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چکیده
خلفای عباسی در تدبیر امور ،سیاستگذاری و گذران وقت ،هموواره ا نودیمان اسوتفاده
میکردند .ندیمان در بیشتر مراسو دربوار بو ویوهه در مجوالع عویش و ورگ و گواه
مصلحت اندیشی در کنار خلفا ،حضور داشتند و ب تناسب مهارت ،دانش و قابلیتها ،بوا
توج ب شرایط و مطابق خواست خلیف  ،عمل میکردند .مسئل اصلی پهوهش آن است
ک ندیمان در دربار عباسی ا چ جایگاه و عملکردی برخوردار بودند؟ ایون پوهوهش بوا
تحلیل دادهها و گزارش های منابع دست اول نشان داده است ک ندیمان ،گواه بور خلفوا
سلط یافت و با ارائ نظرات و پیشنهادات خود در امور کشور دخالت میکردند .همچنین
ب سبب روابط نزدیک با خلفا ،ب فراخور شخصیت ،کفایت و شورایط دربوار ،در مسوایل
اجتماعی تأثیرگذار بودند .در عرص اقتصاد نیز ،ندیمان با دریافت انووا صول و انعوام و
حتی مناصب بلندپای حکومتی در سای روابط و مصاحبتشان بوا خلفوا ،بو ثوروتهوای
هنگفت دست یافت و در ردیف خواص دربار قرار میگرفتند.
کلیدواژهها :تشکیالت عباسی ،دربار ،خالفت عباسی ،ندی .
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فصلنامه علمی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398
مقاله پژوهشی ،لفحات 21 - 5

ندیمان از افراد با نفوذ دربار عباسی و همنشین خلفا بودند .ندیمان بیه «دسیتهیای
پشییت پییرده» دربییار معییرو
خوشلورت ،خوشلبا

بودنیید .آنهییا باییید سییخنور ،شیییرین گفتییار و بذلییهگ یو،
و خوشمحاوره میبودند .همچنیین بسییاری از آنیان دارای

مقام و منزلت باال و متبحر در شیعر و ادب بودنید .ویژگیی ییاوری و همراهیی نیدیم،
اقتضاء می کرد تا وی در کارهای سرور خوی  ،مشاوره نیز بدهد .خلفیا بیرای برپیایی
درباری باشکوه نیازمند حضور ادیبان ،شاعران و ندیمان بودند تا با همراهی ،حمایت و
مشاوره آنان ،با خیالی آسوده بر مسند قدرت تکیه دهند.

در منابع اللی و معتبر مقارن روزگار خالفت عباسیی ماننید تااریخ یعقاوبی ،تااریخ
طبری ،مروج الذهب مسعودی و الکامل ابن اثیر به ضرورتِ مباحی

متنیوت تیاریخی از

ندیمان سخن رفته است؛ با وجود این در مطالعات و پیژوه هیای تیاریخی در قالیب

کتابهای تمدن اسالمی در قرن چهارم از آدم متز و زندگی اجتماعی در حکومت عباسیان
از مناظر احسین در میورد جایگیاه نیدیمان و کارکردهیای آنهیا بحی
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

نشدهاست .از این رو پژوه
پاسخ به این پرس

مسیتقلی ارائیه

حاضر با بررسی شواهد تاریخی و روش تحلیلی در پیی

است که ندیمان در دربار عباسی چه جایگاهی داشیتهانید و تییثیر

عملکردهای آنان بر دربار و جامعه ،در عصر عباسی چه بودهاست؟
آداب و شرایط خاص ندیمی

ندیم از لحاظ لغوی ،به معنای حریف شراب و مصاحب است .ندیمی یعنی با کسی
همپیاله شدن ،هم نشینی و نیز به معنای رفاقت ،همدم و مونس است .همچنین به معنای
همسفره ،همقدم ،دمخور ،همراه ،وزیر و مشاور نیز آمیده اسیت (دهخیدا-4114 /47 ،
.)4115
ندیمی از مشاغل مهم دربار خلفای عباسی بود .اغلب آنان با اتکیا بیه قابلییتهیای
متنوت ،زیرکی و تجارب فراوان این فرلت را مییافتند تا در حلقیه خیواو و مقربیان

۶

خلیفه قرار گیرند و از این رهگذر امتیازات مادی و معنوی چشمگیری بدسیت آورنید.
مؤلف قابوسنامه به خوبی ویژگیهای مختلف ندیمان را تولیف میکند« :باید مجمیوت
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درآمد

داشته باشد و موسیقی بداند .نرد و شطرنج بداند ،امّا نه چندانکه به قماربیازی شیهرت
یابد .به سیرالملوک آگیاه باشید و اگیر شیعر نمییتوانید بگویید ،شعرشینا

باشید و

لطیفهگوی باشد» (عنصرالمعالی.)205-203 ،
آشنایی تعدادی از خلفا مانند میمون ،معتمید ،راضیی و مقتیدر بیه موسییقی و شیعر
(مسعودی)720 ،۶18 ،538 ،425 /2 ،؛ سبب شد تا ندیمانی کیه در عرلیه موسییقی و
شعر قابلیت های ممتازی داشتند ،به دربار خلفا راه یابند .داشتن اخالق خوب و ادب نیز
از دیگر شرایط ندیمی بود ،که مسعودی آن را یکی از شروط مهم ندیمانِ پادشاه معرفی
میکند و میگوید« :هیچ کس از مصاحبان و معاشیران ملیوک بیه انیدازه نیدیم ،محتیاج
داشتن اخالق نیک و خوب و ادب کامیل و دانسیتن نکیات ظرییف و لطیایف جالیب
نیست .تا آنجا که ندیم می بایست شر

