذار. جوان آمد و کنیز او را مجبور کرد تا صبح گندم 

دستاس کند. صبح به حال مردن از آن خانه رفت و دیگر باز نیامد.

19/9

گفــت: مرا می شناســی؟ من  ُکَثیــر قائــل بــه تناســخ بود، بــه عمه اش 

یونس بن متی هستم!

13/12

که تابســتان ها خنک  عــرب دِر خیمــه اش را رو بــه آفتاب باز می کرد 

و زمســتان ها گرم باشــد و بادی را که از شــرق می آمد صبا )یا: قبول( 

کفر ابلیس مشهورتر است. م. 8. دروغ سازی های ابوهریره از 
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گــردن بزند، همه زدنــد،9 اال فرزدق  گفــت: هر کس یکی را  حاضــران 

کرد. که اسیر خود را آزاد 

274/15

که برایــش تصنیف ســاخته بودند، وقتی پا به ســن  بچــه خوشــگلی 

کارشان را اینجا و آنجا  گذاشت، خرکچی مطربه ها شده بود )و ابزار 

می برد.(

278/15

آدم بــن عبدالعزیــز نخســت هرزه گوی بود، بعدًا پارســا شــد. در زمان 

که بــه زندقه اقرار  یانــه زدند  گرفتندش و ســیصد تاز مهــدی عباســی 

کنــد. می گفــت: مــن موحــدم، آخــر مهــدی او را بخشــید و بــه خــود 

نزدیکش نمود.

264/15

علی بن ادیم تاجر عاشــق کنیزکی شــد و نتوانســت او را بخرد، حتی 

از ام جعفــر )زن هــارون( کمــک طلبیــد. او را نومیــد کردند، از غصه 

که از امــوال غارتی  مــرد. )معلــوم می شــود آن ســفره عیش و عشــرت 

گشــاده  بیت المال خرج می شــد، حتی برای بعضی تاجران آماده و 

نبود.(

234/15

زنان مسلمان همراه شوهرانشان برای جمع کردن غنایم می رفتند.

125/15 و 131

حبابه کنیز زیبا میان خلیفه اموی و برادرش وساطت می کرد و حتی 

انتصاب های خلیفه را به هم می زد. )اختیار مسلمین در زمان یزید 

کنیزک بود.( بن عبدالملک دست این 

109/15

عبدالرحمــن بن حســان بــرای خواهر یزید تغّزل ســروده بــود، یزید با 

یه گفت: شــعر را بخوان ببینم.  عصبانیت گفت: می کشــمش! معاو

گفت: »خب!« خواند:  یه  که: »شب ها ناراحتم«. معاو شعر را خواند 

»برای همین به شام آمده ام«.

گمان ها می برند«.  گفت: »آمده باشــد«. خواند: »در حق من  یه  معاو

گفــت: از زیبایی خواهر شــما تعریف  گفــت: »ببرنــد«. یزید  یــه  معاو

یزی شــان  9. بدیــن گونــه خلفا می خواســتند، حتی اعرابی که بــه جنگ نرفته اند، خوی خون ر
فراموش نشود.

روز به روز بی رونق تر شدی!

233/14

یه  یه به او گفت: یکی از دخترانت را به پسر من بده. معاو خواهر معاو

کفو  گفت: چطور من  ُکفو ]هم شأن و برابر[ نیستند. خواهرش  گفت: 

یــه گفــت: آن وقت ابوســفیان دلــش مویز طایف  پــدرش بــودم؟ معاو

یم! یاد مویز دار می خواست، حاال ما ز

195/14

خیار َشنَبر

24/14

شــاعر عرب در مدح می گوید: نمی گذارند دشــمن مالش را از ایشان 

پس بگیرد، اما خون بهای کشــتگان را از دشــمن می گیرند و دختران 

هر تاجداری را روز جنگ بدون مهریه تصرف می نمایند!

55/14

دیک الجن شــاعر با جمعی به میخوارگی نشســته بود، تاب نیاورد و 

بیــرون آمــد و چنین ســرود: »از میان آن جمع بیرون آمــدم، در حالی 

کــه ناتــوان و زخمی بودم، از این دیوار به آن دیــوار می خوردم، خیلی 

بد راه می رفتم، با گام های شکســته، به زحمت و آســیب رســیده، با 

که ناخنم شکست«. یده، چنان به زمین افتادم  جامه در

29/14

محمد بن یســیر شــاعر رفیقی داشت که در رفت وآمدها همراه او بود 

و از اینکه در چاله و چاه بیفتد یا آسیب های راه برایش پیش بیاید، 

محافظــت می نمــود. آن رفیــق درگذشــت. از آن پــس وقتــی محمــد 

بــن یســیر، به ویــژه در حال مســتی به خانه برمی گشــت، دچــار رنج و 

زحمت فراوان می شد. لذا مرثیه ای برای آن دوست سرود.

