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SISSEJUHATUS 

Bakalaureusetöö „Laulutüdrukute eluolu ja rolli konstrueerimine ibn as-Sāʿī teose „Nisāʾu l-

ḫulafāʾi l-musammā ǧihāti l-ʾaʾimmati l-ḫulafāʾi mina l-ḥarāʾimi wa-l-ʾimāʾi ” põhjal: vabadused 

orjuses” uurimisobjektiks on Abbassiidide ajastul (750-1258) elanud laulutüdrukud, kes olid küll 

orjaseisuses, kuid kellele omistati olulisemalt suuremaid vabadusi kui teistele orjadele. 

Uurimistöö eesmärgiks on tõlkida araabia keelest eesti keelde valik laulutüdrukuid ja nende elu 

kirjeldavaid tekste ning seeläbi kirjeldada nende elu ja positsiooni võrreldes ülejäänud orjade ja 

vabade naistega. Töö käigus otsitakse vastused järgmistele küsimustele:  

 

 Milline oli laulutüdrukute päritolu ja kuidas saavutasid oma positsiooni; 

 Millised olid nende igapäevased ülesanded; 

 Milline oli laulutüdrukute elu ja materiaalne seisus teenistuse ajal ja pärast teenistust; 

 Kuidas erinesid laulutüdrukud vabadest naistest; 

 Milline oli naiste roll Abassiidide ajastu luules ja muusikas. 

 

Töö on jaotatud kolmeks peatükiks, milles on omakorda alapeatükid. Esimene peatükk kirjeldab 

töös aluseks võetud kogumiku „Nisāʾu l-ḫulafāʾi l-musammā ǧihāti l-ʾaʾimmati l-ḫulafāʾi mina l-

ḥarāʾimi wa-l-ʾimāʾi ”  autori ibn as-Sāʿī (1197–1276) ajastut ja elu. Samuti on peatükis esitatud 

valitud araabiakeelsete originaaltekstide tõlked eesti keelde. 

 

Teises peatükis „Isiklik vabadus“ kirjeldatakse laulutüdrukute haridust, teekonda orjaturult 

kõrgklassi ihaldatud positsioonile ning „ametiga“ kaasnevat võimalust saavutada materiaalne 

iseseisvus ja kindlustatus, mis omakorda võis määrata naise edasised võimalused ja vabadused. 

Siinkohal tuleks mainida, et käesolevas töös peetakse vabaduste all silmas eelkõige orjusele ehk 

vabaduse puudumisele, vastanduvat. Uurimisobjekti vabadustena tuuakse välja erisused nende ja 

ülejäänud naissoost orjade elus. Uuritakse, kas haridus ja rahaline stabiilsus olid need olulised 

tegurid, mis tagasid Abbassiidide ajastu eliidi orjataridele suurema vabaduse ning aitasid naisena 

niivõrd patriarhaarses ühiskonnas teataval määral edukas olla.  
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Kolmandas peatükis võrreldakse meelelahutuslikel eesmärkidel peetavaid orjatare vabalt 

sündinud Abbassiidide eliidi naistega. Võrreldakse kahe erineva klassi ja päritolu naiste vabadusi 

ja piiranguid sotsiaalses elus, samuti neile meelepärastes tegevustes (näiteks heategevus, ürituste 

korraldamine, kulutuste tegemine isiklikuks tarbeks). Samuti uuritakse, kas nende eludes oli ka 

sarnasusi ja võrdseid võimalusi, ehk isegi eeliseid vabalt sündinud naiste ees. Peatüki teises osas 

tehakse kokkuvõte naiste rollist, olgu nad orjad või vabad, antud ajastu (Abbassiidide) muusika 

ja luulekunsti maailmas. Pärast kokkuvõtet on toodud kasutatud kirjanduse loetelu, 

araabiakeelsed originaaltekstid on esitatud lisadena ning töö lõpus on inglisekeelne 

sisukokkuvõte. 

 

Uurimistöös kasutatakse kvalitatiivset uurimismeetodit. Käesolevas töös püütakse mõista väikese 

grupi indiviidide olukorda ning teha nähtavaks nende maailm mitte läbi statistiliste vahendite 

kasutamise, vaid läbi inimeste kogemuste ja tõlgenduste mõistmise. Kuna andmed valitud teema 

kohta on peamiselt säilinud vaid tekstide näol, siis  kasutatakse eelkõige tekstoloogilist meetodit 

ehk tõlgitakse ja töötatakse läbi valitud araabiakeelsed tekstid. Et jõuda võimalikult tervikliku ja 

selge arusaamani laulutüdrukute elust, kogutakse andmeid erinevatest teemakohastest teostest, 

mis loetletud töö lõpus. 

 

Töös kasutatakse laulutüdrukute nimetamisel ka araabiakeelset terminit qiyān
1
, mis on küll 

araabia keele mitmuse vorm, kuid eestikeelsetes kommentaarides kasutatakse ainsuses viidates 

mitmusele. Araabiakeelsete sõnade ja nimede transkribeerimisel järgitakse rahvusvaheliselt 

tunnustatud transkriptsioonisüsteemi DIN-31635. 

 

Rääkides allikatest, on Abassiidide ajastust säilinud kirjanduse hulk märkimisväärne. Materjalide 

hulgast, millel põhineb käesolev töö võib leida väga erinevaid kirjanduslike žanre. Läbitöötatud 

on nii teiste autorite poolt kogutud infot ja materjale, kui ka luuletusi, anekdoote ning kirjeldusi, 

mida võib suures osas pidada autentseks ja faktuaalseteks. Taolist infot on keskaegses Araabia 

kirjanduses palju ka väga paljude teiste elualade kohta. Kuna see on peaaegu ainuke kättesaadav 

teave üldse erinevate kummaliste teemade kohta, siis teadlaste üldisem konsensus on otsustanud 

lugu pidada kõigest kättesaadavast. 

                                                 
1
 Qayna (mitm. qiyān) 
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Kuna viimasena nimetatud materjalid kirjeldavad tolle ajastu populaarseid orjatare, luuletajaid, 

nende patroone ja valitsejaid, oli tegemist pool-avaliku infoga, mis oli meelde jäetud ja kirja 

pandud. Laulutüdrukute näol oli tegemist avaliku elu tegelastega ja valdavate moeikoonidega, 

seetõttu võib arvata, et nende looming ja ka igapäevaelu pakkus huvi laiemale avalikkusele. 

 

Teose, millele töös peamiselt tuginetakse, „Nisāʾu l-ḫulafāʾi l-musammā ǧihāti l-ʾaʾimmati l-

ḫulafāʾi mina l-ḥarāʾimi wa-l-ʾimāʾi“ puhul on tegemist autori ainsa täielikult säilinud ja meieni 

jõudnud kirjutisega. Teos räägib Abbassiidi valitsejate kaasadest, nii orjataridest, armukestest kui 

ka hilisematest seaduslikest abikaasadest. Põhjalikuma kirjelduse teose ja autori kohta leiab 

esimesest peatükist. Fuad Matthew Caswell-i „The Slave Girls of Baghdad: The Qiyan in the 

Early Abbasid Era“ uurib qiyān’i päritolu, väljaõpet ja sotsiaalseid piire. Analüüsides islami 

seaduseid, uurides ajalooallikaid, sealhulgas ka luulet, loob Caswell lugejale ulatusliku pildi 

laulutüdrukute unikaalsest positsioonist Abbassiidide õukonnas. Nabia Abbotti „Two Queens of 

Baghdad“ räägib kahest määravast naisest kaliif Hārūn ar-Rašīdi (v. 786-809) elus: tema ema 

Ḫaīzurān ja ametlik naine Zubayda. Nimetatud kahe naise poliitiline ja perekondlik roll 

peegeldab hästi naise positsiooni arengut varajases islamlikus riigis. Käesoleva töö raames annab 

teosele erilise väärtuse asjaolu, et üks naistest oli ori ja teine kõrgest soost sündinud vaba naine. 

„The Epistle on Singing-Girls“ on aastatel 776-869 elanud araabia proosakirjaniku Abū ʿUṯmān 

ʿAmr ibn Baḥr al-Ǧāḥiẓi teos laulutüdrukutest. Epistel kirjeldab tolle aja kõrgklassi sotsiaalseid 

harjumusi ning laulutüdrukute tavasid. Kuigi tegu peaks olema qiyān’i ja nende isandaid toetava 

teosega, on kirjutis pigem manitseva tooniga, hoiatades orjataride kavalate lõksude ja 

võrgutamise eest. Siiski kirjeldab al-Ǧāḥiẓ värvikalt ja elavalt tolle ajastu sotsiaalset keskkonda 

ja selles varitsevaid ohte läbi kerge huumori. Käesolevas töös on kasutatud Alfred Beestoni 

1980. aastal ilmunud tõlget al-Ǧāḥiẓi epistlist. 

 

Uurimistöö eesmärkideni jõudmiseks ja uurimisküsimustele vastuste leidmiseks on tõlkimiseks 

valitud kolme laulutüdrukut kirjeldavad tekstid: „ʿArīb al-Maʾmūniyya,“ „Faḍl aš-Šāʿira al-

Yamāmiyya”  ja „Šāhān”. Kõnealused tekstid on põhjalikumad ning sisaldavad suurel hulgal ka 

kõike, mida võib leida töös käsitletava teose teistest tekstidest. Suur osa ülejäänud tekstidest 

annab edasi vaid luulet või on eluolu kirjeldus neis minimaalne. Kuigi tõlkimiseks on valitud just 
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need kolm teksti, siis on põhjalikult läbitöötatud ka kogu ülejäänud teos, et olulisi fakte mitte 

märkamata jätta. 

 

Lihtsamaks jälgimiseks ja viitamiseks on käesolevas töös kasutatud Shawkat M. Toorawa teoses 

„Consorts of the Caliphs“ rakendatud süsteemi, mille kohaselt on tekstid jaotatud paragrahvideks 

ning nummerdatud. Näiteks tekst „ʿArīb al-Maʾmūniyya“ on teoses „Nisāʾu l-ḫulafāʾi l-

musammā ǧihāti l-ʾaʾimmati l-ḫulafāʾi mina l-ḥarāʾimi wa-l-ʾimāʾi ” 6. tekst, seepärast algavad 

ka eestikeelses tõlkes paragrahvid numbrist 6. Teksti „Faḍl aš-Šāʿira al-Yamāmiyya” puhul 

algavad paragrahvid vastavalt numbrist 13 ning teksti „Šāhān” puhul numbrist 30. Numbrid on 

esitatud paragrahvide ees nurksulgudes. 
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1.ʾIBN AS-SĀʿĪ AJASTU JA VALITUD TÕLKED TEMA 

TEOSEST „NISĀʾU L-ḪULAFĀʾI L-MUSAMMĀ ǦIHĀTI L-

ʾAʾIMMATI L-ḪULAFĀʾI MINA L-ḤARĀʾIMI WA-L-ʾIMĀʾI ” 

Töö autori arvates annavad tekstid „ʿArīb al-Maʾmūniyya,“ „Faḍl aš-Šāʿira al-Yamāmiyya”  ja 

„Šāhān” võrreldes teistega parema ja detailsema ülevaate qiyān’i igapäevaelu kohta antud teose 

tekstidest. Suur osa ülejäänud  tekstidest annab edasi  vaid luulet või on eluolu kirjeldus neis 

minimaalne. 

 

Kuna orjade päritolu ja taust olid tihti teadmata, tunti neid peamiselt neile antud nimede järgi. 

Nimed olid tihti kirjeldavad, näitekst võis orja nimi vihjata tema välisele ilule, ihale või mõnele 

heale omadusele. See oli üks võimalus eristada orje ja vabu naisi, sest orjadele nime andmisel 

püüti vältida traditsioonilisi nimesid nagu Fāṭima, Ḫadīǧa, Hind. (Caswell 2011: 18) 

 

1.1. Ibn as-Sāʿī ja tema ajastu 

 

750. aastal  haarasid islamimaailmas võimu Mekast pärit Abbassiidid, tõugates troonilt 

Umaijjaadide
2
 dünastia. Kalifaadi pealinn viidi Süüriast, Damaskusest üle Iraaki, Bagdadi, 

millest sai peagi intellektuaalne keskus teadusele, filosoofiale ja haridusele. Abbassiidide 

kalifaadi valitsusaega (750-1258) peetakse islamimaailma kuldajaks ja seda õigustatult just 

kultuurivallas.  Tolle aja valitsejad toetasid suuremeelselt teadust, õpetlasi ja poeete ning vaimne 

töö levis üle kogu kalifaadi. Õpetlaste kogukond
3
 sai riiklikku toetust, mis näitas, et peale 

valitseja toetas teaduse arengut ka kogukond. 8-9. sajandil alustati kalifaadis laialdaselt 

teadustööde tõlkimisega, mis andis islamimaailmale ligipääsu suurele hulgale antiikaja õpetlaste 

töödele (Meri 2004: 131). Mitmed teadusharud saavutasid enneolematult kõrge taseme, sõlmiti 

tugevaid kaubandussidemeid Kesk-Aafrika, Hiina, Kaug-Ida ja Ida-Euroopaga. 