ملوک ،تواضع غالمان و عفت متعبیدان ،وقیار

پیران و بذلهگویی جوانان را داشته باشد» (همان .)240/1،
خلفا به همان اندازه که به افرادی برای نصیحت کردن و پنید دادن نییاز داشیتند؛ در
مواقعی هم به کسانی نیازمند بودند که بتوانند آنها را از فضای رسمی و خشکی کیه در
آن قرار داشتند ،برای دقایقی با اتکاء به حرکات و کارهای مسیخره و حتیی مسیتهجن
دور نگه دارند .در خصوو این که چرا باید ندیم شیرین سخن و بذلهگو باشید ،بایید
خلیفه بود تا بتواند خشمها ،غصهها ،دلنگرانیها ،خستگیهیا و تنیوتطلبییهیای او را
تسلی بخشید .چنانکه در منابع آمده ،عیسی بندأب 1به سبب شیرینی گفتار و سخنوری
و نیز حاضرجوابی و چیرهدستی در یافتن اشعار و شواهد مناسب حال ،نزد خلیفه هادی
(حک )170-1۶9 .دارای پایگاهی ویژهای بود .بهگونهای که خلیفه در کنار او هییچگیاه
احسا

دلتنگی نمیکرد .وی تنها کسی بود که میتوانست در کنار خلیفه بر پشتی تکیه

زند (ابن اثیر .)3۶24/8 ،هنگام خشم خلیفه که دیگران را یارای سخن گفتن نبیود ،وی

جایگاه ندیمان در دربار خلفای عباسی

گفت ندیم با شیرینسخنی و بذلهگوییاش در همه ساعات شبانه روز ،میونس تنهیایی

میتوانست خلیفه را آرام سازد ،چنانکه یک بار با ذکر شعری به جیا ،خشیم او را فیرو
نشاند و وی را شادمان ساخت و سی هزار دینیار پیاداش گرفیت (طبیری.)5213/12 ،
 .1اِبْنِدَأب ،ادیب و شاعر و ندیم خلیفه هادی عباسی بود (طبری.)5213/12 ،
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حوا

ندیم سالمت باشد .در [زبان] تازی ،ترکی و فارسی و از مقدمات علمی بهرهای

به دربار خلفای عباسی رفت و آمد داشت و به خوبی به این نکته توجه کیرده ،دربیاره
این ویژگی ندیم مینویسد « :پادشاه به همان اندازه که مرد دلیر و جنگجو را برای دلیری
و رزمآوری او می خواهد به شخص دون و پست که او را سرگرم کند نییز نییاز دارد و
باز به اندازه احتیاجی که به دانشمند مطلع و مجرب دارد به رامشگر و خنییاگر محتیاج
است» (جاحظ .)۶4 ،در منابع آمده است که خلیفه امین (حک ،)198-193 .بدین سبب
که ابونوا
خوی

شاعری بذلهگو ،شیرین سخن و عشرتطلب بیود ،وی را بیرای همنشیینی

برگزید؛ تا همواره در بادهنوشی و شکار کنار او باشد (آذرنوش.)345/۶ ،

بعضی از خلفا ،منجمین را به عنوان ندیم انتخاب میکردند ،چیرا کیه معتقید بودنید
تمام امور ،طالع خوب یا بد دارند .اموری مانند جلو  ،تفیرجج و شیکار ،لشکرکشیی و
برگزاری مهمانی ها در شرایط خاو و متناسب سعد و نحس کواکب رقیم مییخیورد.
نظامالملک وزیر مشهور سالجقه که دیدگاههای

در سیاستنامه قابل تعمیم به خالفت

عباسی است ،در این مورد مینویسد« :منجم وقت و ساعت نگاه مییدارد و از سیعد و
نحس آگاهی میدهد» (نظام الملک طوسی .)104 ،تشنجات سیاسی که در پیی سیقوط
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

سلسله امویان و انتقال خالفت به خاندان عباسی بروز کردهبود ،این خانیدان را متقاعید
سییاخت کییه از طریییق سییتارگان میییتییوان سرنوشییت انسییان و برآمییدن و برافتییادن
دولت ها را دریافت و تنها منجمان و عالمانند ،که میتواننید بیا حکمیت خیوی  ،ایین
راز را بگشایند (ابینطقطقی .)25-24 ،،بیه همیین سیبب دربارشیان ،مجمیع منجمیان
بزرگی از سراسر ممالک اسالمی همچون نوبخت ،ابیراهیم فیراری و علیی بین عیسیی
بود (مسعودی .)۶9۶/2 ،مسعودی در مروج الذهب به روشینی بیه ایین موضیوت اشیاره
دارد که منصور خلیفه دوم عباسی (حک ،)158-13۶ .نخستین خلیفهای بود که منجمان
را به خود نزدیک ساخت و به احکیام نجیوم عمیل کیرد .از جملیه منجمیان دربیارش
می توان از نوبخت مَجوسیِ یاد کرد که به دست منصور اسالم آورد (همانجا) .ابوریحان
بیرونی نیز از انتخاب طالع سعد از سوی نوبخت منجم ،برای بنای بغیداد ییاد مییکنید
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(بیرونی.)270 ،
خلفا ،برخی مواقع طبیبان را نیز به عنوان ندیم خود برمیگزیدند .این ندیمان طبیب،
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پیداست که چنین ندیمی میتوانست نفوذ بسیاری بر خلیفه داشته باشد .جاحظ که خود

