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  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 
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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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  املتن: بحرف 16مة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظو /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30يق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحق

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول 
ً

و الرفض، فضال
َ
أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للت
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 قييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية و 
َ
اإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)د عن وال تزي ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تح
َ
ديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ال
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 تي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

ن   -7
َ
ن يدرك أ

َ
َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ْ
الُحك

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 به . ذلك في ِإعداد بحثه والعناية

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 ي اخللفاء يف العصر العباسيغنِّبو حشيشة الطنبوري ُمَأ

 م(902هـ/ 290)ت  

 رائد حممد حامد حسن الطائي 

22/5/2021 تأريخ القبول:       4/5/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ذ حظيت ؛ إ  صحاب المواهبغداد في العصر العباسي العلماء وَألقد احتضنت ب
الخلفاء وأكابر رجاالت الدولة، وكان أبو حشيشة الطنبوري يل من جز بالتشجيع والعطاء ال

ه عرف بصنعته وحذقه ن  في مسامرة الخلفاء وخواصهم؛ لَ  من  المواهب التي كان لها دور
 في الغناء في العصر العباسي.

ل على اسمه وكنيته و  م البحث إ لى مقدمة وَأربعة محاور، اشتمل المحور الَ س  وق  
عته فيما تضمن المحور الثاني اتصاله بالخلفاء وأكابر رجاالت الدولة وغنائه ولقبه وصن

من المغنيين، فضاًل عن ن عاصره م  ن على مدحه ملثالث فقد فتضم  ا المحور الهم، أم  
تضمن ل صنعته، وكان المحور الرابع واَلخير ن أجاد في مجامم   همبعضإشادته ب

 لمؤلفاته وسبب وفاته.
  .  ليها البحثمة ملخص لهم النتائج التي توصل إ  توكانت الخا
 . خليفة،  مغني،  طنبوري،  بو حشيشةأ  :  تاحيةفالكلمات الم

 المقدمة:
 وصارتنسانية منذ العصور القديمة لحان سمة بشرية رافقت ال  الميل لإل يقاع والَ  ن  إ  

الموسيقية  من ضمن الموروث الحضاري، فكان العصر العباسي حقبة مجد للفنون
وتشجيعًا كبيرًا من  بالموسيقى والغناء التي القت عناية مهعنايت فقد برزتوازدهارها، 

 الحكام أنفسهم.
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فات اليونانية خذوا الموسيقى عن الفرس ومن المؤل  العرب َأ ن  إلى أَ  ()شار الفارابيفأَ 
ا ما تستقيم دخلوا عليهَأواخر القرن الثاني الهجري/ الثامن الميالدي، ثم التي نقلوها في أَ 
لحان باللغة العربية وظهر منهم نوابغ موهوبون كانوا على جانب كبير من به صناعة الَ 

 لحان وأدائها.عور والحذق والمهارة في صناعة الَ قوة الش
اهتمام الخلفاء  إ لىحد أسباب ذلك التطور واالنتشار في حين يرجح بعض الباحثين أَ 

مغنيين والمغنيات وعنايتهم بهم، وبذلك حفلت مجالس طربهم ولهوهم وكبار رجال الدولة بال
 .()موال الوافرة والعطايا الجزيلةنيين والمغنيات وَأغدقوا عليهم الَ بالمغ

وكان من نتيجة ذلك االهتمام والتشجيع بروز العديد من المغنيين والمغنيات 
سالم أَ والعازفات، وكان لالنفتاح على اَلقوام الداوالعازفين  ثره الواضح في خلة في ال 

االستفادة من تراثهم في مجال الغناء والموسيقى وذلك بإدخالهم بعض آالتهم الموسيقية 
والتي أغنت النهضة الموسيقية في ذلك الوقت، وكان من نتيجة االختالط بهم سمعوا 

رف الذي كان تلحينهم لألصوات فلحنوا عليها أشعارهم، وازداد تولعهم بالغناء نتيجة الت
 .()سائد في ذلك الوقت

واكتمل االهتمام بالمغنيين عن طريق تنظيم طبقاتهم ومراتبهم حسب مهاراتهم الفنية 
ذا أ()وبحسب طبقاتهم ومراتبهم فتخرج جوائزهم وصالتهم جاد أحد المغنيين ، وا 

 .()المرتبة التي تعلو مرتبته إ لىداء أمر الخليفة بترقيته والموسيقيين الَ 
                                                 

م(، الموسيقى الكبير، تحقيق وشرح: غطاس 950هـ/ 339ابي نصر محمد بن محمد بن طرخان )ت (1) 
عبدالملك خشبة، مراجعة وتصدير: محمود احمد الحفني، الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .16)القاهرة: د. ت(، ص
، رحمة اهلل، الحالة االجتماعية في العراق في القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة، مطبعة الزهراء، مليحة(2) 

 .83(، ص1970)بغداد: 
رزق، قسطندي، الموسيقى الشرقية والغناء العربي، الناشر: كلمات عربية للترجمة والنشر، )القاهرة: د. (3) 

 .36ت(، ص
م(، التاج، تحقيق: فوزي عطوي، الناشر: الشركة 868هـ/ 255 الجاحظ، عمر بن بحر بن محجوب )ت(4) 

 .45-44(، ص1970اللبنانية للكتاب، )بيروت: 
الدخيل، سليمان، الفوز بالمراد في تاريخ بغداد، تقديم وتعليق: محمد زينهم محمد عزب، الناشر: دار (5) 

 .89(، ص2003االفاق العربية، )القاهرة: 
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فين تي تناولت أسماء وسيرة حياة المغنيين والمغنيات والعاز فت العديد من الكتب ال  ل  أ  و 
سماء التي لمعت في العصر العباسي وكان لها صدى والعازفات في ذلك الوقت، فالَ 

، هو أبو حشيشة الطنبوري الذي سامر ()واسع في مجال الغناء والعزف على الطنبور
 اء وأكابر رجاالت الدولة في العصر العباسي.وجالس العديد من الخلف

