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} بِيالولِ سسالر عم ي اتَّخَذْتتَنا لَيقُولُ يي هيدلى يع مالظَّال ضعي مويا . وي

ياللذْ فُالناً خأَتَّخ ي لَمتَنلَتى لَيينِ. وي عأَضَلَّن لَقَد     كـاني ونإِذْ جـاء ـدعالذِّكْرِ ب
  .}الشيطان للْإِنْسانِ خذُوالً 
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ــني  والصــالة والســالم  ، ملنيااحلمــد  رب العــ  ــادي األم ــى اهل ــيدنا ، عل س
ومـن سـار علـى    ، وأصـحابه الغـر احملجلـني   ، وعلى آله الطيـبني الطـاهرين  حممد 
  .يوم الدين إىلواتبع أثرهم هنجهم 

 فقـد ، شهدت الدولة العربية اإلسالمية تطوراً تارخيياً وثقافياً مع تقدم الزمـان 
)حرص الرسول القيم واملثـل األخالقيـة    على بناء جمتمع عقائدي تسوده(

)وسـار اخللفــاء الراشـدون علــى هـدي الــنيب   ، الكرميـة  البنــاء تكملـة      (
إالّ ، املطهـرة على وفق ما جاء   القرآن الكريم والسنة النبوية املؤسسات وإقامة 

 إىلأدى ، فيها لالستيطاناألمصار  إىلالفاحتني العرب  وانتقالأن عملية الفتوح 
  سيما الوالثقافية والنفسية   البنية االجتماعية  اتالتغيري حصول العديد من

املسـلمني علـى حضـارات األمـم      فتـاح انويبـدو أن  ، األمـوي والعباسـي   ينالعصر
فضـال  ، وحصول عمليـة االمتـزاج الثقـا    ، واختالط العرب باألعاجم، األخرى

 حنـو امليـل   إىل مـا دفـع الـبعض مـن اخلاصـة     ، ال  بيـت املـ  عن تكدس األموال 
، شـعاره احلضـرية واملدنيـة   جديـد   احليـاة    أسـلوب  واختاذ، مينعالرتف والحياة 
، األصـناف من كـل  من الرجال واإلماء و ندماءال من راكثاإل إىلاألمر هذا ودفع 
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والـيت  ، نواحيهـا  خمتلفة   ديداملدنية اجلبألوان  االجتماعيةوإىل تلون احلياة 
فلم يسـعه إىل أن يغـرتف منـها    وشغلت لبه وطارت بعقله  اإلنسان البدوي هبرت

مـن  قاحلة ائه الاليت مل يألفها العربي   صحرالصاخبة تلك احلياة ، ما استطاع
 .قبل

 لـه مـن أمهيـة وصـدى   العديـد مـن      هلذا املوضوع ملـا   ارناوإن سبب اختي
لرتاث العربي واإلسالمي والذي يعكس الوجه اآلخر لرجـاالت السياسـة   كتب ا

وأصــحاب النفــوذ ومــا جيــري   القصــور وحــدائق التنــزه مــن مســامرات تُطــرح    
بالغناء واللهو مبجالس الوعظ وانتهاء  خالهلا ألوان خمتلفة من فنون املعرفة بدءاً

وميكن مـن خـالل تلـك التوجهـات التعـرف علـى املـوازين الشخصـية         ، والطرب
عن العمـق التـارخيي هلـذه    فضال ، للملوك واخللفاء من جد وحزم أم هلوٍ وهوى

الوظيفة فهي موجودة عند األمم ااورة العرب كالفرس واليونان والرومان وعرب 
     . مقبل اإلسال

من تـأثري كـبري علـى    وما هلم ، بطانة احلاكمالنديم واجلليس هم  كذلك فإن
    املباشــرة علــى احليــاة    عــن تأثريهــا  سياســة الدولــة ووضــعها االقتصــادي فضــال

ركبـوا جـادة    ندمائـه وجلسـائه   إن كـان رئيس الدولة ف، جياباًإاالجتماعية سلباً أم 
يبيعــون دينـهم بعــرض  ، وال ذمـة  الإوالشــعب عــوا   الرعيـة  اال يرفـ ، االحنـراف 

، ال يهمهم سوى رغباهتم وشهوات الغي   بطوهنم وفروجهم، خبيس من الدنيا
ولــن ، وراء ظهــورهمالــورع وخمافــة ا عــز وجــل  تركــوا و، جتــردوا مــن احليــاء

ــدر   ــى ق ــوا عل ــن يكون ــديم املشــورة الصــائبة واحلكمــة احلســنة    م املســؤولية   تق
وأنـه  ، تذكريه باألمانة اليت أودعها ا   رقبتهمن ، كمللحا والنصيحة السليمة

ُفـوهم إِنَّهـم مسـؤلُون    {: قـال تعـاىل  ، سوف يسأل عنها يوم القيامة قوقـال  ، )١( }و
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)الــنيب فــاألمري الــذي علــى ، عــن رعيتــه مســئولوكلكــم ، كلكــم راعٍ": (
، )١("عـن رعيتـه   لمسئووكلكم  فكلكلم راعٍ.. .عن رعيته مسئولوهو  راعٍ الناس

وضـياع  ، الطغيـان والظلـم و ، السـلبيات واألخطـاء  بلذلك اكتنفت سين حكمهـم  
وتــرك منادمــة ، رضــوخهم لرغبــة النــدماء وجهالــة اجلهــالء ل، احلريــاتواحلقــوق 
ــالء  ، الفضــالء ــرأي العق ــا أخفقــ ، وأصــحاب ال ــدهم اهلمــة  تمم وضــاعت ، عن

وضعفت ، هنت قوهتموو، وذهبت رحيهم، هبم األعداء وطمعت، مقدرات األمة
ــة       ، دوهلــم ــاة السياســية واالجتماعي ــى احلي ــدماء عل ــؤالء الن ــر ه ــان أث ــذلك ك ول

وإن كانت األخـرى فـاجلليس والنـديم    ، جداًوالثقافية كبرياً واالقتصادية والدينية 
الصاحل التقي الذي ال خياف   ا لومة الئم نـراه يكـون مفتـاح للخـري مغـالق      

  . ذلك سبيال إىللصواب كلما وجدوا جادة ا إىلللشر يعودون باحلاكم 
ومـا   املاكنـة اإلداريـة ألي نظـام سياسـي    علـى  النـدماء مـن تـأثري     ا هلؤالءملنظراً و

ــار   ــارهم   ، ةحســنة أو ســيئيرتكــه مــن آث ــة بعــض أخب ــوادرهم نســلط الضــوء ملعرف ون
وذلك ألن البويهيني الذين دخلوا بغـداد  ، هـ٣٣٤حتى سنة ، وطرائف اخللفاء معهم

العباسـي معظـم صـالحياته     سـلبوا اخلليفـة  وهذه السنة وأقـاموا إمـارة وراثيـة هلـم       
أحـوال اخلالفـة ومل يبـق هلـا رونـق وال وزارة ومتلـك البويهيـون وصـارت          فاضطربت"

آخـر  ) هـ٣٢٩ت (فكان اخلليفة الراضي با، )٢("الوزارة من جهتهم واإلعمال إليهم
ــس للنــدماء  كــان ميــاال إىل الزهــد  ) هـــ٣٣٣- ٣٢٩( ألن خليفتــه املتقــي )٣(مــن جل

والتعبد وضاقت به الدنيا بسبب اضطراب األوضـاع وعنـدما حـاول الفـرار إىل مصـر      
   . فلم يكن له الوقت السة الندماء ومسامرة اجللساء )٤(اكتشف أمره وأودع السجن
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لـى الشـراب   ونـادمين فـالن ع  ، )١(وهو التوبة، دممأخوذة من الن: لغةالنديم 
وامـرأة ندمانـة   ، ع النديم نـدام ومجـع النـدمان نـدامى    ومج، فهو ندميي وندماني

وقـد يكـون النـديم املصـاحب     ، )٣(هـو جلـيس الشـراب   قيـل  و، )٢(والنساء ندامى
  . )٤(واالس على غري شراب

  :)٥(لك يقول الشاعرو  ذ
 

  
   

  ــراب م : قيــلو ــنادمــه علــى الش هــي : لتنــادموا، وتنــادموا عليــه، داماًنادمــة ونُ
  :)١)(٧(قال الربج بن اجلالس الطائي، ديم وندمانوهو نَ، )٦(املنادمة على الشراب
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 )٣(ويرافقـك ويشـاربك   )٢(ك الـس مسي النديم ندمياً ألنـه يالزمـ   ومن ذلك  

  : و  ذلك قال الشاعر

  

    
   

  
    

 ألن، الندم من وقيل اشتق، )٥(ثم توسع   املعنى فاستعمل   كل مسامرة  
  .)٦(عليه يندم ما بعض أحدمها من يكون الشريكني
، هالتعامـة النـاس لديـه مواهـب ومــؤ     مــن فـرد هـو   :اصـطالحا ديم النـ أمـا  

آخـر لـه   امللك أو األمري أو أي شخص اخلليفة أو يالزم جملس ونوادر وقفشات 
ويكـون عنـده مـن    ، يشاركه الشراب واحلـديث واملسـامرة  ، مكانة ومنزلة   قومه

إذ يسر سيده ، زاياه احملبوبة وخصاله املطلوبةمل، حبسن املعاشرةاملقربني واملفضلني 
ومن عنده خربه مبكـامن  ، كون مستودع أسرارهوي، ورقودهويساء لغيابه ، بوجوده
ده ووجـو ، الطبيـب وهـو منـه مبثابـة    ، ال يستغن عنـه   حضـره وأسـفاره   ، أفكاره

  .سلوى للكئيب
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اخللفاء واألمراء علـى  و امللوك شجعتما سمات الصفات ومن ال للندماءإن 
، ومعـاقرة الشـراب معهـم   مؤاكلتـهم ومالعبتـهم   وتقريبهم وجمالستهم ومنادمتـهم  

وقضـاء معظـم   ملؤانسـتهم ومفاكهتـهم   دفعت تلك اخلصائص هبم للميـل حنـوهم   ف
حلـو  ، حسـن املعشـر  ، ومن هذه الصفات أن يكون مجيل احمليا، األوقات معهم

  .ظريفاً طريفاً، لطيفاً خفيفاً، وماً حفيظاًكت، أديباً نظيفاً، الكالم
  . )٢(العيش كله   اجلليس املمتع: )١(لذلك يقول املهلب

  : )٣(و  ذلك يقول الشاعر


  
   

  
  

   
    

                                                
 

t
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ملـا هلـم   واالجتمـاعي  ر الندماء علـى املسـرح السياسـي    ومن نافلة القول ظهو
وليس أحد من أصحاب ": قالواحظوة عند اخللفاء وامللوك و  هذا من حضور و

امللــوك وال مــن خلطــائهم هــو أوىل باجتمــاع حماســن األخــالق وأفاضــل اآلداب  
نـه حيتـاج أن تكـون فيـه أشـياء      أحتى ، لح وغرائب النتف من النديموطرائف امل

جمون ، اكومع عفاف النس، فيكون فيه مع شرف امللوك تواضع العبيد، متضادة
الفُتَّا، ومع وقار الشيوخ مزاح األحداث وكل واحدة من هذه اخلالل هو مضـطر  

وإىل أن ، ووقت ال يسعه العدول فيه عنـها ، إليها   حالٍ ال حيسن أن يخلَّ هبا
جيتمع له من قوة اخلاطر ما يفهم به ضمري الرئيس الذي ينادمه على حسـب مـا   

غنيـه عـن تكلـف عبارتـه     حلظـه وإشـارته مـا ي    ويعلم من معاني، يتلوه من خالئقه
  )١("فيسبقه إىل إرادته ويبدره إىل شهوته

 اًذهب حافظـ نقـي املـ   وسـيماً  اضالكريم املعدن ف أن يكون لنديملي نبغي ومما
، يهاادر هزليهـا وجـد  لألمسـار والقصـص والنـو    بكثـرة  اًفـ للسر نظيف امللـبس عار 

د والشـطرنج وحبـذا لـو    رللعب النـ  اًجميد، م مقالهاة يعرف لكل مقحسن الرواي
   .)٢(غناءأنه جييد ال
 ،)٣("وجليسه كلـه ، وحاجبه وجهه، كاتب الرجل لسانه" :  صفته وقالوا

ه   حيـاة احلـاكم   أثـر   مكانة النديم ووأثنوا وجمدوا  ، وبالغواأطرا العرب ثم 
ــإذا وليــت عمــال فــانظر مــن كاتبــك ": فقــالوا فإمنــا يعــرف مقــدار من ــب ععنــك  د
ــكبكات ــك     ، ب ــل الوصــول إلي ــود قب ــك الوف ــك فإمنــا يقضــي علي واســتعقل حاجب

  .)٤("لداخل إليك مبثقال من يراه معكفإمنا يزنك ا ندمياً واستظرف، حباجبك
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  :)١(ولذلك قيل
 

  
    

  
  

   
  

  
    

ه حلِّــن اجلــاحظ أن هنــاك صــفات تتــوافر عنــد النــدماء إذا رافقــوا امللــك   بـي و  
أن يكــون عارفــاً مبنــازل ، إذا زاملــه بعــض بطانتــه، مــن حــق امللــك": فقــال وترحالــه
، قليـل التثـاؤب والنعــاس  ، دلـيال هبدايتــه وأعالمـه ومياهـه   ، افةوقطـع املسـ  ، الطريـق 

، طيـب املفاكهـة واحملادثـة   ، صـحيح البنيـة  ، معتـدل املـزاج  ، قليل السعال والعطـاس 
عاملـاً بالنـادر مـن الشـعر     ، عاملاً بأيام النـاس ومكـارم أخالقهـم   ، قصري املياومة واملاليلة

إن ذكـر  ، مـن اخلـري والشـر بنصـيب    آخـذاً  ، فـن  متطرفاً من كل، والسائر من املثل
فرغبـه  ، ابثه مبا أعد ا تعاىل ألهـل طاعتـه مـن الثـو    حد، اآلخرة ونعيم أهل اجلنة

  .)٢("به أخرىورغّ، فزهده مرة، وإن ذكر النار، حذره ما قرب إليها، فيما عنده
وأكد أن مبـهج وجـوده    نالزم امللك من الندماء أن يكون حمبوباً مألوفـاً ي ،

معتـدل  ، ينبغـي أن يكـون نـديم امللـك معتـدل الطبيعـة      " :يحزن فراقـه فقـال  وال 
ــه  ، ســليم اجلــوارح واألخــالق ، األخــالط ــه وتكثــر حركت وال ، ال الصــفراء تقلق

وال الســوداء ، ويكثــر بولــه وبزقــه وتثاؤبــه ويطيــل نومــه ، الرطوبــة والــبلغم يقهــره
ي فلـيس يـدخل     فأما الدمو، ل فكره وتكثر أمانيه وتفسد مزاجهتضجره وتطي

ــة  ــام املذمومـ ــذه األقسـ ــه    ، هـ ــه إىل تركيبـ ــة كحاجتـ ــه حاجـ ــدن إليـ ــان بالبـ إذ كـ
  . )٣("وسالمته
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وال يـتكلم  ، أن يكـون حمتاطـا ملـا يقـول     -مع خفة روحـه –ومما ينبغي للنديم
 أن بلغـين " :قـال ، فقد روى ابـن شـهريار   ذلـك حكايـة    ، إال مبا تدركه العقول

   فكان، الروح خفيف، الرأس ثقيل، فاضل نديم خدمته   كان اهلند ملك
 ثـم ، خمتلفـة  بأحاديـث  حيدثه أن منه فطلب، خمدومه خدمة   الليايل بعض
، واجلمل الطري شكل   حيواناً العرب عراق   رأيت: قال أن لسانه على جرى
 احلاضـرون  فـأنكر ، يضـره  الفـ  احملمـي  احلديـد  ويبتلـع  معدتـه  فتذيبـه  احلصا يأكل
، ذلك على امللك ووافق، يتصور ال النار يأكل ودم حلم من حيوان وقالوا، ذلك

، احلديث هذا يذكر مل كان لو نأ وود، ذلك حكاية على وتندم، النديم فخجل
 النعـام  من وحصل بغداد إىل فوصل، العرب عراق إىل يتوجه أنه هذا من ولزم
، عديـدة  الًأمـوا  عليهـا  وأنفـق ، اهلند بالد إىل وإيصاهلا محلها   وتكلف، عدة

 وصـل  مـا  فأحضـر ، بذلك امللك وأخرب، اهلند إىل وصل حتى ادعاه ما وحتمل
 أكلت أن تتمالك فما، أمامها واحلصا احملمي احلديد وطرح، يديه بني النعام من
 امللـك  موالنـا  يـا : النـديم   فقـال ، وصـدقوا ، ذلـك  مـن  احلاضـرون  فتعجـب ، منه