 

                                                 
2
 Aastatel 661-750 islami kalifaati valitsenud dünastia 

3
 Bayt al-ḥikma 
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Kultuurisaavutustele vaadates võib üleüldiselt Abbassiidide valitsusaega pidada staabiilseks ja 

rahumeelseks. Nad korraldasid minimaalselt vallutusretki ning panid enam rõhku oma riigi ja 

kogukonna arengule. Kalifaadi administratiivne pool oli hästi läbimõeldud ja tugev, riigi 

provintside valitsemisel praktiseeriti võimu päritavuse printsiipi (Irmijajeva 2002: 129).  Kuid 9. 

sajandil häiris kalifaadi siserahu autonoomsete dünastiate killustatus. Mitmed riigi eri piirkondi 

valitsema määratud dünastiad hakkasid järjest enam haarama võimu oma piirkonnas ning astusid 

sellega vastu kaliifivõimule. Samal ajal püüdsid osad kildkonnad impeeriumist eemalduda ja 

haarata kontrolli kalifaadi kaugemates piirkondades. (Kennedy 2004: 200-242) 1258. aastal tegid 

Abbassiidide valitsusajale lõpu mongolid, kes rüüstasid Bagdadi. 

 

Tāǧ ad-Dīn Abī Ṭālib ʿAlī ibn Anǧab ibn as-Sāʿī (593–674/1197–1276)  oli Bagdadi kirjamees ja 

ajaloolane. Tänu oma raamatukoguhoidja ametile oli tal ligipääs valitsejaskonnale ja kalifaadi 

ametlikele arhiividele. Ta töötas Niẓāmiyya ja Mustanṣiriyya juurakoolides ning oli mitmete 

kõrgel kohal olevate isikute soosik.  Ibn as-Sāʿī oli jäägitult ustav Abbassiidide kalifaadile ja 

suuresti peegeldub see ka tema teostes, millest kolmandik on pühendatud Abbassiididele, loodud 

ehk propagandana ja valmistama valitsejatele heameelt. Teoste hulgas leidub ka detailseid 

kirjeldusi valitseva koja kulutuste, riiete ja kommete kohta, samuti sisaldavad need valitsejate 

poolt loodud luulet. (Toorawa 2015: xviii) 

 

Ibn as-Sāʿī elas ajaloolaste ja teadlaste ajastul, enamik tema töid kujutavadki ajalugu ennast, kuid 

kahjuks on neist töödest säilinud vaid fragmendid. Ainus tervikuna meieni jõudnud teos on 

„Nisāʾa l-ḫulafāʾi l-musammā ǧihāti l-ʾaʾimmati l-ḫulafāʾi mina l-ḥarāʾimi wa-l-ʾimāʾi“, mille 

teadaolevalt ainus käsikiri asub Istanbulis (Toorawa 2015: xxxi). Tegemist on ajaloolise 

biograafiaga, mis kirjeldab Abbassiidide kaliifidele ja kõrgetele ametnikele kuulunud orjataride, 

laulutüdrukute ja ka abikaasade elu ning annab edasi nende loomingu. Teos annab aimduse tol 

ajal elanud nii vabade kui orjuses elavate naiste  staatusega kaasnevatest kohustustest, 

piirangutest ja vabadustest. See on haruldane sisevaade nii öelda „vaigistatud” naiste ellu. 

(Toorawa 2015: xviii) 

 

Teose „Nisāʾa l-ḫulafāʾi l-musammā ǧihāti l-ʾaʾimmati l-ḫulafāʾi mina l-ḥarāʾimi wa-l-

ʾimāʾi“alguses toodud lugude kirjutamisel tsiteerib ibn as-Sāʿī hästi tuntud kirjutisi ning tsiteerib 
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palju kuulsat Abbassiidide õukonna ajaloolast ʾAbū al-Faraǧ al-Iṣfahānīt, „Kitāb al-Aġānī“
4
 

autorit. Hilisemate lugude kirjeldamisel kasutab ta oma isiklike teadmisi. Esimesed sissekanded 

kirjeldavad pelgalt laulutüdrukute füüsilisi ja intellektuaalseid voorusi, kuid järk-järgult 

muutuvad tekstid avatumaks naisi ümbritseva suhtes ning rõhku pannakse ka inimeste 

reaktsioonidele nende ümber. (Toorawa 2015: xviii) Autor kirjeldab naisi kui suurepäraseid 

poeete, konkubiine ja emasid, kes täidavad oma kohustusi andunult. Autor on kogunud nii 

kirjalikest kui ka suulistest allikatest, lisades sinna oma teadmised, biograafia. 

 

1.2.  „ʿArīb al-Maʾmūniyya“ 

ʿArīb al-Maʾmūniyya 

 

[6.1] Öeldakse, et ta olevat barmakiid Ǧaʿfar ibn Yaḥyā ibn Ḫālidi tütar. Kui Barmakiidide riik 

võimult langes, ta rööviti noorena, müüdi ja osteti al-ʾAmīn Muḥammad ibn ar-Rašīdi poolt ära, 

siis ostis ta [ʿArībi] tema [ar-Rašīdi] vend al-Maʾmūn ʿAbd Allāh. Ta [ʿArīb] oli suurepärane 

poetess ja väärt lauljatar. 

 

[6.2] Mulle teatati, et ʾAbū ʾAḥmad al-ʾAmīn, kes tsiteeris ibn Nāṣirit, kes tsiteeris al-Mubārak 

ibn ʿAbd al-Ǧabbār aṣ-Ṣayyarat, kellele rääkis ʾIbrāhīm ibn ʿUmar al-Barmakī, kes tsiteeris 

ʿUbayd Allāh ibn Muḥammad al-ʿUkbarī, kellele rääkis ʾAbu Bakr Muḥammad ibn al-Qāsim al-

ʾAnbārī, kes kuulis oma isalt, kellele rääkis ʾAbū Hāšim, kellele rääkis kirjutaja
5
 Maymūn ibn 

Hārūn, kes ütles, et ʿArīb oli rääkinud järgnevat: 

 

„Usklike käskija saatis nende, tähendab barmakiidide, juurde, kes olid talle alistunud, 

sõnumitooja. Ta [ʿArīb] väitis end olevat Ǧaʿfar ibn Yaḥyā tütar ning lasi pärida nende [oma 

rahva] olukorra järgi. Ta [usklike käskija] käskis tal [saadikul] mitte avaldada, kust ta tuli. Ta 

läks minu onu al-Faḍl ibn Yaḥyā juurde ja küsis temalt: „Mis on teil uudist? Mis on teie 

olukord?“ Ta [onu] vastas: 

                                                 
4
 Inlg. k Book of Songs; Eesti k Laulude raamat 

5
 al-kātib 
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Ta küsib meilt: kuidas meil läheb? Meie vastus on järgnev: 

   Meie täht langes ja kuidas meil siis läheb? 

Meie rahvas, saatuse kapriiside ohver, 

   jääme igaveseks alluma ebakindlusele.“ 

 

 [6.3] ʾAbu Bakr aṣ-Ṣūlī rääkis: 

ʿArīb al-Maʾmūniyya ütles end olevat Ǧaʿfar ibn Yaḥyā ibn Ḫālidi tütar kõrgest soost naiselt. Ta 

lõi luulet ja seadis mitmeid luuletusi meloodiasse ning tema laulud moodustavad individuaalse 

kogumiku. Järgnev on näide tema enda meloodiasse seatud luuletusest: 

Pärast Sind pole mind eksiteele viinud mitte keegi 

   Oled mind igat moodi lolliks teinud. 

Sa tõesti muutud – mida teha? 

   Mul pole su südame üle võimu. 

 

[6.4] Mulle teatati, et ʿAbd ar-Raḥmān ibn Saʿd Allāh al-Daqīqī kuulis, et ʾAbū al-Qāsim ibn as-

Samarqand ütles, et talle rääkis ʾAbū Manṣūr Muḥammad ibn Muḥammad ibn ʾAḥmad al-

ʿUkbar, kes kuulis ʾAbū al-Ḥasan ʾAḥmad ibn Muḥammad ibn aṣ-Ṣallat, kellele rääkisid ʾAbū 

al-Faraǧ al-Iṣfahānī
6
, kellele rääkis Muḥammad ibn Mazyad ja Yaḥyā ibn ʿAlī, kes tsiteerisid 

Ḥammād ibn ʾIsḥāqi, kes ütles: 

Ma pole kunagi varem näinud ilusamat ja rafineeritumat naist, kes laulaks ja looks luulet või 

mängiks malet paremini kui ʿArīb. Temas on kõik head omadused, nagu elegants ja andekus, 

mida võid ihaldada leida ühes naises. 

 

[6.5] On teada, et ʾAbū al-Faraǧ al-Iṣfahānī ütles, et kuulis Ǧaḥẓalt, et astroloog ʿAlī ibn Yaḥyā 

rääkis: 

 

„Ühel päeval lahkusin al-Muʿtamidi juurest ning suundusin ʿArībi poole. Enne kui jõudsin tema 

majani, jäin vihma kätte ning mu riided olid läbimärjad.  Kui tema juurde saabusin ning sisse 

                                                 
6
 Tekstis: ʾIṣbahāni. Eksisteerib mõlemal kujul 
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astusin, käskis ta võtta mu riided ja mulle toodi uus rüü, mille selga panin. Siis kanti meile ette 

söök ja me einestasime. Ta lasi [tuua] veini ning seejärel lubas teenritel lahkuda. Siis küsis ta 

uudiseid kaliifi tegemiste kohta sellele eelnenud päeval: mis muusikat ta kuulas ja kes seda 

esitas. Ma ütlesin talle, et see oli Bunān ja too laulis järgnevat: 

Ta nuttis kiindumuses,  

   kui [tema] rahvas teele asus. 

Rahutu ja ärev, oli tema ja tema mure 

   Teda viis äärmusesse oht saada põletada armastuse leegist 

Tema silmalaud täis unetust 

   on avatud ja suletud. 

Ta [ʿArīb] käskis ühel oma kaaslastest minna Bunāni järgi ning tuua ta ʿArībi juurde. Ta 

[kaaslane] läks ning Bunān saabus koos temaga. Talle pakuti süüa, ta sõi ja jõi. Talle toodi lauto 

ja paluti seda [järgnevat viisi]: 

Kallas rohkelt vihma 

   ning nartsissid uppusid 

Täida kruus pilgeni, 

   et oleks eesmärk  

Kohe hakkavad tema rõõmu valguses 

   karika ääred lõhenema. 

Nii laulis meile Bunān: 

   „Ta silmalaud on täis unetust.“ 

 ʿAlī ibn Yaḥyā ütles: 

Bunān seadis viisi tema [ʿArībi] värssidele ja laulis neid meile ülejäänud päeva.“ 

 

[6.6] On teada, et Ǧaʿfar ibn Qudām rääkis, et ʿAbd Allāh ibn al-Muʿtazz ütles: 

Minu kätte sattus mõnda ʿArībi kirjavahetusest: märkmed nii proosas kui värssides. [See] kiri on 

temalt al-Maʾmūnile kui ta pöördus Fam aṣ-Ṣilḥi poole, et abielluda Būrāniga: 

Kadugu hukatus ja kestku õnn Būrāni läheduses! 
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   Buduaari pärl, ärgu peatugu su täht, mis käsikäes Maʾmūni omaga. 

Kuni ülemvõim jääb püsima tema süles 

   olles õnnistatud selle süle poolt. 