 :المحور األول
 اسمه: -أ 

ذكر ابن و  ،()ةمي  بي أ  اسمه محمد بن علي بن عبداهلل ابن أَ  ن  ذكر ابن المعتز أَ 
اسمه  ن  جمع العديد من المؤرخين أَ حمد، في حين أَ اسمه هو محمد بن َأ ن  أَ  ()ماكوال

 .()الدمشقي ()أمية بيمحمد بن علي بن َأ
                                                 

م(، 1267هـ/ 666معرب، انظر: الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر )ت الطنبور: بالضم فارسي (1) 
؛ حيث كانت الفرس تقدم الطنبور 398(، ص1981مختار الصحاح، الناشر: دار الكتاب العربي، )بيروت: 

م( المختار 912هـ/ 300على كثير من المالهي، انظر: ابن خرداذبة، ابو القاسم عبيداهلل بن عبداهلل )ت نحو 
؛ وهي 2(، ص2013من كتاب اللهو والمالهي، تحقيق: التراث، الناشر: مركز التراث للبرمجيات، )الرياض: 

آلة من آالت اللعب واللهو والطرب ذات عنق وأوتار. انظر: مصطفى، ابراهيم واخرون، المعجم الوسيط، 
؛ وقيل هو آلة مجوفة مثلثة عليها 2/567مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر: دار الدعوة، )القاهرة: د. ت(، 

سلوك من نحاس يمر عليها بقضيب من نحاس فيحصل لها صوت مطرب، انظر: عليش، محمد، منح الجليل 
 .9/305(، 1989شرح على مختصر سيد خليل، الناشر: دار الفكر، )بيروت: 

د فراج، الناشر: دار م(، طبقات الشعراء، تحقيق: عبدالستار احم908هـ/ 296عبداهلل بن محمد )ت (2) 
 .322، )القاهرة: د. ت(، ص3المعارف، ط

م(، االكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في 1082هـ/ 475ابو نصر علي بن هبة اهلل )ت (3) 
االسماء والكنى واالنساب، الناشر: دار الكتاب االسالمي الفارق الحديثة للطاعة والنشر، )القاهرة: د. ت(، 

 .2/421هامش 
م(، تاريخ االمم والملوك، الناشر: دار الكتب 922هـ/ 310الطبري، ابو جعفر محمد بن جرير )ت (4) 

هـ/ 384؛ المرزباني، ابي عبيداهلل محمد بن عمران بن موسى )ت 5/200هـ(، 1407العلمية، )بيروت: 
ابن النديم، ابو الفرج ؛ 430(، ص2005م(، معجم الشعراء، تحقيق: فاروق اسليم، دار صادر، )بيروت: 994

م(، الفهرست، تحقيق: ابراهيم رمضان، الناشر: دار المعرفة، 1046هـ/ 438محمد بن اسحاق بن محمد )ت 
م(، تاريخ 1071هـ/ 463؛ الخطيب البغدادي، احمد بن علي ابو بكر )ت 179(، ص1997، )بيروت: 2ط

بن منظور، محمد بن مكرم بن علي ابو الفضل ؛ ا3/57بغداد، الناشر: دار الكتب العلمية، )بيروت: د. ت(، 
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صح وذلك م( هو الَ 908هـ/ 296ما ذكره ابن معتز المتوفي سنة ) ن  من الراجح أَ 
هـ/ 290نحو ) يبو حشيشة الطنبوري الذي توف  قارب تاريخ وفاته مع تاريخ وفاة أَ لت

 الحدث. إ لىقرب ه أَ ن  ؛ لَ () م(902
 كنيته: -ب 

خر هم اآلبعض، في حين ذكر ()أبا جعفر كنيته كانت ن  ذكر العديد من المؤرخين أَ 
والده، وال الكنية تكون السم ولد من أَ  ن  ، وكما معروف فإ  ()بو حشيشةكنيته كانت أَ  ن  بأَ 

 صح.هي الَ و كنيته أبو جعفر  ن  ديه ولد اسمه حشيشة، وبذلك نرجح أَ ل ن  يعقل أَ 
 لقبه: -ج 

به وذكره العديد من  فَ ر  ، وهو اللقب الذي ع  ()بو حشيشةغلب عليه لقب أَ 
ى سبب التسمية )َأبو عثر علالبحث والتقصي في بطون الكتب لم أَ ، وبعد ()المؤرخين

كان يرتديها والمتمثلة باللون تكون التسمية بسبب المالبس التي  ن  حشيشة( فمن الراجح أَ 

                                                                                                                         

م(، مختصر تاريخ دمشق البن عساكر، تحقيق: روحية النحاس واخرون، الناشر: دار 1311هـ/ 711)ت 
؛ الصفدي، صالح الدين خليل بن ايبك بن عبداهلل 23/70(، 1984الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، )دمشق: 

تحقيق: احمد االرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار احياء التراث،  م(، الوافي بالوفيات،1362هـ/ 764)ت 
 .4/83(، 2000)بيروت: 

السيد، فؤاد صالح، معجم االلقاب واالسماء المستعارة في التاريخ العربي واالسالمي، الناشر: دار العلم (1) 
 .87(، ص1990للماليين، )بيروت: 

سليم، هدية العارفين اسماء المؤلفين واثار المصنفين، الناشر: الباباني، اسماعيل بن محمد أمين بن مير (2) 
 .2/21(، 1951وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية، )اسطنبول: 

م(، الورقة، تحقيق: عبدالوهاب عزام وعبدالستار 908هـ/ 296ابن الجراح، ابي عبداهلل محمد بن داود )ت (3) 
؛ النويري، شهاب 179؛ ابن النديم، الفهرست، ص54(، ص1986ر: ، )مص3فراج، الناشر: دار المعارف، ط
م(، نهاية الرب في فنون االدب، تحقيق: مفيد قمحية وجماعة، 1333هـ/ 733الدين احمد بن عبدالوهاب )ت 

 .5/36(، 2004الناشر: دار الكتب العلمية، )بيروت: 
 .4/83ت، ؛ الصفدي، الوافي بالوفيا430المرزباني، معجم الشعراء، ص(4) 
 .5/36النويري، نهاية الرب، (5) 
؛ الزركلي، خيرالدين محمد بن محمد، االعالم، الناشر: دار 23/70ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، (6) 