کردند بــه بزمی برود، شــرایطی برشــمرد،  از محمــد بــن یســیر دعــوت 

کــه  کــه رســید دیــد وضــع آن طــور نیســت  پذیرفتنــد و رفــت. آنجــا 

گفتند تا خود را هجو نکنی دست  برخاستند. به ستون بستندش و 

و پایــت را باز نمی کنیم و خودشــان نشســتند به خوردن و نوشــیدن. 

ناچار درخواست ایشان را انجام داد.

340/15

بــه  آوردنــد  را  رومــی  اســیران  بــن عبدالملــک  در حضــور ســلیمان 
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که بر بــوی بخور غلبه  کرد  ابــن ابیــض در حضور عبدالملک بــاد رها 

نمود! و هر سه را به گردن کنیز حاضر گذاشت. عبدالملک کنیز را به 

کنیز را از ابن بیض  او بخشــید و خادم عبدالملک با دویســت دینار 

بازخرید و صد دینار هم داد که حقیقت را بفهمد. وقتی عبدالملک 
یست دینار به ابن ابیض داد!10 قضیه را شنید، خودش هم دو

125/16

ُســدیف به طرفداری بنی هاشــم و ســباب بــه طرفــداری بنی امیه در 

گرفت  کردند و غوغا باال  گفتند و هجو  مراسم حج یکدیگر را دشنام 

و عامه نیز به آنها پیوستند و دو گروه سدیفیه و سبابیه پدید آمد. بعد 

گروه گندم فروشــان و  ی کارآمــدن بنی عبــاس این اختالف به دو  از رو

گردید. حریربافان منتقل 

117/16

زنان بنی غفار در مکه شــبانه با شــاعران به شــعرخوانی و قصه گویی 

نشســتند و تــا صبــح مجلسشــان ادامه داشــت. صبح یکــی گفت: 

شــما ُمحرم بوده اید، آیا احرام تان باطل نشــده اســت؟ زنی گفت: نه 

کالم زور ]حرف دروغ و بیهوده[ نیست. گفتن،  به خدا! شعر 

181/17

کســی مهمان زنی شــد که چهار پسر داشــت. مهمان شب قصد زن 

نمود. زن مچ او را گرفت و پسر اول را صدا کرد و دومی و سومی را! هر 

ســه گفتند: بکشــیمش، چهارمی گفت: نام مادرتان را به زنا مشــهور 

کنید برود! نکنید و مهمان تان را نکشید، ولش 

176/17

فند غالم عایشــه را فرســتادند آتش بیارود، به کاروان مصر برخورد که 

یدن آتش در  راهی بود. او نیز هماره شــد، پس از بازگشــت به حال دو

گفت: چه قدر عجله می کنی! دست وارد شد، صاحبش 

54/17

َفرُخند

31/17

گفتند: مرثیه نمی گویــی؟ گفت: طاقتش را  بــرادر کمیت مرده بــود، 

ندارم، مصیبت و مرثیه یکی است.

پاش های مبتذل و مهوع خلفای اموی از بیت المال. یخت و 10. این هم نمونۀ دیگری از ر

یــه گفت: درســت گفته. یزید خواند: »دســت به کمرش  کــرده، معاو

یه  ی مرمر صــاف راه می پیمودیــم«. معاو کــردم و در قبــة الخضــراء رو

گفت: اینطور نبوده، وانگهی این مســتوجب قتل نیســت، بلکه بدو 

صله می دهیم و عفوش می کنیم!

107/15 و 111

یــه، عبدالرحمــن بن حّســان را گول زد که تو بــرای رمله دخترم،  معاو

گفتــه ای، حــال آنکه خواهــرش هنــد از او زیباتر اســت. وقتی  تغــّزل 

که  تغــّزل دوم پخــش شــد )مــردم فهمیدند شــاعر بیهــوده گفتــه، چرا

که تغزل برای  یه دختری به نام هند نداشــت( و احتمال دادند  معاو

یه سروده! رمله را هم شاعر به دستور معاو

78/15

از زنــی پرســیدند: حــال شــوهرت چطــوره؟ گفت: نه زنده اســت که 

که باید به ماتمش نشست! بتوان بدو امید جست و نه مرده 

70/15

کــه با شــوهر شــرایطی می کردنــد و در  از زنــان اشــراف کســانی بودنــد 

صورت نقض آن شــرایط می توانســتند، مرد را ترک کنند )حق طالق 

داشتند(.

388/16

ابوتمــام و دعبل رقابت داشــتند، روزی شــعری از ابوتمــام نزد دعبل 

خواندنــد، تحســین نمــود، گفتند از آن ابوتمام اســت، گفت: شــاید 

دزدیده!