: امللـك  فقـال ، صـدقي  ظهـر  ىحتـ  عظيمـة  مشـقة  وقاسيت، كثرية أمواالً أنفقت
 مشـقة  وحتمـل  جسـيمة  أمـوال  إنفاق إىل قائله حيتاج كالم ولكن، فعلت ما نعم

 وإمنـا ، بـه  العاقـل  يتفـوه  ال العمـر  مـن  مـدة  وصـرف  والـروح  البدن وتعب عظيمة
  .)١("وندماؤهم امللوك جلساء ليتأدب احلكاية هذه أوردت

 محـري  ملـوك  مـن  ملكـاً  نأ"ومن هذا الباب مما ينبغي للنديم التحـوط منـه   
 أن لـو : النـديم  فقـال ، ملسـاء  صـخرة  علـى  فوقفـا  له نديم ومعه الصيد إىل خرج
 رب: وقـال ، بذحبـه  فـأمر ، دمـه  يبلـغ  كـان  أيـن  إىل الصـخرة  هذه على ذبح إنسانا
  .)٢("دعين لصاحبها تقول كلمة
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 هـو حتـى يكـون   "ومما ينبغي للنديم أال يسأل حاجة أو يبتـدأ امللـك بكـالم    
، عليـه  جيـب  فيمـا  إليـه  تقـدم ، ذلك   يلزمه ما أحد جهل فإن، بذلك بتدئامل
، الـدخول    لـه  يـأذن  ال وأن، أدبـه  حيسن أن الدار بأمر املوكل فعلى، عاد فإن

، مرتبتـه  أسـقطت ، عـاد  إن، أنـه  إليـه  يـوعز  ثم، ذكره يبتدئ امللك يكون حتى
  .)١("امللك بساط يطأ فلم

أن : "فروى اخلطيب البغدادي، عند الطلب وينبغي للنديم أن يكون حاضراً
علـي بالنـديم الـذي ال يـتغري وال     : غـالم  فقـال يـا  ، بعض الرؤساء تـأخر نـديم لـه   

        . )٢("الكتاب: قال، من هو: قال، يتغيب
، وإذا فكهتـه طـرب  ، أمتـع اجللسـاء الـذي إذا أجبتـه عجـب     ": أعرابيوقال 

  . )٣("وإذا فكرت مل يلمك، وإذا أمسكت حتدث
   خصـال ال : "ملا دعاه ملنادمتـه ) هـ٢٤٧-٢٣٢(للخليفة املتوكل )٤(وقال جناح

وتنحـنح إذا  ، سـلس   البـول  : مـا هـي؟ قـال   : قـال ، أصلح معها ملنادمـة اخللفـاء  
مـن حـق   : أكثـر مـن رطلـني فقـال املتوكـل      أقدر مـن الشـراب علـى    وال، ثتحد

  .)٥("صدقك علينا أن نسامح فيها
ألهنـا  ، هبـا  لإلحاطةحداً عند بعض الناس الشروط ووبلغت تلك الضوابط 

 إىلوتشـحذ املُجـالس   ، سعد اجلليس املقـامر وتُ، بهج املسامرمن الصفات اليت تُ
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أن يكون فيه صفات غـري  جليس امللوك د إعرابي أن حكم شدقد و، إدراك املآثر
 علـى  صـابراً ، للسـمر  ينبغـي أن يكـون حافظـاً   ": فقال متوفرة   غريه من الناس

، ألن من ال ميتلك تلك املؤهالت ال يستطيع أن يشـغل قلـب امللـوك   ، )١("رالسه
  . وجيهل طبيعة السلوك

ــدماء خ  و ــك     أصــبحت صــفات الن ــويل ذل ــهم لت ــامال   تعيين ــاً وع ــاً وطبع لق
ينبغي للنديم أن يكـون  ": قال )٢(ريوى عن سهل بن هارونف، املنصب أو رفضهم

ويتقلـب بإرادتـه  ، شـهواته يتصـرف ب ، لق من قلب امللككأمنا خ ، ـ  إذا جـدجد ،
وإذا ، إذا انتشـى حتفـظ  ، يسـأم املسـامرة   وال، زل هـزل، وال ميـل املعاشـرة   وإذا هـ 

ألن ، دون العبــدويكــون للملــك ، لــربه ناشــراً، لســره يكــون كامتــاً، صــحا تــيقظ
  . )٣("والنديم حيضر دائباً، العبد خيدم نوائباً

لتجارب واألسفار وممن خـدموا العظمـاء   يكون الندماء من ذوي ا أنويفضل 
اس التعـرف علـى أخـالق امللـك وعاداتـه فـإهنم يقيسـونه        نـ واألكابر فإذا ما أراد ال

وذوي شــهامة ، ذوي أخــالق محيــدة وطبــاع رحبــة صــرباً  يكونــوا إن فــبندمائــه 
ــدركوا   ــو     حينئــذوظــرف ي ــاع حممــود الســرية حل ــق والطب ــك حســن اخلل أن املل
ن يكونوا مقطـيب الوجـوه متعجـرفني مسـتخفني متكـربين      وإ، الشمائل والعادات

ن الناس يسـتدلون علـى أن امللـك سـيء الطبـع      إخبالء رعناء وممن يطلبون احملال ف
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  .)١(واخللق والسرية ممسك شرير متهور
أو ممـن  ، هـل يشـرتط بالنـدماء أن يكونـوا مـن الـذين يشـربون اخلمـرة        لكن و

  .شقون الغناء ومعاشرة النساء؟ويع، الفجورحياة الدعة والفسق ويستهوون 
ــك      ــاة النــدماء أهنــم ممــن مييلــون إىل تل ــة علــى حي ال شــك أن النظــرة العام

  . وحياة العبث والبعد عن الدين، املفاسد
فإذا كان من ، اخلليفة أو السلطان امللك أو إالّ أن ذلك األمر متعلق بأخالق

ذكرونـه  الـورع ممـن ي  فال يقرب جملسه غري أهل اإلميـان و ، أهل الصالح والتقوى
، با ويسدون إليه النصائح واإلرشادات ويوجهونه إىل خري البالد وسعادة العباد

  .)٢(شبيه الشيء منجذب إليه :والعكس صحيح ألن كما قيل
ــلو ــه باملشــاكلة وبالضــد  شــكل ال: قي مــن مصــائد   ووهــ، شــيء منجــذب إلي
  .)٣(واخلمر أَي الذهب، رجال األمحرانأهلك ال: ولذلك قالوا، إبليس

)وال أدل شاهد على ما أشار به الرسول األكرم مـن تـأثري اجللـيس      (
إمنا مثل اجللـيس الصـاحل وجلـيس السـوء كحامـل املسـك       " :جالس فقالعلى املُ

وإما أن جتد منه ، وإما أن تبتاع منه، فحامل املسك إما أن حيذيك !ونافخ الكري
 قـال و، )٤( " وإما أن جتد رحياً خبيثة، ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك، رحياً طيبة
رسول ا(   .)٥("خاللن يفلينظر أحدكم م، املرء على دين خليله" :(
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، العامل والرجل، املتواني الرجل": معاشرهتم تشتد أربعةلذلك قال العرب 
، املعربـد  النـديم : مؤونتـهم  تشـتد  أربعةو، اململكة الشديد وامللك، املرح والفرس
أ والسفلة، التائه واملغين، محقاأل واجلليس ١("تقر( .  

 ورآه لـه  لزائـر  قـال  رجـال  فـذكر أن ، وأمجل اجلاحظ الصنفني من الندماء 
  :)٢(امرأته إىل يومي


  

    
  

  
    

  :)٣( صاحبه امرأة له تعرضتو :آخر وقال  
 
  

    
  

  
    

آلخر حتـرج مـن   او، فاألول كان نديم سوء لتجاوزه بالنظر إىل حرمة صاحبه  
  . لصاحبه وندميه النظر وغض طرفه احرتاماً

أن تعريف كلمة النديم جاءت كلمـة اجللـيس مفسـرة    : حد الباحثنيويفيد أ
والـرتادف بـني هـذه    ، استعملت مرادفـة لكلمـة جـالس   ، كما أن كلمة نادم، له

وقد ، مها اجللساء والندماء، طبقتني من األصحاب واخللطاء إىليشري ، األلفاظ
فإنـه لـيس    ،فإذا كان النديم شـريباً ، رسم لكل منهما دور خيتلف عن دور اآلخر

ولكـن لـيس   ، جليس أي أن كل نديم، من الضروري أن يكون اجلليس كذلك
  . )٤(كل جليس ندمياً
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وجـود النـدماء أصـبح مقرونـاً بوجـود احلكـام واألمـراء         من اجلدير بالذكر أن
اري من أثـر هلـؤالء   ة من األمم وأنت تقرأ تراثها الفكري واحلضلذلك ال ختلو أم

ومـا قـاموا بـه مـن أدوار سـواء كانـت سياسـية أو        ، الندماء وطرائفهم وحكاياهتم
  .اجتماعية أو ثقافية   كل مرحلة من مراحلها التارخيية

أو ولقد حدد العلماء وظيفة الندماء   النظم السياسية واإلدارية لكل دولـة  
جليلـة وثقيلـة بـنفس الوقـت      االبعض أهنـ  وما يقومون به من خدمة يعتقدمملكة 

  .ألهنا ختفف عن وطأة امللك ما يالقيه من مشاكل احلكم وغريه
اذ النـدماء األكفـاء ممـن ينطلـق معهـم      للملـك مـن اختـ      واقع األمر ال بأسو

 حرجخجل أو دومنا من احلديث واملزاح حبضرته على سجيته ويطارحهم ما يريد 
ــك خبلوتــه ومــع خاصــت   ــك ، هولكــن بشــرط أن يكــون ذل ــوك ألَذل ن جمالســة املل

تـؤثر   هيبتـهم   مـا   كـثرياً والسفراء وقادة اجليش  قاليم واألمراءالكرباء وحكام األ
ن أمـور السياسـة   كمـا أ ، )١(معهـم  أولئـك وعظمتهم وتقديرهم وتزيد مـن جسـارة   

وال يصح للخليفة أو السـلطان أن  ، وإدارة البالد تناقش مع عمال امللك ومعاونيه
أمـام وزراءه   جملسـه   فيهـا إشـارة إىل مـواطن ضـعفه وهـوى نفسـه        يأتي أمـوراً 
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  .وتقل هيبتهم له، ألنه يصغر   أعينهم، ووالته وقادته
 والصـيد واللعـب   ق باملعاشرة والتنزه وجمالس األنـس والشـراب  تعلأما فيما ي

منـا أعـدوا   إألهنـم    خلـواهتم  وغريها فمن األفضل أن يتدبرها امللوك مع الندماء 
  . )١(ذال هملث

يهم مناصب ليتخذوا ندماءهم ممن أسندوا إ ن على امللوك أالّإ: وعلى امل
م   رحـاب  ألَهنـم مبـا هلـ    يسندوا للندماء أَي عمـل أبـداً   وأالّ، ومقامات وأعماالً

العامـل  وهلـذا   امللك من حظوة قد يتطاولون ويتسببون في إيذاء الناس وإرهاقهم
فـإن   الّإته وجسـارته معـه مرغوبـة و   أأما النديم فجر، أن يهاب امللك دائماً ينبغي
يهش هلـا فطبـع امللـك ينبسـط بالنـدامى وللنـدماء        اليب منادمته ويستط الامللك 

يبـدأ   عنـده نصرافهم مـن  اع امللك بالكرباء وجتماة فبعد انفضاض امعلوموقات أ
  . )٢(دور الندامى
  :نلخصها فيما يأتيعدة  وظائفوللنديم 

  .وتسليتهامللك إيناس  :أوالً
ه لـ احلـامي   مبثابـة أَن النـديم حبكـم وجـوده مـع امللـك ليـل هنـار يكـون          :اًثاني 

خيشـى   واحملافظ عليه فإذا ما حاق بِه خطر ما فـإن النـديم ال   والذائد عنه
  .يدرؤه هبا أَن جيعل من نفسه درعاً

ر  حـني يتعـذّ   ث جبده وهزله مع النـديم  ديأنه ميكن للملك تقليب احل :ثالثاً
الوزراء والكرباء ألَهنم أصحاب مناصـب ومقامـات وعمـال     مثل هذا مع

  .امللك
ء أشـيا إىل  منـهم  االسـتماع ة النـدامى وجسـارهتم ميكـن    أأَنه حبكم جر :اًابِعر

دة فائـ و مـن ال لـُ مما ال خي أحوال عديدة من خري وشركثرية ومعرفة أمور و
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   .)١(والصاحل العام
ة امللــك نـديم وتــأثريه اإلجيــابي علــى نفســي ألمهيـة العمــل الــذي يقــوم بــه ال و

أنا معونة ": فاخر كاتب ندمياً فقالوظيفته ودوره ملّا  وقراراته فقد بني أحد الندماء
وأنـا للحـروب   ، وأنا للشـدة وأنـت للرخـاء   ، وأنت للهزل دوأنا للج، وأنت مؤونة

ــت للســلم  ــديم ، وأن ــال الن ــة  : فق ــت للخدم ــا للنعمــة وأن ــا لل، أن ت ظــوة وأنــ حوأن
تـدأب ملرضـاتي ومتسـي ملـا فيـه      ، تقوم وأنا جـالس وحتتشـم وأنـا مـؤانس    ، للمهنة
  . )٢("فغلبه، كما إنك تابع وأنا قرين، فأنا شريك وأنت معني، سعادتي
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فكـانوا مـن   ، واألمـراء والسـالطني  امللـوك  عنـد  احتل الندماء مكانة مرموقـة  
يفضـون إلـيهم   ، يدخلون معهم   خلواهتم، ناس إليهم وأوثقهم عندهمأقرب ال

، يقضـون معظـم األوقـات معهـم    ، كـدار الضـيق واأل باألسرار وما يشعرون بـه مـن   
ومعاينـة  ، بالغنـاء  يتلذذون، بشراب املدام واخلمور ومساع األخبار ورواية األشعار

ركتهم شــهواهتم فضــال عــن مشــا ، الراقصــني واإلنصــات للموســيقيني والعــازفني 
ولإلحاطة مبـا للنـدماء مـن أثـر ومـا شـغلوه مـن دور   أنظمـة احلكـم          ، ونزواهتم

  -:والسياسة على مر التاريخ نوجزه فيما يأتي
  
 

، وجمالستهم ومفاكهتـهم ، اشتهر ملوك الفرس بتقريب الندماء وخمالطتهم
معينة  شروطحتى نراهم قد وضعوا إليهم ، هذا االمم   وكانوا من أسبق األ

وكانـت األكاسـرة متــتحن   ، واختبـارات خاصـة مـن أجـل تقريبــهم والفـوز بثقتـهم      
 والسيما ما يتعلق بالشهوات من النسـاء واألمـوال واألسـرار   ، األمانة عند ندمائها

دس إليـه   ثـم ، رجال من خاصته هبذه احملنـة امتحن أبرويز  أن كسرى: فقد روي
وأمرهـا أن ال تقعـد   ، ووجه معها إليـه بألطـاف وهـدايا   ، جارية من بعض جواريه

ومل تلبث أن انصرفت ، وقامت بني يديه، فأتته بألطاف امللك، عنده   أول مرة
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ها سـن وأن تبـدي عـن حما  ، أمرهـا أن تقعـد هنيهـة   ، حتى إذا كانـت املـرة الثانيـة   
، النظر إليها وجعل الرجل حيد، ملهاوال حظها الرجل وتأ، حتى يتأملها ففعلت

، ومن شأن النفس أن تطلب بعد ذلك الغرض من هذه املطايبة، ويسر مبحادثتها
عثر علينا ولكن دعين حتى أدبـر   هـذا   أخاف أن ي: قالت، فلما أبدى ما عنده
 ىثـم أرسـل لـه أخـر    .. .ثم انصرفت فأخربت امللـك بـذلك  ، ما يتم به األمر بيننا

  .)١(قام بنفيه بعدما علم خيانتهف، فأعلمت امللك، سابقتهاهبا كفتعلق 
نــهم موخـف الواحـد   "وإذا صـادف أن جنـح أحــد هـؤالء هبـذه االختبــارات     

موضعاً لألمانة   الدماء والفروج ، وكان الرجل عاملاً باحلكمة، على قلب امللك
وأن  ،وأن تفـرغ إليـه حجـرة   ، فيأمره أن يتحول إىل منزله، واألموال على ظاهره

أريد بك األنس   ليلي : ويقول له، وال حرمة، ال يتحول إليه بامرأة وال جارية
ــل منصــرفك إىل     ، وهنــاري ــين فاجع ــك ع ــك قطع ــك بعــض حرم وإن كــان مع

وكان آخر ، وخال معه، فإذا حتول الرجل أنس به، منزلك   كل مخس ليال
  .)٢("فيرتكه على هذه احلالة أشهراً، من ينصرف من عنده

لذلك كانـت هلـم   ، صبح الندماء جزء ال يتجزأ من احلياة االجتماعيةلقد أ
وإذا مـا بالغنـا   ، أمهية ال تقل عن أي كيـان أو مجاعـة   الرتكيبـة االجتماعيـة    