 .2/262(، 2002، )بيروت: 15العلم للماليين، ط
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كاللون اَلحمر ا ذات َألوان زاهية المغنيين في ذلك الوقت كانوا يلبسون ثيابً  ن  ؛ لَ خضرالَ 
 خضر.واَلصفر والَ 

 صنعته: -د 
، ()، وقد ع رف بحسن المعرفة بصنعة الغناء()لقد كان طنبوريًا حاذقًا في صنعته

بو ، وقال َأ()حسن الناس غناءً ذ كان يغني بالطنبور أَ فقد تميز على  كل طنبوري، إ  
هم كانوا يسمونه الظريف ن  ه وأَ ل من اصطنعو  ، كانوا أَ ()سكافيينبني الجنيد ال   ن  حشيشة أَ 

 .()مرهَأن شاع خبره وتفاقم أَ  إ لىموالهم وَأول منزل ابتاعه من أَ 
جده  ن  ى ذكر أَ ، حت  ()، فكان ينظم الشعر ويلحنه ويغنيه()ه كان شاعراً ن  ويروى أَ 

 ()العمري، وقد اثنى عليه ()، ظريفاً ()، فضاًل عن كونه أديباً ()باه كلهم كانوا شعراءوأَ 
وعلم حقائق الطرب وفضحها وسار بو حشيشة فهم دقائق الغناء وأوضحها بقوله: ))َأ

خبية الملوك وأخذ عطاياها وحث مطاياها وتار وسامن النظراء ال يرهقه القتار ودخل أَ الَ 

                                                 

 .179ابن النديم، الفهرست، ص(1) 
 .3/57الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، (2) 
 .37-5/36يري، نهاية الرب، النو (3) 
االسكافين: اسكاف بني الجنيد كانوا رؤساء هذه الناحية وكان فيهم كرم ونباهة فعرف الموضع بهم وهو (4) 

اسكاف العليا من نواحي النهروان في بغداد وخرج منها طائفة كثيرة من اعيان العلماء والكتاب، للمزيد ينظر: 
م(، معجم البلدان، دار صادر، 1225هـ/ 622ياقوت بن عبداهلل )ت الحموي، شهاب الدين ابي عبداهلل 

 .1/181م(، مج1977)بيروت: 
م(، االغاني، تحقيق: سمير 967هـ/ 356االصفهاني، ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن احمد )ت (5) 

 .23/84، )بيروت: د. ت(، 2جابر، الناشر: دار الفكر، ط
 .23/70مشق، ابن منظور، مختصر تاريخ د(6) 
 .87السيد، معجم االلقاب، ص(7) 
 .322ابن المعتز، طبقات الشعراء، ص(8) 
 .3/57الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، (9) 

 .23/71ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، (10) 
م(، مسالك االبصار في ممالك االمصار، الناشر: 1348هـ/ 749احمد بن يحيى بن فضل اهلل )ت (11) 

 .284-10/283هـ(، 1423قافي، )ابو ظبي: المجمع الث
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دخر خير صفوة مواهبها وجال عليهم حسان اَلصوات المختارة في مذاهبها واوفاز ب
صفة المغني والكامل في هذه الصفة  إ لىشير الفضول لناهبها((، وقد أ   ها وأبقىموالأَ 

 .()))من طرب فأطرب وغنى فأدى وكان له بصر بما أتى((
 

 المحور الثاني
 كابر رجاالت الدولة وطلبهم لهاتصاله بالخلفاء وأ  

 اتصاله بالخلفاء: -أ 

ه/ 218-198) ()ل من سمعني من الخلفاء الخليفة المأمونو  قال َأبو حشيشة أَ 
م( للخليفة 845هـ/ 231، فقد وصفه المغني مخارق )ت()نا غالمم( وَأ813-833

مر له ليه وهو حدث وغناه، وكان الخليفة المأمون قد أَ ، فخرج إ  ()المأمون وهو بدمشق
))للمعتصم هذا ابن عجب به وقال: دناه وأ  ليه َأا وصل إ  الف درهم ليتجهز بها فلم  بخمسة آ

جدادك يا أبا اسحاق كان جد هذا أمية كاتب جدك المهدي على باءك وَأوخدم آ من خدمك
، () كتابة السر وبيت المال والخاتم وحج المهدي أربع حجج وكان هذا زميله فيها كلها((

هـ/ 252-248خالفة المستعين ) إ لىبو حشيشة يغني للخلفاء واحدًا بعد واحد ولم يزل أَ 
 .()ذلكما تجاوز م( ورب  862-866
 بو حشيشة كان الخليفة المأمون يشتهي من غنائي:قال أَ 

                                                 

الكاتب، الحسن بن احمد بن علي، كمال ادب الغناء، تحقيق: غطاس عبدالملك خشبه، مراجعة: محمود (1) 
؛ ابن منظور، مختصر 118(، ص1975احمد الحفني، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة: 

 .24/135تاريخ دمشق، 
م(، كتاب بغداد، صححه: محمد زاهد بن 893هـ/ 280بي الفضل احمد بن طاهر )ت ابن طيفور، ا(2) 

 .151(، ص1949الحسين الكوثري، مكتبة الخانجي، )القاهرة: 
 .24/135ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، (3) 
 .24/135ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، (4) 
 .24/135ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، (5) 
 .431باني، معجم الشعراء، صالمرز (6) 



 
 هـ1443م( /5/9/2021َأيلول )                  (                         86العدد )  –                          

 191 

 ويزيددددددددددني ولهدددددددددا عليددددددددده وحرقدددددددددة
 

 ()عدددددذل النصدددددي  وعتبدددددة مددددد  عاتدددددب 

 وغناه أيضًا: 
 كدددددددا   ُينهدددددددا ن ن هدددددددا حدددددددي   ا نت هدددددددا

 
ددددددددددبا  ندددددددددُه   يابددددددددداُت الص  ل دددددددددت ع   و ا نج 

ل دددددددددد   الل هددددددددددو  و أ  ددددددددددحا ُمسددددددددددب  ا    خ 
 

ر د   ()ال لُنهددددددددددددا ن  ددددددددددددل  ق مدددددددددددديص  و 

لُدددددددهُ   ددددددد  أ و   ك يدددددددو  ي رجدددددددو البدددددددي   م 
 

ددددددد   ج   نددددددي ُعيددددددو   البددددددي   ش دددددديب  و 
 كدددددددددددددا   ُكحددددددددددددد ا ل م  قيهدددددددددددددا ن ق دددددددددددددد 

