نقدوبرریسکتاب

خطیب بغدادی؛ احمد؛ تاریخ بغداد؛

قاهره( 1349 :افست بیروت)

نکته نکته
از تاریخ بغداد
علیرضا ذکاوتی قراگزلو
• الهادی خلیفه عباســی به مروان بن ابی حفصه گفت :ســی هزار نقد میخواهی یا صدهزار ســالیانه .مروان
جــواب داد :ســی هــزار نقــد و صد هــزار ســالیانه .خلیفه دســتور داد جمع هــر دو را نقد به او بدهنــد( .ج،13
ص)24
• خواهــر ســندی بــن شــاهک دیندار بــود .آن زن متصدی امــور امام کاظم (علیه الســام) در حبــس گردید و
میگفت :این مرد صالح را چرا زندانی کردهاند؟ (ج  ،13ص)32
• والبة بن حباب ،ابوالعتاهیه را هجو کرد .ابوالعتاهیه پیش پدر او رفت و گفت :من کوزهگر بیچارهای هستم
و او آدم معروفی است ،بگو دست بردارد .والبه به پدرش هم گوش نداد .ابوالعتاهیه به پدر والبه گفت :حاال
که این طور اســت ،خواهشــمندم وســاطت نکنی و چنان والبه را هجو کرد که والبه پدرش را به میانجیگری
فرستاد .اما ابوالعتاهیه نپذیرفت و البته به ناچار از شهر گریخت ( .ج  ،13ص )519
• نــزد احمــد حنبــل گفتند :معروف کرخی در علم کوتاه دســت اســت .گفــت :مگر نه اینکه علــم را برای آن
میطلبند که بدانچه معروف رسیده است ،برسند؟ (ج  ،13ص)200
• ســائلی از معروف تاســکباب خواســت .معروف نزد بقال رفت ،یک درم داد و گفت :تاسکباب بده! بقال
گفــت :نــدارم .معــروف گفــت :بــه اندازه یــک درم برای مــن تاسکباب تهیــه کن .بقــال رفت و خر یــد و آورد.
معروف آن را به سائل داد و گفت :بخور ،من تا کنون نخوردهام( .ج  ،13ص )204
• مقاتل (بن سلیمان) به منصور عباسی گفت :ببین چه دوست داری تا دربارۀ همان برایت حدیث بسازم!
(ج  ،13ص )167
• مقاتــل بــن ســلیمان گفت :ســلونی ّ
عما دون العرش! یکی پرســید :وقتی حضرت آدم حــج به جا آورد ،چه
کســی ســرش را تراشــید؟ ســلیمان گفت :این به دردت نمیخورد ،اما خدا مرا به ُعجب من گرفت( .ج ،13
ص )163
• درباره تفسیر او گفتهاند :چه نیکوست هرگاه مورد اطمینان میبود.
• مقاتل از کلبی روایت میکرد ،کلبی حاضر بود ،تکذیب نمود .مقاتل گفت :آن را برای زینت سخن گفتم.
(ج  ،13ص )164
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چکیده:
نویسنده در نوشتار حاضر جمالتی را
از کتاب تاریخ بغداد برگزیده و ارائه
داده است.
کلیدواژه:
کتاب تاریخ بغداد ،جمالت برگزیده.
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• مالــک گویــد :کســی نزد من میآید و میپرســد :ســگ اصحاب کهف

• ابواحمد مغازلی گوید :وردی خواندم و پا بر آب گذاشتم ،پیش از آنکه

چــه رنگ بــود؟ میگویــم :نمیدانم! مقاتــل میگوید :گفته بــودم که ابلق

پای دوم را بگذارم اندیشــیدم :چگونه فرو نمیرود؟ ناگهان با هر دو پا در

بود! حاال اگر بگویی زرد ،چه کسی ردش میکند؟

آب رفتم! (ج  ،14ص )421

• بــه عبدالملک مروان گفتند :مصعب بن زبیر شــراب خورده ،گفت :او

• کسی به عمرو بن عبید (معتزلی) گفت :از حرفهایی که پشت سرت

اگــر به شــخصیت و حرمتــش زیان برســاند ،آب هم نمیخــورد( .ج ،13

یســوزد! عمــرو گفت :برادر تا به حال شــنیدهای که
میزننــد ،دلم بر تو م 

ص  )106و نیــز گفــت :او از شــجاعترین مردمــان و بهتریــن دوســت مــن

پشــت ســر آنهــا حرفی زده باشــم؟ گفت :نه .گفــت :پس دلت بــرای آنها

است ،اما الملک عقیم! (ج  ،13ص )107

بسوزد.