خوراکیها با ایشان سخن میگفتند و در مورد غذای آنان نظر میدادنید و اگیر غیذایی
برای خلیفه مناسب نبود و ضرر داشیت آن را از سیفره برمیی داشیتند تیا خلیفیه از آن
اسییتفاده نکنیید (نظییام الملییک طوسییی .)104 ،یییاقوت حمییوی از طبیبییانی همچییون
ابنِرَبنجطَبری ،بُختیشوت و طَبیبسَرخسی یاد می کند که عالوه بیر طبابیت ،دارای مقیام
ندیمی خلیفه راضی و مکتفی نیز بوده و عهدهدار سالمتی جسیم و روح ایشیان بودنید
(یاقوت حموی.)2۶78/۶ ،
به روایتی ،یک بار که جَبرئیل بن بُختیشوت ،ندیم و طبیب مخصوو خلیفیه هیارون
الرشید (حک ،) 193-170 .بر سر سفره نبود؛ هارون از خوردن پرهیز کرد تیا او حاضیر
شود .در مورد این پزشک گفتهاند که وی ،نخستین کسی بود که در روزهای مخصوو
معاینه شخص خلیفه ،حضور مییافت (مسعودی .)458-45۶/2 ،این ندیمان ،بیشیتر بیا
داروهای گوارشی و انوات گوناگون شیرینیها و معجیونهیای آمیختیه از سیبزیجات و
آشامیدنی های سرد و گرم که در زمستان ،حرارت و نیروی طبیعیی را مییافزاینید و در
تابستان ،طبع سرد داشتند؛ بر سر سفره حاضر می شدند (قفطی .)249 ،به عنیوان نمونیه
یَحیی بن ماسویه ،ندیم معتصم (حک ،)227-218 .هنگامی که خلیفه ،ماهی مییخیورد
داشت را دفع کند (مسعودی.)4۶1/2 ،
از دیگیر ویژگییهی ای الزم بیرای نیدیمان ،آگیاهی نسیبی ایشیان از علیم جغرافییا،
اخبار عرب و عجم ،نقل قصه و حکاییت بیه خصیوو در تاریخچیه خانیدان عباسیی
بود (عوفی .)293 ،اغلب خلفا ،با لبغه ای از سرگرمی و عبیرت آمیوزی و بیه منظیور
آگاهی از رمی وز و اسیرار حکمرانیی ،بیه شینیدن و خوانیدن تیاریخ و داسیتان تماییل
می و رزیدند .با تکیه به چنین دالیلی ،ندیمانی کیه دسیتی در تیاریخ و افسیانه داشیتند،

جایگاه ندیمان در دربار خلفای عباسی

چاشنی از سرکه وکرفس و خردل و جوز به وی میداد تا ضرری که ماهی برای عصب

همواره محل توجه خلفا قرار میگرفتند .جاحظ در مورد ابیندأب از نیدیمان برجسیته
دربار خلیفه هادی مینویسد« :بیه راسیتی وی میردی شایسیته بیود .در قصیهگیویی و
افسانهپردازی و روایت اخبار و احادیی  ،زبردسیت ،خیوشسیخن و مجلیسآرا بیود»
(جاحظ.)1۶1 ،
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همواره در هنگام لر

غذا ،در کنیار خلفیا حضیور داشیته و پیرامیون سیود و زییان

خلفا  ،عشق و محبتی در پی داشت ،به شکلی که اگر خطری برای خلیفه پی

میآمید،

آنان حتی از ایثار جان خود در دفات از خلیفه دریغ نمیکردند .چنانکه فیتح بینخاقیان،
وزیر مقرب و ندیم متوکل (حک ،)247-232 .در ماجرای قتل متوکل توسیط سیرداران
شورشی ترک ،آنچنان پایمردی و جسارت از خود نشان داد که به رغم الابت شمشییر
به وی ،همچنان در دفات از متوکل پافشاری کرد تا سرانجام در حالی که بر روی خلیفه
افتاده بود ،ترکان خلیفه را از پای در آوردند (بالذری.)143 ،
الزم به یاد آوری است ندیمان در مواقعی هم ،معلم اخالق خلفا بوده و آنها را مانند
فرزندان خود پند و اندرز می دادند و خلفا نیز به خاطر اعتمیادی کیه بیه آنیان داشیتند،
نصیحتهایشان را با جان و دل به کار میبستند .در منابع به شواهدی برمیخیوریم کیه
هارون الرشید از یحیی برمکی با تعبیر پدر یاد میکنید (بیهقیی .)۶40 ،خلیفیه هیارون،
تولیۀ جعفر بن یحیی را در باب هرکس ،حتی مخالفان خود ،مییپیذیرفت .چنیان کیه
جعفر واسطۀ ازدواج پسر عبدالملک بن لالح هاشمی با دختر خلیفه و اعطای حکومت
رقجه 1و جزیره 2به وی شد (ابنطقطقی.)248-24۶ ،
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

شایان توجه است که برخی خلفای عباسیی ،اگیر کسیی را بیه نیدیمی خیوی

بیر

میگزیدند ،شغل یا وظیفه دیگری را به وی محول نمیکردند؛ چرا که بر این باور بودند
که ندیم به علت رابطه نزدیک خوی

با خلیفه ،ممکن است از آن سوء اسیتفاده کیرده

بر مردم ستم کند .بی تردید خواجه نظیام الملیک متییثر از تجیارب دربارهیای روزگیار
خوی  ،از جمله دربار خالفت عباسی به ولی نعمتان سلجوقی خود پیشنهاد میکند که
«کسی را که به ندیمی گمارده اند؛ نباید کار و عمل و وظیفه دیگری به او سپرده و کسی
را که شغل و عملی را به وی واگذار نمودهاند؛ نباید او را ندیم قرار دهند» (نظام الملک
طوسی .) 10۶ ،چنانکه ابن دأب ،ندیم هادی خلیفه عباسی ،جز ندیمی هییچ مسیئولیت
نیام داشیت
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 . 1شهر قدیم بین النهرین بر ساحل چپ فرات ،در ناحیۀ دیار مضیر کیه نیام قبلیی آن کیالینیکو
(مصاحب.)1592/ 1 ،
 .2اعراب ،بالد بین النهرین علیا را جزیره مینامند ،زیرا آبهای دجله و فرات علیا ،جلگیههیای آنجیا را در بیر
میگرفت (لسترنج.)93 ،
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ندیمان در هر شرایطی ،همدم و مونس خلفا بودهاند .بیگمان این همدمی ندیمان بیا

الرشید ،تصریح شده است تنها در کسوت ندیم به دربار وی رفیت و آمید داشیت (ابین
ندیم .)178 ،اما اخبار و گزارش های متعددی ،مبتنی بر این است که گاهی ندیمان خلفا،
متولجی امور مهم حکومتی نیز بودند .همچون ابوایوب موریانی 2ندیم خلیفه منصور ،کیه
عالوه بر ندیمی عهدهدار امر وزارت نیز بود (جهشیاری .)۶۶ ،یا میتوان از جعفیر بین
یحیی برمکی ،یاد کرد که هم ندیم و هم وزیر هارون الرشید بود (ابن ندیم .)420 ،فتح
بن خاقان نیز چنین وضعی داشت؛ یعنی وزارت و نیدیمی را یکجیا بیه عهیده داشیت
(بالذری.)143 ،
مراتب ندیم