 
صددددددددار  ب الش دددددددديب  ل ع ين يهددددددددا ق ددددددددذ  

() 

ن أغني ما فيه ذكر الشيب من بو حشيشة وكان المغني مخارق قد نهاني أَ ال أَ وق 
د عليه ذكر الشيب ويكرهه جدًا من المغنيين الخليفة المأمون كان يشت ن  ، لَ ()هذا الشعر

بو حشيشة الشعر كله حد بشعر قيل في الشيب َأو فيه ذكر له، وغنى َأ يغنيه َأال  مر أَ وأَ 
الذي فيه ذكر للشيب فقال الخليفة المأمون: ))يا مخارق أال تحسن أدب هذا الفتى فنفقني 

 .() (مخارق نفقة صلبة فما عدت بعدها لذكر شيء فيه الشيب(
هـ/ 236مير المؤمنين المأمون بدمشق فتغنى علوية )ت ه كان مع أَ ن  ويروى أَ 

 م(:850
م ِ   ك ددددددا   ذ ا ال ددددددذ ي دددددد   سك  ب ر ئددددددت مدددددد  ا ك 

 
ددددا ق دددداُلوا   أ ت دددداه ب دددده  الواشددددو  عنددددي ك م 

ل كددددددددددددددددددددنُهمك لمددددددددددددددددددددا رأوه سددددددددددددددددددددريعة   و 
 

ِ ل دددددديو تواصدددددددوا بالنميمددددددة واحتدددددددالوا 
() 

ي قاضي؟ من هذا الشعر، فقال للقاضي: قال أَ يا علوية ل فقال الخليفة المأمون 
عزله قال قد عزلته، قال فيحضر الساعة، با اسحاق اويحك قال قاضي دمشق، فقال يا أَ 
                                                 

 .152ابن طيفور، كتاب بغداد، ص(1) 
 .5/37النويري، نهاية االرب، (2) 
 .24/135ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، (3) 
م(، تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة 1125هـ/ 571ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة اهلل )ت(4) 

 .57/135(، 1995والنشر والتوزيع، )د. م:  العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة
 .86-23/85االصفهاني، االغاني، (5) 
 .5/200الطبري، تاريخ، (6) 
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قال: فأحضر شيخ مخضوب قصير فقال له المأمون من تكون قال فالن ابن فالن 
ده الشعر فأنشده فقال: هذا قوله فقال: يا علوية انشالفالني قال تقول الشعر قال قد كنت أَ 

طوالق وكل ما يملك في سبيل اهلل إ ن كان مير المؤمنين ونساؤه الشعر لك قال: نعم يا أَ 
: يا َأبا اسحاق اعزله فما و معاتبة صديق فقال في زهد أَ ال  قال الشعر منذ ثالثين سنة إ  

قال: اسقوه فأتي بقدح  سالم ثممن يبدأ في هزله بالبراءة من ال   ولي رقاب المسلمينكنت أً 
فيه شراب فأخذه وهو يرتعد فقال يا أمير المؤمنين ما ذقته قط قال: فلعلك تريد غيره، قال: 
لم أذق منه شيئًا قط، قال: فحرام هو، قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: أولى لك بها 

 سالم ولكن قل:قال: يا علوية ال تقل برئت من ال  نجوت اخرج، ثم 
 ك دددددددددددددا   ذ ا ال دددددددددددددذ ي يحرمدددددددددددددت مندددددددددددددا

 
ددددا ق دددداُلوا  أ ت دددداه ب دددده  الواشددددو  عنددددي ك م 

() 
م( كان يشتهي 841-833هـ/ 277-218الخليفة المعتصم ) ن  ويروي َأبو حشيشة أَ  

 من غنائي:
 أسدددددددددددرنت ندددددددددددي سدددددددددددوء الصدددددددددددني 

 
 ونتكدددددددددددددت بدددددددددددددي نتددددددددددددده الخليددددددددددددد  

 وولعدددددددددددددددددددددت بدددددددددددددددددددددي متمدددددددددددددددددددددرداا  
 

 والعددددددددددددذر نددددددددددددي طددددددددددددر  الولددددددددددددو  
 صدددددددددددددددددددديرت حبدددددددددددددددددددده شددددددددددددددددددددانعاا  

 
 ()مددددددددددد  قبدددددددددددل الشدددددددددددفي نأتيدددددددددددت  

 ه:م( فقد كان يختار من غنائ847-841 هـ/232-227ا الخليفة الواثق )م  أَ  
 يددددددددددددددددا تدددددددددددددددداركي متلددددددددددددددددذذ الددددددددددددددددد

 
 عددددددددددددددددددددذال جددددددددددددددددددددذال  العدددددددددددددددددددددا  

 انظدددددددددددددددددددددر ِلدددددددددددددددددددددي بعددددددددددددددددددددددي  را 
 

   نظددددددددددددددددددر  قبددددددددددددددددددل الممددددددددددددددددددات 
 خليتنددددددددددددددددددددي بددددددددددددددددددددي  الددددددددددددددددددددوعي 

 
 د وبددددددددددددددددددي  ألسددددددددددددددددددنة الوشددددددددددددددددددا  

 مدددددددددددددددددددددداذا يرجددددددددددددددددددددددا بالحيددددددددددددددددددددددا 
 

 ()  مدددددددددددددددددددددددنغص رو  الحيدددددددددددددددددددددددا  

م( يحبني 862-847هـ/ 247-232ل )بو حشيشة كان الخليفة المتوك  وقال أَ  
                                                 

 .54/250ابن عساكر، تاريخ دمشق، (1) 
 .23/86االصفهاني، االغاني، (2) 
 .5/38النويري، نهاية االرب، (3) 
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 غاني التي يشتهيها علي كثيرة منها:وكانت الَ 
 طلعدددددددددت الهدددددددددو  وخلعدددددددددت العدددددددددذاراأ
 