وقلنا أهنا   مقدمتهم بسبب قـرب منزلتـهم مـن السـلطان ومـا حيظـون هبـم مـن         
  .رعاية وتكريم واحرتام

 منـهم  وأن خيـص ، طبقـات ومراتـب    ومن أخالق امللك أن جيعـل نـدماءه   
، وأدوات إذ كانوا على أقسـامٍ ، ويضعبعضهم ويرفع ، ويباعدإليه ويقرب ، ويعم

، كمـا حيتـاج إىل الشـجاع لبأسـه    ، فإنا قـد نـرى امللـك حيتـاج إىل الوضـيع للـهوه      
وحيتـاج إىل أهـل   ، كما حيتاج إىل الناسك لعظتـه ، ضحك حلكايتهاملوحيتاج إىل 
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كما حيتـاج  ، ىل أهل اجلد والعقل وحيتاج إىل الزامر املطربكما حيتاج إ، اهلزل
ــتقن  ــامل امل ــوك  ، إىل الع ــذه أخــالق املل ــة  ، وه ــل طبق ــانوا ، أن حيضــرهم ك إذ ك

ومن ضحك إىل تذكري، ومـن هلـوٍ إىل   ، ينصرفون من حال جد إىل حال هزلٍ
وحتـط أخـرى  ، عظة من هذه الطبقات ترفع مرة وحتـرم    ، فكل طبقة وتعطـي مـرة

وإعطــاء ، فــإن الــذي جيــب هلــم رفعــة املرتبــة ، خــال األشــراف والعلمــاء، أخــرى
  .)١(ما لزموا الطاعة ورعوا حقها، والنصفة من املعاشرة، القسط من امليزة

مـن امللـوك الفـرس الـذين هلـم نظـرة        )٢()م٢٤١-٢٢٦(فكان أردشـري بـن بابـك   
دماء من بني وجعل الن، اجتماعية واسعة فعمل على تقسيم اتمع إىل طبقات

وأخـذ بزمـام سياسـتهم فجعلـهم ثــالث     ، وهـو أول مـن رتـب النـدماء    ، الطبقـات 
واالسـتفادة مـن خـرباهتم    ، ملا هلم من أمهية   مشاورهتم ومماحكتهم  )٣(طبقات

فضال عن التنفيس عن امللك وزرع األمل   نفسه وتغـري طعـم يومـه    ، ومعرفتهم
  .واهلزل واملزح، بالفرح واملرح
ديم عند الفرس يتميز بصفات خاصة تؤهله أن ينال حظوة ومكانـة  وكان الن

واملهـم    ، عند امللك كما أسلفنا لذلك جعل   طبقـة متيـزه عـن طبقـة العامـة     
ــاً      ــاً أو لئيم ــاً أو دنيئ ــيهم خسيس ــوا إل ــرس مل يقرب ــوك الف ــك أن مل إذ أشــار ، ذل

وأهـل اهلـزل   وهـم املضـحكون   ،   هذه الطبقة الثالثة، أنه مل يكن اجلاحظ إىل
وال فـاحش الطـول   ، خسيس األصـل وال وضـيعه وال نـاقص اجلـوارح    : "والبطالة
وال ابـن صـناعة   ، وال جمهـول األبـوين  ، وال مرسـي بأبنـة  ، فوال مؤو، والقصر
ما شـيء أضـر علـى نفـس     : وكان أردشري يقول. ..،امكابن حائك أو حجّ، دنيئة

من معاشرة سخيف كما أن النفس تصلح على  ألنه، أو خماطبة وضيعٍ، ملك
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كذلك تفسد مبعاشرة الدنيء اخلسيس حتى ، خماطبة الشريف األديب احلسيب
محلت ، ح إذا مرت بطيبٍيوكما أن الر، ويزيلها عن فضيلتها، يقدح ذلك فيها

، فحملتـه ، كـذلك إذا مـرت بـالننت   ، وتقوى بـه جوارحهـا  ، طيباً حتيا به النفس
  .)١("راراً تاماًوأضر بأعالقها أض، أملت له النفس

ــدماء  وكــان ــك   الن ــون عــن املل ــني أول   ، بســتارةحيتجب ــه وب فكــان يكــون بين
والسـتارة مـن   ، الطبقات عشـرون ذراعـاً ألن السـتارة مـن امللـك علـى عشـرة أذرع       

  .وهكذا بالنسبة إىل باقي الطبقات، الطبقة األوىل على عشرة أذرع
، ، يقال له خـرم بـاش  )٢(ةوكان املوكل حبفظ الستارة رجال من أبناء األساور

فكـان  ، ومسـي هبـذا  ، وكل هبا آخر من أبنـاء األسـاورة  ، فإذا مات هذا الرجل
أمـر رجـال أن يرتفـع علـى أعلـى      ، إذا جلس امللـك لندمائـه وشـغله   ، خرم باش

: ويغـرد بصـوت رفيـع يسـمعه كـل مـن حضـر، فيقـول        ، مكان   قرار دار امللك
، )٣(اليــوم ملــك امللــوك ثــم ينــزل احفــظ رأســك فإنــك جتــالس   هــذا  ، يالســان

  :وتصنف الطبقات على النحو اآلتي
  .وأبناء امللوك) أي القادة(األساورة  -الطبقة األوىل
  .بطانة امللك وندمائه وحمدثوه من أهل الشرف والعلم -الطبقة الثانية
  .وهم املضحكون وأهل اهلزل والبطالة -الطبقة الثالثة

 حتـى ملـك هبـرام جـور بـن يزدجـرد      ، فلـم يـزل علـى ذلـك ملـوك األعـاجم      
وسدنة بيوت النريان على مـا  ، فأقر مرتبة األشراف وأبناء امللوك )٤()م٤٣٨ -٤٢٠(
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وإن كـان    ، ورفع من أطربه، وسوى بني الطبقتني من الندماء واملغنني، كانت
ر عـن إرادتـه إىل الطبقــة   مــن قصـ  وحـطّ ، إىل الدرجـة األوىل ، أوضـع الـدرجات  

فلم يزل األمر ، سرية أردشري   املغنني وأصحاب املالهي خاصةًفأفسد ، الثانية
ــك  ــى ذل ــروان   ، عل ــرى أنوش ــك كس ــى مل ــات إىل   )١()م٥٧٨-٥٣١(حت ــرد الطبق ف

 جيـرتئ وال ، فكان هذا فعلهم   كل يوم جيلس فيه امللـك للـهوه  ، مراتبها األوىل
، تارةحتـى حتـرك السـ   ، أحد من خلق ا أن يدير لسـانه   فيـه خبـري وال غـريه    

وتغـين يـا   ، افعـل يـا فـالن كـذا    : ويقـول ، فيؤمر بأمرٍ فينفـذه ، فيطلع القائم عليها
  .)٢(كذا وكذا، فالن

وقد رسم ملوك الفرس أن يلبس أهل كل طبقة لبسة ال يلبسها أحد ممن   
فإذا وصل الرجل إىل امللك عـرف صـناعته والطبقـة الـيت هـو      ، غري تلك الطبقة

  . )٣(فيها
ح نفسه هـل أن مجيـع النـدماء مـن الطبقـة الراقيـة؟ وهـل        هناك سؤال يطرو

  دورهم يقتصر على املفاكهة واملسامرة وشرب اخلمرة مع امللك؟ 
الندماء من العظماء واألشراف وأبناء امللوك وإخوة بعض كان   واقع األمر 

هامللك وعمومته وبين عم ،      وأوضع الطبقـات   جملـس امللـك   نقـابٍ واحـد
مع فلم يزل أمر امللوك من األعاجم ، )٤(وقلة حركة، باتاً وسكون طائرإطراقاً وإخ

مـن كانـت لـه    ": فكـان يقـول  ، )٥(األردوان األمحـر  لـك حتـى م ، كـذلك الندماء 
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وخيـرج   ولريفعها قبـل شـغلي، فـأفهم مـا فيهـا،     ، منكم حاجة، فليكتبها   رقعة
  .)١("وعقلي صحيح وفكري جامع، إليه أمري

وهـو  ، ضـربت عنقـه  ، حاجـةً ،   غـري هـذا الوقـت    ،فمن سألوعلى ذلك 
فلم يزل األمـر  ، وال يعطي مبتدئاً، وكان ال يرد سائال، الباب أول من فتح هذا

إذا رأيتمـوني قـد   ": حتـى ملـك هبـرام جـور، فكـان يقـول للنـدماء       ، على ذلـك 
وكان يوكل ، فسلوا حوائجكم، وخرجت من باب اجلد إىل باب اهلزل، طربت

فأخذها ، الناس أيديهم برقاعهم مد، فكان إذا سكر، الستارة حبوائجهم صاحب
ثـم رمـى هبـا مـن     ، وضمها عليهـا ، فأخذها بيده، فأنفذها إليه، صاحب الستارة

فكان ذلـك رمبـا بلـغ      ، أنفذوا كل ما فيها: ويقول، غري أن ينظر   شيء منها
، لف أو أكثرليلة واحدة من سؤالٍ   إقطاع أو قضاء دينٍ أو طلب منحة ألف أ

، وكان إذا رفع أحدهم   رقعته مـا لـيس جيـوز ملثلـه    ، إال أن ذلك مل يكن تباعاً
، مل تقــض لــه حاجــة، وهــو خــارج مــن حــد القصــد وادخــل   بــاب اإلفــراط  

٢("ومل تؤخذ له رقعة بعدها أبداً، ومسي جاهال( .  
 وهذا ما نالحظـه ، وكان ملوك الفرس على مستوى عال من الثقافة واألدب

وهـو  (فقد كان هبمن ،   بالطهم وما كان عليه ندمائهم وجلسائهم من مواهب
ويـؤثر مـن أجلـه ندمائـه     ، شغوفاً مبحاسن الكالم يقـدم لـه   )٣()كسرى أنو شروان

  .)٤(وخلطائه
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وكان   بالطه الكثري ، كما كان أنو شروان ذو عناية كبرية باآلراء الفلسفية
س الطبيــب واحلكــيم الســرياني الــذي كــان مــن األطبــاء والفالســفة أمثــال أورانــي

فيمـا يتعلـق بنظـام    ، وكان جيمع علماء الـدين وحيـادثهم  ، يشرح له آراء الفالسفة
  .)١(الكون وغريها من اآلراء الفلسفية

ــنني       ــه للمغ ــف   رعايت ــك كــان أنوشــروان ذو إحســاس مره فضــال عــن ذل
حتـى نـرى   ، يتذوق من خالهلم الشـعر الراقـي والصـوت اجلميـل    ، واملوسيقيني

وال ، من ميتلك موهبة عالية   هذا اال ينال حظوة كبرية ومقاماً مرموقاً عنـده 
ـي     : أدل صورة ممـا روي  ـا أراد كسـرى قتـل زيوشـت املغن ، لقتلـه فهلبـذ املغـين   ، ملّ

وأجـودهم إمتاعـا   ، قتلت أحسن الناس غنـاء : قال، وأمر أن يرمى به حتت الفيلة
إذا قتلـت  : ه حنو الفيلة التفـت إىل كسـرى وقـال   فلما سحبو، حسدا له، للملك

املـدة الـيت   : وقد قتل زيوشت فهلبذ فمن يطربك؟ فقال كسـرى ، زيوشت املغين
وا سبيله، بقيت لك هي اليت أنطقتك   .)٢(خلّ

وكــان مظــاهر احليــاة احلضــرية عنــد اليونــان امتــازت بظهــور النــدماء وخاصــة  
واختـذ القياصـرة مـن النـدماء     ، رافأصحاب امللك فكانوا   مرتبة النبالء واألش

فقـد شـهد بـالط اإلسـكندر نـوعني مـن       ، واجللساء بطانة يشـاركوهنم كـل شـيء   
ــب مــن   ، املقــربني مهــا احملــدثون والنــدماء  وحمــدثو اإلســكندر كــانوا علــى األغل

الـذي اتصـل بـه مؤدبـاً قبـل       )٣(الفالسفة احلكماء الذين برز منهم أرسـطوطاليس 
احفـظ مـا   : "أنـه قـال  ، ومن وصيته لإلسـكندر ، اً بعدهوجليساً ومستشار، املُلك
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فلـيكن مـذاكرتك الغـزل فـإهنم يأنسـون      ، أقول لك إذا كنت   جملس الشرب
ــك ــم     ، إىل ذل ــا أفه ــإهنم هل ــاذكر احلكمــة ف ــت إىل خاصــتك ف وإذا ، وإذا جلس

  .)١("خلوت للنوم فاذكر العفة فإهنا متنعك أن تضع النطفة   ما ال معنى له
د أباطرة الرومان ملوك الفـرس   جمالسـهم فاختـذوا    أما عند الر ومان فقد قلّ

الندماء وقربوهم ومجعوا حوهلم رجـاالً يشـاركوهم طعـامهم وشـراهبم ويرافقـوهم      
كما قلدوا أكاسرة ، )٢(وقد مسوا أصدقاء اإلمرباطور، عندما خيرجون إىل الصيد

بـذلك  وقلـدهم  ، الفرس   جعل لبـاس خـاص بكـل طبقـة مـن طبقـات الرعيـة       
أشراف الدولة الذين حولوا قصورهم إىل صورة مصغرة عن البالط اإلمرباطوري 

  . )٣(فضموا إليهم رجال الدين والشعر واألدب
  واقع احلال أن الندماء كان هلم تأثري كبري على حياة امللوك واحلكـام فقـد   

وهم وصرف، أشغلوهم عن دورهم السياسي والقيادي   إدارة الدولة وشؤون الرعية
وال أدل صورة مما وصـل إليـه   ، من حياة اجلد واملسؤولية إىل حياة العبث واللهو

حيث سيطر عليه العبث ) م١٠٢٨-١٠٢٥/ هـ٤١٩ -٤١٦(اإلمرباطور قسطنطني الثامن
واللهو فـاختص العـيب النـرد والشـطرنج وقـرهبم وانصـرف غلـى جملـس اللعـب          

اث بالسفراء والرسل الذين ويروى أنه كان عديم االكرت، حبيث أهل أمور حكمه
  .)٤(يقفون ببابه عندما ميارس اللعب
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فـال خيلـو جملـس    ، واألمـراء شغل الندماء مكانة كبرية لدى امللوك واحلكام 

حيـاة الدعابـة    إىلحاكم أو أمري أو شيخ قبيلة مـن هـؤالء النـدماء الـذين مييلـون      
لـذلك  ، وطرائـف األخبـار  ، األشـعار حيفظـون  ن السكر والشـراب و واهلزل ويعاقرو

رمسـوا هلــم صــورة مجيلــة   نظــر عليـة القــوم وزعمــائهم فرتاهــم يرافقــوهنم     
ــات       ــهم ومؤانســتهم وقضــاء األوق ــوا اــالس إالّ مبنادمت ــال حتل ــهم وترحــاهلم ف حل

  .بصحبتهم
رهبم وختلــع النـدماء وتــألفهم وتقــ جمالســة تــود قبــل اإلسـالم  وكانـت العــرب  

عليهم اهلبات واألموال ملا يقدمونه من خدمات   إثـراء احليـاة األدبيـة والثقافيـة     
وسري األبطال ،   اتمع فضال عن إغناء احلياة السياسية بأخبار األمم وأحواهلا

ــريهم ، وفرســـان القبائـــل ورجاهلـــا، أفعاهلـــاو الـــذين خلـــدهم التـــاريخ وســـطر سـ
  .وأجمادهم

  .)١(ندم على فراقهألنه ي، لعرب مست النديم ندمياًإن ا: قيللذلك و
العرب مبجالسة أولئك الندماء ومسـامرهتم احلـديث واألخبـار وروايـة     خر افتو

حلـة  للمرواجتماعيـة  شكلوا ظاهرة أدبيـة  ف، فتعلموا منهم وأخذوا عنهماألشعار 
اورة تراث األمـم اـ  فضال عن حاجة العرب إىل االطالع على ، اليت عاشوا هبا

فلــذلك أســهم ، ومــا عرفتــه مــن تقــدم تــدرجيي   إدارة البلــدان وثقافــة العمــران 
  .باملعطيات الفكرية واحلضارية   تلك احلقبةالندماء   رفد اتمع 

إذ كان جيالس واملنادمة ام دبالنيفخر مع شرفه وملوكيته  )٢(مرؤ القيسا كانف
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  :)١(فقالالعظماء والقياصرة 


  
    

  .)٣(جالس قيصر وحادثه )م٦٠٠ت حنو ( )٢(كما أن قس بن ساعدة  
 )م٢٦٨-٢٠٨حـوايل  (واختذ ملوك احلرية الندماء و  مقدمتهم جذمية األبـرش 

من بين القني من تغلـب فكانـا    وعقيال ب األخوين مالكاًالذي قر، أول ملوكهم
  :  أشعار العرب فقالوا ندميا امللك حتى ضربا مثال

 
  

    
  

  
    

  :وا أيضاًوقال  
 

  
    