در مجالس خلفا ،افراد در طبقات و مراتیب متفیاوتی ،حضیور میییافتنید و آداب و
شرایط خالی بر آن حاکم بود .این شیوه حتی در مورد ندیمان نیز به کار بسته میشید
تا جایی که خلفا برخی از آنها را برای مجالس خاو و عدهای را برای مجالس عام بر
می گزیدند .چنانکه تعدادی از آنها را مقیرجب درگیاه خیوی

کیرده و هیر روز آنهیا را

مید یدنید و برخیی را هیر چنید روز یکبیار بیه حضیور مییپذیرفتنید (جیاحظ.)۶4 ،
نظامالملک در این باره مینویسد« :هریک از ندیمان را مرتبتی و منزلتی باشد .بعضی را
و خلفا بوده است و هنوز این رسم در خاندان قیدیم مانیده اسیت و خلیفیه را همیشیه
چندان ندیم باشد که پدران او را بودهاست و سلطان غیزنین 3را همیشیه بیسیت نیدیم
بوده است ،ده بر پای و ده نشسته .و ایشان این سهم و ترتیب از سامانیان دارنید و بایید
که ندیمان پادشاه را کفافی و حرمتی تمام باشد میان حشم ،و ایشان باید که خویشتندار
و معذجب باشند و پادشاه دوست» (نظام الملک طوسی .)108 ،جاحظ نیز به عنوان شاهد

جایگاه ندیمان در دربار خلفای عباسی

محل نشستن باشد و بعضی را محل ایستادن ،چنان که از دیر باز ،عادت مجلس ملیوک

عینی ،بر سلسله مراتب ندیمان تکیه ورزیده و شاعران ندیم را در ردیف شاهزادگان ،و
 .1ادیب ،راوی و لغت شنا نام آور اوایل دوران عباسی بود (ابن ندیم.)177 ،
 .2ابوایوب موریانی ندیم و وزیر خلیفه منصور بود (موذن جامی.)197/5 ،
 .3مراد حکومت غزنویان است.
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درباری نداشت (یاقوت حموی .)390/2 ،همچنین درباره المعی 1ندیم خلیفیه هیارون

و طنبور نوازان در یک مرتبه قرار میدهد (جاحظ.)۶8 ،
مقام و خلعت ندیمی

از رسوم رایج و در عین حال مهم دربار عباسی کیه در طیی مراسیم رسیمی انجیام
میگرفت ،اعطای مقام ندیمی و اهدای خلعت ،طی مراسم ویژه بیه آنیان بیود .گیرفتن
خلعت از خلفا ،وسیله ای برای بیان موقعیت و منزلت ندیم در بین دیگر مراتب درباری
و گوشزد این مقام به عام و خاو بود .لابی برخی از خلعتهای ندیمان را این گونه
شمرده« :خلعتهای منادمیه ،عَمامیهای از وَشیی 1زَربفیت و غَاللیهای 2و مَبطَنیهای 3و
دُرّاعهای ۴دَبیقی بوده و با شخص خلعیت گیرنیده تحفیههیا و بیویهیای خیوش نییز
همراه میشود» (لابی .) 73 ،خلعت و مقام ندیمی ،جهت ترفیع مقیام و عناییت بیشیتر
به خالان و کیارگزاران و امیرا و وزییران و خادمیان از طیر

امییر ییا خلیفیه اعطیا

میشد .اعطای خلعت ندیمی ،بدین معنی بود که خلیفه او را به افتخار منادمت خوی
برگزیده است.
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

بر این اسا

کسانی که خدمات شایستهای بیه خلیفیه ارائیه مییکردنید؛ در مقابیل،

پاداشی تحت عنوان خلعت ندیمی میگرفتند .در این خصوو موارد فراوانی در تاریخ
یافت میشود .بَجکم 5از کسانی است که خلیفه راضی (حک )329-322 .به وی چنیین
خلعتی عطا کرد و همراه خلعت ،شربت و عطرِ پیشک

نیز برای

فرسیتاد (مسیکویه،

 .) ۶55/5واضح است که خلیفه جهت گرامی داشتن بَجکم ،چنین خلعتی را به وی عطا
کرده بود .ابوعلیبنمقله وزیر مقتدر (حیک )320-295 .نییز از طیر

خلیفیه ،خلعیت

ندیمی در یافت کرده و خلیفه دستور داد تا آن را در قالب منشوری ،به اطالت اسیتانهیا
 .1جامه حاشیه دار (دهخدا ،ذیل وازه مذکور).
 .2تنپوشی که زیر زره میپوشیدند (دهخدا ،ذیل واژه مذکور).
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 .3جامه آستر دار (دهخدا ،ذیل واژه مذکور).
 .۴جامه دراز که مشایخ بر دوش میانداختند (دهخدا ،ذیل واژه مذکور).
 .5ابوعبداهلل بجکم معرو به بجکم رائقی (متوفای  ) 329امیر ترک در دستگاه خلفای عباسیی بیود (مصیاحب،
.)389/1
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ندیمان موسیقی دان را هم رتبه رجال درباری و با لراحت ندیمان دلقک را با سنجزنها

(متوفای  ،)709پادشاهان پیوسته دربار مالزمانشان ،انوات نیکیها را روا میداشیتند تیا
ایشان را به بندگی خوی

درآورند (ابن طقطقی .)9۶ ،به همین سبب ،نیدیمان همیواره

مورد توجه خلفا بوده و از آنان خلعت و مقام دریافت میکردند.
الزم به ذکر است که خلفا تمام نیازهای ندیمان و همنشینان خود را از لحیاظ مقیام،
جایگاه ،پول و معاش تیمین میکردند؛ تا آنان با اشتیاق و دلبستگی کامیل ،خلیفیه را در
سیاست های

همراهی نمایند .آنان از جانب خلفا و امرا برای اموری که انجام میدادند،

مقرری ماهانه یا ساالنه دریافت میکردند .برای نمونه محسنبنفرات وزییر مقتیدر ،بیه
پا