 وبددددددددددداكرت بعدددددددددددد المدددددددددددرا  العقدددددددددددارا 
 ونازعددددددددددده الكدددددددددددأ  مددددددددددد   اشدددددددددددم   

 
 كددددددددددددريم  يحددددددددددددب عليهددددددددددددا الوقددددددددددددارا 

 نتاددددددددددددا نددددددددددددر  الحمددددددددددددد أموالدددددددددددده 
 

 رايجددددددددددددر القمدددددددددددديص ويرخددددددددددددي ا زا 
 رأ  اهلل جعفددددددددددددددر خيددددددددددددددر األنددددددددددددددام 

 
 ()نملكددددددددددددددددده ووقدددددددددددددددددا  الحدددددددددددددددددذارا 

  
 م(:866-862هـ/ 252-248وغنى أبو حشيشة للخليفة المستعين )

 ِ  االمددددددددددددددام المسدددددددددددددددتعي  بربددددددددددددددده
 

 () يدددددددددددب يعدددددددددددم االر  بالبركدددددددددددات 

 الخليفة المستعين كان يشتهي منه غناءه: ن  بو حشيشة أَ وذكر َأ 
 ومددددا أنسددددا ال أنسددددا منهددددا الخشددددو 

 
 وندددددددددددي  الددددددددددددمو  و مدددددددددددز اليدددددددددددد 

 خدددددددددددد ا ِ لددددددددددداوخددددددددددددي م ددددددددددداو  
 

 ()الصددددددددب  لددددددددم نرقددددددددد ِ لدددددددداقيامدددددددداا  

بو حشيشة بين يدي الخليفة المعتمد م( كان أَ 935هـ/ 324الشاعر جحظة )توقال  
 م( وقد غنى له:893-870هـ/ 256-279)

 حرمدددددددددددددددددددددددة بدددددددددددددددددددددددذل نوالددددددددددددددددددددددده
 

 واسددددددددددددددددددددد اتا مددددددددددددددددددددد  نعالددددددددددددددددددددده 
 لمددددددددددددددددددددددا مللددددددددددددددددددددددت وصددددددددددددددددددددددالي 

 
 أيسدددددددددددددددددددتني مددددددددددددددددددد  وصددددددددددددددددددداله 

 .()وهب له الخليفة مائتي دينار ف 
 ن يغنيه:وقد اشتهى الخليفة المعتمد على َأبو حشيشة أَ 

 قلبدددددددددددددددي يحبددددددددددددددده يدددددددددددددددا مندددددددددددددددا
 

 قلبددددددددددددي ويددددددددددددبغ  مدددددددددددد  يحبدددددددددددده 
 

                                                 

 .23/87االصفهاني، االغاني، (1) 
 .431، صالمرزباني، معجم الشعراء(2) 
 .5/39النويري، نهاية الرب، (3) 
 .23/82االصفهاني، االغاني، (4) 
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 ألكدددددددددددددددو  ندددددددددددددددرداا ندددددددددددددددي  دددددددددددددددوا
 

 ()ه نليددددددددت شددددددددعري كيددددددددو قلبدددددددده  

 كابر رجال الدولة:تصاله بذوي الجا  م  أ  ا -ب  

للغناء بين أيديهم كذلك كان ذوي  الخلفاءن ذاع صيته في اآلفاق وطلبه من بعد أَ 
 الجاه من أكابر رجاالت الدولة يطلبونه ليغني لهم.

خو الخليفة هارون م( َأ877هـ/ 224اهيم بن المهدي )ت بر قال َأبو حشيشة سمع إ  
 ن  سمعني فهبته هيبة شديدة وقلت إ  ن يم( عني واشتهى أَ 809هـ/ 193شيد )ت الر 

رضني بقيت وصمة آخر الدهر، وكان يطلبني فكنت لم يرضيني لم يزد ذلك في قدري و 
 حمد بن الرشيدَأبي َأ إ لىام منقطع ي  أفر منه حتى صرت بسر من رأى وَأنا في تلك الَ 

ل حمد بن الرشيد رسو َأبي أَ  إ لىم( ابن الخليفة هارون الرشيد، فوافى 868هـ/ 254)ت 
خبيث قد أعييتني الحيل في هذا ال بلغه السالم وقال: يقول لك عمكبراهيم بن المهدي، فَأإ  
ي فأحب أن تبعث به الي، فقال سمعه وهو يهرب منوانا أحب َأن ا -يقصد ابو حشيشة-

عمي، فجهدت كل الجهد َأن يعفيني فأبى،  إ لىن تمضي لي َأبو َأحمد بن الرشيد البد َأ
، فرحب بي ()ةليه وهو نازل في دسكر نه، لبست ثيابي ومضيت إ  ه البد لي من  فلما رأيت َأ

 ، ثم غنيته:()غني فهبته هيبة شديدةطني كل البسط، وعرض لي بكل حيلة َأن أ  وبس
كدددددددددددر    لدددددددددددئ  لددددددددددد   قلُبددددددددددده ندددددددددددي ذ 

 
 ولدددددددددددددد   حبيبدددددددددددددده نددددددددددددددي   جددددددددددددددر  

 لقددددددددددد أورب  العددددددددددي  طددددددددددول  البكددددددددددا 
 

دددددددددددددبر    وعدددددددددددددز  الفددددددددددددد اد علدددددددددددددا ص 
 ندددددددددا  أذ دددددددددب  القلدددددددددب  وجدددددددددد بددددددددده 

 
 نجسددددددددددددُمه ال شدددددددددددده  نددددددددددددي ِثددددددددددددر   

 

                                                 

 .5/39النويري، نهاية الرب، (1) 
دسكرة: تقع على ضفة نهر الملك غربي بغداد، والدسكرة كلمة معربة تعني القرية والصومعة واالرض (2) 

للمزيد ينظر: النداوي، خالد تركي عليوي  المستوية وهي على هيئة قصر وتعني أيضًا مجمع البساتين والرياض،
هـ، بحث منشور في مجلة 656فريج، قرية دسكرة نهر الملك وأثرها االقتصادي والثقافي من التحرير حتى سنة 

 .82، ص2017(، لسنة 29آداب الفراهيدي، العدد )
 .90-23/88االصفهاني، االغاني، (3) 
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 نا الهدددددددددددددددو واي محدددددددددددددددب تجدددددددددددددددا
 