  
  

    
علـى عظمتـه   ملـك احلـرية    )م٦٠٥-٥٨٣حـوايل  (النعمان بـن املنـذر   روي أنو  

 أبـرزهم لعـل  و، ة والتكـريم وجربوته إالّ أنـه كـان يقـرب النـدماء وخيصـهم باحلفـاو      
، للنعمـان يبايعـه   حريفـاً  م تـاجراً امـن أهـل الشـ    وكـان رجـال  ، توفيـل رجون بن ز

                                                                                                                    
 

  
 

r
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وكـان إذا أراد أن خيلـو   ، ه النعمانفاستخفّ ، ملنادمةديث واحسن احل وكان أديباً
، بارعـاً  وكـان طبيبـاً  ، هوهو النديم اآلخر لـ ، إىل النطاسيعن شرابه بعث إليه و

والشاعر الربيع بن زياد العبسي وكان ، رب به املثل عند العرب لرباعته بالطبضُ
 فقـال ، )١(عمـان فأبعـده الن فحـدث أن وشـي بـالربيع العبسـي     ، هو اآلخر ندميا لـه 
  : قائال للنطاسي والبن توفيل يعاتبه   منادمته


  

    
  :فأجابه النعمان  


  

    
  

  
    

   
  

    
  

  
    

كثرة جمالسته هلذين النـدميني   العبسي بن زيادالشاعر الربيع ب عليه عافقد   
ورفاقـه وأحبائـه فعاتبـه     هائقوتركه لباقي أصد، ول الشراب معهماومفاكهتهما وتنا

  .  ذلك
نخـل بــن  ومـن نـدماء امللـك النعمــان بـن املنـذر الشـاعر النابغــة الـذبياني وامل       

فوشـى األخـري عنـد امللـك أن     ، فتنافسا   احلظوة عند امللـك  مسعود اليشكري 
ثم أرسـل يعتـذر   ، الشام إىلالنابغة يعرض بزوجته فعزم على قتله فهرب النابغة 
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  . )١(وقصده مرة أخرى وأوشى باملنخل اليشكري مبا اهتمه به فقتله النعمان إليه
عكس شدة املنافسة بني الندماء واملكائد اليت تدور بينهم للتفرد إن ما تقدم ي

كما تعكس أيضا مكانة الندماء ومـدى  ، بامللك ونيل احلظوة عنده دون اآلخرين
  . ت امللك وأحكامهتأثريهم   قرارا
قضى أغنياء مكة ف، خدم النديم على نطاق واسعتُاس اإلسالمل و  مكة قب

يشـربون  ، وعادهتم أهنـم كـانوا يتنـادمون   ، وسادهتا لياليهم   جمالسهم ونواديهم
ــانويســمعون  ــادرون ويســمعون القصــص والنكــات  ، القي ــودون إىل  ، ويتن ــم يع ث

وقلما جند أحد مـن  ، )٢(اء ندماء قريشتب أهل األخبار أمسوجند   ك، بيوهتم
  : )٣(وأدناه قائمة ابن حبيب   الندماء من قريش، مشاهريهم إال وله نديم

 نفيـل  إىل )٤(تنـافرا  حتـى  أميـة  بن حلرب ندميا هاشم بن املطلب عبد كان -١
 عمـرو  ياأبـا : حلـرب  نفيـل  فقال، اخلطاب بن عمر جد، )٥(العزى عبد بن

 وسـامة  منـك  وأوسـم  هامـة  منـك  وأعظم قامة منك أطول هو رجال أتنافر
 عبـد  نفـر  فلمـا ، صـفداً  منـك  وأجـزل  ولـداً  منـك  وأكثر المة منك وأقل

 وبـني  بينـهم  كان الذي )١(الفجار قبل املطلب عبد ومات، )٦(افرتقا املطلب
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 جـدعان  بـن  ا عبـد   حـرب  فنـادم ، سنة وعشرين مائة ابن وهو، هوازن
  .التيمي

، املخزومــي الســائب بــن ا لعبــد نــدميا املطلــب دعبــ بــن محــزة كــان -٢ 
  . مجيعاً أسلما

 بـن  املغـرية  بـن  للوليـد  نـدمياً  ميـة أ بـن  العـاص  بن سعيد حيحةأ أبو كان -٤
  .خمزوم بن عمر بن ا عبد

 بـن  ميـة أل نـدمياً  مجـح  بـن  حذافـة  بـن  وهـب  بـن  حبيـب  بـن  معمر كان -٥
  . كافراً بدر يوم أمية قتل، حذافة بن وهب بن خلف

، خلـف  بـن  ألبـي  نـدمياً  أميـة  بن عمرو أبي بن عيطم أبي بن عقبة كان -٦
)ا رسول قتل  خلـف  بـن  بىأ وقتل، بدر أسرى   صرباً عقبة (

  .حدأ يوم مبارزة
، الزهري يغوث عبد بن لألسود ندمياً أسد بن املطلب بن األسود وكان  -٧

 بالبيـت  يطوفـان  انـا وك اجلاهليـة    قـريش  أعـز  مـن  وكانـا ، األسودان ومها
) ا برســول املسـتهزئني  مــن وكانـا ، ســيفني بسـيفني  متقلـدين  ) ،

  :يرثيهما قريش من رجل وقال

  

   
  

  
    

، ميـة أ بـن  عمـرو  أبـى  بـن  ملسـافر  نـدمياً  املطلـب  عبـد  بـن  طالب أبو كان -٨  
 مالـك  بن نضر بن ود عبد بن عمرو بعده طالب أبو فنادم، مسافر فمات
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 يـوم  عمـرا  )u(طالـب  أبي بن علي وقتل، لؤي بن عامر بن حسل بن
  . سنة وأربعني مائة ابن يومئذ وهو مبارزة اخلندق

 نبـ  نوفـل  بـن  عـدي  بـن  ملطعـم  ندمياً مشس عبد بن ربيعة بن عتبة كان -٩
  . كافراً بدر يوم عتبة قتل، مناف عبد

  .)t(املطلب عبد بن للعباس ندمياً حرب بن سفيان أبو كان -١٠
 بـن  لعـوف  نـدمياً  خمزوم بن عمر بن ا عبد بن املغرية بن الفاكه كان -١١

  . عوف بن الرمحن عبد أبي، زهرة بن احلارث بن عبد بن عوف عبد
 بـن  نوفـل  بـن  لورقـة  نـدميا  العـزي  عبـد  بـن  نفيـل  بن عمرو بن زيد كان -١٢

  . وجذام خلم فقتلته، الشام إىل زيد وخرج ورقة فمات، أسد
 أسـد  بن احلويرث بن لعثمان ندمياً مشس عبد بن ربيعة بن شيبة كان -١٣

  . كافراً بدر يوم شيبة وقتل، مجيعاً تنصرا، العزى عبد بن
 بـن  هشـام  بـن  للعـاص  نـدمياً  أميـة  بن العاص بن سعيد بن العاص كان -١٤

 )u(طالـب  أبـي  بـن  علـي  قتـل ، قـريش  أمحقي: يدعيان وكانا، املغرية
  . بدر يوم هشام بن العاص )t(اخلطاب بن عمر وقتل سعيد بن العاص

 بـن  عـامر  بـن  للحـارث  نـدمياً  املطلـب  عبـد  بن العزى عبد هلب أبو كان -١٥
  . بدر يوم قتل، قصي بن مناف عبد بن نوفل

ــة بــن الوليــد كــان -١٦ ــه بــن للعــاص نــدمياً ربيعــة بــن عتب  احلجــاج بــن منب
  .بدر يوم )u( طالب أبى بن علي قتلهما السهمي

 أبى بن هلبرية ندمياً الشاعر الفهري مرداس بن اخلطاب بن ضرار كان -١٧ 
  .املخزومي وهب

 العـاص  أبى بن للحكم ندمياً املخزومي هشام بن عمرو جهل أبو كان -١٨ 
  .أمية بن

 بـن  خويلـد  بـن  حزام بن حلكيم ندمياً املغرية بن هشام نب احلارث كان -١٩ 
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 وهـي  الكعبـة  دخلـت  همـ أ أن وذلـك ، الكعبـة    ولد هذا وحكيم، أسد
  . مجيعاً أسلما، هناك فولدته فيها املخاض فضرهبا به حامل

 بـن  هلشـام  نـدمياً  سـهم  بـن  سـعيد  بـن  هشـام  بـن  وائـل  بـن  العـاص  كان -٢٠
  .جهل أبي أبي، خمزوم بن عمر بن ا عبد بن املغرية

 أحـد  احلـارث  بـن  للنضـر  ندمياً السهمي عامر بن احلجاج بن نبيه كان -٢١ 
  . صرباً بدر يوم النضر وقتل، كافراً بدر يوم نبيه قتل، الدار عبد بين
، حرب بن سفيان أبي بن حلنظلة ندمياً املغرية بن الوليد بن عمارة كان -٢٢

  . كافراً بدر يوم حنظلة )u(طالب أبي بن علي قتل
 عميلة بن ملالك ندمياً، قريش فتيان من وهو املطلب عبد بن الزبري كان -٢٣

  .الدار عبد بن السباق بن
 قـريش  فتيـان  مـن  وهـو ، مناف عبد بن هاشم بن نضلة بن األرقم كان -٢٤ 

 مـن  أول سـويد  وكـان ، اجلمحـي  عـامر  بـن  هرمـي  بن لسويد ندمياً ،أيضاً
ي األرائك وضع   .مبكة والعسل اللنب وسقّ

 فلمـا  املطلـب  عبـد  بـن  للحـارث  نـدمياً  أميـة  بـن  حـرب  بـن  احلارث كان -٢٥
  .أسد بن خويلد بن العوام نادم، مات

 بـن  عثمـان  بـن  العزي لعبد ندمياً العزى عبد بن أسد بن احلارث كان -٢٦ 
  .الدار عبد

 لطلحـة  نـدمياً  أسـد  بن احلارث بن هاشم بن العاص البخرتي أبو كان -٢٧ 
ــيأ بــن ــدار عبــد بــن طلحــة ب ــاد بــن اــذر قتلــه، ال ــف البلــوي، ذي  حلي

  . حدأ يوم طلحةَ )u(طالب أبي بن علي وقتل، بدر يوم، األوس
 عبد بن نوفل بن عدي بن لطعيمة ندمياً السهمي احلجاج بن منبه كان -٢٨

 وقتـل ، عنـهما  ا رضـي  وعلي محزة قتله، بدر يوم طعيمة قُتل، مناف
  . منبهاً األنصارى قيس أبو
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 بـن  العـاص  بن لعمرو ندمياً املطلب عبد بن احلارث بن سفيان أبو كان -٢٩
  . السهمي وائل

)لنيبا زوج سلمة مأ أبو، املخزومي املغرية بن أمية أبو كان -٣٠ )  ،
 بـن  سـعيد  بـن  ضـبرية  بـن  وداعـة  ألبـى  نـدمياً ، )١(بالراكـ  زاد ىيدع وكان
  .هرمي بن سويد عدب مبكة العسل يسقيان وكانا، سهم بن سعد

 عبـد  بـن  أميـة  بـن  لسـفيان  نـدمياً  زهـرة  بـن  مناف عبد بن قيس أبو كان -٣١
  . مشس

، سـهم  ابـن  سـعد  بـن  عـدى  بـن  لقـيس  نـدمياً  أمية بن العاص أبو كان -٣٢
   :الشاعر يقول ولقيس


  

    
)ندميا للرسول )t(كان أبو بكر -٣٣     )٢(  اجلاهلية (

مــن قائمــة نــدماء قــريش ميكــن أن نســتنتج أن النــديم هنــا ال يعــين جلــيس   
) t(بكـر  أبـي  فهـي تعـين الصـاحب كمـا هـو احلـال   منادمـة       ، الشراب فقط

)والرسول أهنمـا ملـا    إذعبد املطلب بن هاشم وحرب بن أمية  وكذلك، (
عمرو بن أمية فإهنما وأبي طالب بن عبد املطلب ومسافر بن أبي ، اختلفا تفارقا

ناصر كاألسود بن املطلب واألسـود بـن   توقد تعين ال، مل يفرتقا حتى وفاة األخري
وقد تأتي من التوافـق   الـرأي   ، عبد يغوث اللذين مل يفرتقان حاملني أسيافهما

، كمــا هــو حــال زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل وورقــة بــن نوفــل وكانــا مــن األحنــاف  
ورمبـا  ، تنصـرا  ث بن أسد بن عبد العـزى اللـذين  وكذلك شيبة بن ربيعة واحلوير
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مثل أبي أمية بن املغرية املخزومي وأبي وداعة بن ، التصاف االثنني بصفة معينة
  . ضبرية السهمي اللذين اتصفا بالكرم فكانا يسقيان العسل مبكة

إذ هـم  ، و  تقديرنا أن الندماء   مكة كظاهرة اختلفت عما كان   فارس
إمنا هي حاجة اجتماعية مجعت بني اثنني متآلفني متوافقني فهما و، ليسوا طبقة

    . متساويني   املكانة والشرف
كانوا على قـدر   العرب قبل اإلسالم ملوكعلى أننا جيب أن نعلم أن بعض 

فضال عن ، من املعرفة واالطالع   مساع أخبار املاضني وأحوال األمم األخرى
ار والســيما املـديح والفخـر   ذكـر أجمــادهم    مسـاع القصـائد واألشـع    إىلميلـهم  

 ولعل امللك عمرو بـن هنـد  ، اقتناء الندماء واجللساء إىلمما دفع هبم ، وبطوالهتم
  .)٢(خري مثال ملا اختذ من الشاعر طرفة بن العبد ندمياً له )١(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 




 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثالثفصل ال
  

 
  
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
  
  
  
  

 
  

ى الشـراب واللـهو، كمـا    لتسـلية امللـك ومسـامرته علـ     الفـرس  فوجدت عند
ففي احلرية مثال ، ولكن حسب طبيعة وظروف اتمع اإلسالمعرفها عرب قبل 

أما   مكة فكان اختاذ النديم أشبه بظـاهرة عامـة   ،  فارس  تأثروا مبا كان سائداً
ة حسب ميول فخمتلعند معظم الوجهاء واألشراف والزعماء واصطبغت بصور 

  . ومكانة املُتنادمين
ولكنـه  ، هذه الفئـة  إىلمل يرد   القرآن الكريم ما يشري ، اإلسالموعندما جاء 

فقـال  ، ل عـن ذكـر ا  غعلى اختاذ اجللساء الصاحلني واالبتعاد عن كـل مـا يشـ    أكد
 يا) ٢٧(سبِيلًا الرسولِ مع اتَّخَذْت نيلَيتَ يا يقُولُ يديه علَى الظَّالم يعض ويوم {تعاىل
 وكَـان  جـاءني  إِذْ بعـد  الـذِّكْرِ  عـنِ  أَضَلَّني لَقَد) ٢٨(خليلًا فُلَانًا أَتَّخذْ لَم لَيتَني ويلَتَى

طَانيانِ الشلْإِنْسذُولًا ل١(}) ٢٩(خ( ، بـن   روي أهنا نزلت   عقبة بن أبي معيط وأبـي
)وكانا خليلني وكان األخري حيضر جملس النيبخلف  فزجره عقبة وصـرفه   (

ألبـي بـن    ابـن حبيـب فـإن عقبـة كـان نـدمياً      مـا ذكـره   وحسـب  ، )٢(عن ذلـك فنزلـت  
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 بربـه  املشـرك  نفسـه  الظـامل  يعـض  ويـوم : "قـال الطـربي  ، وحكم اآليـة عـام  ، )١(خلف
 طاعـة    بـه  بـالكفر  نفسـه  وأوبـق ، ا جنب   فرط ما على اًوأسف ندماً يديه على
 الرسـول  مـع  الـدنيا    اختـذت  ليـتين  يـا : يقـول  ربـه،  سـبيل  عـن  صـده  الـذي  خليله
عذاب من النجاة إىل طريقاً يعين سبيال ٢("ا( .  