[6.7] Ja jutustas kirjutaja ʿAlī ibn Šāḏān, et ʿArīb Ǧāriya al-Maʾmūn ütles: 

Olin kord koos al-Wāṯiqiga ringkäigul tema orjade juures kuni suundusime välja al-ʾAnbāri 

promenaadile. Tuli Farīda, orjatar, keda al-Wāṯiq armastas väga. Ja talle meeldis ka Farīda 

teenijanna, kuid sellest ei teadnud keegi peale minu. Kui teenijanna nägi al-Wāṯiqi oma 

emandaga, suundus ta emanda garderoobi ning tuli siis välja. Ta seisis Farīda kõrval ja ta peas oli 

pael, millele oli kirjutatud: 

Ma pelgan lahutada oma silmad kuumad [sinu omadest]. 

   Ei ole, armastuses ja selle piinades [midagi]valusamat, 

kui lahutatakse kaks kaaslast. 

Al-Wāṯiq ütles mulle: „Kas sa mõistsid, ʿArīb?“ Ma vastasin: „Jah, isand.“ 

Ta kirjutas maapinnale pulgaga, mis tal käes oli: 

Tuli ilmsiks kirg ja tõstis oma loori 

   Parima armastuse viis on selle väljendamine 

Hakka vastu laitjatele ja näita oma kiindumust avalikult 

   Ja hullunult armunu elust magusam on vaid tema kurikuulsus. 

Ma jätsin need värsid meelde ja me naersime ning Farīda mõistis ja ütles: 

„Mu isand, ma saan aru, mis teie vahel on. Olge oma orjatari suhtes lahke ja võtke ta vastu. Al-

Wāṯiq lausus: „Ma teen seda. ʿArīb, võta ta enda hoole alla.“ Ma võtsin tal käest ning kuningas ei 

suutnud end talitseda, ta jooksis minu järel kiirustades, et temaga omavahel olla. Ta käskis mulle 

tuhat dinaari anda. 

 

[6.8] ʿUbayd Allāh ibn ʾAḥmad ibn ʾAbī Ṭāhiri järgi suri ʿArīb Ǧāriya al-Maʾmūn teisel 

kevadkuul aastal 277. Teiste allikate järgi ta suri olles Samarras, olles 96-aastane, mis tähendab, 

et ta sündis aastal 181. 
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1.3. „Faḍl aš-Šāʿira al-Yamāmiyya“ 

Faḍl aš-Šāʿira al-Yamāmiyya 

Kaliif al-Mutawakkili – Allah halastagu talle - orjatar 

 

[13.1] Faḍl oli oma aja arukaim luuletaja. Temast on säilinud mitmeid vaimukaid kirjutisi. 

 

[13.2.1] Minuni on jõudnud ʿAbd ar-Raḥmān ibn Saʿd Allāh ad-Daqīqī kaudu, kes tsiteeris Abū 

al-Qāsim ibn Samarqandī, kes tsiteeris Abū Manṣūr al-ʿUkbarī, kes tsiteeris Abū al-Ḥasan ibn 

aṣ-Ṣalti, et Abū al-Faraǧ al-Iṣfahānī ütles: 

Faḍl oli segapäritolu vanemate laps Baṣrast, kus ta üles kasvas, kuid ta sündis al-Yamāmas. 

 

[13.2.2] Temast [Faḍlist] räägib Muḥammad ibn Dāwūd. Väidetavalt on Faḍl pärit ʿAbd al-Qaysi 

hõimust. Ta ütleb, et ta ema oli ʿAbd al-Qaysi hõimupealiku orjatar, kes suri kui ta  Faḍli ootas. 

Hõimujuhi pojad müüsid ta ema maha ja Faḍl sündis orjusesse. 

Samas väidetakse, et Faḍli sündides oli ta isa veel elus. Ta võttis ta omaks ja haris ning õpetas 

teda, aga kui hõimujuht suri, ühinesid ta pojad Faḍl müümise asjus. Ta osteti Muḥammad ibn al-

Faraǧ ar-Ruḫḫaǧī, ʿUmar ibn al-Faraǧi venna, poolt, kes andis ta kaliif al-Mutawakkilile. 

 

[13.2.3] Faḍl oli tumedapäine, õpetatud, väljendusrikas ja kiire taibuga, loomulik soodumus hea 

luule retsiteerimiseks, parim oma ajastu naiste seast. 

 

[13.3] Abū al-Faraǧ al-Iṣfahānī tsiteeris Muḥammad ibn Ḫalafi, kes tsiteeris Ibn Aḥmad ibn ʾAbī 

Ṭāhiri, kes ütles talle: 

Luuletajanna Faḍl toodi Baṣrast ja orjakaubitseja ostis ta kümne tuhande dirhami eest. 

Muḥammad ibn al-Faraǧ ar-Ruḫḫaǧī ostis Faḍli ja andis ta al-Mutawakkilile. Faḍl istus ta 

koosviibimistel ja vastas fraasidele, mida esitati teiste luuletajate poolt. Ühel päeval Abū Dulaf 

al-Qāsim ibn ʿĪsā al-ʿiǧlīl esitas talle väljakutse: 

Nad ütlesid: Sa armastad liiga noort neidu. 

   Ma vastasin: Parim ratsaloom sinu jaoks on see, millega sa ei ratsuta. 

Kui palju on vahet läbipuuritud pärlil, 
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   mida kantakse ja pärlil, mida pole augustatud. 

Faḍl vastas: 

Sõitmine pole nauding kuni 

   ratsaloom allutatud su tahtele. 

Pärlitest pole omanikule kasu kuni 

   nad pole puuritud ja köidetud. 

[13.4] Abū al-Faraǧ al-Iṣfahānī ütles, et kuulis Muḥammad ibn Ḫalafi, Ǧaʿfar ibn Qudāmad ja ta 

onu tsiteerimas Abū al-ʿAynāt, kes ütles: 

Luuletajanna Faḍl toodi al-Mutawakkili ette, samal päeval kui ta oli talle antud, ja ta küsis: „Kas 

sa oled tõesti poeet?“ Faḍl vastas: „Nii väidavad need, kes mind ostnud ja müünud.“ Al-

Mutawakkil naeris ja ütles: „Esita mõnda oma repertuaarist.“ ja Faḍl esitas järgneva: 

Seisis silmitsi õigesti juhitud imaam ülemvõimuga 

   aastal kolmkümmend ja kolm. 

Kalifaat usaldati Ǧa‘farile
7
 

   kui ta oli kakskümmend ja seitse. 

Me tõesti loodame, oo õigesti juhitud imaam, 

   et valitsed veel kaheksakümmend. 

Allāh ei õnnista seda, kes ei ütle oma palves 

    „Aamen“ Sinule. 

[Abū al-ʿAynā’] ütles: „Kaliif oli rahul ja ta andis Faḍlile 50 tuhat dirhami.“ 

 

[13.5] Abū al-Faraǧ al-Iṣfahāni tsiteeris Muḥammad ibn Ḫalafi ibn al-Marzabānī, kes tsiteeris 

Abū al-ʿAbbās al-Marwazī, kes ütles: 

„Al-Mutawakkil ütles ʿAli ibn al- Ǧahmile: Esita oma värss ja lase Faḍlil vastata.“ Ja ʿAli ütles: 

„Faḍl, vasta järgnevale.“ 

Pidades teda armsaks, usaldas teda, 

                                                 
7
 Araabia keeles kasutatakse al-Mutawakkili (valitses 847-861) sünnipärast nime 
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   aga ei leidnud temas paiku meeldivaid. 

Faḍl mõtles hetke ja vastas: 

Ta oli endiselt allaandlik temale. 

   Rasked laud vajusid koomale. 

Naine süüdistas teda, aga ta armastus suurenes. 

   Ta keha kuhtus, aga tema oli õnnelik. 

Al-Mutawakkil oli rahul ja ütles: „Hästi tehtud, Faḍl!“ ja käskis talle kaks tuhat dirhami anda. 

 

[13.6] Abū al-Faraǧ al-Iṣfahānī ütles, et ta kuulis Ǧaʿfar ibn Qudāmat ütlemas, et Saʿīd ibn 

Ḥumayd ütles: 

„Ma ütlesin luuletaja Faḍlile: vasta sellele.“ 

Kes on armastaja jaoks see, kes armastab nooruses? 

Faḍl vastas kõhklemata: 

Arrogantsete jaoks on temast saanud kuulujutt. 

Ja ma vastasin: 

Vaid pilk tegi temast unetu ja tühjaks imetu. 

Ja ta vastas: 

Tõesti, tema iha alguseks oli vaid pilk. 

Pärast hetke mõtlemist, ta jätkas: 

Kui poleks ta lootusi, oleks ta surnud kurbusesse. 

   Möödusid pikad ööd tema mõtetes. 

Polnud tal kedagi, kes teda lohutaks 

   öödel, mis lohisesid liiga pikaks või jäid liiga lühikeseks. 
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[13.7] Abū al-Faraǧ al-Iṣfahānī ütles: ma lugesin ühest raamatust, et ʿAbdallāh ibn al-Mutʿazz 

rääkis järgnevast loost, mida rääkis Ibrāhīm ibn al-Mudabbir: 

Luuletaja Faḍl oli kõikvõimsa jumala parimast loomingust sõnade selguses, kirglikus 

väljendamises ja luule seadmises. 

Ühel päeval ütlesin Saʿīd ibn Ḥumaydile: „Ma arvan, et sa kirjutad Faḍli eest. Rääkimata tema 

õpetamisest ja talle nõu andmisest. Seepärast ta kõlabki nagu sina!“ 

Ta naeris ja vastas: „Milline suurepärane mõte. Kui talle antu oleks vaid minult. Ei, mina olen 

võtnud tema kirjutistest ja, jumala nimel, mu vend, kui laenaksid temalt parimad, suurimad ja 

ideaalseimad kirjutajate seast, siis ei peaks nad rikkust paluma.“ 

 

[13.8] Abū ʿAlī ar-Rāzī tsiteeris järgnevad luuletaja Faḍli poolt loodud read: 

Kahaneb mu kannatus ja kasvab mu õnnetus. 

   Sa oled kauge kuigi elad lähedal. 

Kas peaksin kaebama su üle või kaebama sulle? 

   Ja ei suuda vaevatu  peale nende kahe teha muud. 

[13.9] Abū ʿAlī Naṭṭāḥa rääkis järgneva loo: 

„Kord lahkus üks al-Hāšimī soost mees ühe venna majast öösel ja nägi hästi riietatud kaunist 

naist grupi naistega, kes teda ümbritsesid ja kelle keskel ta oli. Ta hüüdis: 

Need, kes käivad öösiti väljas, tunduvad saladuslikud. 

Naised kuulsid ja talle vastas välk-kiirelt naine grupi keskel: 

Välja arvatud armunu, kes igatseb oma kallimat! 

Ta küsis, kes oli too naine ja selgus, et tegu oli luuletajanna Faḍliga.“ 

 

[13.10] Muḥammad ibn Dāwūd mainib teda oma raamatus „Al-waraqatu fī ʾaḫbāri aš-šaʿirāʾa al-

ḥadaṯīna“
8
 järgnevalt: 

                                                 
8
 „Essee: lood modernsetest luuletajatest” 
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Luuletajanna Faḍl oli sõltuv al-Mutawakkili kojas. Ta oli oma aja edukaim luuletaja. Ta luules 

leidub järgmist: 

Oo, mu isand, sinu sarnane on alustanud 

   pimeduse ära ajamist. 

Ole ergas ja me ajame korda selle õhtujoogi ja loori asja 

   enne kui meid paljastavad 

naasvad magajate hinged. 

[13.11] Üks ajaloolane rääkis, et luuletaja Faḍl suri aastal 257 [870-871]. 

 

1.4. „Šāhān“ 

Šāhān 

 

[30.1] Ta oli bütsantsi orjatar, kes kuulus Ḫatā Ḫātūnile. Ḫatā Ḫātūn oli komandör Sunqur aṭ-

Ṭawīl an-Nāṣirīi tütar ja komandör Ǧamāl ad-Dīn Baklak an-Nāṣirī abikaasa. Ḫatā Ḫātūn kandis 

hoolt tema [Šāhāni] hariduse ja kommete eest - oli näha, et Šāhān on määratud suurteks 

tegudeks. Kui kaliif  Mustanṣirile truudust vannuti, esitas Ḫatā Ḫātūn Šāhāni kingitusena kaliifile 

teiste orjataride seas. Ta saavutas koha, läheduse ja erilisuse poolest, millele ei saanud keegi 

peale tema. 