• فضیــل عیــاض گویــد :مرگ هیــچ کس بــه اندازه مــرگ هارون الرشــید

• عمــرو بــن عثمــان مکــی گو یــدِ :علــم از پیش میکشــد و خــوف از پس
َ
میراند و در این میان نفس سرکشی میکند( .ج  ،12ص )244

(بــا آن قــدرت و حشــمت) بر من اثــر نکــرد (ج  ،14ص  )12گویند :بعد از
مرگ واثق عباســی نعشش روی زمین مانده بود و روی بیعت جانشین او
بحث میکردند ،چشم مرده را موشخرما خورد! (ج  ،14ص )19

• شــعبی (فقیــه) را خلیفــه نزد قیصــر روم فرســتاده بود .قیصــر در جواب
خلیفــه نام ـهای فرســتاد و در آن نامــه نوشــت :چــرا آدمــی مثــل شــعبی

• پیغمبــر (صلــی اهلل علیــه و آله) درباره ملخ فرمود :بیشــترین لشــکریان

را خلیفــه نکردنــد( .خلیفــه را خــوش نیامــد) شــعبی گفــت :قیصــر از

خدا هستند ،نمیخورم و حرام هم نمیدانم( .ج  ،14ص )73

حســودیاش خواســته مرا به کشــتن دهد وگرنه اگر تو را دیده بود ،چنین

• فراء (نحوی) گفته اســت :ســهو در ســجده ســهو آن را باطــل نمیکند،
ّ
چنانکه مصغر ،تصغیر نمیشود( .ج  ،14ص )151
ّ
• احمــد بــن ابــی دواد (قاضــی معتزلی) بــا کنیزک و دختــرش هم جدی
بود ،اما یحیی بن اکثم با دشمنش هم شوخی میکرد( .ج  ،14ص )198
• ابویوســف در نوجوانــی شــاگرد گازر بــود ،کار را رهــا میکــرد و بــه درس
ابوحنیفــه میرفــت .مادرش شــکوه نــزد ابوحنیف برد که مــن میخواهم
او روزی یک درهم کاســب شــود .ابوحنیفه گفت :او دارد تمرین خوردن
فالوده با روغن پســته میکند .پیرزن گفت :خرفت شدهای! (ج  ،14ص
)244

چیزی نمینوشت! (ج  ،12ص )231
• میمونه (همسر پیغمبر صلی اهلل علیه و آله) میخواست کنیزی را آزاد
کند .حضرت فرمود :او را به خواهرت ببخش که صله رحم کرده باشی و
هم او این کنیز را کفالت میکند( .ج  ،12ص )240
• غیــاث بــن ابراهیم نخعی برای مهدی عباســی که کبوتــر بازی میکرد،
حدیث دروغ برای جواز آن کار ساخت .مهدی جایزهاش داد و بالفاصله
گفــت :قفــای او قفای کذاب اســت و دیگــر او را راه نــداد و کبوترها را هم
ذبح کرد( .ج  ،12ص )325
• هارون الرشید یک قاضی را برای حسابکشی احضار کرده بود و نصف

• ابویوســف گویــد :حدیــث را از چنــد راه روایــت مکــن کــه میگوینــد
دروغگوست و دنیویات را با کیمیا مطلب که مفلس میشوی و در علم
کالم مپیچ که هر ساعت باید پیش کسی عذر مطلبی را بجویی!

روز با او بگومگو داشــت .ناگهان هارون را عطســه گرفت .همه «عافیت
باشــد» گفتنــد ،اال قاضــی .هارون پرســید :تو چــرا نگفتی؟ گفــت :برای
یشــود تو
آنکــه تــو «الحمدهلل» نگفتــی .هارون مرخصش کرد که معلوم م 
اهل مسامحه و مجامله نیستی( .ج  ،12ص )309

• شــبلی گویــد :بــر درگاه حاکم یمن بــودم و خلق بســیاری جلو در جمع
شــده بودنــد .از باال کســی بیــرون آمد و دســتی تکان داد ،همــه به خا ک
افتادند .ســال بعد همان دســت را دیدم که گدایی میکرد( .ج  ،14ص
)393

• ابوتــراب تخشــبی (صوفی) نان و تخممرغ دلش خواســت ،راه کج کرد
و آنجــا بــه تهمــت همــکاری با دزدان کتکش زدند تا کســی رســید و او را
رهانیــد و بــه خانه برد و نان و تخممــرغ برایش آورد .ابوتراب در دل گفت:
بخور با کتک! (ج  ،12ص)316

• یوســف بن الحســین رازی از ذوالنون خواســت که کیمیا بدو بیاموزد.
ذوالنــون موشــی در جعبهای بدو ســپرد کــه درش را نگشــاید و نگه دارد.
نتوانست ،ذوالنون گفت :تو که موشی را نگهداری نتوانی کرد ،کیمیا به
چه کارت میخورد( .ج  ،14ص )317

