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من رسالة الجاحظ في »مفاخرة الجواري والغلمان«
!

لجاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري ) 159هـ 255-هـ( أديب عربي كان
منكبار أئمة األدب في العصر العباسي ،ولد في البصرة وتوفي فيها gمختلف في أصله فمنهم من قال بأنه عربي من قبيلةكنانة
ومنهم من قال بأن أصله يعود للزنج وأن جده كان مولى لرجل من بنيكنانة وكان ذلك بسبب بشرته السمراء وفي رسالة
الجاحظ اشتهر عنه قوله أنه عربي وليس زنجيg

!
!
!
السبت  9أيار )مايو( 2009
بقلم :األوان

) (i i iقال صاحب الغلمان :إن من فضل الغالم على الجارية أن الجارية إذا ُوصفت بكمال الحسن قيل :كأنَهّها غالم ،ووصيفةٌ
غالميةi
قال الشاعر يصف جارية:
لها قدُهّ الغالم وعارضاه وتفتير المبتَهّلة اللَهّعو ِب
جل “ :يطوف عليه ْم غلم ٌ
ان له ْم كأنهم لؤلؤ مكنو ٌن” وقال تبارك وتعالى:
) (i i iوأكثر من ذلك قول الشاعر قول اهلل ّ
عز و ّ
موضع منكتابه ،وشوَهّق إليهم ْأولياءهi
ان مُ خلَهّدون iبأكو ٍ
“يطوف عليهم ْولد ٌ
اب وأباريق” .فوصفهم في غير ٍ
قال صاحب الجواري  :قد ذكر اهلل جلَهّ اسمه الحور العينأكثر مما ذكر الولدان ،فما حجَهّتك في هذا إالكحجَهّتنا عليكi

ومما صان اهلل به النِهّساء أنَهّه جعل في جميع األحكام شاهدين  :منها اإلشراك باهلل ،وقتل الن َْهّفس التي حرم اهلل تعالى ،وجعل
موضع ،يشهدون أنَهّهم رأوه مثل الميل في ال ُمك ُحلة iوهذا
الشهادة على المرأة إذا ُرميت بالزِهّنا أريعةً مجتمعين غير مفترقين في ٍ
شي ٌء عسير ،لما إراد اهلل من إغماض هذا الحد إذ جعل فيه الشَهّدخ بالحجارةi
وإنما خقل اهلل الرِهّجال بالنساءi
وريح الجارية أطيب ،وثيابها أعطر ،ومشيتها أحسن ،ونغْ متها أرق ،والقلوب إليها أ ْميل iومتى أردتها من ُقدَهّامٍ أو خَ ل ٍ
ْف من حيث
يحسن ويح ّل وجدت ذلككما قال الشاعر:
كالغصن في تثنِهّيهـا
أكملها ُاهلل ثـم قـال لـهـا لما استتمَهّت في ُحسنها  :إيها
وصيفةٌ كالغالمِ تصلح لـل أمرين ُ
قال :ونظر بعض الحاجِهّ إلى جاري ٍة كأنها دمية في محراب ،قد أ ْبدت عن ذر ٍاع كأنه جُ مارة ،وهي تكلَهّ ُم بالرَهّفث ،فقال :يا هذه،
حاةج ،وإنما يحجُهّ الجمل ،ألست تراني جالسةً وهو يمشي! قال :ويحك ،لم
حاةج! قالت :لست ّ
تكلَهّمين بمثل هذا وأنت َهّ
أر مثلك فمن أنت؟ قالت  :أنا من اللواتي وصفهنَهّ الشَهّاعر فقال :
إنسان من الحسن ُجن َِهّت
لت فلو ُجنَهّ ٌ
وجلَهّت واسبك ّرت ُوأكم ْ
َودقّت َ

!
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إن أح ًدا ال يدخل الجنّ ة إال أمرد،كما جاء في الحديث “ :إن أهل الجنّ ة يدخلونها جُ ْر ًدا مكحَهّلين” .والنِهّساء إلى
قال صاحب الغلمان ّ :
الم ُْر ِد أ ْميل ،ولهم أشهى،كما قال األعشى:
وأرى الغواني ال يواصلن ام ًرأ فقد الشَهّباب وقد يصلْن األمردا

!

!