 

[30.2.1] See avas talle ukse iseseisvusele ja andis talle oma nõukogu, esindajad, asetäitjad ja 

teenrid ning suurepärase saatjaskonna. Tal oli vaba voli rahale ja ta kulutas seda just nii nagu 

heaks arvas. Tal oli absoluutne käsuvõim ja tema öeldu viidi täide kõhklusteta. 

 

[30.2.2] Üks asetäitja tema nõukogust jutustas mulle, et ta tegi igakuise kalkulatsiooni, et maksta 

plekkseppadele, kangameistritele, seppadele, käsitöölistele, kanga kaubitsejatele ja erinevate 

oskustega meistritele. Kogu summaks tuli umbes 105 360 dinaari. 
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[30.3] Ta tegi mitmeid heldeid heategusid. Ta oli tuntud oma kaastunde poolest vaeste, leskede 

ja orbude suhtes ning ta andis alati almust. Ta oli hea, jagas head ja armastas neid, kes tegid 

head. 

 

[30.4.1] Kui Šāhāni isand kaliif  Mustanṣir suri - Allāh õnnistagu ta hauda ja saagu paradiis tema 

viimseks puhkepaigaks -  vannuti truudust ta pojale, meie isand ja käskija, kaliif Mustaʿṣimile - 

jumal kaitsku tema üllast ja vääramatut valitsemist ning saagu ta kõik ihaldatu nii selles kui 

järgmises ilmas. Ta kohtles Šāhāni kogu au ja lugupidamisega, mille ta oli välja teeninud. 

Mustaʿṣim kolis ta koos ta orjataride, teenrite ja saatjaskonnaga paleesse, kus Šāhān kasvatati 

üles oma eelneva omaniku [Ḫatā Ḫātūn] poolt. Antud palee oli tuntud kui Banafšā Palee ja asus 

Lääne Värava läheduses. Mainisin
9
  selle ehitamist helgetel päevadel seoses Banafšāga. 

 

[30.4.2] Kaliif Nāṣirī päevil - kastku Allāh neid möödunud päevi jumaliku halastuse vihma ja 

naudinguga -  elas selles palees Ḫatā Ḫātūn. Ta oli Sunqur aṭ-Ṭawīl an-Nāṣirī tütar ning tema ajal 

lisati sellele [paleele] need aiad ja majad, mis olid ümbruskonnas. Sinna loodi aed ja  sellesse 

toodi kõiksugu puid. See aed oli alati täis mahlaseid puuvilju ja kauneid lilli ning vesi pandi 

voolama vesiratastega, mis niisutasid armsa palee aedu. 

Selle palee vastas on veel teine imeline aed, mis täidetud viljapuudega, luues imelise ja 

hingematva vaate. Kes satub istuma selle vaatetorni, sellele avaneb vaade Tigrisele ja selle 

ujuvale sillale. See vaade on toit näljastele silmadele ja rõõm õnnetule kurbust täis südamele. 

Kaliif [Mustaʿṣim] tagas Šāhānile uksehoidjad, ümmardajad ja jooksupoisid. Ta jätkas kõige, mis 

tal varem oli, toetused ja hüvitised, saamist nagu Mustanṣiri päevil - kastku Allāh neid 

möödunud päevi jumaliku halastuse vihma ja naudinguga. Kõrgklassi teenija pidi terve päev 

tema uksel olema, ja olema valmis täide viima iga soovi, mis ta [Šāhān] käskis, samuti vastutama 

ja korraldama kõik, mida tegid spetsiaalselt Šāhānile määratud teenrid. 

                                                 
9
 Ibn as-Sāʿī 



20 

 

2. ISIKLIK VABADUS 

Abbassiidide ajal oli orjakaubandus õitsev äri, kus orjaturgudel olid inimesed kui lihtne toode, 

mida sorteeriti, hinnati  ja seejärel müüki pandi. Põhiosa müüdi esimesel võimalusel maha 

oksjonitel ning pandi tööle majapidamistes teenrite ja koduabilistena või käsitöökodades. 

Koorekiht aga eraldati põhiosast ning hoiti tagavaraks kui luksuskaupa, mis koosnes peamiselt 

noortest eunuhhidest ja andekamatest orjatüdrukutest. Need, kes näitasid üles musikaalset annet, 

saadeti juhtivatesse muusikainstituutidesse ja pidid läbima vaevanõudva väljaõppe. Nii juhtus 

tihti, et orjade „asjatundja“, kulutas suure summa raha, et orjatüdruk (või –poiss) saaks 

professionaalse hariduse enne, kui temast sai küps ja tulutoov toode turu jaoks. Vaatamata 

asjaolule, et orjade juurdevool oli rohke, oli nõudlus koorekihi orjade järgi alati suurem. Just 

nende viimistletud „kalliskivide“ eest olid kaliifid ja nooblid valmis maksma erakordseid 

summasid. (Abbott 1946: 9-10) Näiteks kaliif Mahdī (valitses 775-785) ostis lauljanna Maknūna 

100 000 dirhami
10

 eest. Samal ajaperioodil ostis kaliif ka Mediinas treenitud lauljanna Baṣbaṣi 

17 000 dinaari (2003. a seisuga oli ühe dinaari ehk kuldmündi väärtus ~37 USA dollarit, 

arvestades ühe mündi kaalu ja puhta kulla sisaldust) eest (u. 120 000 hõbe-dirhami) (Nezhad 

2004; Abbott 1946: 36). 

 

Suures plaanis olid naised jaotatud kolme sotsiaalsesse klassi: orjad, vabaks lastud orjad ja vabalt 

sündinud, sealhulgas aristokraatliku päritolu, naised. Orja võis vabaks lasta mistahes põhjusel, 

kuid automaatselt sai vabaduse orjatar, kes sünnitas oma isandale lapse, kes samuti oli vaba 

inimene. Naise jaoks võis avaneda võimalus saada muusikuks läbi meelelahutusliku orja staatuse 

või aristokraatliku päritolu. Peamiselt jagati orjatüdrukud kahte üldisesse klassi: ühed, kelle 

kohustused hõivasid igapäevaseid majapidamistöid ning nende puhul ei mänginud haridus ega 

välimus olulist rolli, ning teised, kelle ülesanded olid meelelahutuslikku laadi. Muu hulgas 

kuulus nende ülesannete hulka ka rahuldada oma isanda(te) seksuaalseid soove ning olla nende 

fantaasiate ja kire ihaldusobjektiks. Qiyān oli omakorda valitud klass meelelahutuslikel 

eesmärkidel peetavate orjade seast – hoolikalt valitud, haritud, treenitud ja viimistletud, et 

                                                 
10

 Hõberaha araabiamaades. Üks münt kaalus ~2,275g 
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esitleda end kui ihaldusobjekti kõrgema klassi ees, ümbritsedes end samal ajal kõrgema 

sotsiaalse kihi ja kunstipärase õhkkonnaga (Caswell 2011: 14). 

2.1. Haridus 

Enamus laulutüdrukuid alustas oma teed tippu kõige lihtsama orjana, keda müüdi käest kätte 

ning ühelt orjaturult teisele. Islami seaduse järgi loeti orjaks naine, kes oli orjuses sündinud, 

müüdud orjaks või saadud sõjasaagina (Caswell 2011: 12). Suur osa meelelahutuslikel 

eesmärkidel peetavatest orjataridest oli orjaks müüdud väga noorelt – seega aja möödudes 

rääkisid nad peaaegu puhtalt araabia keelt. Vähesed, kes valiti välja tänu heale välimusele ja 

intelligentsile, alustasid intensiivse hariduse omandamisega. Haridustee ja väljaõpe kestsid 

aastaid, et noor orjatar vastaks Bagdadi, Samarra ja teiste Abbassiidide juhtivate linnade 

kõrgklassi kõrgetele nõudmistele. Kõnealuse väljaõppe ajal omandasid nad teadmised araabia 

keelest, kultuurist, ajaloost, filosoofiast, luulest ja Koraanist. Nii samuti õpetati neidudele 

pillimängu (‘ūd
11

, tunbūr
12

) ja malet. 

 

Neidude potentsiaali ja sobivuse üle saada lauljaks, luuletajaks või pilli mängijaks, otsustasid 

tihti professionaalsed hindajad või potentsiaalne ostja isiklikult. Enne tehingu sooritamist pidi 

ostja saama veenduda, et tema valitud orjatar on tõepoolest võimeline laulma, pilli mängima või 

luulet looma. Abū al-Faraǧ al-Iṣfahānī rääkis, kuidas luuletajanna Faḍl kaliif Mutawakkili ette 

toodi ning too küsis neiult, kas ta on tõepoolest luuletaja, nagu väidetakse. Ta käskis Faḍlil selle 

tõestuseks esitada midagi oma repertuaarist. Orjatar esitas ülistava luuletuse kaliifi auks, kes oli 

etteastega väga rahul ning tasus Faḍlile heldelt (Ibn as-Sāʿī 1950: 86). Abū al-Faraǧ al-Iṣfahānī, 

keda tsiteerib ibn as-Sāʿī, on kirjutanud järgmist: 

 

„Al-Qaysi hõimust orjaks müüdud Faḍl alustas teenistust kaliif al-Mutawakkili juures, kes 

temast väga lugu pidas“(Ibn as-Sāʿī 1950: 85).  

 

„Bütsantsi päritolu orjatar Šāhāni esimene omanik oli kaliifi komandöri Sunqur aṭ-Ṭawīl an-

Nāṣirī tütar ja komandör Ǧamāl ad-Dīn Baklak an-Nāṣirī abikaasa Ḫatā Ḫātūn, kes vastutas 

                                                 
11

 Lühikesel kaelal asetseva nelja keelega ovaalse või  pirnikujulise kõlakastiga puidust keelpill, sarnaneb lautoga 
12

 Pikal kaelal asetseva kahe kuni kolme keelega pill, millel ovaalne kõlakast 
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Šāhāni väljaõppe eest, mis hõlmas endas nii haridust keeleõppes, luuleseadmises kui ka 

filosoofias. Ḫatā Ḫātūn nägi temas potentsiaali suurteks tegudeks ning tänu kallile väljaõppele 

avanes neiul võimalus saavutada lähedus kaliifiga ja kõrge positsioon õukonnas.“ (Ibn as-Sāʿī 

1950: 119) 

 

Qiyān’i said endale lubada vähesed, üldiselt valitsejad, tema lähikondlased, rikkad kaupmehed 

või orjapidajad, sest nende hind orjaturul ja samuti väljaõpe, polnud mitte odavad - orjataride 

hind võis küündida isegi 200 000 dirhamini. Näiteks maksis kaliif al-Mahdī oma tütre ʿUlayya 

bint al-Mahdī  ema, orjatar Maknūna, eest 100 000 dirhami. Samal ajal oli heal järjel keskklassi 

perekonna sissetulek 300 dirhamit kuus (Meyers-Sawa 1987). Orjatari ostmisele lisandusid veel 

aastaid kestva väljaõppe kulud, mis loodetavasti pidid ühel päeval peremehele suure kasumi 

teenima. Hinnang meelelahutuslikel eesmärkidel peetavate orjade maksumuse suhtes sõltus 

paljuski ostja vaimustusest. Kui neid oleks ostetud samadel alustel tavaliste orjadega, oleks ka 

nende hinnad samaväärsed. Suurem osa neist, kes endale laulutüdrukuid soetasid, tegid seda 

puhtalt kirest. Nii mõnigi neist [ostjatest] võis loota orjast neidu võrgutada, et siis kergemini 

rahuldada oma tulihingelist kirge (Beeston 1980: 27) 

 

Al-Ǧāḥiẓ ütleb oma epistlis laulutüdrukutest, et qiyān polnud oma kavatsustes ja sõnades pea 

kunagi siiras ning neil oli juba loomuses seada püüniseid ja lõkse oma ohvritele. Käesoleva töö 

raames ei peeta vajalikuks välja selgitada laulutüdrukute kavatsuste eesmärke või võrrelda 

erinevate autorite seisukohti selles osas – seega tuuakse välja vaid al-Ǧāḥiẓi idee orjataride 

osavusest saavutada usaldus ja lähedus oma väljavalituga, või nagu al-Ǧāḥiẓ ütleb, ohvriga. Ta 

kirjeldab qiyān’i taktikat võrgutamisel järgnevalt: 

 

„Niipea kui jälgija leiab väljavalitu, saadab naine talle  provokatiivseid pilke, naeratab, meelitab 

teda osavalt meloodiasse seatud värssidega. Orjatar võtab kuulda tema soovitusi, innukalt rüüpab 

oma jooki samaaegselt oma ohvriga. Ta väljendab kirglikult soovi, et mees jääks kauemaks, oma 

igatsust teda jälle näha ja oma kurbust tema lahkudes. Kui ta tajub oma veetluse toimimist ja 

mees on tema võrgus, muudab ta oma algseid kavalusi järjest veenvamaks ja paneb mehe 

uskuma, et on temasse armunud. Hiljem astub orjatar temaga kirjavahetusse ja kaebleb 

kiindumuse üle. Ta vannub, et on tindipoti täitnud pisaratega ja niisutanud ümbriku oma 
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suudlustega; et just tema on naise ainus ärevus ja hoolekanne ta mõtteis nii päeval kui ööl; et ta 

ei ihka kedagi teist peale tema; ei eelista kedagi teist oma kires; ei kavatse teda kunagi jätta. 