• ُعمــر که ُمرد ،روی ســفرهاش دســت به غــذا نمیبردنــد! عباس گفت:
پیغمبر و ابوبکر رفتند ،غذا خوردیم ،بسم اهلل! (ج  ،12ص )357
• ابوعبیــد بــن قاســم را گفتنــد :در کتــاب «غر یــب المصنــف» تــو هــزار

• ابویوســف با یک حیله شــرعی ،مشــکلی را برای هارون الرشید با زنش
پیش آمده بود ،حل کرد و قاضی القضاة شد( .ج  ،14ص )251

48

خطاســت ،گفت :در صد هزار حدیث ،هزار خطا زیاد نیســت( .ج ،12
ص )412
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• اصمعی از تفســیر قرآن و حدیث حذر میکرد (البد میخواســته اســت در دروغبازی دســتش باز باشد) (ج
 ،10ص )418
• محدثــی کتــاب (فتــاوی) ابوحنیفه را در پیش گذاشــته بود و برای هر مســئله ِاســنادی درســت میکرد و به
عنوان حدیث امال مینمود)19 / 9( .
• ســفیان ثــوری جــاد پیــری را دید کــه گدایی میکنــد ،پولی بدو داد و گفت :این صدقه نیســت ،شــماتت
است)153/9( .
ّ
• از کســی درباره ســفیان ثوری پرسیدند ،گفت« :صالح کذاب» گفتند :چرا چنین گفتی؟ گفت :کسی که
این سؤال میکند ،البد میداند چگونه نقل نماید! ()327/9
• احمــد بــن حنبــل پنهانــی مینشســت و به ســخنان حارث محاســبی گــوش مــیداد و میگریســت ،اما به
شاگردش میگفت :صالح تو نیست)215/5( .
ِ
• جاحــظ گویــد :ثمامــة بن اشــرس برای من حکایت کــرد که مردی گریبان دیگــری را گرفته ،نــزد والی آورد و
گفت :والی به سالمت باشد .این ناصبی رافضی ّ
مشبه جبری قدری ،حجاج بن زبیر را که کعبه بر سر علی
بــن ابیســفیان ویــران کــرد فحش میدهد و معاویــة بن ابیطالب را لعنــت میکند .والی گفــت :نمیدانم از
نسبشناسیات حیرت کنم یا آشناییات به ملل و نحل!
• ثمامه از االغش پیاده شــد و داخل محلی شــد ،وقتی بیرون آمد ،دید بچهای ســوار االغ اســت .بچه گفت:
فرض کن این االغ را برده بودند ،پس این را به من ببخش! تشکر من هم اضافه! ()146/7
• اهــال حمــص بــه جعفر خلدی (صوفی بغدادی) گفتند :یک ســال اینجا بمان .گفت :به شــرطی که چند
هزار دینار به من بدهید .پول را در مسجد جمع کردند .جعفر آنها را میان فقرا قسمت کرد و گفت :من نیازی
نداشتم ،فقط خواستم رغبت شما را بسنجم)231/7( .
• ثعلــب از ابراهیــم الحربــی پرســید :کی از مالقــات علما بینیازی حاصل میشــود؟ گفت :وقتی شــخص
بداند که آنها چه میگویند و مقصدشان از آن گفتار چیست؟ ()37/6
• کوری نزد ابراهیم حربی به صدای ناخوشایند قرآن خواند .ابراهیم چنین سرود:
دو تن را از زندگان مشمار و مرده انگار

یکی کور بدصدا و دیگری گدای ناپرهیزکار

• اهل مدینه از مالک ،یک قاری خوب طلبیدند ،نافع را معرفی کرد .اما به خود او گفت :قبول نکن .وجهش
ً
این است که نافع واقعا بهترین قاری بود ،اما چون محسود واقع میشد ،برای خودش خوب نبود قبول کند.
()314/3
• دربــاره واقــدی (و حمــاد بــن ســلمه و زهری و ابن اســحاق) نیــز گفتهاند که ِاســناد روایت را عــوض میکرد.
()16/3
• ابوســعید خــراز شــاگرد مؤنثی داشــت که از پشــت پــرده بــرای او درس میگفت .روزی چشــم آن زن بر لبان
ابوســعید خــراز افتــاد .ابوســعید همان لحظــه درس را برید و گفت :این مجلس علم اســت و تــو از آن محروم
شدی)277/3( .
• محمد بن الحســن مقری عطار (متوفی 354ق) قرائت مخالف مشــهور داشــت .او را توبه دادند ،اما باز به
حرفهای خود بازگشت( .ج 2ص)206 – 8
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