 ()بطدددددددددددددول التفكدددددددددددددر لدددددددددددددم يبدددددددددددددر  

لي في مدينة السالم فأتاني رسول إ سحاق بن بو حشيشة: كنت  في منز وروى أَ  
م( والي بغداد قبل صالة المغرب في الحضور، فقلت لرسوله: 850هـ/ 235براهيم )ت إ  

ن م( والمغني عمرو ب914هـ/ 302المغنية بدل الكبيرة )ت  إ لىومن عنده؟ فقال: بعث 
داره، فرأيت آلة الشرب وآنية النبيذ والفواكه  إ لىم(، قال: فصرت 891هـ/ 278بانة )ت 

والرياحين في صحن الدار وهو جالس في قبته التي كانت مشرفة على دجلة، فدخلت 
ووافى عمرو بن بانة ووافت بدل، فأومأ الينا بالجلوس فجلسنا وما فينا احد ينطق وهو في 

مجلسه  إ لىثم حضر وقت العشاء فقام للصالة وقمنا، ثم عاد  صدر المجلس ال يتكلم
ودعانا فما زلنا جلوسًا بين يديه لم يدع شيء مما أعد له، وال نطق بحرف وال نطقنا فلما 
أن نادى المؤذن بصالة الغداة، فقام لما سمع االذان وقمنا جميعًا فعبرنا في زورق، فقالت 

فيه ونتعجب مما كنا في البارحة قال: ففعلنا وأقمنا  منزلي لنقم إ لىلنا بدل: مروا بنا 
 .()عندها وما فينا احد يدري لم حضرنا، وال لم صنع بنا ما صنع

وقد استدعاه إ سحاق بن إ براهيم مرة أ خرى فقال َأبو حشيشة: هجم علي خادم أ سود 
لبستها ومضت معه مير، فعن خليفة َأو أَ  ال  هذا ال يكون إ   ن  فقال: البس ثيابك فعلمت أَ 

فروشة وجاءني بمائدة وقد فعبر بي الجسر وأدخلني دارًا ال أعرفها، فأدخلني في حجرة م
ذا فيه طنابير فقال: كلت وسقاني وجاء بصندوق ففتحته وا   عراضها الخبز، فأنشر في أَ 

دار فيها رجالن فقال لي صاحب  إ لىاختر ما تريد فاخترت واحدًا فأخذ بيدي فأدخلني 
ر: اجلس فجلست فقال لي: أكلت وشربت؟ قلت: نعم، فقال: قل ما نقوله لك فقلت: الدا

 قل، فقال: غني بصنعتك:
 يددددددددددا ملددددددددددي  ا قبددددددددددال واالنصددددددددددراو

 
 وملددددددددوال ولددددددددو أشددددددددا قلددددددددت جدددددددداني 

 إ لىاه، ولم يزل يطلب مني صوتا بعد صوت من صنعتي فأغنيه ويستعيده ي  فغنيته إ   
                                                 

قبرص:  -ة، الناشر: رياض الريس للكتب والنشر، )لندناالصفهاني، الديارات، تحقيق: جليل العطي(1) 
 .177(، ص1991
م(، بغية الطلب في تاريخ حلب، 1261هـ/ 660ابن العديم، عمر بن احمد بن هبة اهلل بن ابي جرادة )ت (2) 

 .1411-3/1410تحقيق: سهيل ذكار، الناشر: دار الفكر، )د. م: د. ت(، 
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دم فقمت، فقال لي: أتعرفني؟ قلت: ال، قال: أنا اسحاق الخا إ لىأن صلوا العشاء ثم اومأ 
عنقك انصرف، وخرجت  بن ابراهيم الطاهري واهلل ال بلغني انك تقول رأيتني لضربن

 .()ن يقبل منها شيئًا على سبيل البر فلم يفعلخادم الي ثالث مئة دينار، فجهدت أَ ودفع ال
اخر ويأكل معه ويغنيه  إ لىن حين براهيم يدعوه موكان والي بغداد إ سحاق بن إ  

ليه اسحاق بن ابراهيم فصار اليه وهو في داره امره، فقد ذكر ابو حشيشة أن وجه إ  ويس
التي على طرف الخندق فدعا بأكل فأكل وأكلت معه من ناحية ودعا بستارة وقال تغنى 

 بصنعتك:
 عدددددددددددداد الهددددددددددددو  بالكددددددددددددأ  بددددددددددددرداا 

 
 ندددددددددددددداط  ِمددددددددددددددار  مدددددددددددددد  تبددددددددددددددد  

 .()ضرب الستارة وقال قولوه فقالته جارية فأحسنت غاية االحسان فغنيه مرارًا ثم 
بو حشيشة حول غناؤه لوالي بغداد إ سحاق بن إ براهيم قال: دعاني في ومما ذكره ا

لم أَر أحسن منها قط غنيه وعليه دراعة خز خضراء ام فصرت إ ليه وجلست أ  ي  بعض الَ 
ام بعشرة َأثواب ي  قال: كانوا جاؤونا منذ أَ و  ليها وفطن بنظري فدعا بالخازنفجعلت انظر إ  
ثواب، يتجاوز حسنها كل وصف حداهما، فجئني ببقيتها فأحضر تسعة أَ خضر هذا أَ 

 .()الثوب بمائة دينار ()عطانيها فبعت رذالهافأ
م( كان يشتهي من 861هـ/ 247الوزير الفتح بن خاقان )ت  ن  وذكر َأبو حشيشة أَ 

 غناءه:
 لددددت احسدددد  مدددد  مشدددداقددددالوا عشددددقت نق

 
 والعشدددددد  لددددددي  علددددددا الكددددددريم بعددددددار 

 يدددددا مددددد  شدددددكوت اليددددده طدددددول صدددددبابتي 
 

 ()نأجددددددددددددددابني بددددددددددددددتجهم ا نكددددددددددددددار 

 
                                                 