Naine kinnitab, et ei taha meest tema raha vaid tema enda pärast. Seejärel sulgeb ta kirja 

safraniga, seob selle pillikeelega, väidab selle olevat varjatud oma eestkostjate eest ja juhib 

tähelepanu tema vastuse vajadusele. 

Kui ta vastuse saab, kinnitab ta, et see on ta ainus lohutus ja ta võtab seda kui aseainet mehega 

kohtumisele. Hiljem hakkab ta mehes vigu leidma, näitab üles armukadedust tema abikaasa 

suhtes, keelab talle pilke oma kaaslastele, sunnib teda jooma oma pooltühjast peekrist ja õrritab 

teda. Lõpuks ütleb ta mehele, et ei saa temaga ühte heita armastusest. Niisamuti ei talu ta toidu 

puudutamist armastusest ning ei väsi armastatu eemalolekul igatsuses nutmast, ega suuda temast 

kunagi mõelda rahutuseta ning on kogunud kausitäie pisaraid. Kuuldes oma armsama nime 

tsiteerib ta Maǧnūni
13

 värsse.“ (Beeston 1980: 31-33) 

 

Olemaks edukas qiyān, ei piisanud ainult heast väljaõppest ja kaunist välimusest. Publik nautis 

kvaliteetselt loodud värsse ja osavalt seatud meloodiat, kuid enim köitis nende meeli naise 

intelligentsus ja olemus. Laulutüdrukud võlusid nii oma keha kui sõnadega: piisas vaid paarist 

reast, mis kirjeldasid naise igatsust ja pisaraid, ning nii mõnegi mehe süda ja mõistus oli 

võidetud. Seda võiks pidada qiyān’i, või ka üleüldiselt naise, loomulikuks andekuseks püüda 

enda võrku mehi vaid paari õige reaga sobival ajal ja õiges kontekstis. Niisamuti nagu hinnati 

qiyān’i armastust ja igatsust täis loomingut, erutas kuulajate kõrvu ka nipsakas, julge ja elav 

looming. Seda eriti kui kokku sattusid kaks heal tasemel artisti, kelle vahelduvast sõnavõtust 

kujunes tihtipeale nii öelda „lahing“. Üksteise võidu lasti lendu nipsakaid ja vastaspoolt nurka 

suruvaid värsse. Kuulajaskond oli kaasahaaratud ja köidetud esinejate kiirest mõttekäigust ja 

teravast keelest. Mida kavalam ja sähvatavamad vastused olid, seda suurem oli kõigi vaimustus. 

Sellistest sõnavahetustest on kogunenud omaette grupp anekdoote, kus tihtipeale püüab 

meesterahvas vaidlustada naist ning esitades talle väljakutse, verbaalselt või andes sellest mõista 

pilguga. Järgnevas näites palub üleoleva suhtumisega nimekas mees anonüümseks jäänud naise 

kätt: 

                                                 
13

 Kuulsa Araabia päritolu jutustuse „Layla ja Maǧnūni“ peategelane. Lugu räägib 7. sajandil elanud beduiini 

luuletajast Maǧnūnist ja tema armastatust Laylast, kelle isa ei luba noortel koos olla. Maǧnūn hakkab Laylast 

luuletusi looma ning naise abielludes teisega, pageb ta kõrbesse. Vahel nähakse teda omaette pomisedes luuletamas 

ning pulgaga värsse liivale kirjutamas. Hiljem leitakse ta surnuna Layla haua läheduses, kus ta on kivisse raiunud 

kolm värssi, mis pühendatud oma armastatule. 
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„Ḫalid ibn Ṣafwān palus naise kätt, öeldes: „Ma olen Ḫalid ibn Ṣawfān, te juba teate minu 

staatust ja olete juba kuulnud minu suurest jõukusest. Mul on mõned omadused, mida sooviksin 

teile selgitada, pärast mida, julgete end ehk minuga siduda, või sellel minna lasta.“ Naine küsis: 

„Millised need omadused on?“ Mees vastas: „Kui vaba naine [mitte orjatar] mulle läheneb, ta 

tüütab mind ja kui ta on eemal, ta vaevab mind.
14

 Pole ruumi mu dirhamitele ja dinaaridele. Kui 

igavuse hetk peale tuleb, ma viskaks minema oma pea, kui see mul käes oleks.“ Naine vastas: 

„Me saime aru, mida sa ütlesid ning mõistsime, mida mainisid. Sul on, tänu jumalale, omadused, 

mida ei sooviks ka saatana tütardele. Nii et mine minema, halastagu sulle jumal!“ (Myrne 2010: 

138-139) 

 

Jutustuses on näha, kuidas Ḫalid alustab kõrgilt dialoogi, kuid naise keelekasutus jääb esialgu 

tagasihoidlikuks. Vastates naise küsimusele muutub mees edevaks ja näitab oma üleolevat 

positsiooni. Naise lõpliku vastuse esimene osa on viisakas ja väljendab alluvust oma isandale.  

Vastuse teine osa on ootamatult lugupidamatu, kuid näitab siiski naise küllaltki rafineeritud 

sõnaseadmisoskus: ta suudab Ḫalidi minema ajada, juhtides tähelepanu tema ülbusele, rikkumata 

sealjuures viisakusreegleid. Viimasel hetkel piisab naisel öelda vähesed sõnad, et torgata mehe 

uhkust ning jätta endale viimane sõna. (Myrne 2010: 139) 

 

See näitas, et valitud naised paistsid lisaks välimusele silma ka oma loomuomaduste poolest. 

Kuid orjad olid siiski kaup, mille peremees valis vastavalt oma eelistusele. Mõned eelistasid 

hapraid, malbeid ja õrnalt armastavaid orjatare, kes oma pisarate ja igatsevate ridadega täitsid 

mehe pea ja südame. Teised võisid eelistada sootuks vastupidist: tugevaid, elavaid ja südikaid 

naisi, kes julgesid endale vahel lubada ehk rohkemat kui ühele orjale kohane. Nad oli terava 

keelega, ei jäänud kunagi vastust võlgu ning võisid oma „armsama isanda“ ees solvuda kuniks 

nad kingituste ja armastusega üle kuhjati, ning nad leebusid. 

 

                                                 
14

 See lause tähendab, et kui naine teda armastab ja soovib lähedust, on see mehe jaoks igav ja ärritav. Kui naine, 

vastupidi, ei väljenda oma kiindumust ja tõukab teda eemale, tunneb mees igatsusvalu kuni haigestumiseni. 
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2.2. Rahaline stabiilsus 

Kui üldjuhul tähendas orjaks olemine kindlustunde puudumist, stabiilsuse ning kindla 

materiaalse sissetuleku puudumist, siis võib allikatest kinnitust leida, et qiyān’i jaoks võis 

tihtipeale olukord olla hoopis vastupidine. Kaliif, või keegi teine samaväärselt mõjuvõimas isik, 

polnud kunagi avaliku audientsi ajal teiste meestega ilma orjatüdrukuta. Üldjuhul seisis üks neiu 

oma patrooni selja taga kärbsepiitsa ja lehvikuga ning teine orjatar ulatas oma isandale vajalikke 

asju (Beeston 1980: 20). Edukas laulutüdruk, omandades rikaste seas tuntuse, poolehoiu ja 

kiindumuse, teenis endale elatise esinedes nii isanda koosviibimistel kui eraviisiliselt.  

 

Laulutüdrukute peamise sissetuleku moodustasidki oma isanda või austajate poolt tehtavad 

kingitused, mis võisid olla nii rahalised kui esemelised. Orjataridele võidi eduka esinemise eest 

kinkida raha, riideid, ehteid või muud luksuskaupa. Tihtipeale ei esinenud qiyān tasu saades 

mõnel avalikul koosviibimisel, vahel piisas ka lihtsalt oma isanda tuju tõstmisest privaatsemates 

olukordades. Näiteks jutustab ʿArībi orjatar Bidʿa juhendaja ʿArafa, kuidas kaliif al-Muʿtaḍid
15

 

hüüdis Bidʿa järele ning küsis, kas too ei näe, kuidas tema habe ja juuksed lausa lõõmavad 

valgest. Orjatar vastas selle peale: 

 

„Mu isand, andku jumal sulle igavese elu ja lubagu näha teil oma lapselaste juukseid muutumas 

valgeks! Jumala nimel, sinu hõbedane juus on kaunis nagu kuu.“ Ta tegi lühikese pausi ning 

deklameeris järgnevad read: 

 

Valge juus pole sulle liiga teinud, 

  pigem on kaunidus sinus kasvanud. 

Ööd on sind lihvinud 

  ja sa oled veatu. 

Ela meie nimel külluses, 

  Naudi oma elu igati. 

Iga päeva ja ööga, mis möödub, 

  su hea õnn kasvab. 

Õnnistuses ja rahus –  

                                                 
15

 Valitses Abassiidide kalifaati aastatel 892-902 
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  sinu riik on tõusev. 

 

Al-Muʿtaḍid premeeris teda suursuguse kingitusega ning saatis ta [Bidʿa] koju paljude väärikate 

riiete ja parfüümidega.“ (Ibn as-Sāʿī 1950: 64-65) 

 

Samalt allikalt pärineb ka episood, kus al-Muʿtaḍid naasis lahingust ning võttis vastu orjatar 

Bidʿa, kes nentis, kuidas sõjakäik on kaliifi vanemaks teinud. Lahkudes laulis Bidʿa kaliifile 

enda poolt loodud read: 

 

„Kogu maailma valitseja, kuigi sa oled muutunud hallimaks, 

   kõigis raskustes oled sa vastu pidanud. 

Valge juus teeb su õiglasemaks – 

   tarkuse sümbol, täiuslikul kandjal. 

Elagu sa kaks korda kauem, 

   ülemvõimus ja elus suursuguses. 

 

Al-Muʿtaḍid oli puudutatud neist sõnadest ja premeeris orjatari tseremoniaalsete rõivastega.“ 

(Ibn as-Sāʿī 1950: 65-66) 

 

Kuigi üleüldiselt oli naistel oma elu ja soovide üle vähene kontroll, siis oli eliidi hulgas naisi, 

kelle käsutada olid suured rikkused ja sellest tulenevalt ka teatav võim teiste naiste ja meeste 

elude üle. Eraldatud süsteemis elamine tõi kaasa võimaluse töökohtade loomiseks – eelkõige 

pakkus see naistele võimaluse teenida teiste haaremis elavate naiste või mõne isanda alluvuses. 

Valikuid oli mitmeid, muuhulgas pagar, juuksekammija, Koraani retsiteerija, pesunaine, 

ämmaemand, surnupesija, isegi leinaja matustel või spioon oma käskija jaoks. Väidetavalt palkas 

kaliif al-Maʾmūn
16

 mitusada vanemas eas naist, kelle ülesandeks oli sulanduda tema haaremisse 

ja seal toimuvast kaliifile ette kandma. (Ahmed 1992: 84) Soosingust sõltuvalt võis ka 

laulutüdrukutel olla käsutada isiklikud orjad. Nende saatjaskond koosnes nii teenritest, teistest 

laulutüdrukutest kui ka isiklikust nõukogust ja  esindajatest. Näiteks oli kaliif Mustanṣiri orjataril 

Šāhānil nõukogus asetäitja, kes tegi tema eest kulutuste kalkulatsioone. (Ibn as-Sāʿī 1950: 120) 

                                                 
16

 Abassiidi kaliif, valitses 813-833 
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Niisamuti on märkmed kaliif al-Maʾmūni orjatari Muʾnisa kohta, kes võttis kaliifi vesiiri Aḥmad 

ibn Yūsuf oma tiiva alla ning vastutasuks mees teenis teda ja hoolitses Muʾnisa hüvede eest (Ibn 

as-Sāʿī 1950: 79).  