342/16

که به واســطه  کنیزان زیبای رشــید، ذات الخال نام داشــت  یکی از 

آن خــال خیلــی دوســتش می داشــت. روزی بــا او قــرار گذاشــت که 

کنیــزک زیبای دیگری برخــورد و به اطاق او  نــزدش برود، در مســیر به 

کرد! رفت. خبر به ذات الخال رسید، خال خود را قیچی 

314/16

ممطر )مماطر( ]شاید به معنی بارانی[

234/16

کردیم به اینکه نــه او به من  گوید: با حمــاد زبرقان صلــح  ابــن بیــض 

گوید نماز نخوان و نه من به او بگویم نماز بخوان!
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32/17

ید[ بر من وارد شد و من یکتاپیرهن بودم،  ینب نقل است که پیغمبر ]پس از طالق ز از مذکور موالی )=غالم( ز

با دست خود را پوشاندم، فرمود: خدا تو را به ازدواج من درآورده است.

368/18

معتصــم بــر مخــارق آوازخوان خشــم گرفــت و او را در زمره مؤذنان قــرار داد. مؤذن به صدای خــودش اذان دل 

کار مطربی برگشت(. کرد )و به  معتصم را با خود خوش 

345/18

مخارق وقتی می نواخت صف نگهبانان به هم می خورد و بر طناب حایل، هجوم و فشار می آوردند.

105/18

هرمز روز

101/18

جاحــظ گویــد: والبــة بن حباب و مطیع بن ایاس و منقذ بن عبدالرحمن و حفص بن ابی ورده و ابن المقفع و 

یونس بن ابی فروة و حماد عجرد و علی بن الحالل و یزید بن فیض و جمیل بن محفوظ و بشار و ابان الحقی 

با هم ندیم بودند و حتی هجو یکدیگر را می گفتند، اما همگی تدین شان مورد تردید بود و متهم بودند.

44/18

کنــد و زیر بــار نمی رفت. آخــر هارون دلــش بر او  کــه بعــد از ایشــان غنا  دنانیــر کنیــز برامکــه را کتــک می زدنــد 

کرد. سوخته، رهایش 

5/18

شــخصی بــر شــاعری وارد شــد، دیــد بــرای زنده هــا مرثیــه می ســراید، پرســید: اینهــا چیســت؟ گفــت: معلوم 

نمی شود، یک وقت می بینی فوری از آدم شعر می خواهند!

160/19

کــرد، فرمــود: با قاتــل شــوهرم ازدواج  پــس از مصعــب، عبدالملــک مــروان حضــرت ســکینه را خواســتگاری 

نمی کنم.

52/19

ابوتمام سوگند خورده تا اشعار ابونواس و مسلم بن خیف را از بر نکرده به نماز جماعت حاضر نشود.

124/19

عبدالملک پیکی نزد مصعب فرستاد که خالفت را به شوری بگذارند. مصعب نپذیرفت )معلوم نیست که 

که  کاری  عبدالملک در پیشنهاد خود صادق بوده یا می خواسته بین طرفداران ابن زبیر تفرقه بیفکند، همان 

کرد(. یه با لشکر علی)علیه السالم(  معاو



 گغ اات تی تیا  ت

87 170 سال بیست و نهــم،مشـارۀدوم،خـــردادوتیــــــر1397

146/20

کسی برای او غمگین نشد و دیگری  وقتی معتصم مرد و واثق جایش نشست، دعبل سرود: »خلیفه ای مرد و 

کسی برای او شادی نکرد«. جایش نشست و 

233/20

گفت: علم ابن مقفع از عقلش بیشتر است. خلیل فراهیدی 

گفت: عقل خلیل از علمش بیشتر است. ابن مقفع 

78/20

یاد در مثالب عرب نوشته بسوزانند. که ز کتابی را  عبدالملک مروان دستور دارد 

378/21

کــم بســیار ســتمگر( گرفتنــد. شــبانه از خاتمش زهــر مکید و  کســی را در زمــان خالــد بــن عبــداهلل قســری )حا

کــرد. فــرزدق بــه پســرش گفت: مبــادا پدر تو هــم مجبور شــود خاتمــش را بمکد )این قصه شــدت  خودکشــی 

اختناق عصر اموی را نشان می دهد(.

72/21

عریب دختر جعفر برمکی است از یک کنیز که آخر به مطربی آفتاد. زنی خودسر بود، از هر کس دلزده می شد، 

می گریخت و می گفت: من زنی آزادم، نه کنیز. بعضی کنیزان متوکل بر شــعر عاشــقانه ای که او برای معشــوق 

گفت: ای بدکاره ها او از شما بهتر است! گرفتند. متوکل  می خواند و می نواخت خرده 

14/21

که نــزد دیگران  که از رســول خــدا چیزی نزد من هســت  گمــان می برید  علــی بــر منبــر رفــت و فرمــود: ای مردم 

که بر آن نگاشته بود: »المسلمون تتکافئ دماءهم و هم  نیست. به خدا همین است و صحیفه ای بیرون آورد 

ید علی من سواهم، من حدث محدثًا فعلیه لعنة اهلل«.