 .23/83مائتي سوط، انظر: االصفهاني، االغاني، في رواية اخرى قال له: لضربنك  )*(
 .285-10/284العمري، مسالك االبصار، (1) 
 .23/83االصفهاني، االغاني، (2) 
 .240رذالها: رذال كل شيء رديئه، انظر: الرازي، مختار الصحاح، ص(3) 
عواد، مطبعة م(، الديارات، تحقيق: كوركيس 998هـ/ 388الشابشتي، ابي الحسن علي بن محمد )ت (4) 

 .44(، ص1966، )بغداد: 2المعارف، ط
 .23/87االصفهاني، االغاني، (5) 
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م( 879هـ/ 266يوب سليمان بن عبداهلل بن طاهر )ت وقال َأبو حشيشة طلب َأبو أَ 
دنى مجلسي وأمر لي بجائزة واشتهى وهو يومئذ أمير بغداد في إشخاصي، فأكرمني وَأ

 أغنيه: علي أن
 قلبدددددددددددددددي يحبددددددددددددددده يدددددددددددددددا مندددددددددددددددا

 
 قلبددددددددددددي ويددددددددددددبغ  مدددددددددددد  يحبدددددددددددده 

 ألكددددددددددددددو  نددددددددددددددرداا نددددددددددددددي  ددددددددددددددواه 
 

 ()نليدددددددددددت شدددددددددددعري كيدددددددددددو قلبددددددددددده 

م( وقد حضرت 892هـ/ 279ه غنى يومًا عند الوزير ابن المدبر )ت ن  ويروى َأ 
حسنت يا أبا جعفر م( عند ابن المدبر فقالت له عريب: أَ 890هـ/ 277المغنية عريب )ت 
 ، وتقصد بالشيخين علوية ومخارق.()ن ما قلت لهما هذاولو عاش الشيخا

شادته بالبع  المحور الثالب: مدحه مم     عاصر  م  المغني  والملحني  وا 
 :مم  عاصرو  ني مجال صنعته

   عاصر  م  المغني  والملحني :م  مدحه م - أ

و يبلغون كفاية عظيمة في صناعة الَلحان أَ  بعض الناس ن  ليس من الغريب أَ 
مواهبهم  ن  لَ اآلالت دون أن يكونوا من َأهل التعليم في هذه الصناعة؛ زاولة النغم من م

الطبيعية وغرائزهم الكامنة فيهم هي الدافع القوي لبلوغ هذه الغاية كحسن الصوت ومرونته 
 .()وصفاء الروح والعقل وقوة التصور

، ()حشيشة فهم دقائق الغناء وأوضحها وعلم حقائق الطرب وفضحها باَأ ن  وقد قيل إ  
ن كان فيه م( قال: الطنبور كله باطل فإ838/ هـ224براهيم بن المهدي )ت إ   ن  ويروى أَ 

الخلفاء المتفرد بصناعة  نديم ن  ، ويذكر أَ ()شيء حق فهذا يعني أبو حشيشة الطنبوري
م( سمع غناء أبو حشيشة 849هـ/ 235ت براهيم الموصلي )الغناء إ سحاق بن إ  

فاستحسنه فسأل عنه، فقال: الطنبور كله ضعيف وما سمعت فيه قط أقوى وال أصح من 
                                                 

 .23/88االصفهاني، الغاني، (1) 
 .5/37النويري، نهاية الرب، (2) 
 .18الفارابي، الموسيقى الكبير، ص(3) 
 .284-10/283العمري، مسالك االبصار، (4) 
 .23/88االصفهاني، االغاني، (5) 
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ه غنى يومًا عند الوزير ابن المدبر وقد حضرت المغنية عريب وقالت له ن  ، وقيل إ  ()هذا
ة عريب: أحسنت يا أبا جعفر ولو عاش الشيخان ما قلت لهما هذا تقصد علوي

 .()ومخارق
م( في 935هـ/ 324حمد بن جعفر المعروف بجحظة )ت وقال الشاعر والمغني أَ 

 .()أبي حشيشة الطنبوري: كان له صنعة تقدم فيها كل طنبوري وال أحاشي أحدًا في ذلك
 

   عاصرو  ني مجال صنعته:مم   همبع ِشادته ب - ب

هـ/ 232-132الول )كما هو معروف انتشار الغناء في بغداد في العصر العباسي ا
، لقد كانت ()م( وأقبل اهل بغداد عليه على اختالف مستوياتهم بشغف شديد749-846

ي الصنعة م( من المحسنات المتقدمات ف868هـ/ 225المغنية عبيدة الطنبورية )ت 
، وكان أبو حشيشة يعظمها ()سحاق الموصلي وحسبها بشهادتهواآلداب يشهد لها بذلك إ  

، ()، وكانت من أحسن الناس وجهًا وأطيبهم صوتاً ()رياسة واالستاذيةويعترف لها بال
 ، في مجال الغناء في العصر العباسي.()وكانت لها صنعة عجيبة

ها تجيد ثالثين صوتًا، وكانت صنعتها الغناء وكانت ن  ا المغنية بذل فقد قيل إ  م  أَ 
ستاذة لكل هًا وكان أ  كانت بذل أحسن الناس وج، وقال أبو حشيشة عنها: ()تجيده

                                                 

 .23/91ني، المصدر نفسه، االصفها(1) 
 .5/37النويري، نهاية الرب، (2) 
 .5/37النويري، المصدر نفسه، (3) 
 .88الدخيل، الفوز بالمراد في تاريخ بغداد، ص(4) 
 .19/287الصفدي، الوافي بالوفيات، (5) 
 .5/111النويري، نهاية الرب، (6) 
المنثور في طبقات ربات الخدور، الناشر: المطبعة  العاملي، زينب بنت علي بن حسين بن عبداهلل، الدرر(7) 

 .1/328هـ(، 1312االميرية، )مصر: 
كحالة، عمر رضا، اعالم النساء في عالمي العرب واالسالم، الناشر: مؤسسة الرسالة، )بيروت: د. ت(، (8) 

3/243. 
الناشر: صفحات للدراسات حسن، سوالف فيض اهلل، دور الجواري والقهرمانات في دار الخالفة العباسية، (9) 

 .85(، ص2013والنشر، )دمشق: 
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ن كان غالم منذ أَ  ، وكان أبو حشيشة يزورها()، وكانت أروى الناس للغناء()محسن
ام الخليفة ي  ، في أَ ()صغير، فقد حكى أبو حشيشة انه كان يومًا عند بذل وهو غالم