 

Qiyan’il oli ka vaba voli kulutada üsna suuri rahasummasid: peamiselt kulutati erinevate 

kangaste, seal hulgas riiete peale, samuti eraldati suuri summasid juveliiri, rätsepa ja teiste 

erialade meistrite teenustele. Suurt rõhku pandi ka heategevusele. Kuigi islamiusus on almuse 

andmine ja nõrgemate toetamine iga moslemi kohus, võib arvata, et seda ei tehtud siiski vaid 

kohusetundest. Olles ise kunagi tundnud puudust ja kannatanud, võiks uskuda, et heategevus tuli 

südamest ja kahjutundest. Loomulikult tõi heategevus kaasa ka inimeste poolehoiu ja 

kiindumuse. Näiteks oli Šāhān tuntud oma heldekäelisuse ja kaastunde poolest, tehes regulaarselt 

annetusi leskedele, orbudele ja vaestele. Ibn as-Sāʿī kirjutab tema lahkusest nii: „Ta tegi mitmeid 

heldeid heategusid. Ta oli tuntud oma kaastunde poolest vaeste, leskede ja orbude suhtes ning ta 

andis alati almust. Ta oli hea, jagas head ja armastas neid, kes tegid head.“ (Ibn as-Sāʿī 1950: 

120-121) 
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3. QIYĀN VÕRDLUSES VABADE NAISTEGA 

Naisena tugevalt meeste poolt domineeritud ühiskonnas oli qiyān, võiks öelda, et topelt-orja 

staatuses: olles kõigepealt naine ning seejärel ori. Samal ajal olid tema väljavaated nii mitmeski 

mõttes paremad kui tema vabana sündinud sookaaslastel. Alustuseks oli ta vähemalt sama hästi 

„viimistletud“ kui aristokraatlikust perekonnast tütar, kelle hariduse ja etiketi oskuste eest 

vastutasid eraõpetajad, kuid olles samas vabamad etiketi järgimise osas. Ta võis ringi liikuda 

katmata näoga, riietudes pidulikult ja moekalt, mitte varjudes kogu keha katvasse ning naiselikke 

üldjooni peitvasse riietusse. Naissoost orjadel oli keelatud liikuda avalikus kohas kaetud näoga – 

see andis võimalus neid eristada vabadest naistest. Qiyān võis liikuda ja sotsialiseeruda (see oli 

isegi tema kohustus ja töö) kuulsate ning mõjuvõimsate meeste seltskonnas, mis andis talle 

suurepärase võimaluse luua sügavaid ja tähendusrikkaid suhteid nii romantilises kui 

professionaalses mõttes. Tänu oma haridusele ja ametile oli laulutüdrukutel teatav maine ning 

nad seadsid oma võrgud rikastele ja mõjuvõimsatele, kuid olid siiski võimelised siiralt 

armastama ning olema lojaalsed oma isandale või armsamale (Caswell 2011: 2).  

 

3.1. Qiyān‟i erinevus vabadest naistest 

Orjaks olemine tähendas üldjuhul sõltumatuse puudumist ning kuulumine haaremisse, tähendas 

naise ja ta laste jaoks vähest lootust stabiilsusele ning püsivale toetusele, kuna haaremipoliitika 

oli ääretult muutlik. Samal ajal ei olnud tänu suurele orjade sissevoolule lihtsam ka vabadel 

naistel. Kuna haaremipidamine oli Abbassiidide ajastu ühiskonnas tavapärane praktika, tähendas 

see, et meeste jaoks oli orjataride pidamine oluliselt lihtsam, kui abielluda eliitklassi naisega. 

Nimelt olid vabadel naistel õigused, mida nad võisid nõuda ja lepinguliselt kirja panna abielu 

sõlmimisel – orjadega seda ei kaasnenud. Mehe seadusliku naisega kaasnesid ka suuremad ja 

siduvamad kohustused nii naise kui ka tema perekonna ees, samal ajal, kui orjatari võis igal 

hetkel küsimusi tekitada maha müüa või isegi tappa. (Ahmed 1992: 83) 

 

Tihti võidi qiyān’i kohelda kui kõige lihtsamat orja, kuritarvitades ja väärkoheldes teda vastavalt 

oma isanda tahtmisele, vaatamata tema kõrgele turuväärtusele. Näiteks pidi an-Nāṭifī orjatar 
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ʿInān tihti taluma oma isanda poolt peksmist ja piitsutamist. An-Nāṭifī orjatarist ʿInānist on leida 

järgmine seik: 

 

„Al-Iṣfahāni ütles, et Marwān ibn Abī Ḥafṣa rääkis: „Jooksin kokku an-Nāṭifīga ja ta kutsus 

mind ʿInāni juurde.“ Ta [Marwān] jätkas: „Ma järgnesin talle ja ta sisenes minu ees [ʿInāni] 

juurde. Ta [an-Nāṭifī] ütles talle [ʿInānile]: „Tõin sulle toredaima poeedi kõikide seast.“ Ja ta 

[ʿInān] vastas: „Mul on muudki teha kui Marwāni pärast muretseda.“ Ta [an-Nāṭifī] lõi teda 

[ʿInāni] oma piitsaga ja ütles mulle: „Tule sisse.“ Ma sisenesin ja ta [ʿInān] nuttis, ma nägin 

pisaraid voolamas ta silmist. Ma improviseerisin: 

Nutab ʿInān, tema pisarad moodustavad radu 

   nagu valu, mis ette aimab piitsa. 

Ta vastas koheselt: 

Kui lüües kerib lahti ta piits, 

   närbugu türanni parem käsi! 

 

An-Nāṭifī sõnas: „Ma vabasatan iga oma alluva, kui inimeste või džinnide seas on paremat 

[poeeti] kui tema [ʿInān].“ (Ibn as-Sāʿī 1950: 48) 

 

Vaatamata ootamatule ja vägivaldsele intsidendile, kogus orjatar end kiiresti ja oli hetkega 

valmis oma isanda ja külalise meele heaks looma luulet ja esinema. Islami seaduste kohaselt oli 

ihunuhtlus lubatud, kuid ainult juhul, kui oli sooritatud kuritegu. Piits oli see, mis seadis ehk piiri 

orjataride ja vabade naiste vahele. Võiks eeldada, et orjade puhul oli ihunuhtlus oodatud, samas, 

võis andekas õukonna orjatar oodata paremat kohtlemist kui nii mõnigi „tavaline“ ori. Ehk 

koheldi kõrgklassi orjasid mõneti paremini kui tavalisi orjasid, kuid siiski olid nad orjastaatuses 

ning olid ihunuhtluse eest vähem kaitstud kui vabad naised. (Gordon, Hain 2017: 55) 

 

Üldjuhul oli orjade müük nii turul kui väljaspool seda puhas äri ning nende endi arvamust ei 

küsitud. Siiski on qiyān’ist näiteid, kus küsitaks orjatari nõusolekut tema müümise või kinkimise 

kohta. Järgnevas näites on toodud olukord, kus emand (lauljatar ja poeet ʿArīb) küsib oma 

orjatari nõusolekut tema müümiseks. Ibn as-Sāʿī räägib oma teoses „Nisāʾu l-ḫulafāʾi l-

musammā ǧihāti l-ʾaʾimmati l-ḫulafāʾi mina l-ḥarāʾimi wa-l-ʾimāʾi“ Ṯābit ibn Sinānist, kes 
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mainib järgmist seika: „ʿAyyūb al-Ġālibī maksis Bidʿa eest tema emandale ʿArībile sada tuhat 

dinaari. Seda läbi vahendaja astroloog ʿAlī ibn Yaḥyā, kellel ta maksis veel omakorda 20 000 

dinaari tema teenuse eest. Kui ʿAlī ibn Yaḥyā tõstatas teema ʿArībiga, kutsus too Bidʿa ja küsis 

temalt: „Kas sa oled nõus ja valid, et sind müüakse?“ Bidʿa andis talle teada, et ei ole sellega 

nõus, mille peale ʿArīb tagastas raha ning lasi Bidʿa vabaks sealsamas.“ (Ibn as-Sāʿī 1950: 64-

65). 

 

Qiyān’il oli küll omajagu vabadust, kuid siiski oli kehtiv fakt, et tegemist oli orjaga. Seega oli 

tavapärane, et neiud liikusid ühe mehe käest teise kätte. Tõsi, teatud juhtudel oli neidudel 

sõnaõigust ja võiks öelda, et nad said isegi valida endale kaaslase, või pigem küsisid luba naituda 

ühe või teisega, ning see palve rahuldati. Samal ajal pandi nad tihti paari, kellega parasjagu vaja 

oli või, kes soovi avaldas. Al-Ǧāḥiẓ toob oma kirjutises järgneva näite: 

 

„Kord vaatas Maʾmūn Sukkarit ja küsis: „Kas sa oled vaba või seotud?“ Sukkar vastas: „Ma ei 

tea. Kui Umm Ǧaʿfar on pahane, siis olen tema sõnul võetud, ja kui ta on rahul, siis olen tema 

sõnul vaba.“ Maʾmūn käskis tal Umm Ǧaʿfarile kirjutada ja küsida lõplikku otsust. Sukkar saatis 

kirjatuvi Umm Ǧaʿfarile ja viimane mõistis kohe, milles asi. Ta kirjutas vastu: „Sa oled vaba.“ 

Seejärel Maʾmūn abiellus Sukkariga ja heitis temaga kohe ühte, mille järel ta lasi neiu vabaks ja 

käskis talle maksta.“ (Beeston 1980: 21-22) 

 

Midagi, mida võib qiyān’i puhul  pidada veel eraldi vabaduseks, on vabadus eneseväljenduses. 

Laulutüdrukust orjatari elus võis olla seiku, mida ta kiivalt endale hoidis, kuid ta võis ka, millal 

iganes ta soovis, need avalikkuse ette tuua ja näidata oma tundeid ja kiindumust kõigile. Just 

luule loomine ja selle esitamine, kas siis lugedes või lauldes, oli qiyān’i võimalus end vabalt 

väljendada (Myrne 2010: 229). Ta rääkis vabalt oma soovidest ja ihadest, vastates nii oma 

kuulajate ootustele ning olles neile meelejärgi. Tänu oma ametile oli tal võimalus avalikult 

väljendada oma tundeid ja unistusi, köites need oma loomingusse, mida esitades ei saanud keegi 

neid talle ette heita. Vastupidi, mida tundeküllasemad ja realistlikumad tema esitatud read olid, 

seda enam sai kuulajaskond temaga samastuda ning seda enam temast vaimustuti. Samal ajal kui 

vabad naised, välja arvatud üksikud erandid nagu näiteks ʿUlayya bint al-Mahdī
17

, olid sunnitud 

                                                 
17

 777-825. Abassiidi printsess, Hārūn ar-Rašīdi ja Ibrāhīm al- Mahdī poolõde 
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oma ihad ja soovid salajases hoidma, et mitte kahjustada enda ja oma perekonna või koja mainet. 

Nii pidid nad varjama oma kiindumust ning käituma vastavalt seatud reeglitele. Laulutüdrukud 

võisid vahel teha vastupidist: nad rikkusid reegleid avalikult ning saavutasid soovitud 

dramaatilise efekti. Nii on ibn as-Sāʿī toonud näite orjatar Faḍlist, kes liikus öösel oma naissoost 

saatjaskonnaga linnas. Seltskonda märkas üks al-Hāšimī soost mees, kes viitas naiste öisele 

liikumisele, kui millelegi varjatule. Naiste grupi keskel olnud Faḍl andis talle selle peale nipsaka 

vastuse, viidates armunule, kes liigub öösiti igatsusest oma kallima järgi. (Ibn as-Sāʿī 1950: 89) 

Vabad, kõrgest soost sündinud naised olid, erinevalt qiyān’ist,, rohkem isoleeritud avalikust elust 

ning vähe on teada nende omavahelistest privaatsetest koosviibimistest. Peamiselt välismaist 

päritolu laulutüdrukud võisid avada kõrgest soost sündinud naistele võimaluse olla kursis nende 

jaoks keelatud välismaailmas toimuvaga. Alustades parasjagu moes oleva riietusest, maneeridest 

ning lõpetades toidu ja aiakultuuridega (Caswell 2011: 5-6). 