وقال امرؤ القيس:
أروح مر ًجَهّـال حبيب ًا إلى البيض األوا ِ
نس أملسا
فيا ُربَهّ يومٍ قد ُ

أراهن ال ُيحببن من قلَهّ مالـه وال من رأين الشَهّيب فيه وقوَهّسا

وقال عَ لْقمة بن عبدة:
ـيب
قل ماله فليس له في ودِهّهنَهّ نـص ُ
فإن تسألوني بالنِهّساء فـإنّـنـي بص ٌير بأدواء النِهّساء طـب ُ
ْ
ـيب إذا شاب رأس المرء أو ّ
ـيب
ُيرْدن ثراء المال حيث علمنـه وشر ُخ الشَهّباب عندهنَهّ عج ُ
“حبِهّبت إليَهّ النِهّساء والطِهّيب ،وجعل ُقرَهّة عيني
قال صاحب الجواري  :فإن الحديث قد جاء عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ُ :

في الصالة” .ولم يأت للغلمان مثل هذه الفضيلة iوقد فُتن بالنساء األنبياء عليهم السالم ،منهم داودُ ،ويوسف ،عليهما السالمi

أن الزِهّنا ال يكون ّإال به ّن ،وقد جاء في ذلك من التغليظ ما لم ِ
قال صاحب الغلمان  :لو لم يكن من ّبلية النساء ّإال ّ
يأت في غيره
سبيال” ،وقال“ :وال
نص ًا ،وفي الروايات الصحيحة iقال اهلل تبارك وتعالى “ :وال ْتقريوا الزِهّنا إنَهّه كان فاحشةً وساء ً
في الكتاب ّ
لك ًيقلْ
يفعل ذ َ
من ْ
ْيزنون و ْ
أثاماًُ iيضاعف له العذاب يوم القيامة وي ْخل ُْد فيه مُ هاناً” ،وقال“ :الزَهّانية والزَهّاني فاجلدوا كلَهّ وا ٍ
خذكم بهما
حد منهما مائة جلد ٍة وال تأ ْ
رأفةٌ” .وقد جعل بينهما إذا لم يكن شهوٌد التالعن والفرقة في عاجل الدُهّنيا ،إلى ما أعدَهّ للكاذب منهما من اللَهّعن والغضب في
اآلخرةi
) (...قال صاحب الغلمان :إن من فضل الغالم على الجارية أن الجارية إذا ُوصفت بكمال الحسن قيل :كأنَهّها غالم ،ووصيفةٌ

!

غالميةi
قال الشاعر يصف جارية:
لها قدُهّ الغالم وعارضاه وتفتير المبتَهّلة اللَهّعو ِب

جل “ :يطوف عليه ْم غلم ٌ
ان له ْم كأنهم لؤلؤ مكنو ٌن” وقال تبارك وتعالى:
)…( وأكثر من ذلك قول الشاعر قول اهلل ّ
عز و ّ
موضع منكتابه ،وشوَهّق إليهم ْأولياءهi
ان مُ خلَهّدون iبأكو ٍ
“يطوف عليهم ْولد ٌ
اب وأباريق” .فوصفهم في غير ٍ
قال صاحب الجواري  :قد ذكر اهلل جلَهّ اسمه الحور العينأكثر مما ذكر الولدان ،فما حجَهّتك في هذا إالكحجَهّتنا عليكi
ومما صان اهلل به النِهّساء أنَهّه جعل في جميع األحكام شاهدين  :منها اإلشراك باهلل ،وقتل الن َْهّفس التي حرم اهلل تعالى ،وجعل
موضع ،يشهدون أنَهّهم رأوه مثل الميل في ال ُمك ُحلة iوهذا
الشهادة على المرأة إذا ُرميت بالزِهّنا أريعةً مجتمعين غير مفترقين في ٍ
شي ٌء عسير ،لما إراد اهلل من إغماض هذا الحد إذ جعل فيه الشَهّدخ بالحجارةi
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وإنما خقل اهلل الرِهّجال بالنساءi
وريح الجارية أطيب ،وثيابها أعطر ،ومشيتها أحسن ،ونغْ متها أرق ،والقلوب إليها أ ْميل iومتى أردتها من ُقدَهّامٍ أو خَ ل ٍ
ْف من حيث
يحسن ويح ّل وجدت ذلككما قال الشاعر:
كالغصن في تثنِهّيهـا
أكملها ُاهلل ثـم قـال لـهـا لما استتمَهّت في ُحسنها  :إيها
وصيفةٌ كالغالمِ تصلح لـل أمرين ُ

قال :ونظر بعض الحاجِهّ إلى جاري ٍة كأنها دمية في محراب ،قد أ ْبدت عن ذر ٍاع كأنه جُ مارة ،وهي تكلَهّ ُم بالرَهّفث ،فقال :يا هذه،
حاةج ،وإنما يحجُهّ الجمل ،ألست تراني جالسةً وهو يمشي! قال :ويحك ،لم أر مثلك فمن
حاةج! قالت :لست ّ
تكلَهّمين بمثل هذا وأنت َهّ
أنت؟ قالت  :أنا من اللواتي وصفهنَهّ الشَهّاعر فقال :
إنسان من الحسن ُجن َِهّت
لت فلو ُجنَهّ ٌ
وجلَهّت واسبك ّرت ُوأكم ْ
َودقّت َ

!