 .()المأمون ببغداد
 :وسببها ته وسنة وناتهالمحور الراب : م لفا  

 م لفاته: - أ

فات في الغناء وكذلك في أخبار الطنبوريين في ذلك حشيشة مؤل   لبي ن  كر أَ ذ  
خبار الطنبوريين، وزعم الشاعر له كتاب المغني المجيد وأَ  ن  ، أَ ()الوقت، فقد ذكر الصفدي

 باَأ ن  أَ  ()صفهانيشار الَ ، وَأ()ه رأى الكتاب )كتاب المغني المجيد( بخط عتيقن  جحظة أَ 
صواتًا ا كان يشتهيه عليه الخليفة المأمون وغيره من الخلفاء َأبه مم  حشيشة ذكر في كتا

 كثيرة.
كتبه لم يعثر عليها لفقدانها كما فقدت الكثير من الكتب النفيسة  ن  من المؤسف أَ 
ليها لتوضيح الكثير من ام يعثر عي  صات والمجاالت، ونأمل أن قادم الَ وفي كافة االختصا

 د والزاخر بالرقي والعلو في ذلك الوقت.سالمي المجيالتراث ال  
 
 
 
 

                                                 

م(، توضيح المشتبه في ضبط 1438هـ/ 842ابن ناصر الدين، محمد بن عبداهلل بن محمد بن احمد )ت (1) 
أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة، )بيروت: 

1993 ،)1/396. 
م(، تنوير الغبش في فضل السودان والحبش، 1200هـ/ 597ابن الجوزي، ابو الفرج عبدالرحمن )ت (2) 

 .185(، ص1998تحقيق: مرزوق علي ابراهيم، الناشر: دار الشريف، )الرياض: 
 .5/89النويري، نهاية الرب، (3) 
 .17/81االصفهاني، االغاني، (4) 
 .4/84الوافي بالوفيات، (5) 
 .179يم، الفهرست، صابن الند(6) 
 .23/86االغاني، (7) 
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 :وسببها سنة وناته - ب

ه اصطبح ن  وفاة أبي حشيشة كانت بسر من رأى وسببها َأ ن  روى الشاعر جحظة أَ 
 طعامًا حارًا، فأتاه ال  كل إ  نا ال آفي يوم بارد فقال له: َأ عند قلم غالم الفضل بن كاووس

، وذكر ()فأكل منها فخمد قلبه ومات بفجلية باردة، وقال: تساعدني وتأكل معي،
براهيم بن المدبر حمله بناته وما كسبه بسر من رأى معه، الوزير إ   ن  ، أَ ()صفهانيالَ 

وفاته كانت سنة  ن  أَ  إ لىشار ، وهنالك ما أَ () م(902هـ/ 290وكانت وفاته بحدود سنة )
رواية  ن  لَ  صح؛هي الَ و م( 902هـ/ 290وفاته بحدود ) ن  ح َأ، ونرج  () م(864هـ/ 250)

ه قريب من الحدث ن  لَ  ؛الترجيح إ لىقرب هي الَ و م( 935هـ/ 324جحظة المتوفي سنة )
هـ/ 279في سنة )ه غنى للخليفة المعتمد باهلل المتو ن  بو حشيشة أَ والسبب اآلخر ذكر أَ 

هـ/ 290م( أي في سنة )864هـ/ 250ن وفاته بعد سنة )خر على أَ م( وهذا دليل آ892
 م(.902

 :الخاتمة
 نقاط عدة، وهي: إ لىتوصل البحث 

موسيقى والغناء عرف العصر العباسي باالزدهار وتنوع العلوم والفنون ومنها فنون ال -1
 ام أنفسهم.ك  الح   ًا كبيرين منوتشجيع والتي القت عناية

 اكاتبً  ه كانن  في صنعته وكان موسيقيًا فقد روي َأكان أبو حشيشة طنبوريًا حاذقًا  -2
 وينظم الشعر ويلحنه ويغنيه. اوطنبوريً  اوموسيقيً  اوشاعرً 

ل من سمعه من الخلفاء الخليفة و  نديم الخلفاء لحذاقته في مجال صنعته، وأَ  صار -3
 الخليفة المعتمد باهلل. إ لىالمأمون ومن بعده خليفة 

طلبه من  كابر رجاالت الدولة؛ إ ذ كانوا يرسلون فيلقد حظي بمكانة مرموقة لدى أَ  -4
 جل الغناء لهم ومسامرتهم.أَ 

                                                 

 لم أعثر على ترجمته.( )*
 .5/39النويري، نهاية الرب، (1) 
 .23/91االغاني، (2) 
 .2/21الباباني، هدية العارفين، (3) 
 .87؛ السيد، معجم االلقاب، ص2/262الزركلي، االعالم، (4) 
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 ن كان في مجال صنعته وممن عاصروه.كان مثار إ عجاب ومديح مم   -5

سف فقدت ولم يعثر فات في مجال صنعته أي الموسيقى والغناء ولكن لألَ لديه مؤل   -6
 عليها.
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Abu Hashisha al-Tanbouri, the Singer of the Caliphs 

during the Abbasid Era (D. 290 A.H. / 902 A.D.) 

Raed Muhammad Hamid Hasan Al-Tai

 

Abstract 

 
     Baghdad in the Abbasid era embraced scholars and talents that 

were greatly encouraged and praised by the caliphs and the most 

senior statesmen, and the singer Abu Hashisha al-Tanbouri was  

among those talents that had a role in entertaining of the caliphs and 

the elders of the state, who was known for his craft and skill in 

singing in the Abbasid era. 
         The research was divided into four axes, the first axis 

included his name, surname, and career, while the second axis dealt 

with his connection with the caliphs and the elders of the state and 

his singing to them, and the third axis included the praise by his 

contemporary singers, as well as his praise of some of them who 

were proficient in his field of work. The fourth and last axis 

included his writings and the cause of his death. 
The conclusion was a summary of the most important findings of 

the research  .  

Key word : Abu Hashisha , Tanbouri , Singer , Caliphs . 
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