خدمات شایسته ای که انجیام داده بیود؛ خلیفیه بیه او خلعیت نیدیمی پوشیاند و

مقرریاش را افزود (مسکویه .)155/5 ،در میان گزارشهیای موجیود آمیده اسیت کیه
سفاح خلیفه عباسی (حک ،) 13۶-132 .ندیمان و مطربان را بدون بخش ِ پول یا لبا
مرخص نمیک رد ،زیرا وی بر این عقیده بود که ،شایسته نیست اکنون که میا مسیرور و
خوشحال شده ایم پاداش کسانی که موجب سرور و شادمانی ما شدند ،به تیخیر اندازیم
(مسعودی .)270/2 ،در مورد خلیفه امین نیز گفتهاند کیه وی همیشیه بیا نیدیمان خیود
یکجا م،نشست و عطاى فراوان به آنان می داد و در این کار از همیه خلیفگیان عباسی،
بخشندهتر بود .ابراهیم حسن به استناد گفتههای اسحاق مولیل ،از نیدیمان او نگاشیته
بنشست ،و به وقت طرب طال و نقره بسیار دادى مرا به ییک شیب چهیل هیزار دینیار
بخشید .یکبار ابراهیم بنمهدى 1براى وى آوازى خواند .خلیفه برخاسیت و سیر وى را
ببوسید و دویست هزار دینار بدو داد» (ابراهیمحسن.)330-329 /2 ،
کارکردهای فرهنگی و اجتماعی ندیمان

ندیمان به فراخور شخصیت ،مهارتها ،تواناییها و حتی عقاید و مذاهبی که داشتند

جایگاه ندیمان در دربار خلفای عباسی

است« :اگر هم میان وى و ندیمان پیرده اى بیودى بدرییدى و بینیداخت ،و بیا نیدیمان

و نیز خدماتی که انجام می دادند ،بر افراد دسیتگاه خالفیت و دربارییان و همچنیین بیر
فرهنگ جامعه نیز تیثیراتی داشتهاند .این تیثیرات میتوانست سازنده یا در برخی مواقیع
 .1عموی خلیفه و موسیقیدان بود (مسعودی.)395/2 ،
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وکارگزاریها برسانند (همان .)351 ،باید یادآور شد که بر اسا

دییدگاه ابینطَقْطَقیی

شعر و ادب ،خدمات ارزنده ای در آن دوران از خود به جا گذاشتهاند .در منابع تاریخی،
از میان ندیمان عصر عباسی از اَلعمی سخن به مییان آمیده کیه وی نیدیمی بذلیهگیو،
خوشسخن ،ادیب ،راوی و لغت شنا

نام آورِ اوایل عصر عباسی بود .وی عیالوه بیر

گردآوری  30دیوان از اشعار جاهلی و اسالمی حدود  50کتاب در زمینههای گونیاگون
همچون شعر ،لغت ،تاریخ و انساب نیز به رشته تحریر در آورده اسیت .او در روزگیار
هارون الرشید در دربار ،پایگاه واالیی بهدست آورد و رسماً بیه جرگیه نیدیمان خیاو
خلیفه پیوست و از پاداش های گرانبهای او و بزرگان دربار به خصوو یحیی بنخالید
برمکی و فرزندش جعفر و فضل بن ربیع بهیره فیراوان بیرد (ابیننیدیم .)180-177،در
بررسی جنبههای مطلو ب عملکرد ندیمان ،باید به نوت مهارت و تیثیراتی که از ایین راه
بر جامعه و در پیشبرد این فن داشته اند ،توجه کرد .یکی از این ندیمان کاتب معیرو ،
ابوبکر لولی است که منادمت مکتفی ،راضی و مقتدر را به عهده داشت .وی با تیسیس
کتابخانه در جهت نشر علوم گوناگون و پیشرفت فرهنیگ روزگیار خیود ،گیام مهمیی
برداشت (یاقوت حموی .)2۶78 /۶ ،همچنین میتوان از خاندان برجسیته برمکیی ،ییاد
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

کرد که شواهد و قرائن نشان مید هد یحیی برمکی و فرزندان

جعفر و فضل عالوه بر

منالب رسیمی ،چیون وزارت از جملیه نیدیمان خلیفیه مییمون و هیارون نییز بودنید
(گرگانی .) 335 ،آنان نق

مهمی در ظهور نهضت علمی در این برهه از تاریخ داشیتند.

شکوفایی شعر و ادب و ترجمه و تیلیف فنون مختلف و ایجاد آموزههای فکری که بیه
تشویق آنها بنا شد ،نشان از تیثیر عظیم آنان در این دوره دارد .با توجه به این که میمون
در خانه برمکیان و تحت تربیت و سرپرستی ایشان قرار گرفت ،از نق

آنان در ایجیاد

فضای علمی عصر میمون نیز نباید غافل بود (ابنندیم.)420 ،
نییدیمان در عرلییه تعلیییم و تربیییت نیییز فعالیییت میییکردنیید و دارای تیلیفییات در
موضوعات گوناگون بودند .علی بن حمزه کسیائی نحیوی کیه فقییه و همچنیین نیدیم
هارونالرشید بود از سوی همین خلیفه به عنوان معلم فرزندان

14

برگزیده شد .کسیائی،

کتاب های ارزشمندی در آن دوران تیلیف کرد .به همین سبب خلیفه وی را بر دیگیران
برتری داد و در روز مرگ

هارونالرشید گفت« :امروز فقه و عربیت مردنید» (ییاقوت
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مخرجب نیز باشد .در بح