روى ، )٣( })٦٧(الْمتَّقني إِلَّا عدو لبعضٍ بعضُهم يومئذ الَْأخلَّاء{: وقال تعاىل
 فمات، كافران وخليالن، مؤمنان خليالن: قال عنه ا رضي لياًع أن" :الطربي
ــؤمنني أحــد ــال امل ــا: فق ــاً إن رب ي ــأمرني كــان فالن ــك ي ، رســولك وطاعــة بطاعت

 بعـدي  تضـله  فال رب يا مالقيك أني وخيربني الشر عن وينهاني باخلري، ويأمرني
 بينـهما  مجـع  ناملؤم خليله مات فإذا، أكرمتين كما وأكرمه هديتين كما واهده
 وطاعة بطاعتك يأمرني كان إنه رب يا: فيقول صاحبه على أحدكما ليثن: فيقول
 نعم: فيقول، مالقيك أني وخيربني، الشر عن وينهاني، باخلري ويأمرني، رسولك
 رب يـا : فيقـول  الكـافرين  أحـد  وميوت: قال، الصاحب ونعم، األخ ونعم، اخلليل

 عـن  وينـهاني ، بالشـر  ويـأمرني ، رسولك وطاعة طاعتك عن ينهاني كان فالناً إن
 وبـئس ، اخلليـل  وبـئس ، األخ بـئس : فيقـول ، مالقيـك  غـري  أنـي  وخيربني، اخلري

هو من يرشد صـاحبه إىل   القرآنومن هنا فإن النديم واخلليل   ، )٤("الصاحب
  . ويبعده عن السوء وحيذره منه، اخلري ويدل عليه

)د حـث الرسـول  فقـ ، والتوجيه نفسه   السنة النبويـة  املسـلمني علـى    (
)فقــال، ضـرورة حتــري اجللــيس الصــاحل  ــ: "( وءمثــل اجللــيس الصــاحل والس ،
ـا أن يحـذيك  : فحامل املسك، كحامل املسك ونافخ الكري ـا أن تبتـاع منـه   ، إم وإم ،
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ـا أن حيـرق ثيابـك   : ونـافخ الكـري  ، طيبـة  وإما أن جتد منـه رحيـاً   ـا أن جتـد رحيـاً   ، إم وإم 
  .)١("خبيثة

ال : "الفسـاق والسـفهاء فيقـول   السـفلة و من خمالطة  uوحيذر اإلمام علي
ثك كذبك: خري   صحبة من جتتمع فيه هذه اخلالل وإذا ائتمنته ، من إذا حد

وإذا أنعـم عليـك مـن    ، مت عليه كفـرك عوإذا أن، وإذا ائتمنك اهتمك، خانك
  .)٢("عليك

  : )٣(و  ذلك يقول الشاعر
 

  
   

  
  

   
، املنكـرات  أعظـم  مـن  ب فهـو بالكذكان  فإذاأما ما خيص املزاح   االس   

 وقـد ، ذلـك  مـن  احلـذر  فالواجب، جمالسهم   الناس بني يكون ما أخطر ومن
 ونَلْعـب  نَخُوض كُنا إِنَّما لَيقُولُن سَألْتَهم ولَئن {: بقوله ذلك نمتعاىل  ا حذر
لْ )قال الرسـول و، )٤(})٦٥(تَستَهزِئُون كُنتُم ورسوله وآياته أَبِاللَّه قُ  ويـل " :(

أمـا املـزاح   ، )٥("لـه  ويـل  ثـم  لـه  ويـل ، القوم به ليضحك، فيكذب حيدث للذي
   يقولـه  فيمـا  الصـدق  وحتـرى  احلـق  فيـه  املـازح  راعـى  اـالس فهـو مـا   املباح   
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  .القول فحشو الكذب وحتاشى مزاحه
وقد ذكرت كتب احلديث حتت بـاب املـزاح العديـد مـن األحاديـث تـبني أن       

)الرسول   : منها، ميازح أصحابه كان غري عبوساً (
)النيب أتى" :قال )t(مالك بن أنس عن قالبة أبى عن  -١  لىع (

 قـال ، بـالقوارير  سوقك رويدا أجنشة يا :فقال سليم أم ومعهن نسائه بعض
)الـنيب  فتكلم :قالبة أبو  لعبتموهـا  بعضـكم  هبـا  تكلـم  لـو  بكلمـة  (
  .)١("بالقوارير سوقك :قوله عليه

 أقول ال إني قال تداعبنا إنك ا رسول يا" :قالوا )t(هريرة أبى عنو -٢
  )٢("حقا إال
ــس عـــنو -٣ ــكما بـــن أنـ ــل جـــاء": قـــال )t(لـ ــنيب إىل رجـ )الـ ) 

 أصـنع  ومـا  ا رسـول  يـا  قـال ، ناقـة  ولـد  على حاملك أنا فقال يستحمله
)رسول فقال ناقة بولد   .)٣("النوق إال اإلبل تلد وهل: (

)الـنيب  كـان  ":قـال  )t(مالـك  بـن  أنـس وعن  -٤  حتـى  ليخالطنـا  (
  .)٤("غريالن فعل ما عمري أبا يا صغري يل ألخ يقول

)قال يل رسول ا: قال)t(عن أنس بن مالكو -٥ ) يا ذا األذنني((
  . )٥(يعين مازحه
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من أهل البادية كان امسـه زاهـر    أن رجالt( :"(وعن أنس بن مالك -٦
)وكان يهدي للنيب، بن حرام فيجهزه رسول ، اهلدية من البادية (

ا( )فقــال الــنيب، أراد أن خيــرج إذا ( ، باديتنــا إن زاهــراً: (
ــال، وحنــن حاضــروه  ــنيب : ق ــان ال )وك ــه( ــاً ، حيب ــان دميم ــاه ، وك فأت

)الــنيب وهــو ال ، فاحتضــنه مــن خلفــه ، وهــو يبيــع متاعــه ، يومــاً (
ــال، يبصــره ــت ، أرســلين: فق ــذا؟ فالتف ــن ه ــنيب ، م ــرف ال )فع ) ،

)فجعل ال يـألو مـا ألـزق ظهـره بصـدر الـنيب       وجعـل  ، حـني عرفـه  (
)الــنيب وا إذن ، ارســول اي :مــن يشــرتي العبــد؟ فقــال: يقــول (

)فقال النيب، جتدني كاسداً : أو قال، لكن عند ا لست بكاسد: (
  .)١("لكن عند ا أنت غال

)رآنـي الـنيب  ": وعن ابن أبي الورد عن أبيه قال -٧ ) ،  فرآنـي رجـال 
  . )٢("أنت أبو الورد: فقال، أمحر

)الـنيب  أصـحاب  كـان ": قـال  ا عبـد  بـن  بكـر  عنو -٨  حونيتبـاد  (
  . )٣("الرجال هم كانوا احلقائق كانت فإذا بالبطيخ

 بصــرى إىل اًتــاجر خــرج )t(بكـر  أبــا أن" ســلمة أم أم املــؤمنني وعـن  -٩
 علـى  طصـويب  وكـان ، بـدري  وكالمهـا  حرملـة  بـن  طوصويب نعيمان ومعه
 وكـان  بكـر،  أبو يأتي حتى ال: فقال أطعمين،: فقال نعيمان فجاء، الزاد

 جلبـوا  أنـاس  إىل فجـاء ، ألغيظنـك : فقـال  اًمزاحـ  اًمضـحاك  رجال نعيمان
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 اًفارهـ   اًعربيـ  اًغالمـ  مـين  ابتـاعوا : فقال ،حممال أي جابوا بعرياً – اًظهر
 ال فـدعوني  لـذلك  تاركيـه  كنـتم  فـإن ، حر أنا: يقول ولعله لسان، ذو وهو

 والقالئـص ، قالئـص  بعشر منك نبتاعه بل: فقالوا، غالمي علي تفسدوا
 قـال  ثـم ، عقلـها  حتـى  بـالقوم  وأقبـل  يسوقها هبا فأقبل، قنو مجال يعين
 قـال ، اشـرتيناك  قـد : فقـالوا  القـوم  فجـاءوا  خـذوه،  هـذا  هـو  دونكـم : للقوم
 احلبل وطرحوا خربك أخربنا قد: فقالوا حر، رجل أنا كاذب هو: طصويب
 فـردوا  له وأصحاب هو فذهب خرب،فأُ بكر أبو فجاء، به فذهبوا رقبته  

)الـنيب  منها فضحك، هوأخذو القالئص  سـنة ، حـوالً  وأصـحابه  (
  . )١("القصة هذه من أو، حدث الذي من يضحكون كاملة

)مزاحه كان من: قال )t(وعن ابن عباس -١٠ )أنه "(  كسا (
 منه وجري وامحدي البسيه هلا فقال واسعا ثوبا نسائه من امرأة يوم ذات
٢("العروس كذيل ذيال(.  

)النيب إىل جاءت أمين أم هلا يقال رأةام أن أسلم بن زيد روى -١١ ) 
 :قالت، بياض بعينه الذي أهو، هو ومن :فقال يدعوك" زوجي إن :فقالت

)فقال وا ال :فقالت بياض بعينه بلى :فقال، بياض بعينه ما  ما: (
  .)٣("باحلدقة احمليط البياض وأراد بياض وبعينه إال أحد من
 يلقـب  كـان  رجال نإ: "قال )t(رعن أبيه عن عم أسلم بن زيدوعن  -١٢
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)ا لرسـول  يهـدي  وكان  )١(اًمحار ، والعسـل  السـمن  مـن  العكـة  (
)الــنيب إىل بـه  جــاء يتقاضــاه صـاحبه  جــاء فـإذا   هــذا أعــط: فقـال  (
)النيب يزيد فما متاعه  و ، )٢("فيعطـى  بـه  ويـأمر  يتبسم أن على (
 طرفـة  دينـة امل يـدخل  ال وكـان  ": قـال  حزم بن عمرو بن ا عبد حديث

 جـاء  فـإذا  لـك  أهديتـه  هـذا  ا رسـول  يـا : فقـال  جـاء  ثـم  منها اشرتى إالّ
 فيقـول  يل هتـده  أمل فيقـول  الـثمن  هـذا  اعـط : فقـال ، مثنـه  يطلـب  صاحبه
  .)٣("بثمنه لصاحبه ويأمر فيضحك عندي ليس

 يتـوخى  العاقـل " :املـاوردي  قال، عامة وضع العلماء ضوابط للمزاحوبصورة 
ــث ال نيحــال أحــد مبزاحــه ــاس :أحــدمها، هلمــا ثال ــودد املصــاحبني إين  إىل والت

 الفعـل  مستحسـن  مـن  وبسـط  القـول  مجيـل  مـن  سأنـُ  مبا يكون وهذا املخالطني
 البـهاء  يـذهب  فيـه  اإلفـراط  فـإن  مزاحك   اقتصد بين يا: البنه حكيم قال كما

 أن :والثـاني ، باملخـالطني  وتـوحش  باملؤانسـني  نقص فيه والتقصري السفهاء وجيري
 أن للمصـدور  بـد  ال قيـل  وقد، مه نم به ثدوح عليه طرأ ما املزاح من ينبغي
  . )٤("ينفث
 قال، جهل فإنه الدين أحكام   أيضاً املزاح يستعمل وال": عربي ابن قالو
 هزوا ذُنَاأَتَتَّخ قَالُوا بقَرة تَذْبحوا أَن يأْمركُم اللَّه إِن: (البقرة قصة عن خمربا تعاىل
 أحكـام    أمـزح  ال معنـاه  قـال ، )٥())٦٧(الْجـاهلني  مـن  أَكُـون  أَن بِاللَّه أَعوذُ قَالَ

                                                
 ( )
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  . )١("فيها احلقيقة اورفستَ اذحبوها ولكن اجلاهلني فعل ذلك فإن الدين
ــ بـل : فقــال، ةبسـ  املــزاح يينـة ع البــن قيـل " :وقـال املنــاوي  مــن ولكـن ، نةس 

كان وإمنا، حسنهي(  هبديـه  واالقتداء به بالتأسي مأمورون الناس ألن ميزح (
 بذلك أنفسهم من الناس ألخذ والقطوب العبوس ولزم والبشاشة طافةاللّ ترك فلو
وأضـاف أن    ،)٢("ليمزحوا فمزح والعناء الشفقة من الغريزة خمالفة   ما على

ــة" ــة املداعب ــة مطلوب ــواطن   لكــن، حمبوب ــيس، خمصوصــة م ــ   فل  آن لك
  :قال، اجلد حيسن وقت كل   وال، املزاح يصلح


  

    
، ويداوم عليه إفراطهو الذي فيه ، اعلم أن املزاح املنهي عنه: "وقال القاري  

ويشـغل عــن ذكـر ا والفكـر   مهمــات    ، نـه يـورث الضـحك وقســوة القلـب    فإ
ويسقط املهابة ، حقادويورث األ، ويؤول   كثري من األوقات إىل اإليذاء، ينالد

  . )٥(وذهب السيوطي إىل جواز املزاح فيما ليس إمثاً، )٤("والوقار
ولكن بعض العلمـاء أضـاف   ، ومن خالل الضوابط أعاله تأتي إباحة املزاح

 مـن : "زايلقـال الغـ  ، أو مهنة للتكسبهو أن ال يكون ذلك حرفة ، ضابطاً آخر
ب حرفَةً املزاح اإلنسان يتخذ أن العظيم الغلط اظوفْـرِطُ  عليه ي يوقـال  ، )٦("فيـه  و
  . )٧("ك احلياةوليس حرفة تستهل، إن املزاح املشروع يأتي عرضاً: "أبو زيد
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ــدماء  إالّ أن ــاة النـ ــهدت حيـ ــوراً  شـ ــاً تطـ ــة  ملحوظـ ــواهلم االجتماعيـ   أحـ
ــرتة ومكانتــهم السياواالقتصــادية  فقــد ، أخــرى ومــن عصــر آلخــر إىلســية مــن ف

ليت قد شكل النديم   بداية اخلالفة الراشدة مرآة تعكس كل اجلوانب السلبية ا
روح الــدين  إطــاروذلــك    حكمــه وإدارتــه للدولــة يتعــرض هلــا اخلليفــة خــالل

مـع تطـور املدنيـة واحليـاة     لكـن  و، وروح اتمع العربي البسيط آنـذاك  اإلسالمي
املفتوحـة وحتـول معظـم تلـك     الـبالد  شـعوب  واتصال العرب املسـلمني ب  ةاحلضري

، مـن مظـاهر تلـك الشـعوب     دخل حياة املسلمني كـثرياً ، الشعوب إىل اإلسالم
أن ظهـرت حيـاة   ، ونشاط حركة التجـارة ، عن تدفق الثروة على املسلمني فضال

فـدخلت  اجتماعية زاهية عند املسلمني طغى الرتف والبذخ على بعض جوانبها 
جبانب  أردنا اإلحاطة لذلك، وكان الندماء أحد مظاهرها، قصور األثرياء واحلكام

لوقـوف علـى أبـرز أدوارهـم وأحـواهلم   الدولـة       وا من طبيعة احلياة اليت حييوهنا
  .اإلسالمية
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وكان مههم ، حكام وحمكومني، توحاتانشغلت الدولة   هذا العصر بالف

 فضـال ، نشر اإلسالم وإعالء كلمة ا تعاىل وتوطني الدين   املناطق املفتوحـة 
فكــانوا ، عـن مــا اتصـف بــه اخللفـاء مــن الزهـد   الــدنيا واالبتعـاد عــن ملـذاهتا      

ــل ــية  ، فرســـان   النـــهار رهبـــان   الليـ فلـــم تكـــن هلـــم بطانـــة مقربـــة أو حاشـ
ـاب   ، فـأبواهبم مفتوحـة للرعيـة   ، س مغلقـة خمصوصة أو جمال مل يتخـذوا احلج
واملسـجد هـو مقـر إدارة الدولـة     ، كغريهـم بسـيطة  فبيـوهتم  ، والبوابني أو القصور

ولذلك مل يرد عنهم أهنم اختذوا الندماء بالصورة الـيت عرفـت   ، يدخله من يشاء
الذي واور ويبدو أن مفهوم النديم الذي يعين اجلليس والصاحب واملش، فيما بعد

  . استمر   العصر الراشدي اإلسالم  عصر الرسالة وقبل  كان سائداً
مل يشوهبا االحنراف أو اللـهو أو    عهد اخللفاء الراشدين  إن صورة الندماء

، سـماء البعد عن الـدين فكانـت صـورة ناصـعة بيضـاء تعـرب عـن وحـي رسـالة ال         
، وا   دوحـة اإلميـان  نشأين ة الصحابة الذفمعظم الذين حييطون باخلليفة من جلّ

)الرسـول حممـد  وعلـى يـد معلمهـم    ، القرآنتتلمذوا   مدرسة و سـيد   (
لـذلك كـان نـدماء    ، والعلـم والبيـان  الصالح والورع والتقوى باشتهروا و، األكوان
الصـادقة  رة شوالنصح وامل يدورون ضمن حمور العقيدة السليمة   تقديماخلليفة 
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حتـى ال يقـع   اخلطـأ    ت الدينية منـها أو الدنيويـة     معظم األمور سواء كانله 
هـو إقامـة العـدل وبنـاء     هـدفها األمسـى   ن األمـة احلـق   أل، عن قصد أو غري قصد

ــك إالّ    ــق ذل ــة واملســاواة وال يتحق ــة احلكــام جمتمــع مســلم شــعاره احلري   مراقب
ــاء أمــة عقائديــة تواكــب احلضــارة والتقــدم دون اإلخــالل     وتقــوميهم مــن أجــل بن

نكُم أُمـةٌ يـدعون إِلَـى الْخَيـرِ ويـأْمرون       {: قال تعاىل، باهتا الشرعيةبواج لْتَُكن مو
ونحفْل الْم مه كأُولَئكَرِ وننِ الْمع نوهنيو وفرع١(}بِالْم(.  