 

3.2. Naiste roll Abassiidide ajastu luules ja muusikas 

Võrreldes varasema ajaga, olid naised Abassiidide ajastul ülejäänud ühiskonna kesksetest 

tegevustest pea täielikult eraldatud. Suured vallutused tõid muslimi eliidi jaoks sisse tohutul 

hulgal orjasid, kellest suurem osa olid naised ja lapsed (Ahmed 1992: 79). Vallutusaegade 

alguses võis eliitklassi mees omada nii palju orjasid ja konkubiine kui soovis, isegi tuhandeid. 

Näiteks on teada, et kaliif al-Mutawakkilil oli ligikaudu 4000 orja ning Hārūn ar-Rašīdil sadu 

orje, tavaline sõdur võis omada kümneid orjasid, kes teda teenisid (Hitti 1937: 342). Inimestega 

kauplemine, eriti naistega, kes olid eliidi meeste jaoks seksuaalobjektid, tähendas, et mehed 

võisid omada suurel hulgal naisi, kellest enamusega olid nad seksuaalvahekorras, ja nende vahel 

olid orja-isanda suhted (Ahmed 1992: 84). 

 

Vaatamata eelpool kirjeldatule oli siiski konkubiine ja ka printsesse, kes tegelesid kõrgemal 

tasemel luule loomisega. Mitmeidki neist peeti nii nende eluajal kui ka tänasel päeval luuletajate 

tipp-klassiks ning oma meessoost „kolleegidega“ võrdväärseks, mõnda ehk isegi paremaks. 

Naiste loomingut tunnistasid ja hindasid nii nende kuulajaskond kui ka kaaspoeedid. Abū al-

Faraǧ al-Iṣfahānī on öelnud:  
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„Ma lugesin ühest raamatust, et ʿAbd Allāh ibn al-Mutʿazz rääkis järgnevast loost, mida rääkis 

Ibrāhīm ibn al-Mudabbir: Luuletaja Faḍl oli kõikvõimsa jumala parimast loomingust sõnade 

selguses, kirglikus väljendamises ja luule seadmises. Ühel päeval ütlesin Saʿīd ibn Ḥumaydile: 

„Ma arvan, et sa kirjutad Faḍli eest. Rääkimata tema õpetamisest ja talle nõu andmisest. 

Seepärast ta kõlabki nagu sina!“ Ta naeris ja vastas: „Milline suurepärane mõte. Kui talle antu 

oleks vaid minult. Ei, mina olen võtnud tema kirjutistest ja, jumala nimel, mu vend, kui laenaksid 

temalt parimad, suurimad ja ideaalseimad kirjutajate seast, siis ei peaks nad rikkust paluma.“ 

(Ibn as-Sāʿī 1950: 88-89) 

 

Tulenevalt tolle aja valitsejate suurest huvist muusika ja luule vastu, oli see naiste, nii orjade kui 

vabade, jaoks ehk ainus võimalus rebida end välja eraldatusest ja rangetest piirangutest. Luule 

andis neile võimaluse ennast küllaltki vabalt väljendada, sotsialiseeruda ja andis ka võimaluse 

end üles töötada ning saavutada arvestatav positsioon ühiskonnas. Kuna selle aja peamisi 

kultuuri ja meelelahutuse osa oligi just luule ja muusika, olid poeedid, muusikud ja tantsijad väga 

hinnatud. See oli amet, mis andis ka naissoost luuletajatele/lauljatele võimaluse raha teenida ja 

olla materiaalselt kindlustatud, mis tol ajal võis tähendada ka suuremaid vabadusi eraelus. 

Õnneks on Abbassiidide ajastu naisluuletajate loomingust säilinud piisavalt, et anda ülevaade  

naiste kogemustest ja paljastada kardinate taga peituvad võimukad ja elavad figuurid, nagu ʿArīb 

al-Maʾmūniyya, Faḍl aš-Šāʿira al-Yamāmiyya, Šāhān, Ḫaīzurān ja Zubayda.  

 

ʿUlayya bint al-Mahdī oli Abassiidi printsess, Hārūn ar-Rašīdi ja Ibrāhīm al-Mahdī poolõde, oli 

üks tuntumaid poeete ja muusikuid. Ta oli haritud, vaga ja elegantne ning abiellus Abassiidi 

printsiga, kuid tema loomingust on säilinud armuavaldused tema kahele orjale. Suur osa tema 

luuletustest hõlmab lühikesi palasid, loodud laulmiseks, mis räägivad sõprusest, armastusest ja 

igatsusest kodu järele. Samuti hõlmab tema loodu ülistusi kaliif Hārūn ar-Rašīdi auks, kiitusi 

veinile ja teravaid torkeid vaenlaste suunas. (Meisami, Starkey 1998: 791) 

 

ʿInān oli üks esimesi naissoost poeete, kes sai tuntuks Abbassiidide ajal. Ta olevat heledapäine, 

araablasest isa ja orjatarist ema laps, õppis al-Yamāmas ning toodi siis Bagdadi (Caswell 2011: 

56). Tema omanikuks oli an-Nāṭifī, kes demonstreeris oma orjatari andekust tolle aja tuntud 

poeetide ja kirjanike seas. Nii olid ʿInāni tihedateks külalisteks näiteks Abū Nuwās, Diʿbil al-
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Ḫuzāʿī, Marwān ibn Abī Ḥafṣa, al-ʿAbbās ibn al-Aḥnaf ja kaliif al-Maʾmūni õpetaja al-Yazīdī al-

Ḥimyarī (Caswell 2011: 57). Kui ar-Rašīd kuulis ʿInāni ilust ja elavusest, oli ta innukas orjatari 

an-Nāṭifīlt ära ostma, niisamuti oli ʿInān huvitatud elamisest kaliifi õukonnas (Caswell 2011: 

73). Pärast oma isanda an-Nāṭifī surma vabastati ʿInān orjusest ning Abū al-Faraǧ al-Iṣfahānī 

sõnul leinas ʿInān oma isandat järgneva luuletusega: 

 

Mu hing veel vaid ohkab, 

  kui ta ainult lahkuks koos nende ohetega! 

Kui mu saatus oleks minu kätes, 

  ma kiirustaks surma. 

Sinu lahkumisest pole alles enam midagi head: 

  kardan, et mu ees vaid elu, mis liialt pikk. (Ibn as-Sāʿī 1950: 52) 

 

Naiste looming hõlmas endas paljuski armastuse ja kiindumuse väljendamist. Kuna tunnete näol 

on tegemist millegagi, millega on lihtne samastuda kõigil, olenemata soost, vanusest või 

staatusest, oli armastusele pühendatud luulega soodne võita mõttekaaslasi ja poolehoidjaid.  

 

Naised olid teada-tuntud laulude ja luule edasi kandjad. Nad olid võimelised peast esitama 

tuhandeid palasid nii enda kui teiste luuletajate repertuaarist. Heliloojana võisid naised olla 

täiesti võrdsed oma meessoost „ametikaaslastega“, vahel ehk isegi paremad. Näiteks on meieni 

jõudnud lugu tuntud muusikust Isḥāq al-Mawṣilīst, kes jutustas järgneva seiga: Isḥāq olevat 

kõrgelt hinnanud laulutüdrukuid ning palunud, et nad õpetaksid ka tema orjatare. Ühel päeval 

ütles ta kaliif al-Maʾmūnile, pärast valitseja ees esinedes palju vigu teinud laulja Muḫāriqi heaks, 

järgmist: „Usklike käskija, Muḫāriq oli oma enda häälest nii ära kantud, et tema esinemine ei 

olnud hea. Nii et käsi tal külastada al-Ḥāriṯ ibn Busḫunnari (kes oli tuntud oma hästi treenitud 

orjataride poolest) orjatare, et ta võiks tagasi tulla esitatud loo korrektse versiooniga.“ (Meyers-

Sawa 1987: 93)  
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva töö „Laulutüdrukute eluolu ja rolli konstrueerimine ibn as-Sāʿī teose „Nisāʾu l-

ḫulafāʾi l-musammā ǧihāti l-ʾaʾimmati l-ḫulafāʾi mina l-ḥarāʾimi wa-l-ʾimāʾi ” põhjal: vabadused 

orjuses” eesmärgiks oli tõlkida araabia keelest eesti keelde valik Abbassiidide ajastul (750-1258) 

elanud laulutüdrukuid ja nende elu kirjeldavaid tekste ning seeläbi kirjeldada nende elu ja 

positsiooni võrreldes ülejäänud orjade ja vabade naistega. 

 

Töö esimeses osas tõlgiti kolm valitud teksti ibn as-Sāʿī teosest „Nisāʾa l-ḫulafāʾi l-musammā 

ǧihāti l-ʾaʾimmati l-ḫulafāʾi mina l-ḥarāʾimi wa-l-ʾimāʾi”, mis töö autori arvates annavad 

võrreldes teistega parema ja detailsema ülevaate qiyān’i igapäevaelu kohta antud teose tekstidest. 

Suurem osa ülejäänud tekstidest andis edasi vaid luulet või oli laulutüdrukute eluolu kirjeldus 

neis minimaalne. Uurimistöö teine osa koosnes tekstide analüüsist ja nende põhjal järelduste 

tegemisest, kirjeldades qiyān’i teekonda lihtsast orjatüdrukust kõrge sotsiaalse positsiooni ja 

materiaalse kindlustatusega hinnatud poeedi, vaba naise või emandani. Toodi välja laulutüdruku 

ametiga kaasnevad erinevad sotsiaalsed ja materiaalsed vabadused, mis eristasid neid ülejäänud 

orjadest. Viimases peatükis võrreldi qiyān’i vabade naistega: leiti sarnasused ja ka eelised 

vabade naiste ees ning toodi välja ka erinevused, mis tulenesid ühe ja teise staatusest (üks oli 

vaba naine ja teine ori). Töö käigus otsiti vastuseid järgmistele küsimustele. 

 

Esimesena: milline oli laulutüdrukute päritolu ja kuidas saavutasid oma positsiooni. Kuna 

Abbassiidide ajal oli riigis suur orjade sissevool ning orjakaubandus õitsev äri, olid ka 

meelelahutsulikel eesmärkidel peetavad orjad enamasti välismaist päritolu. Orjad jaotati suures 

osas kaheks ning laulutüdrukud kuulusid nii öelda koorekihti, kelle väärtus oli näiteks 

majapidamisorjadest oluliselt suurem. Orjapidaja valis välja nii välimuselt kui arukuselt sobivad 

orjatarid ning tagas neile hariduse ning väljaõppe, et oma kauba väärtust tõsta. Hiljem võis ta 

orjatari jätta endale või kõrge hinna eest soovijale edasi müüa. Kuna qiyān’i hind oli kõrge, said 

neid endale lubada vaid rikkad ja nooblid, kellel oli ressurssi, et laulutüdrukuid endale osta ning 

neid ka ülal pidada. Tihti ei lõppenud ühe orjatari haridustee orjakaubitseja juures, vaid tema 

järgmine omanik panustas veel omakorda tema väljaõppesse, et vormida just enda soovi järgi 
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luuletaja, laulja, pillimängija vms. Korralik qiyān pidi vastama ootustele ning teenima oma 

isandat väärikalt, olema võimeline rahuldama tema ja ta kaaskondlaste soove. 

 

Millised olid nende igapäevased ülesanded. Kaliifi ja temaga sarnaselt jõukaid või mõjuvõimsaid 

isikuid saatsid nende koosviibimiste ning audientside ajal pea alati nende teenistuses olevad 

orjad. Orjatüdrukute ülesandeks võis olla oma isanda kõigi mugavuste eest hoolitsemine (tuule 

lehvitamine, kärbeste peletamine, asjade ulatamine) või meelelahutuse pakkumine. Tolle aja 

peamiseks meelelahutuseks oli luule ja muusika. Edukas laulutüdruk võis esitada tuhaneid värsse 

nii enda kui teiste repertuaarist. Luulet võidi esitada ka muusika saatel või lauldes, mis näitas 

esineja erilist oskust oma värsid ka meloodiasse seada. Oma hoolitsetud välimuse ning 

kütkestava ja kaasahaarava esinemisega pälvis qiyān oma isanda ja tema kaaskondlaste 

heakskiidu või austuse, mille eest tasuti heldelt. Ühe hästi esitatud pala eest võisid nooblid oma 

orjadele tasuks anda tuhandeid dinaare või dirhame. 