از تیثیرات سازنده میتوان از ندیمانی یاد کرد کیه در زمینیه

قصایدی میمون را مدح گفته و با متوکل مجالست داشت .کتیابهیای فتاو البلادان و
کتاب انساب االشراف از مشهورترین آثار وی هستند (همان.)243 /1،
بیتردید خلفا به این مسئله آگاهی داشتند که مجالست و همنشینی با علمیا ،ادیبیان،
شاعران و دانشمندا ن ،ضمن لذت روحی ،بر اعتبارشان در بین مردم خواهد افزود ،چیه
که در نیزد افکیار عمیومی ،خیوی و سییرت خلفیا و پادشیاهان را متییثر از نیدیمان
میدانستند ،به گونه ای که همواره لاحب نظران ،این مطلب را به سردمداران و بزرگان
حکومتی تولیه میکردند که همدم و ندیم خود را از میان انسانهای ممتیاز و کارآمید
برگزینند تا در نظر همگان شخصیت آنها از رهگذر مؤانست و مجالست با چنین افیراد
کاردان و باکفایت ،شایسته و درخشان جلوه کند (همیان423 ،؛ نظیام الملیک طوسیی،
 .) 108-10۶از این رو خلفا ،همواره سعی داشیتند تیا شیاعران و ادیبیانی در مالزمیت
خوی

دا شته باشند و با حضور آنها در دربارهایشان ،محفلهای علمی و ادبیی بیر پیا
در ذکر اخبار و سرگذشت خلفا ،از این محفلهیا

کنند .مسعودی در جای جای کتاب
یاد میکند (مسعودی.)324،3۶2/2 ،

گاه وجود برخی ندیمان در دربار خلفای عباسیی بیه تصیمیم آنیان بیرای فشیار بیر
دوره خالفت

تیثیرگذار بودند .درگزارشی از ابناثیر آمده است ندیمان و یاران متوکل،

که بیشتر آنها دشمن امام علی

بودند ،متوکل را از قیام علویان بیمنیاک کیرده و او را

وادار کردند ،علویان را از خود دو ر کند و با خشونت و سختگیری با آنان رفتار نمایید.
تا حدی که کار را به جایی رسانیدند که متوکل به اجیداد علوییان مخصولیاً بیه امیام
علی

توهین میکرد (ابناثیر .)411۶/9 ،برخی از نیدیمان بیر خلفیا نفیوذ داشیته ،در

تعیین مواضع سیاسی و من های رفتاری ایشان نق

داشتند .تیثیرات خاندان برمکی بر

جایگاه ندیمان در دربار خلفای عباسی

گروهی خاو میا نجامید .برای نمونه ندیمان متوکل در مواضع او نسبت به شیعیان در

هارون الرشید در این مورد قابل تیمل است (ابنطقطقی.)24۶ ،
در چشم انداز پیامدهای فرهنگی ،بسیاری از ندیمان ،که خود دارای مراتب مختلیف
علمی بودند ،طبعاً به تشویق اهل علم و نوازش علما و مترجمان ،مبادرت میورزیدند و
خلفا نیز همسو با آنها بدین امر مهم اشتیاق نشان میدادند تا جایی کیه برخیی از آنیان
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حموی .)7۶7/2 ،بالذری نیز از ندیمان متوکل بود که تصینیفاتی نیکیو داشیت .وی بیا

(ابن ندیم420 ،؛ یاقوت حموی.)7۶7/2 ،
با اتکا به چنین شواهدی میتوان گفیت ،نیدیمان بیه فراخیور شخصییت انسیانی و
معتقدات خود در بنای رسوم و سنن اخالقی و اجتماعی تیثیرگذار بودند و در گسترش
و تعمق ارزشهای مورد نظر خود در جامعه نق

داشتند.

کارکردهای سیاسی و اقتصادی ندیمان

خلفا افراد عالم ،طبیب ،منجم و هنرمند و ادیب را به ندیمی خود برمیگزیدند ،تا از
یک سو از آنان در امور سیاسی یاری جویند و از سوی دیگر از مهارتها و توانائیهای
آنان در شرایط خاو استفاده کنند .خلفا دریافته بودنید بیرای پییروزی در سیاسیت و
درخش

قدرت ،عالوه بر جنگاوران ،به هنرمندان ،عالمان ،طبیبان ،منجمان و حکیمیان

نیز نیازمندند.
براسا

مستندات تاریخی ،برخی کارهای بزرگ و رسیدن به اهدا

مهم حکیومتی،

با همکاری و یاری ندیمان وفادار لورت میگرفت .چنانکه در شرح احیواالت خلیفیه
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

منصور آمده است ابوایوب موریانی 1ندیم مشهور او از دست انیدرکاران میاجرای قتیل
ابومسلم خراسانی بود (بالذری .)242 ،بدیهی است خلفایی کیه بیه ییاری نیدیمان بیه
قدرت میرسیدند ،زمامداریشان کم و بی

باسلیقه و درایت آنان پیوند میخورد .میمون

و هارون از جمله خلفایی هستند که به واسطه مساعدت ندیمانشان ،بیه مقیام خالفیت
رسیدند (گرگانی .)4 ،به جرأت میت وان گفت که اگر کوش

و نصایح و زحمات ایین

ندیمان نبود ،آنان هرگز به قدرت نمیرسیدند .همچنین خلفا ،برخی از کارهای اساسییِ
حکومت خوی

را با رأی و فکر ندیمان خود به انجام مییرسیاندند .چنانکیه سیاختن

شهر بغداد توسط منصور در سال  ، 144در ساعتی که نوبختِ منجم ،ندیم وی استخراج
کرد ،انجام شد (مسعودی .)283-284 /2 ،با این حال گزارشهایی نیز وجیود دارد کیه

1۶

 .1ابوایوب موریانی ندیم و وزیر خلیفه 17 ،سال در دربار منصور حضور داشت .دامنه نفوذ او چنیدان وسیعت
یافت که در واقع بر خلیفه چیره شده بود .گویی که او حاکم علی االطالق بود و منصور محکوم مطلق .مردم در
این باره میگفتند :زمانی که وی به نزد خلیفه میرود ،روغنی بر روی خود میمالد تا خلیفه را مسحورگرداند.
به این سبب «روغن ابوایوب» را به مَثل ،در این باره به کار میبردند (موذن جامی.)198- 197/5 ،
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همچون میمون و هارون در ترویج علم و بزرگداشت علما زبانزد عام وخیاو شیدند