منذ أول حلظة مت اختيـاره فيهـا   ) هـ  ١٣-١١( tوقد أوضح أبو بكر الصديق
عـن  عموماً وألصحابه وجلسائه وندمائـه بشـكل خـاص    للمسلمني خليفة خطابه 

أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم " :ومنهجه   إدارة الدولة فقال سياسته
فإن أحسـنت فـأعينوني وإن أسـأت فقومـوني، الصـدق أمانـة،       ، وليست خبريكم

والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء ا ،
وال يـدع قـوم   ، حتـى آخـذ احلـق منـه إن شـاء ا     عنـدي  والقوي فيكم ضـعيف  

اجلهاد   سبيل ا إال ضـرهبم ا بالـذل، وال تشـيع الفاحشـة   قـوم قـط إال       
عمهم ا بالبالء، أطيعوني مـا أطعـت ا ورسـوله، فـإذا عصـيت ا ورسـوله       

٢("فال طاعة يل عليكم، قوموا إىل صالتكم يرمحكم ا( .  
ة احلكم والسياسة مع الرعية   نت طريقمن اجلدير بالذكر أن هذه اخلطبة بي

)ا رسـول عهـد  أهنا سـوف تسـري كمـا كانـت       اإلسالم إذ دولة  ال ، (
ورمست طريقـة التعامـل وعالقـة اخلليفـة     . تغيري وال تقصري وال ختسري من جانب

تفـريط   مهادنـة وال إفـراط أو   أهنا تكون   حدود الشرع ال تسـويف أو  باآلخرين
  .من جانب آخر
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ثم أعطى الدليل ألصحابه أنه يريد معونتهم على هذا األمر ألهنا أمانة ثقيلة 
مـا يل   اًعظيمـ  اًلقـد قلـدت أمـر   " :ال يستطيع حتملها إالّ مبعونتهم ومؤازرهتم فقال

علـي اإلمام فقال ، به من طاقة وال يد إال بتقوية اu  والـزبريt :  نا مـا غضـب
  . )١("نا عن املشورةرألنا أخ إالّ

ندماء اخلليفة وأصحابه أهنم أمام مسؤولية عظيمة  لقد شعرمن نافلة القول 
، فال وقت عندهم للهزل أو الضحك أو التسلية ألن األمـة أمـام منعطـف خطـري    

فضــال عــن ذلــك أن مســألة نشــر تعــاليم  ، واألعــداء حتــيط هبــم مــن كــل جانــب
ــاس  ــة الن ــدائم      اإلســالم وهداي ــت مههــم ال ــاد   ســبيل ا كان ــة اجله ــع راي ورف

  .وشغلهم الشاغل
سدة احلكم بـرهن لألصـحاب    إىل) هـ٢٣ -١٣(tوملا جاء عمر بن اخلطاب

جـادة   إىلواجللساء أن يكونوا أكثر مسؤولية   توجيه احلـاكم ونصـحه وإرشـاده    
ــه    ــت مكانت  الصــواب ومنعــه عــن الظلــم والضــرب علــى أيــدي الظــامل مهمــا كان

ولعل خطبته عنـد توليـه اخلالفـة خـري     ، وقوته السلطوية فيهم، االجتماعية منهم
مـا فيـه    إىلاكم دليل على ذلك فقد فتح الباب على مصراعيه للنقد وإرشاد احلـ 

ــري األمــة وصــالح أمرهــا    ــن رأى مــنكم   اعوجاجــاً     ": فقــال خ ــا النــاس م أيه
فقـال  ، جاجاً لقومناه بسيوفناوا لو رأينا فيك اعو: فقام له رجل وقال، فليقومه

، )٢("احلمد  الذي جعل   هذه األمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه :tعمر
إنـي  " :هلـ ووق، )٣("عيـوبي  إيل أهـدى مـن   النـاس إيل  أحـب " :ومما أثر عنه قولـه 
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  . )١("مين أحد منكم هتيباً يأخاف أن أخطئ فال يردن
كة وهي مسؤولية اجلميع   تتبـع  لقد جعل اخلليفة مسألة إدارة الدولة مشرت

وحتـذير ويل األمـر مـن    ، وانتقـاد تصـرفاته إذا كانـت خاطئـة    ، األخطاء ومتحيصـها 
  .التفرد بالقرار املبين على ذلك اخلطأ ملعاجلته

ــر   ــة عم ــروى أن اخلليف ــرة اخلنــاق      tوي ــاربي اخلم ــدماء وش ضــيق علــى الن
وزاد احلـد  ، ة إالّ سـراً والحقهم فلم تكن   عهده هلم فرصـة للمسـامرة واملنادمـ   

ولعـل موقفـه مـن أبـي حمجـن      ، على شارب اخلمرة مثانني جلدة لريعـوا وينتـهوا  
ال يرتكـه خـوف   ،   الشـرب  كان منهمكاً فقد، خري مثال على ذلك )٢(الثقفي
وجلـده عمـر  ، وال لوم حدt  ًوبعـث معـه   ، ونفـاه إىل جزيـرة   البحـر   ، مـرارا

وقـاص وهـو بالقادسـية حيـارب الفـرس      وحلق بسـعد بـن أبـي   ، فهرب منه رجال ،
  .)٣(فحبسه، فكتب عمر إىل سعد ليحبسه

أن : ومــن الشــواهد علــى متابعتــه مــن يهــوى الشــراب ويتغنــى بــه مــا يــروى  
عمان بن نضلة مبيسان"وىل  tعمر بن اخلطّاب اخلليفة وأراد رحيل امرأتـه  ، الن

، هـا فرتحـل إليـه   غريفلما وصـل إىل ميسـان أراد أن ي  ، فأبت ذلك وكرهته، معه
  :فكتب إليها
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، يسـوؤني ، وأبي وأبيـك ، أي وا: فقال، فبلغت األبيات عمر بن اخلطّاب  

ته هبذا، اكتب بعزله، يا غالم يا أمري املؤمنني ما : فقال، فلما قدم على عمر بكّ
أظـن ذلـك ولكـن ال    : فقـال عمـر  ، وال قلت األبيات إالّ بسبب كـذا ، شرهبا قط

  .)١" (مال أبداًتعمل يل ع
ة وال د على من حيضر جملسه من الندماء واألصحاب أالّ يغفلوا عن زلّوشد

وبذلك فإنه وضع لنفسه ميزاناً وفسح للحاضـرين اـال للنقـد    ، ةيسكتوا عن علّ
أم حكـيم  أن  :والنقد الذاتي وبذلك استقام الناس وصـلحت سـريهتم فقـد روي   

ــت احلــارث ــه )٢(بن ــت ل ــق ا ": قال ــد   ، يــاعمرات فقــام إليهــا أحــد احلاضــرين يري
، ا ال خـري فـيهم إن مل يقولوهـا    فـو ، دعها تقـول : فمنعه عمر وقال له، لطمها

  .)٣("وال خري فينا إن مل نسمعها
م   زمـن اخللفـاء الراشـدين    ولنا   هذه القصة خـري شـاهد علـى دور النـدي    

فكـان ينحصـر   ة الئـم  خيشـى   ا لومـ   الّأقول كلمة احلق ووكيف انربى على 

                                                
 

 
 

r



 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  .بائن أو تصحيح خطأمعوج إما لتقويم سلوك بشيئني 
عمر عند اخلليفة  uبن أبى طالب يعلاإلمام استعدى رجل على روي أنه و

قم يا أبـا احلسـن فـاجلس مـع     : فقال، جالس فالتفت عمر إليه يوعل tبن اخلطاب
إىل  uيثــم انصــرف الرجــل ورجــع علــ ، فقــام فجلــس معــه وتنــاظرا ، خصــمك

ــتغري   وجهــه ، حملــه ــا احلســن : فقــال، فتــبني عمــر ال ــا أب ! أراك مــتغريا مــا يل، ي
: قلـت  هال، يكنيتين حبضرة خصم: قال، وما ذاك: قال! نعم: أكرهت ما كان؟ قال

 يبأب: وقال، بل وجههقَّوجعل ي، فاعتنق عمر علياً! فاجلس مع خصمك يقم يا عل
  . )١(الظلمة إىل النور بكم أخرجنا منو، بكم هدانا ا! أنتم

 ضـحكه  كثـر  مـن ": فهـو يقـول  ، شـديد   املـزاح   )t(وكان عمر بن اخلطاب
 كثـر  ومـن ، بـه  عـرف  شـيء  مـن  أكثـر  ومـن ، بـه  اسـتخف  حمـز  ومـن ، هيبته قلت

 قلّ ومن، ورعه قلّ حياؤه قلّ ومن، حياؤه قلّ سقطه كثر ومن، سقطه كثر كالمه
، ال قـالوا ، مزاحـاً  املـزاح  ميسـ  ملـا  نأتدرو": يقول )t(وكان، )٢("قلبه مات ورعه
  . )٣("احلق عن صاحبه أزاح ألنه: قال

ألصحاب واملقربني من اجللساء وبقية املسلمني توالت دعوة اخللفاء الراشدين لو
مـا  ولعـل   امتعـاض ضـجر أو  خوف أو كشف األخطاء واملالبسات دون  إىلالنجباء 

إن وجـدمت    ": إذ قـال  ذلـك  فهـو خـري دليـل علـى     tبن عفـان  عثماناخلليفة قاله 
وهـو يشـري علـى     )٤("كتاب ا أن تضعوا رجلـي   القيـد فضـعوا رجلـي   القيـد     
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  .ويعاقبوه إذا أفرط، أن حياسبوه إذا أخطاًوجلسائه ندمائه 
ولعل هذا األمر يقر مبدأ التسليم لألمـة حبـق الرقابـة علـى احلكـام مـن قبـل        

والبعداء لتوضـيح مـواطن اخللـل برحابـة      بنيمن القراحلاشية والندماء واألحباب 
  . ه على أنفسهموومل ينكرصدر وارتياح قلب 

لألصـحاب والنـدماء موضـعهم     uقد حـدد اإلمـام علـي بـن أبـي طالـب      و
 اخلالفـة إثر توليه  uيعل كان أول ما قاله أمري املؤمننيو، وطبيعة العالقة هبم

يا ": فقالواعقد من أصحابه ا أتاه أويل احلل والملّ tبعد استشهاد اخلليفة عثمان
ال حاجة يل   أمركم أنا معكم فمـن اخـرتمت فقـد     :فقال! أبا حسن هلم نبايعك

فاختلفوا إليـه بعـد مـا قتـل     : قال! ما خنتار غريك: فقالوا، رضيت به فاختاروا وا
إنه ال يصلح الناس إال بإمرة وقد : ثم أتوه   آخر ذلك فقالوا له مراراً tعثمان

إن  وأتيــتم وإنــي قائــل لكــم قــوالً  إنكــم قــد اختلفــتم إيل: مــر فقــال هلــمطــال األ
ما قلت من شيء قبلناه إن  :قالوا، فال حاجة يل فيه وإالّ، قبلتموه قبلت أمركم

ألمـركم   إنـي كنـت كارهـاً   : فجاء فصعد املنرب فاجتمع الناس إليه فقال، شاء ا
ر دونكـم إال أن مفـاتيح مـالكم    أال وإنه لـيس يل أمـ  ، أن أكون عليكم فأبيتم إالّ

 :قـال ، نعـم : قـالوا ، دونكـم رضـيتم   أال وإنه ليس يل أن آخـذ منـه درمهـاً   ، معي
  .)١("اللهم اشهد عليهم ثم بايعهم على  ذلك

مـن   اإلمجـاع حـق  دل علـى  اخلصوصية لنظام احلكم   اإلسـالم تـ   إن هذه
والتوجيـه   يحةال يتعـدى النصـ  أن وترسم للندماء دورهم   هذه املرحلة  ،جانب

واملنـافقني أن  والفاسقني حتى ال يفسح اال للعابثني ، واإلرشاد من جانب آخر
تقلـده   محايـة الرعيـة والـدفاع     يزينوا للحاكم املعصية ويبعدوه عن الدور الذي 

  .عن حقوقهم
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 ينالراشــد اء  عهـد اخللفـ   -وحمكـومني  اًحكامــ-كمـا إن إمجـاع الصـحابة   
ــيس لــه  ــق الســليم ، ا لكتــابهــو الفهــم الصــحيح  إال معنــى واحــد ول والطري

ــة     ــوا طريقـ ــل الكتـــاب وعاشـ ــروا عهـــد تنزيـ ــذين عاصـ ــنة، فهـــم الـ ــل بالسـ للعمـ
)الــنيب ، م أفهــم النــاس لــروح الــدينألهنــ،   إقامــة حيــاة النــاس عليــه (

، وأقـدر النـاس علـى التمييـز بـني احلـق والباطـل       ، وأعرف الناس مبقاصـد الشـرع  
)لقـول الـنيب   )١( معوا على باطلتحملال أن جيومن املستبعد بل من ا إن ": (

  . )٢("ال جتتمع على ضاللة يتأم
ــك أن النــدماء   مرحلــة اخللفــاء الراشــدين كــانوا    نستشــف مــن خــالل ذل

ويسـددوا  ، أو يستشريهم فيوجهوا النصـح لـه  ، اخلليفة ليتعلموا منه إىلجيلسون 
 وكـان ، ية ويشـاركونه القضـية  فيتبعونـه   طريقتـه السـو   ، رأيه حنو احلـق والعـدل  

ــد أمــوره جيــب علــى الــوايل": لوقــي uطالــب يبــن أبــ يعلــاإلمــام  أن يتعه ،
د أعوانه ثـم ال  ، ءيوال إسـاءة مسـ  ، إحسان حمسـن حتى ال خيفى عليه ، ويتفقّ
، ءيواجـرتأ املسـ  ، ك ذلـك هتـاون احملسـن   فإن تر، منهما بغري جزاء يرتك واحداً
  . )٣("وضاع العمل، وفسد األمر

علـى امــل إن أبــرز مــا مييــز حيــاة اخللفــاء الراشــدين هــي جمــالس العلــم   و
وكان اخلليفة يزخر جملسـه بالعلمـاء والفضـالء مـن الصـحابة      ، واإلرشاد الديين

وفقـه أمـور الـدين    ، وحفظ القرآن وتفسريه، الذين اشتهروا برواية احلديث ونقده
  .وأحكامه
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يـة  شهدت الدولة العربية اإلسالمية   عهد األمـويني تطـوراً كـبرياً حنـو املدنِّ    

ــاء القصــور   واحليــاة احلضــرية فقــد   الفخمــة الفارهــة اهــتم اخللفــاء واألمــراء   بن
وحبذوا اقتناء اجلـواري  ، وملئوها بالرياش واألثاث الذي جيلب من األقطار ااورة

ــوالغلمــان و ــة عــن  أدخل مثــل اإلســالم  ت الكــثري مــن الثقافــات والعــادات الغريب
منـها مـا اقتـبس مـن نظـم      ، اليت مل يعهدها العرب املسـلمون مـن قبـل    وتعاليمه

األمـراء والـوالة مـن     وبعضـها مـا اسـتحدثه   ، اورة مـن جهـة  احلياة عنـد األمـم اـ   
مـا   وقد مشل ذلـك كـل  ، تقاليد وأعراف عند العرب   اجلاهلية من جهة ثانية

والشـك أن النـدماء قـد تـأثروا هبـذا      ، أو األمري   قصره وحاشيته ليفةاخلخيص 
  .التقليد فمالوا إليه وساروا عليه ألن الناس على دين ملوكهم

كان أمـراء البيـت األمـوي عنـد قيـام دولتـهم وعلـى رأسـهم معاويـة بـن أبـي            
العرب وأخبار  ياميستمعون   أوقات فراغهم لقصائد الشعراء وأ )هـ٦٠-٤١(سفيان

حتـى    )١(األمم ااورة من قبل أناس اشتهروا برواية األخبار منهم عبيد بـن شـريه  
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األمـور  تسـييس  اكتسـاب اخلـربة و  أنه كان يـدون تلـك األخبـار ليسـتفيد منـها        
  .)١(وإدارة الدولة

ثم تطور األمر فلم يقتصر الندماء على رواية األخبار واألشعار فأخذوا جيلبون 
ن اشتهر بالعزف والغناء وبـذلك أصـبحت قصـور األمـويني تعـج بـاملغنني       معهم م

، طربـوهنم متعـوهنم وي اخللفاء ليال وهناراً ي إىلواملوسيقيني الذين أخذوا جيلسون 
مل تكن أمة من األمم ": يقول املسعودي ، إالّ أنه كان بينهم وبني اخللفاء ستارة

  .)٢("ن العربأولع باملالهي والطرب م، بعد فارس والروم
يقـول  عن أحوال ملـوك بـين أميـة مـع النـدماء وأسـلوب حيـاهتم العصـرية         و
أما معاوية ومروان وعبـد امللـك والوليـد وسـليمان وهشـام ومـروان بـن        ": اجلاحظ
وكان ال يظهر أحد مـن النـدماء علـى    ، فكان بينهم وبني الندماء ستارة، حممد