 

Milline oli laulutüdrukute elu ja materiaalne seisus teenistuse ajal ja pärast teenistust.Lisaks 

materiaalsetele hüvedele olid qiyān’il ka suuremad sotsiaalsed ja personaalsed hüved, mis 

üheskoos, võiks öelda, et andsid neile suurema vabaduse võrreldes ülejäänud orjadega. 

Tulenevalt oma ametist oli neil võimalus, tegelikult kohustus, liikuda Abbassiidide eliidi seas 

ning tänu selle luua suhteid jõukate ja mõjuvõimsatega. Polnud üldsegi erakordne, et nii kaliifid, 

kui nende lähikondlased (vesiirid, komandörid, poeedid ja teised õukonnaliikmed) võtsid enda 

kaitse alla või isegi abiellusid orjataridega ning tegid neist lõpuks emandad. Faḍli ja ʿArībi näitel 

võisid kõrgelt hinnatud orjataridel olla omakorda orjad ja isegi saatjaskond, kes teda teenisid. 

Neil oli õigus otsustada enda teenistuses olevate orjade elu ja heaolu nimel. Armastatud ja hästi 

teeninud laulutüdrukule, kes ajapikku omandas pigem poeedi staatuse, võis isand kinkida ka 

vabaduse koos omatte elukohaga: palee koos ümmardajate ja saatjaskonnaga. Tihtipeale olid 

laulutüdrukud peale oma luule ja muusika loomise tuntud ka heldekäelisuse ja headuse poolest. 

Islami usu kohaselt on almuse andmine iga moslemi kohustus ning mitmed kõrgklassi 

esindajatest naised, nii orjastaatuses kui vabad, olid tuntud oma heategevuslike aktsioonide 

poolest. Nad panustasid ühiskondlike kaevude, koolide ja vaestemajade rajamisse ning tegid 

regulaarseid annetusi vaestele, leskedele ja orbudele. Selline heategevus oli esiteks usuline 

kohustus ning samal ajal teenis annetajale ka rahva armastuse ja poolehoiu. 
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Kuidas erinesid laulutüdrukud vabadest naistest.Kuigi qiyān’i võib paljuski kõrvutada vabade 

naistega, arvestades nende materiaalset ja sotsiaalset seisust, olid nad siiski, vähemalt teenistuse 

ajal, orjastaatuses. See tähendas, et vaatamata oma kõrgele väärtusele ning hinnatud ametile, 

võidi neid siiski kohelda kui lihtsaimat orja. Kui vabalt sündinud naisega abielludes, oli tal õigus 

pidada läbirääkimisi oma abielu tingimuste osas ning temaga kaasnesid kohustused nii naise kui 

tema perekonna ees, siis orjal selline õigus puudus. Teda võidi minema saata, edasi müüa või 

kinkida vastavalt oma isanda või emanda soovile, kellel polnud oma orjade ees märkimisväärseid 

kohustusi, haruldane polnud ka ihunuhtlus või väärkohtlemine.  

 

Samal ajal oli qiyān’il ka eeliseid vabalt sündinud naiste ees. Nagu varasemalt mainitud, esinesid 

nad suure osa ajast eliidi ees, mis oli küll nende ülesanne, kuid andis võimaluse väljendada oma 

mõtteid ja tundeid, kas üleüldiselt või suunatuna konkreetsele isikule. Nii oli neil lihtne 

väljendada oma kiindumust ühe või teise mehe suhtes läbi oma loomingu. Saavutamaks 

ihaldatud mehe soosing või postisoon eelistatud ringkonnas, võlusid laulutüdrukud 

kuulajaskonda oma keha ja keelega. Õigel ajal öeldud sõnad võisid viia püstitatud eesmärgini 

sotsiaalses aspektis ning teenida naisele lisaks soovitud tähelepanule ka hulgaliselt materiaalseid 

hüvesid. Sellisele võrgutamisele aitas kindlasti kaasa ka tõsiasi, et qiyān võis ringi liikuda 

katmata – seda nii siseruumides kui tänavatel. Nimelt oli loor see, mille järgi eristati orjasid 

vabadest naistest. Liikudes katmata näoga oli orjataridel lihtsam demonstreerida oma kehalisi 

võlusid lisaks heale sõnaseadmisoskusele. 

 

Milline oli naiste roll Abbassiidide ajastu luules ja muusikas. Naiste osakaal Abbassiidide ajastu 

poeetide seas on küllaltki kaalukas. On märkimisväärne, et niivõrd patriarhaarses ühiskonna, kus 

naisel oli niigi vähe sõnaõigust, olid naissoost luuletajad väga hinnatud ja aktsepteeritud. Paljusid 

neist nähti kui võrdväärset oma meessoost „ametikaaslastega“, mitmeid peeti isegi paremaks. 

Nagu kolmandas peatükis toodud näide Isḥāq al-Mawṣilīst, kes hindas laulutüdrukuid nii kõrgelt, 

et palus neil õpetada enda orjasid korrektselt esinema. Naised olid tuntud luule ja muusika 

kandjad ning esitajad, olles jätnud meelde ning omandanud tuhandeid värsse nii enda kui teiste 

repertuaarist. 
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Käesoleva uurimistöö tulemusena valmis esimene eestikeelne uurimus Abbassiidide ajal elanud 

laulutüdrukutest ning esmakordselt tõlgiti eesti keelde qiyān’i eluolu kirjeldust ja luulet edasi 

andvad tektsid araabiakeelsest teosest „Nisāʾu l-ḫulafāʾi l-musammā ǧihāti l-ʾaʾimmati l-ḫulafāʾi 

mina l-ḥarāʾimi wa-l-ʾimāʾi”. 
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LISAD 

Lisa 1. „ʿArīb al-Maʾmūniyya“ originaaltekst 
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Lisa 2. „Faḍl aš-Šā„ira al-Yamāmiyya“ originaaltekst 
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Lisa 3. „Šāhān“ originaaltekst 
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SUMMARY 

The aim of the bachelor’s thesis “Describing the life and role of singing slave girls relying on Ibn 

as-Sāʿī’s „Nisāʾu l-ḫulafāʾi l-musammā  ǧihāti l-ʾaʾimmati l-ḫulafāʾi mina l-ḥarāʾimi wa-l-

ʾimāʾi“: freedom in slavery“ was to translate three texts from Arabic to Estonian and to describe 

the life of singing slave girls also known as qiyān in Abbasid court. To reach the aim of the 

thesis, three texts were chosen for translation: „ʿArīb al-Maʾmūniyya,“ „Faḍl aš-Šāʿira al-

Yamāmiyya”  and „Šāhān”. A lot of texts in „Nisāʾu l-ḫulafāʾi l-musammā  ǧihāti l-ʾaʾimmati l-

ḫulafāʾi mina l-ḥarāʾimi wa-l-ʾimāʾi“ are providing little information about singing-girls’ daily 

life and pass on only poetry, those three were translated because they are more thorough and 

description of qiyān’s daily life is more detailed. Although only three texts were translated, the 

rest of the book is thoroughly worked through to not miss important details. 

 

The thesis is divided into three chapters. First one gives a short overview of Abbasid Caliphate’s 

reign in 750-1258, which is also known as the Islamic Golden Age. During this period the 

Muslim world became an intellectual center for science, philosophy, medicine and education as 

the Abbasids favored the cause of knowledge and established the House of Wisdom in Baghdad. 

The chapter also introduces Tāǧ ad-Dīn Abī Ṭālib ʿAlī ibn Anǧab ibn as-Sāʿī (593–674/1197–

1276) and his most famous writing „Nisāʾu l-ḫulafāʾi l-musammā  ǧihāti l-ʾaʾimmati l-ḫulafāʾi 

mina l-ḥarāʾimi wa-l-ʾimāʾi,“ which only known extant manuscript is located in Istanbul. Ibn as-

Sāʿī was librarian in two law colleges and a protégé of highly placed members of the regime - 

this granted him an access to the ruling circles and archives of the caliphate. „Nisāʾu l-ḫulafāʾi l-

musammā  ǧihāti l-ʾaʾimmati l-ḫulafāʾi mina l-ḥarāʾimi wa-l-ʾimāʾi“ describes 38 women, who 

were courtesans, concubines and wives of the Abbasid caliphs. In earlier texts he quotes well-

known literary materials and a historian of early Abbasid court literature, ʾAbū al-Faraǧ al-

Iṣfahānī, who was the author of „Kitāb al-Aġānī“, but for the later texts he uses his own 

knowledge and inside sources. 

 

The second chapter of the thesis describes the singing-girls’ education, road to becoming a qiyān 

and financial incoming. The slave trade during Abbasid reign was a flourishing business and 

slaves were evaluated, sorted and put on the market as any other purchasable good. Most of the 
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slaves that were sold at auctions and found their way into domestic services. The „cream“ of the 

slaves was kept as luxury goods and those who showed musical talent were sent to musical 

institutions and started their training. Slave traders often spent large sums of money to ensure 

that their slaves attained professional education before they were ready for more profitable 

markets. For those educated and polished slaves, caliphs and other nobles were ready to pay 

enormous amounts of money. 

 

When being a slave meant no stability and financial security, then circumstances for a successful 

qiyān were quite the contrary. A successful singing-girl, gaining fame, sympathy and respect 

among the rich, could earn herself a fortune by entertaining her master and his guests. Most of 

the qiyān’s income was formed by gifts and payments from her master or admirers. Slave girls 

were given money, clothes, jewelry or other luxurious goods for a good performance during her 

master’s gatherings. Qiyān didn’t always perform in public, sometimes it was just enough to 

praise her master or lift his spirit in private to earn a high level of trust or affection, which led to 

intimacy and privileges. 

 

Besides material benefits, the qiyān had more freedom in self-expression and socializing, which 

in general could make them more free than their free-born sisters. Due to their profession they 

were able to, actually obligated to, mingle in Abbasid’s elite circle and had a chance to establish 

meaningful relationships with rich and powerful. It was very common for a caliph or noble to 

marry or have children with slave girls and eventually manumit them and give them a palace on 

their own with their own independent court. They were able to spend their funds just as they 

pleased and their orders were carried out unquestioned. Big amounts of money were spent on 

clothes, jewelry, crafts and on services of different craftsmen, but also charity. Charity and alms 

were every muslim’s duty, but it also helped to gain public’s admiration and support. Many 

women, both free-born and slaves, were known for their pious acts and charity. They supported 

the poor, widows and orphans, built public wells, schools and orphanages. 

 

Third chapter compares qiyān with free-born women, describes the differences and gives an 

overview of women’s role in music and poetry during the Abbasid reign. Although qiyān can be 

compared to free women in many ways, considering their material and social status, they were 
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still slaves, at least until they were manumitted. This meant that despite their high price and 

valuable profession they were often treated as common slaves - they could be sent away, sold or 

even killed without any questions asked. Mental or physical abuse such as beating and flogging 

was not unusual. One might think that a highly rated court poetess might expect a better 

treatment than some „common slave”, but being a slave of any kind meant less protection from 

the whip than a free-born woman. 

 

Usually, selling and buying slaves was pure business and no one asked their opinion about it. 

However there are some examples of qiyān whose opinion is taken into account before the deal: 

the slave-girl who was about to being sold to a man didn’t agree to that and her mistress returned 

the money to the buyer and also freed her slave in an instant. The mentioned mistress was 

actually ʿArīb al-Maʾmūniyya, one of the most famous poets of her time and a favorite singer of 

caliph al-Maʾmūn. The slave-girl of her was also a known and admired poetess in Abbasid court. 

 

The qiyān had also benefits in comparison with free women and one of them was freedom of 

speech and self-expression. Since they were entertainers meant to sing, play an instrument and 

compose or declare poetry, they were able to express their thoughts and feelings quite freely. If a 

free woman was expected to meet high standards and keep her, perhaps forbidden, desires in 

secret in order not to dishonor themselves and their family, then singing-girls were able to do 

quite the opposite. They composed their feelings and desires into poems and performed it in 

public (or in private). Therefore, she expressed her feelings freely and no-one could blame her 

since she was entertaining her public and meeting their expectations. 

 

During Abbasid caliphate Baghdad became an intellectual center for science, philosophy, art and 

education. Music and poetry was highly valued and that gave a chance for women, both slaves 

and free-born, to escape from isolation and seclusion. Poetry was their way to express their 

feelings, socialize and achieve a promising social status in community. Women were known as 

carriers of vast repertoire of songs and poetry. Some of them were able to declare or sing even as 

many as thousand poems from their own or someone else’s repertoire. As composers women 

could be as thriving and eloquent as their male counterparts, some of them were considered even 

better. 