إن أح ًدا ال يدخل الجنّ ة إال أمرد،كما جاء في الحديث “ :إن أهل الجنّ ة يدخلونها جُ ْر ًدا مكحَهّلين” .والنِهّساء إلى
قال صاحب الغلمان ّ :
الم ُْر ِد أ ْميل ،ولهم أشهى،كما قال األعشى:
وأرى الغواني ال يواصلن ام ًرأ فقد الشَهّباب وقد يصلْن األمردا

وقال امرؤ القيس:
أروح مر ًجَهّـال حبيب ًا إلى البيض األوا ِ
نس أملسا
فيا ُربَهّ يومٍ قد ُ
أراهن ال ُيحببن من قلَهّ مالـه وال من رأين الشَهّيب فيه وقوَهّسا

!

وقال عَ لْقمة بن عبدة:
ـيب
فإن تسألوني بالنِهّساء فـإنّـنـي بص ٌير بأدواء النِهّساء طـب ُ
ْ
ـيب
قل ماله فليس له في ودِهّهنَهّ نـص ُ
إذا شاب رأس المرء أو ّ
ـيب
ُيرْدن ثراء المال حيث علمنـه وشر ُخ الشَهّباب عندهنَهّ عج ُ

!

“حبِهّبت إليَهّ النِهّساء والطِهّيب ،وجعل ُقرَهّة عيني
قال صاحب الجواري  :فإن الحديث قد جاء عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ُ :

في الصالة” .ولم يأت للغلمان مثل هذه الفضيلة iوقد فُتن بالنساء األنبياء عليهم السالم ،منهم داودُ ،ويوسف ،عليهما السالمi

أن الزِهّنا ال يكون ّإال به ّن ،وقد جاء في ذلك من التغليظ ما لم ِ
قال صاحب الغلمان  :لو لم يكن من ّبلية النساء ّإال ّ
يأت في غيره
سبيال”،
نص ًا ،وفي الروايات الصحيحة iقال اهلل تبارك وتعالى “ :وال ْتقريوا الزِهّنا إنَهّه كان فاحشةً وساء ً
في الكتاب ّ

!

لك ًيقلْ أثاماًُ iيضاعف له العذاب يوم القيامة وي ْخل ُْد فيه مُ هاناً” ،وقال“ :الزَهّانية والزَهّاني فاجلدوا
يفعل ذ َ
من ْ
وقال“ :وال ْيزنون و ْ
كلَهّ وا ٍ
حد منهما مائة جلد ٍة وال تأ ْ
خذكم بهما رأفةٌ” .وقد جعل بينهما إذا لم يكن شهوٌد التالعن والفرقة في عاجل الدُهّنيا ،إلى ما أعدَهّ
للكاذب منهما من اللَهّعن والغضب في اآلخرةi
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طالب،
طي مثله iوقد ُروي عن علي بن أبي ٍ
قال صاحب الجواري  :ما جعل اهلل من الح ّد على الزَهّاني ّإال ما جعل على اللَهّو ّ
رضي اهلل عنه ،أنّه ُأتي بلُوطيٍقّ ،ف ُأصعد المئذنة ثم ُرمي منكِهّس ًا على رأسه ،وقال“ :هكذا ُيرمى به في نار جهنَهّم”.
و ُحدِهّث عن أبي بكر ،رضي اهلل عنه ،أنّه ُأتي بلوطيٍقّ فعرقب عليه حائط ًاi
وحديث أبي بكر أيض ًا رضي اهلل عنه ،أنَهّ خالد بن الوليدكتب إليه في قومٍ ال ُطوا فأمر بإحراقهمi
وأحرقهم هشام بن عبد الملك ،وأحرقهم خالد بن عبد اهلل بأمر هشامi
وفي الحديث مجاهد أنَهّ الذي يعمل عمل قوم لُو ٍط لو اغتسل بكلِهّ قطر ٍة من السَهّماء وكلِهّ قطرة في األرض لم يز ْل نجس ًا )(...
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