، تى ينقلب وميشي وحيرك كتفيـه ح، إذا طرب للمغنى والتذه، ما يفعله اخلليفة
إذا ارتفع مـن  ، إال أنه كان، جرد حيث ال يراه إال خواص جواريهويت، ويرقص

قـال  ، صوت أو نعري طرب أو رقص أو حركة بزفري جتاوز املقدار، خلف الستارة
دماء أن الفاعـل  يوهم الن كفي انتهى أقصري  حسبك يا جارية: صاحب الستارة

فلـم يكونـوا يتحاشـون    ، ا الباقون من خلفاء بين أميـة فأم، لذلك بعض اجلواري
مل ، وعلى ذلـك ، وا عراة حبضرة الندماء واملغننيوحيضر، أن يرقصوا أو يتجردوا

والوليـد بـن يزيـد   اـون     ، يكن أحد منهم   مثل حال يزيد بـن عبـد امللـك   
  . )٣("ما يباليان ما صنعا، والتجرد، والرفث حبضرة الندماء

ائــف معاويــة بــن أبــي ســفيان أن جيلــس إليــه أصــناف النــاس   وكــان مــن طر
، واألعـراب والسـفهاء  ، والفقهـاء واألدبـاء  ، احملدثنيوكان جملسه يعج ب، مونهيناد
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، بالباب uبن علياحلسن : ا معاوية جالس   أصحابه إذ قيل لهمبينو  يوم 
: احلكـم فقـال لـه مـروان بـن     ، إنه إن دخل علينا أفسد مـا حنـن فيـه   : فقال معاوية

ال تفعل فإهنم قوم : قال معاوية، فإني أسأله عما ليس عنده فيه جواب ذن له إئ
أسـرع الشـيب إىل   : فلما دخل وجلس قـال لـه مـروان   ، وأذن له، أهلموا الكالم

ولكنـا  ، لـيس كمـا بلغـك   : قـال احلسـن  ، ذلك من اخلوف إن، شاربك يا حسن
 نا يقـبلن علينـا بأنفاسـهن   فنسـاؤ ، عذبـة شـفاهنا  ، معشر بين هاشـم طيبـة أفواهنـا   

أي رائحـة الفـم الكريهـة    – وأنتم معشر بين أمية فـيكم خبـر شـديد   ، وقبلهن- ،
 فنساؤكم يصرفن أفـواههن  شـيب مـنكم   فإمنـا ي ، عـنكم إىل أصـداغكم   وأنفاسـهن

فـيكم يـا بـين هاشـم خصـلة       أمـا إن : قـال مـروان  ، موضع العذار من أجل ذلـك 
زعت الغلمة من نسائنا ووضـعت  نُ، أجل: قال، الغلمة: قال، ما هي: قال، سوء

 فما قام ألمويـة إالّ ، زعت الغلمة من رجالكم ووضعت   نسائكمونُ،   رجالنا
قد كنت أخربتكم فأبيتم حتى مسعتم مـا أظلـم   : فغضب معاوية وقال، هامشي

  :احلسن رضوان ا عليه وهو يقول فخرج، فسد جملسكمأعليكم بيتكم و
 

  
   

  
  

   
  

  
    

وكان معاوية بـن أبـي سـفيان صـاحب أذن موسـيقية يتـذوق الشـعر اجلميـل           
دعاه يوماً إىل منزله  )٢(روي أن عبد ا بن جعفر، الصوت األصيلويصغي إىل 
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ثـم تقـدم   ، وأحضر ابن صياد املغين، أعد له طعاماً حضورهفلما بلغ ابن جعفر 
ك أوي إذا رأيت معاوية واضعاً: إليه يقول ده   الطعام فحرفلما وضع ، تارك وغن

ك ابن صياد أوتاره وغنـى  وكـان   )١( عـدي بـن زيـد    بشـعر  معاوية يده   الطعام حر
  :معاوية يعجب به

 
  

    
  

  
    

  
  

    
وجعـل يضـرب   ، حتـى قـبض يـده عـن الطعـام     ، فأعجب معاوية غنـاؤه : قال  

إمنا هو خمتار ، يا أمري املؤمنني: ا بن جعفر فقال له عبد، األرض طرباًبرجله 
ـب عليـه خمتـار األحلـان     بـأس حبكمـة   ال : ؟ قـال فهـل تـرى بـه بأسـاً    ، الشعر يركّ

  . )٢(الشعر مع حكمة األحلان
أرق  هإنـ : فقـد روي  ومن أخبار معاوية بن أبـي سـفيان مـع ندمائـه وأصـفيائه     

وأخـربه إنـي   ، ذهب فانظر من عند عبد ا بـن جعفـر  ا: فقال خلادمه، ذات ليلة
فلمـا جـاء معاويـة    ، فأقام عبد ا كل من كان عنده، فذهب وأخربه، قادم عليه

 ــس غــري عبــد ا ــس مــن هــذا؟ : فقــال، مل يــر   ال هــذا : قــال عبــد ا جمل
سـه حتـى مل   فلريجـع إىل جمل ، رهمـ : فقال معاويـة ، جملس فالن ياأمري املؤمنني

ل يـداوي  جملـس رجـ  : جملس من هذا؟ قـال : قال، ق إال جملس رجل واحديب
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وكـان  ، ره أن يرجع إىل جملسهفم، إن أذني عليلة: قال، اآلذان يا أمري املؤمنني
فقـال لـه   ، فأمره عبد ا بن جعفـر، فرجـع إىل موضـعه   ، املغين )١(جملس بديح

  :فتناول العود وغنى وقال، داو أذني من علتها: معاوية
 
  

    
مل : فقـال لـه معاويـة   ، )أي هيامـاً وطربـاً  (فحرك عبد ا بن جعفر رأسه: قال  

، ية أجدها ياأمري املؤمنني لو لقيت ألبليتأرحي: حركت رأسك ياابن جعفر؟ قال
: بـن جعفـر لبـديح   فقـال ا ، قـال ، وكان معاويـة قـد خضـب   ، ولو سئلت ألعطيت

ــه   ، هــات غــري هــذا  ــه علي ــة أعــز جواري ــة جاري ــت تتــوىل ، وكــان عنــد معاوي وكان
  :فغنى بديح وقال، خضابه


  

    
   

  
    

يا أمري  :فقال له ابن جعفر، وجعل حيرك رجله، شديداً فطرب معاوية طرباً  
وأنـا أسـألك عـن    ، فأجبتـك وأخربتـك  ، املؤمنني إنك سألتين عن حتريك رأسي

ال يـربح أحـد مـنكم    : وقـال ، ثـم قـام  ، كـل كـريم طـروب   : فقـال ، حتريك رجلك
فبعـث إىل ابـن جعفـر بعشـرة آالف دينـار ومائـة       ، حتى يأتي له إذنـي ثـم ذهـب   

  . )٢(وعشرة أثواب، جل منهم بألف ديناروإىل كل ر، ثوب من خاصة كسوته
كيف تطورت األمور   الدولة العربية اإلسالمية من عصر  ورب سائل يسأل

تبـاح فيـه    إىل عصر، تسوده القيم الدينية من ورع وزهد وحياء من ا عز وجل
خمتلـف املنكــرات ومتـارس فيــه مجيــع امللـذات؟ واجلــواب ألن مـن تولــوا أمــور     
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، مني ومصــريهم ركنــوا إىل الــدنيا ونعيمهــا وابتعــدوا عــن اآلخــرة وعــذاهبا  املســل
ــؤول إىل نتــائج ســلبية علــى اتمــع    ، فتقصــري احلــاكم وإســرافه   حقــوق ا ي

وينعـدم   فيسود الظلم وتكبح احلريات وينتشـر الفسـاد  ، والناس على دين ملوكهم
)وقــد أنــذر الرســول، األمــان : عواقبــه فقــالاألمــة مــن مغبــة هــذا األمــر و (

"مـا الفقـر أخشـى علـيكم ولكـين أخشـى أن         فأبشروا وأملوا ما ي سـركم فـو ا
ــبلكم فتنافســوها كمــا تنافســوها       ــيكم كمــا بســطت علــى مــن ق ــدنيا عل تبســط ال

  .)١("فتهلككم كما أهلكتهم
وكـان   )٢(األعـور  بـن  ومن طرائف األخبار عند معاوية ملـا دخـل عليـه شـريك    

وإنـك  ، إنـك لـدميم واجلميـل خـري مـن الـدميم      : معاويـة فقـال لـه   ، رجال دميماً
فكيـف   ،باك ألعور والصحيح خري مـن األعـور  أوإن ، لشريك وما  من شريك

كلبة عوت فاستعوت  إنك معاوية وما معاوية إالّ: شريك فقال له، سدت قومك
وإنــك البــن حــرب ، وإنــك البــن صــخر والســهل خــري مــن الصــخر ، الكــالب

غرت فكيــف وإنـك البــن أميـة ومـا أميــة إال أمـة صـ     ، والسـلم خـري مــن احلـرب   
  :)٣(ثم خرج وهو يقول؟ صرت أمري املؤمنني
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استهتاراً بالقيم األخالقية والدينيـة إذ  ) هـ٦٤-٦٠(يزيد بن معاوية د عصرشهو
فاسـقاً جيـاهر بـاخلمرة ويتبــاهى باحتسـائها ويقضـي أوقاتـه   املعصـية مــع         " كـان 

ــق  وملــا حتقــق ملعاويــة أن يزيــد  ، وال يزجــره خــوف، املغــنني والنــدماء ال يــرده خل
)رسول اإن : عز عليه ذلك وأنكر عليه وقال، يشرب اخلمر مـن  : قـال  (

وإنك تقدر علـى بلـوغ لـذتك   سـرت     ، ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليسترت
ــس علــى شــرابه  ... فتماســك عــن الشــرب فلمــا ، ثــم دعتــه نفســه ملــا اعتــاده فجل

  :)١(وداخله الطرب قال يشري إىل أبيه استخفه اخلمر
 

  
   

   
  

    
أنـه   رويوومل جيعل بينه وبني ندمائـه سـرت      ،)٢(ومسع يزيد بن معاوية الغناء  

، مــة علـى الشــراب دود وفهـود ومنا رصــاحب طـرب وجــوارح وكـالب وقــ  ": كـان 
اإلمـام  وذلـك بعـد قتـل    ، )٣(وعـن ميينـه ابـن زيـاد    ، وجلس ذات يوم على شـرابه 

   : فأقبل على ساقيه فقال، uاحلسني
 

  
    

  
  

    
  .)٤("ثم أمر املغنني فغنوا به  
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قة خطرية   عهد يزيد لقد أصبحت ااهرة باخلمرة   جملس اخلليفة ساب
السـهم ومسـرهم حتـى نـرى     إذ استهواها الكـثري مـن النـدماء   جم   ، بن معاوية

  : )١(أحدهم يقول


  
    

  
  

    
  :)٢(ويقول آخر  

 
  

    
   

  
    

  
 

   
    وكـان ، روي أنـه اختـذ قـرداً وجعلـه نـدمياً لـه      كان من سفاهة يزيـد وجمونـه   و

إسـرائيل أصـاب   هـذا شـيخ مـن بـين     : ويقـول ، بـا قـيس  يكنيـه أ جيعله بني يديه و
أي  –وكان حيمله على أتان ، وكان يسقيه النبيذ ويضحك منه، خطيئة فمسخ
  :)٣( فحمله يوماً وجعل يقول -محار وحش

 
  

    
  

  
    

فحـزن عليـه وأمـر    ، قيس ريح فمال ميتاً واألتان معه وجاء   ذلك اليوم أبا  
  :)٤(وأنشأ يقول، الشام أن يعزوه فيهوأمر أهل ، بعد أن كفنه، بدفنه
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  يشجع علـى االسـة والسـمر ومسـاع     ) ـه٨٦-٦٥(وكان عبد امللك بن مروان

كتــب إىل  هأنــ األحاديــث وروايــة األخبــار وحــب القصــائد واألشــعار حتــى يــروى 
إنــه مل يبــق مــن لــذة الــدنيا شــيء إال وقــد  ": قــائال احلجــاجعاملــه علــى العــراق 

 فابعث به إيل، )١(وقبلك عامر الشعيب، ومل يبق إال مناقلة احلديث، أصبت منه
فخـرج الشـعيب حتـى صـار     ، فبعث احلجاج بالشـعيب وأطـراه   كتابـه   ، حيدثين
ومـن أنـت رمحـك    : فقال احلاجب، يل استأذن: بد امللك فقال للحاجببباب ع

فلـم يلبـث   ، فنهض احلاجب وأجلسه علـى كرسـيه  ، عامر الشعيب أنا: قال، ا
وإذا ، فـدخلت فـإذا عبـد امللـك علـى كرسـي      : قال الشـعيب ، احلاجب أن أدخله

فـرد السـالم   ، بني يديه رجلٌ أبيض الرأس واللحية على كرسي آخر، فسـلمت 
وحيك من : فقال، ثم أقبل على رجل عنده، ثم أومأ بقضيبه فقعدت على يساره

فـأظلم مـا بـيين وبـني عبـد      : قال الشـعيب ، مري املؤمننيأأنا يا : ؟ قالالناسأشعر 
مـن هـذا يـاأمري املـؤمنني الـذي يـزعم أنـه        : ومل أصرب أن قلـت ، امللك من البيت

  . )٢(..."أشعر الناس؟ فعجب عبد امللك من عجليت قبل أن يسألين
ــ ــك بــن مــروان   وعل وكــان  واجللســاءاختــذ النــدماء ى الــرغم مــن أن عبــد املل
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ملـا أفضـى األمـر إىل عبـد     أنـه  : إالّ أنه مل يعاقر الشراب فقد روي، الشعيب ندميه
، امللك بن مروان تاقت نفسه إىل حمادثة الرجال واألشـراف علـى أخبـار النـاس    

فلمـا حمـل إليـه ونادمـه وحظـي عنـده       ، فلم جيد من يصلح ملنادمته غري الشعيب
 وال، اخلطأ   جملسـي  وال ترد علي، ا قبحشعيب ال تساعدني على ميا: قال له

ودع عنــك ، وال جــواب الســؤال والتعزيــة، تكلفــين جــواب التشــميت والتهنئــة
وكلمـين بقـدر مـا أسـتطعمك واجعـل بـدل       ، ىكيف أصبح األمري وكيف أمسـ 

ن صـواب  وأعلم أن صواب االستماع أكثـر مـ  ، االستماع مين املدح يل صواب
فـك  وأرنـي فهمـك   طر  ، ك منه شيءال يفوتنوإذا مسعتين أحتدث ف، القول

ــك ــة جــوابي  و، ومسع ــادة    ع وال تســتد، ال جتهــد نفســك   تطري ــذلك الزي ب
وإن أسوأ حاالً منهم ، أ الناس حاالً من استكد امللوك بالباطلفإن أسو، كالمي

، واعلم يا شعيب أن أقل من هذا يذهب بسـالف اإلِحسـان  ، من استخف حبقهم
فــإن الصــمت   موضــعه رمبــا كــان أبلــغ مــن املنطــق    ، ةويســقط حتــى احلرمــ

  .)١(وعند إصابته فرصة، موضعه
ألنه كان شغوفاً بالشعر ، ومنادمتهم، وكان عبد امللك حيب جمالسة الشعراء

ــة ، وروايتــه ــه ذا ملكــة نقدي ــدور     ، لكون ــاً علــى مــا ي ــه أن يصــدر أحكام مكنت
يــتخريوا بعــض األبيــات  وكــثرياً مــا كــان يطلــب مــن جلســائه أن ، جملســه منــه

  .)٢(وكان يعطي حكمه فيها، املشهورة للمناظرة
عنده من مكانـة ومنزلـة خـري دليـل علـى        )٣(عل ما حظي به الشاعر جريرول
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وكـان عبـد   ، عبد امللك بأنه أشعر النـاس  إىلجريراً  تعحيث روي أنه نُ، ذلك
الكـبرية يقـول    ومل تكن عنده فكـرة عـن شـاعريته   ، امللك مل يلتقي به أو يسمعه

  :أنشأت أقول، فلما رأيت سوء رأيه: جرير
حتـى بلغـت   ، ثـم أنشـدته  ، ذاك فـؤادك : لفقـا  ...أتصحو أم فؤادك غري صاح

  :وهو قويل، البيت الذي سره
 

  
   

  ، دتفأعــ، أعــد، بلــى حنــن كــذلك: فقــال، وكــان متكئــاً، فاســتوى جالســاً
  .)١(فأسفر لونه

، صاحب هزل إال أنه كان يأنس بكـالم املغـنني  عبد امللك بن مروان مل يكن و
بن جعفر بن أبي طالـب  بديح غال إىلأملاً أصاب رجله فأرسل  فريوى أن م عبد ا