می شد .برای نمونه مورخان اسالمی ،جعفربنیحیی ،ندیم و وزیر خلیفه هارونالرشید را
از ارکان مهم اداره ممالک اسالمی در روزگار هارون الرشید عباسی مییداننید (طبیری،
5307 /12؛ ابنطقطقی.)45 ،
گاه برخی از این ندیمان ،به عنوان وزییر ییا متصیدی امیور دییوانی ،عهیدهدار اداره
امورحکومت تحت نظارت خلیفه بودند و جزء مشاوران خاو او محسوب میشیدند.
به عبارتی تمامی شئون حکومت را در دست داشته و در هر کاری میتوانستند دخالیت
می کردند .از ایین رو بیه عنیوان هسیته الیلی حکومیت ،بیر نظیام اقتصیادی نییز اثیر
میگذ اشتند .خالد برمکی که نق

بسزایی در قدرت یافتن عباسییان داشیت و یکیی از

ندیمان نزدیک سفاح نخستین خلیفه عباسی (حک )13۶-132 .بیه شیمار مییآمید ،در
بحبوحه استقرار عباسیان ،عهده دار اداره امور غنائم شید (جهشییاری .)59 ،او در دوران
خلیفه منصور نیز با لیاقت و کاردانی توانست سرپرستی دیوان خراج 1و دیوان جنید 2را
عهدهدار شود .به همیین منظیور دیوانهای منظمیی برای این امیر تشکیل داد و دستگاه
خالفت را بر طبق آیین منظمی مرتب کرد (همانجا) .این امر موجب تیثیرات سازندهای
در اقتصاد آن روزگار شد .همچنین خوش خدمتی یکی دیگر از افراد این خاندان ،یحیی
برمکی در مورد تثبیت ولیعهدی هارون الرشید ،سبب شید تیا بیا بیه خالفیت رسییدن
کند (طبری .)5227/12 ،چه بسا همین ارتباط با خلفا ،زمینیه حضیور آنیان در اقتصیاد
دربار را فراهم میکرد.
انتقال مرکز خالفت از دمشق به بغداد در دوران خلیفه منصور (طبیری،)4914 /11 ،
عامل دیگری بود که در پیشرفت اقتصاد حکومت عباسیان تیثیر بسیزایی داشیت .محیل
بنای این شهر که تا سالیان طوالنی به عنوان قطب تجاری و لنعتی و مرکز سیاسیت و

جایگاه ندیمان در دربار خلفای عباسی

هارون ،خلیفه قدرتی نامحدود به وی دهد و سرپرستی تمام دیوانهیا را بیه او واگیذار

فرهنگ درجه اول مسلمانان مطرح بود ،از مشاورهها و راهنمیاییهیای همیین نیدیمان
نشیت گرفته بود .شهری که در فصلی معین از سال یک بازار بزرگ تجارتی بیه میدت
 .1دیوان گردآوری مالیاتها و ثبت آنها.
 . 2دیوان انتصاب سربازان به لشکر حکومتی و پرداخت حقوق ایشان.
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گاهی اعتماد بی

از حد خلفا به ندیمانشان ،سبب چیره شدن آنان بر خلفا وحکومیت

کاروانهای بزرگ برای داد و ستد به آنجا میآمدند (بیانی .)134 ،خواه یا نیاخواه ایین
بازار بر اقتصاد حکومت تیثیرات فوقالعاده مهمی میگذاشت .مستندات فراوان تاریخی
موجود است که نشان مید هد منصور به هنگام احداث ایین شیهر بیا خالید برمکیی و
ابوایوب موریانی ندیمان خوی  ،در مورد مکان آن مشورت کیرد (طبیری.)4915/11 ،
همچنین زمانی که منصور می خواست ایوان مدائن -شاهکار معماری عصر ساسانی -را
تخریب و از مصالح آن برای ساخت بغداد استفاده کند ،بیا ایین اسیتدالل نیدیمان کیه
هزینههای تخریب و جابجایی مصالح به مراتب سنگینتر از تهیه مصالح جدید خواهید
بود ،از این تصمیم منصر

شد (ابن خلدون3۶1/2 ،؛ طبری4915/11 ،؛ گرگانی.)34 ،

نتیجه

ندیمان به عنوان همدم و همنشین خلفا و رجال حکومتی ،گرمابخ

مجالس عیی

و نوش ایشان بودند .ندیمان موجب می شدند تا اوقات خلفا با تفریحات متنیوت و چیه
بسا سبک همچون دلقک بازی ،رقص و پایکوبی ،موسیقی ،شعر و قصهپردازی سیپری
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

شود .همچنین این ندیمان ،باید امین و رازدار میبودند تا شایسته و سزاوار همنشینی و
مؤانست با خلفا شوند .از ندیمان همواره با مقامیات عیالی رتبیه حکومیت سیر و کیار
داشتند ،انتظار می رفت تا عالوه بر تبحّر و کارآمدی بر شعر ،موسیقی و قصهپردازی در
علومی مانند نجوم ،تاریخ و جغرافیا نیز دستی داشته باشند .در ضمن خلفا به این مسئله
نیزآگاهی داشتند که هم نشینی با افراد سرشنا

و مصاحبت بیا آنهیا موجیب اعتبیار و

شکوه دربار خواهد شد به همین سبب بیشتر ندیمانشان را از میان افیراد عیالم ،ادییب،
شاعر ،دانشمند و برجسته جامعه برمیگزیدند.
ندیمان متناسب با شخصیت خوی

در عرلههیای فرهنگیی ،اجتمیاعی ،سیاسیی و

اقتصادی تیثیرات سازنده و گاه مخرجبی بر ساختار خالفت و جامعه بر جای میگذاشتند.
تعدادی از ندیمان ،که خود از زمره عالمان و ادیبان بودند ،آثار بسیاری تیلیف و تدوینِ
18

کردند و همچنین با حمایت و تشویق سایر دانشمندان ،گام مهمیی در زمینیه پیشیرفت
فرهنگ روزگار خوی

برداشتند .برخی از نیدیمان ،شیاعرانی بودنید کیه بیه فراخیور
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یک ماه در آنجا تشکیل میشد و از بسیاری از شیهرهای دور و نزدییک ،بازرگانیان بیا

شخص خلیفه و جامعه ،نقشی بسزایی داشتند .نیدیمان کیه بیشیتر مواقیع ،در کسیوت
مشاوران خلفا ایفای نق

مینمودند  ،نق

چشمگیری در تعیین مواضع سیاسیی خلفیا

داشتند .همچنین از آنجایی که برخی از ندیمان عهدهدار امور دیوانی بودند ،متناسب بیا
قابلیتها و خصلت های رفتاری خود در مناسبات اقتصادی روزگار خیوی

تیثیرگیذار

بودند.

