
 المستظرف من أخبار الجواري
 تحقيق عبد اهللا المنشاوي-لالمام جالل الدين السيوطي

 المنصورة-مكتبة االيمان
أخبار بعض شهيرات الجواري ، -أو الكتيب بمعى أدق -يجمع السيوطي في هذا الكتاب 

 مركزا على  العصر العباسي بصفة خاصة ، ناقال اياها عن مصادر مختلفة منها كتاب االغاني
 .وغيرها..لالصفهاني ، والنساء الشواعر البن طراح ، وتاريخ الصالح الصفدي 

وهو يورد أسماء الجواري تبعا لترتيبها الهجائي ، فينقل عن هذه شعرا وعن هذه طرفة أو 
حكاية ماجنة ، وأحيانا اليتجاوز الخبر سطرا واحدا يقول فيه مثال أن فالنة الجارية كانت 

والكتاب اذ يركز أخباره على العصر العباسي وشهيرات ..موالة فالن وعرفت بالصالح 
الجواري به من أمثال عريب وبدعة ودنانير وزمرد وفضل وسكن وعنان وبنان ، ومنهن من 

مثل الخيزران زوج المهدي (عاشت في بيت الخالفة ، ومن كانت زوجا لخليفة أو أما آلخر 
رد أم الخليفة الناصر، وشجاع أم الخليفة وأم ولديه موسى الهادي وهارون الرشيد ، وزم

، فهو يعكس صورة معينة درجت معظم كتب التراث بشكل عام على طرحها ، وهي ) المتوكل
صورة لبيت خالفة يموج بالمجون ومظاهر الترف والغانيات الفاتنات البليغات ، وهي الصورة 
التي تتناقض مع السير التي تتناقل عن شخصيات البيت العباسي مثل هارون الرشيد على سبيل 

 .المثال وما يقال عن ورعه وزهده
مستنكرا ) ٢٦،ص١٩٨٢دار الكتاب اللبناني ببيروت-المقدمة(ويقول بن خلدون في مقدمته 

فحاش هللا ماعلمنا عليه من "الحكايات التي تنطوي على القول بأن الرشيد كان يعاقر الخمر 
صب الخالفة من الدين والعدالة، وما كان عليه من واين هذا من حال الرشيد وقيامه لمن" سوء

صحابة العلماء واألولياء ، ومحاوراته للفضل بن عياض وابن السماك والعمري ، ومكاتبته 
سفيان الثوري وبكائه من مواعظهم ودعائه بمكة في طوافه، وما كان عليه من العبادة 
والمحافظة على أوقات الصلوات وشهود الصبح ألول وقتها، حكي الطبري وغيره انه كان 

 ".يصلي في كل يوم مائة ركعة نافلة، وكان يغزو عاما ويحج عاما
وبن خلدون يقوم في غير موقع من المقدمة بتنفنيد الحكايات الماجنة التي تنسب للبيت العباسي 

 .وتطعن في رجاله ونسائه 
ث عن بيت الخالفة العباسي ولعل هذا التناقض الجلي بين الصورتين اللتان تنقلهما كتب الترا

لهو ظاهرة تستحق الدراسة ، ليس فقط ألنها قد تبين أن ثمة حملة منظمة  قد تكون استهدفت 
في فترة من الفترات تشويه ذلك البيت بهذا الشكل ، وكانت من القوة بحيث تم لها النجاح ، 
الذي يعبر عنه نفسه في انتشار الحكايات وتناقلها دون وقوف لدى تفصيالتها التي تبدو غير 



منطقية في كثير من األحيان ، بل أيضا ألن هذا النسج االسطوري هو جزء اليتجزأ من 
 .صورة المرأة العربية المتشكلة في المخيالين العربي والغربي 

 
 