کس بدعتی  یعنی: »مســلمانان خون شــان بر یکدگر حرام اســت و با یکدیگر همدســتند بر ضد غیر آنها و هر 

بیاورد، لعنت خدا بر او باد«.

یان خود توســت. حضرت فرمود: تو چه می دانــی چه به نفع من  اشــعث بــن قیــس11 گفت: این ســخن که به ز

کــرد و آنچه تو را نجــات داد، نه  اســت و چــه بــر ضــرر من! تو همانی که اســالم تو را اســیر کرد و اســالم تو را آزاد 

گوسفندچران شده بودی! َحَسب تو بود و نه مالت، بلکه غالم یک 

372/21

تألف         تیلف

373/21

ســلیمان بــن عبدالملــک به فرزدق گفــت: به زنا اعتراف کرده ای، حّدت می زنم. پاســخ داد: نشــنیده ای که 

11. اشعث از همدستان در توطئه به شهادت رساندن علی) علیه السالم( شد.
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172/22

از معانی »ناموس« یکی هم خانه راهب است.

222/23

کسی شکایت می کرد همسایه خانه بلندی ساخته است که جلوی 

گفتند تو هم بلندتر بساز جلوی هوای او را بگیر! هوای مرا می گیرد. 

191/23

بکــر بــن خارجــة وراق شــبی در جایی مهمان بود. شــب از تشــنگی 

کرد و  بیــدار شــد، جــرأت نمی کرد بــرود آب بخــورد. رفیقش را بیــدار 

گرگــی نمی توانم بیرون بروم، می ترســم مرا به  گفــت: از بیم این ســگ 

گفت: تو به خر شبیه تری تا آهو! جای آهو بگیرد و بخورد. رفیقش 

41/24

بــر شــکم  بــزرگ  قــدح  امــان می دادنــد،  را  آبســتن  زنــان  در جنگــی 
که اسیر نشوند.12 می بستند 

22/23

از ابوشــراعه ســائلی چیزی خواست، کفشش را به او داد و پابرهنه به 

که انگشت پایش خونین شد. خانه بازگشت، به طوری 

94/24

گفته اند در جنگ ذی قار ]که اولین بار قبیله ای از اعراب بر دسته ای 

از لشــکریان ایــران پیــروز شــد[ دو دختــر لخــت شــده، برای تشــویق 

جنگجویــان چنین می خواندند: ان تقتلوا انعانق ... )گفته می شــود 

کنیزانش در جنگ احد همین ســرود مســتهجن را  هند جگرخوار و 

می خواندند.(

رۀ اســالمی هم عرب ها از اســیرگرفتن و تصرف زنان مســلمان دیگر  12. ظاهرًا در جنگ های دو
که علی)علیه السالم( در جنگ جمل شدیدًا نهی فرمود. کاری  مضایقه نداشتند، 

»یقولون ما التفعلون«.

365/21

کنــدن دنــدان برایــم ســخت تر  گفتــن از  گاه شــعر  فــرزدق می گفــت: 

است.

361/21

گذاشــته بود، آمیخت  که با فرزدق وعده  نوار زن فرزدق به جای زنی 

و پس از فراق خود را شناساند. فرزدق گفت: یا سبحان اهلل! حرامت 

ک اســت و حاللت ناخوشــایند )فرزدق آن زن را تهدید  چقدر لذتنا

گرفتــه بود و آن زن به همســر فرزدق  بــه هجــو نموده بــود و ازش وعده 

کرد(. شکوی 

365/21

فرزدق شــهوتش شــدید بــود. روزی بــه رفیقش گفت: برو فاحشــه ای 

بیاور، رفت و قابله آورد!

323/21

که پسرجان آیا )سی چهل سال پیش(  کرد  حطیئه با فرزدق شوخی 

گفت: نه، اما پدرم آمده است! مادرت به نجد آمده، 

334/21

که پدر پیری دارد، به جهاد نفرستند. کسی را  عمر دستور داد 

132/21

تأبــط شــرًا )از صعالیــک( می گفــت: صــدای تپــش قلــب دشــمن را 

می شنوم!

84/21

که:  شــخصی در ســفر حج بیتی بــرای عریب خواند بدیــن مضمون 

ای غــّزه آیــا میــل داری بــا پیــری همیشــه جــوان بپیونــدی و جوانانی 

هســتند که جوانمرد نیســتد؟ عریب پرســید: بقیه اش؟ گفت: یتیم 

است و یک دانه. )یعنی بقیه ندارد.(

144/22

مهوش