جایگاه ندیمان در دربار خلفای عباسی
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شخصیت خود با رفتارها ،نوشته ها و اشعار خوی

در گسترش فضایل و رذایل اخالقیِ

ی ابییراهیم حس ین ،حسیین ،تاااریخ سیاساای اسااالم ،ترجمییه ابوالقاسییم پاینییده ،تهییران،
نشرجاویدان137۶ ،ش.
ی ابن اثیر ،عزالدین علی ،الکامل (تاریخ بزرگ اسالم و ایران) ،ترجمه حمید رضیا آژییر،
تهران ،مؤسسه مطبوعاتی علمی1380 ،ش.
ی ابنالندیم ،محمدبناسحاق ،الفهرست ،ترجمه تجدد ،تهران ،امیرکبیر1381،ش.

ی ابنخلدون ،عبدالرحمن ،تاریخ ابن خلدون (العبر و دیوان المبتدا و الخبر فی ایام العرب
و العجم)  ،ترجمه عبدالمحمید آیتیی ،تهیران ،پژوهشیگاه علیوم انسیانی و مطالعیات
فرهنگی1383 ،ش.
ی ابنطقطق ،،محمدبنعل ،بنطباطبا ،تاریخ الفخرى ،ترجمه محمید وحیید گلپایگیان،،
تهران ،بنگاه ترجمه و نشرکتاب13۶0 ،ش.
ی آذرنوش ،آذرتاش« ،ابو نوا »  ،دائره المعار
بجنوردی ،تهران ،بنیاد دائره المعار

بزرگ اسالمی ،زیر نظر کاظم موسیوی

بزرگ اسالمی13۶7،ش.

سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

ی بالذرى ،احمدبنیحی ،،فتو البلدان ،ترجمه محمد توکل ،تهران ،نشر نقره13۶7 ،ش.
ی بیانی ،شیرین ،تیسفون و بغداد در گذر تاریخ ،تهران ،چاپخانه دیبا1377 ،ش.
ی بیرونی ،ابوریحان ،اآلثار الباقیه  ،مترجم علیقلی بن فتحعلی و علی محمید الیفهانی و
اکبر دانا سرشت ،تهران ،انجمن آثار ملی1352 ،ش.
ی بیهقی ،ابوالفضل ،تاریخ بیهقی  ،به کوش
ی جاحظ ،التاج ،به کوش

خطیب رهبر ،تهران ،مهتاب138۶ ،ش.

احمد زکی پاشا ،ترجمه محمد علی خلیلی ،تهران ،ابنسینا،

 1343ش.
ی جهشیاری ،محمد بن عبدو  ،الوزراء و الکتجاب ،ترجمه ابوالفضل طباطبایی ،تهیران،
طهوری1348 ،ش.
ی دهخدا ،علی اکبر ،لغتنامه دهخدا  ،زیر نظر محمد معین ،سید جعفیر شیهیدی ،تهیران،

20

دانشگاه تهران 1377 ،ش.
ی لابی ،ابوالحسنهاللبنمحسن ،رساومدارالخالفاه ،تصیحیح میخائییل عیوّاد ،ترجمیه
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منابع

ی طبرى ،محمدبنجریر ،تاریخ طبرى  ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران ،اساطیر1352 ،ش.
ی عوفی ،محمد ،لباب االلباب ،به اهتمام ادوارد براون ،ترجمیه محمید عباسیی ،تهیران،
کتابفروشی فخر رازی13۶1 ،ش.
ی عنصرالمعالی ،کیکاوو بیناسیکندربنقیابو بینوشیمگیر ،قاابوسناماه ،بیهاهتمیام
غالمحسین یوسفی ،تهران ،شرکت علمی و فرهنگی1390 ،ش.
ی قفطی ،جمال الدین ابوالحسین ،تااریخ الحکمااء ،بیا کوشی

بهیین دارائیی ،تهیران،

انتشارات دانشگاه تهران1347 ،ش.
ی گرگانی ،عبدالعظیم ،تاریخ برامکه ،تهران ،دنیای کتاب13۶2 ،ش.
ی لسترنج ،گای ،جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شارقی ،ترجمیه محمودعرفیان،
تهران ،انتشارت علمی و فرهنگی1393 ،ش.
ی مصاحب ،غالمحسین ،دایره المعارف فارسی ،تهران ،امیرکبیر1387،ش.
ی مسعودی ،ابوالحسنعل،بنالحسین ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ترجمیه ابوالقاسیم
پاینده ،تهران ،انتشارات علم ،و فرهنگ1347،،ش.
ی مسکویه ،ابوعل ،الرازى ،تجارب األمام ،ترجمیه علیی نقیی منیزوی ،تهیران ،تیو ،
ی موذن جامی ،محمد مهدی« ،ابوایوب موریانی» ،دائره المعارف بزرگ اسالمی ،زیر نظیر
کاظم موسوی بجنوردی ،تهران ،بنیاد دائره المعار

بزرگ اسالمی13۶7 ،ش.

ی نظام الملک طوسی ،سیاستنامه سیر الملوک ،به کوش

جعفرشعار ،تهران ،مرکز نشر

دانشگاهی1370 ،ش.
ی یاقوت حمویبغدادی ،معجم البلدان ،ترجمه علینقی منزوی ،تهیران ،سیازمان مییراث
فرهنگی کشور1383 ،ش.
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137۶ش.

21

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:20 +0430 on Sunday September 6th 2020

محمدرضا شفیعیکدکنی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران134۶ ،ش.