، املؤمنني ياأمري اخللق أرقى: قال النسا؟ عرق من رقيتك كيف: امللك عبد له فقال"
 رجلـه  فمـد ، هبا يعرف فكاهة صاحب كان بدحياً ألن جعفر بن ا عبد عن فسري
 ادع غـالم  يـا ، خفّا وا وجدت أكرب ا: امللك عبد فقال، مراراً ورقاها عليها فتفل
ـا  الرقيـة  تكتـب  حتى فالنة  فلمـا ، بـدحياً  نـذعر  فـال ، بالليـل  هيجهـا  مـن  نـأمن  ال فإنّ

ــاأمري: بــديح قــال اجلاريــة جــاءت ــل حتــى كتبتــها إن الطــالق تــهامرأ املــؤمنني ي تعج 
 إن الطـالق  وامرأتـه : قـال  يديـه  بني صارت فلما، درهم آالف بأربعة له فأمر، حبائي
 الطـالق  وامرأتـه  املـؤمنني  يـاأمري : قال أحرزه فلما، منزيل   املال يصري حتى كتبتها

  : نصيب أبيات إال رجلك على قرأت كنت إن
 
  

    
 رقاك كان إن الطالق امرأته: قال تقول؟ ما ويلك: قال، مشهورة أبيات وهي  

 أخيـك  إىل الـربد  هبـا  سـارت  وقـد  وكيـف : قـال ، علـي  فاكتمهـا : قـال ، قال مبا إلّا
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  .)١("برجله فحص حتى امللك عبد فضحك، مبصر
، راء كثريون كان ينادمهم  واقع األمر لقد كان يرتاد جملس عبد امللك شع

ولعل بعضهم كان خممـوراً ومثـال فيتجـرأ بقـول األشـعار الـيت فيهـا خـروج عـن          
، صـف يل اخلمـر  : لألخطـل  لقـا  فـريوى أنـه  ، )٢(العفة منـهم األخطـل  األدب أو 

أن بينهما طربة ال : فما يعجبك منها؟ قال: قال، أوهلا صداع وآخرها مخار: قال
  :)٣(وأنشأ يقول، يعدهلا ملكك

 
  

    
  

  
    

الرغم من أن حياة هؤالء الشعراء الندماء مليئة بالعبث واون إالّ أننا وعلى   
ــون الكــ     ــان يقول الم جيــب أن ننــوه إىل مســألة وهــي أهنــم كــانوا   بعــض األحي

ر اخلليفـة بـاملوت واآلخـرة والسـيما إذا     ذكيـ فاجلميل الذي فيـه املوعظـة احلسـنة    
  :)٤(فقد أنشد األخطل عبد امللك، م ذلكطلب اخلليفة منه
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، ونـدمياً  مشـاوراً  )١(رجـاء بـن حيـوة    )هــ ٩٩-٩٦(ذ سليمان بن عبـد امللـك  واخت
 أسـتخلف  بعـدي  مـن  األمر هلذا من رجاء يا": دما حضرته الوفاة قال لرجاءوعن
: قـال ، تـرى  فمـن : قـال ، صـغري  ذاك :قـال ، فـاآلخر : قـال ، غائب ابنك: قال ابين
، يرضـوا  أالّ لكامل عبد بين أختوف: قال، العزيز عبد بن عمر تستخلف أن أرى
 وختـتم  كتابـاً  وتكتب امللك عبد بن يزيد بعده ومن العزيز عبد بن عمر فول: قال
 :قـال ، بقرطـاس  ائـتين  رأيـت  لقـد : قال، عليها خمتوماً بيعته إىل وتدعوهم عليه
 عبـد  بـن  يزيـد  بعـده  ومـن  العزيـز  عبـد  بـن  لعمر العهد فيه فكتب بقرطاس فدعا
 علـى  فليبايعوا فمرهم الناس إىل أخرج: قال، ءرجا إىل دفعه ثم ختمه ثم امللك

   .)٢("خمتوماً الكتاب هذا   ما
فعمـر بـن   ": ئل عنـه اجلـاحظ ملـا سـ    فقـال ) هـ١٠١-٩٩(بن عبد العزيز أما عمر
اخلالفة إليه إىل أن فـارق  منذ أفضت ،   مسعه حرف غناء ما طن عبد العزيز

األمر  وال يظهر منه إالّ، سمع الغناءفكان ي، وهو أمري املدينة، ا قبلهافأم، الدنيا
، رب برجليه وطربوض، رغ على فراشهورمبا متَّ، ق بيديهوكان رمبا صفَّ، اجلميل

  .)٣("فال، مقدار السرور إىل السخف فأما أن خيرج عن
ــوة الكنــدي   ــدمياًو أيضــا مشــاوراً واختــذ رجــاء بــن حي وكــان رجــاء رجــال  ، ن

 أمـري  يـا  أبيـك  أكـان  ابنـه  عـن  يعزيـه  العزيز عبد بن لعمر"روي أنه قال ، صاحلاً
 خملـوق  علـى  جزعـك  فمـا : قال، ال: قال ؟يرزق أفكان، ال: قال ؟خيلق املؤمنني
  .)٤("منه لك خري ا وثواب منك له خري ا مرزوق
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فبعـث إلـيهم   ، )٢(ا عبـد  بـن  ساملو  )١(كعب بن حممد ومن ندمائه أيضاً
 مـا  تـرون  قـد : هلـم  فقال فحضروا"، إليهبني وكانوا من املقر وإىل رجاء بن حيوة

 أمـري  يـا : كعـب  بـن  حممـد  فقـال ، عنـدكم  فمـا  بـي  نـزل  قـد  وما، به ابتليت قد
 ولـداً  والشـاب  أخاً والنصف أباً الشيخ اجعل ثالثة أصنافاً الناس اجعل املؤمنني

 يـا  تقـول  مـا : حيـوة  بـن  لرجـاء  وقـال ، ولـدك  علـى  وتعطـف  أخاك وصل أباك فرب
 أن كرهـت  ومـا  لنفسـك  ترضـى  مـا  للنـاس  ارض املـؤمنني  أمـري  يـا : فقـال ، رجاء
 بـن  لسـامل  وقـال ، متـوت  خليفـة  أول لسـت  أنـك  واعلـم  إليهم تأته   إليك يؤتى
 صرفته واحداً يوماً األمر اجعل: املؤمنني أمري يا قال، سامل يا عندك ما: ا عبد
  .)٣("املوت فيه نظرك آخر الدنيا شهوات عن

كما ، يبالغ   اون حبضرة الندماء فكان )هـ١٠٥-١٠١(امللكيزيد بن عبد  أما
ى بني الطبقة العليا والسفلىسو ،وأذللندماء   الكالم والضحك واهلـزل     ن

ــة جــاريتني نــدميتني لــه مهــا   واتَّخــذ، فلــم يتورعــوا   الــرد عليــه ، جملســه حباب
  :  حبابة رفقال الشاع، ل عليهن للسماعوأدخل الرجا، )٤(وسالمة
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  :وقال   سالمة
 

  
    

  
 

   
  ، ال تطـري : ةابـ فتقـول حب ، أطـري : ذا طرب شق برده ثم يقـول وكان يسمع فإ 

  .)٢(النار وبئس املصري إىلفطر : ول لهو  رواية تق   ،)١(فإن بنا إليك حاجة
كـل  يزيد بن عبد امللك قـد بلـغ بـه الفسـق مـع ندمائـه أن يتجـرد مـن          وكان

ـة بـألف    ، يأكـل احلـرام  وكـان  : وخوف مـن ا عـز وجـل   حياء وورع  ويلـبس احللّ
حبابـة عـن ميينـه وسـالمة عـن      ، وهتكت األسـتار ، قد ضربت فيها األبشار، دينار

يانه ثوبـه    ، يساره تغن ثـم   -أي شـقه  –حتى إذا أخذ الشراب فيه كلّ مأخـذ قـد
  . )٣(ئس املصريوب طر إىل النار نعم: فقالت، أال أطري: لتفت إىل إحدامها فقالا

  :)٤(على شرابه قوله لساقيه ومن جمونه أيضاً


  
    

   
 

   
  ـة وشـهادة اجلمعـة        أنه : رويو فقـال لـه   ، قـد تـرك لشـغله باللـهو الظهـور للعام

 ت األمـور وأضـعت املسـلمني وقعـدت      قـد تركـ  ، ياأمري املؤمنني: مسلمة أخوه
ــتني  ــاتني األمـ ــع هـ ــك مـ ــارعو، منزلـ ــيال يفـ ــاساو قلـ ــر للنـ ــة  ، ظهـ ــت حبابـ فقالـ

  :فقال، به أمري املؤمنني أغين قل شعراً  :)٥(لألحوص
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  تا يزيد بـه  وعـاد  ، صـدقت صـدقت  : وقـال ، رانتـه األرض فضـرب خبيز ، ثم غن

  .)١(اًعليها ووجد ثم مات بعدها بأيام حزناً، إىل أن ماتت حبابة، حلالته األوىل
ذا خلـوت  إفـ ، ألحد قـط يومـاً   إن الدنيا مل تصف: لندمائهقال  كما روي أنه

، ثـم دعـا حببابـة   ، ودعوني ولذتي وما خلوت له، يومي هذا فاطووا عين األخبار
، فتناولــت حبابــةُ حبــة رمــان، فخلــوا   أطيــب عــيش، ســقيين وغنــيينأ: فقـال 

، فنـها عاً أذهله ومنه من دفجزع يزيد جز، فغصت هبا فماتت، فوضعتها   فيها
 نفـأذ ، وإمنـا هـذه جيفـة   ، ال يستقالإن هذا عيب : حتى قال له مشايخ بين أمية

  :)٢(أمسيت وا فيك كما قال كثري: فلما واراها قال، وتبع جنازهتا،   دفنها
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  .)١(ومات بعدها فعد بينهما مخسة عشر يوماً
 عقبة له فقال واستعفاه فأبى"د طلب من رجاء بن حيوة أن يصحبه وكان ق

: عقبة له فقال ذهبوا قد تريد الذين أولئك إن قال مبكانك ينفع ا إن وساج بن
 أن أرجـو  إنـي : قـال ، ركبـوه  إال مقاربـة  بعـد  رجـل  باعدهم ما قلّ قوماً هؤالء إن

  .)٢("له أدعهم الذي ا يكفينيهم
وكان على ، يدعى خليع بين مروان فكان، )هـ ١٢٦-١٢٥(الوليد بن يزيد أما

 ث بعـ  قيـل أنـه  ، ب إليه النـدماء والشـعراء  فقر، درجة كبرية من الفسق والفجور
: قـال ، ال: قـالوا ؟ فـة فقـال أتـدرون مل دعـوتكم    هله ملـا ويل اخلال إىل مجاعة من أ

أردت يا أمري املؤمنني أن ترينا ما جـدد ا لـك   : فقال رجل منهم، ليقل قائلكم
  نعم ولكين : من نعمته وإحسانه فقال

 
  

    
   

 
   

  
 

   
    .)٤("غد إىلال تؤخر لذة اليوم ": وكان له مقولة مشهورة

لماجن مغن نادم و وكـان جيلـس إليـه طـوال اليـوم يسـتمع       ، )٥(يقال له الغزي
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  :)١(وفيه يقول الوليد بن يزيد، لغنائه ويطرب


  
    

كان الغزيل يشجع الوليد بن يزيد على اإلسراف   اللذة ومعاقرة الشـراب  و  
  :)٢(  اخلمر من غنائهو


  

    
  

 
   

  فتحكمـوا  كـل مأخـذ   األمـويني  اخللفاء واألمراء بعض لقد أخذ الندماء من 
، معهـم وغرقوا   حبر من اللـذات والشـهوات     أوقاهتم وملكوا شغاف قلوهبم 

أبـا كامـل غنـى     النـديم أن روي مـن ذلـك مـا    و، غدقوا األموال واهلبات عليهمأف
  :الوليد بن يزيد ذات يوم فقال


  

    
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  فطرب الوليد وخلع عليه قلنسية وشي فكـان أبـو   ، ذهبة كانت على رأسـه م
  .)٣(كامل يصوهنا وال يلبسها إال من عيد إىل عيد وميسحها بكمه ويرفعها

: قال له الوليـد بـن يزيـد    مرةو، أحلى الناس وأذكاهم وهو بديح ومن ندمائه
أنا أغلبك ، ا أمري املؤمننيي: فقال !خذ بنا   األماني فإني أغلبك فيها، يا بديح

ن يبلغ إليه وأنـت قـد بلغـت    وإمنا يتمنى املرء ما عسى أ، ألني فقري وأنت خليفة
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فـإني أمتنـى كفلـني    : قال، متنيت ما هو أكثر منه ال تتمنى شيئاً إالّ: قال، اآلمال
لعناً وبيال أغـر : فقـال ، فخذ ضـعفي ، من العذاب وأن يلعنين ا ب لعنـك ا 

  .)١(دون خلقه
 ومـن ، وكان يدعو أهل اهلزل والضحك لينادموه جملسه ويشـاركونه شـرابه  

أبرز ملـه مواقـف يكتنفهـا    ، اًوكـان أبـرز مضـحك    )٢(الزمه هو أشعب الطفيلـي  ن
ــب األدب املــز ــت هبــا كت ــروى أن ، اح والســفاهة حفل ــب الوليــد ي ــة كت إىل املدين
لـه  وقـال ، ألبسه سراويل جلد قـرد لـه ذنـب   ف، مل إليه أشعبفح :   ارقـص وغـن

فأعطـاه  ، فـرقص وغنـى فأعجبـه   ، فإن فعلت أعطيتك ألف درهم، يعجبين صوتاً
  :)٣(وأنشد الوليد هذا، ألف درهم


  

    
   

 
   

  
 

   
  

 
   

  فـي عهـد مـروان بــن    فعلـى هـذه الشـاكلة     مل تسـتمر  أحـوال النـدماء   إال أن
تغــريت تلــك األمــور إذ حــاول أن يرجــع   )ـهــ١٣٢-١٢٧(حممــد ملــا تــوىل اخلالفــة 

وقـد اخـتص   ، فاسـتقدم العلمـاء واحملـدثون إىل جملسـه    ، ملؤسسة اخلالفة هيبتـها 
وكاتبـاً  جليسـاً   )١(كما اختذ عبـد احلميـد الكاتـب   ، مؤدباً )٤(عد بن درهممنهم باجل
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ثـم لـتكن   ": قولـه  فكـان يتحفـه بـاملواعظ والنصـائح ومنـها     ، ومؤدباً البنه عبد ا
ك، بطانتــك وجلســاؤك   خلواتــك أهــل الفقــه والــورع مــن  ، ودخــالؤك   ســر

ة أهل بيتك خاص ، نكته السادك ممن قد حن ة قو وخبطته ، بتصاريف األموروعام
ل منها بته األمور   فنوهنا، فصاهلا بني فراسن البز عارفـا  ، وركـب أطوارهـا  ، وقلّ

أي وعني الضـمري   منطوي، مأمون النصيحة،  املشورةمبحاسن األمور ومواضع الر
ــة  ــى الطاع ــة      ، عل ــهم اهليب ــك من ــتدعي ل ــارا يس ــك وق ــن نفس ــم أحضــرهم م ، ث

ةيعطف إليك منهم امل واستئناساً يفلّ إفاضتهم له عندك مبا تكـره أن   وإنصاتاً، ود
وال يغلـنب عليـك هـواك فيصـرفك     ، ينشر عنك من سخافة الـرأي وضـياع احلـزم   

وإن خلـوت بسـر فالقيـت دونـه      -وتعلّم أنـك ، ويقتطعك دون الفكر، عن الرأي
ـة   -وأغلقت عليه أبوابك، ستورك ظـاهر عنـك   ، فذلك ال حمالة مكشـوف للعام

  .)٢(..".وإن استرت
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شهد اتمع العربي اإلسالمي   العصر العباسـي حتـوالً واسـعاً حنـو احليـاة      

مرحلة انتقال  ميثل األمويإذ كان العصر ، أكثر من ذي قبلوالعصرية احلضرية 
ادات البدويـة والشـعر العربـي    وجـود العـ   إىل فباإلضـافة ، اجلديـد  إىلمن القـديم  

فأخـذوا ضـروب الغنـاء واملوسـيقى مـن      ، األجنبيـة بعض العـادات   إليهمتسربت 
الساساني كعادة اجللوس خلف ستارة    طواقتبسوا بعض تقاليد البال، الفرس

ســار العباســيون علــى منــوال األمــويني   اقتنــاء مظــاهر  قــد و، )١(جمــالس الغنــاء
وقربوهم إليهم حتى جند والندماء  ختذوا القصور الفارهةوا الرتف والتنعم بالسلطة

  . )٢(وا مناصب كبرية   الدولةبعضهم قد اعتل
جــزء مـن احليـاة اليوميــة عنـد بعــض     إىلوقـد حتولـت املنادمــات واالسـات    

أســهم التقــدم احلضــاري  إذ، خصوصــاً   الدولــة العباســيةأصــحاب الســلطان و
ولكن آثار املنادمات مل ، والرتف   القصور  الذي شهدته   انتشار حياة البذخ

وتركـت  ، النـاس فسـيطرت علـى سـلوكياهتم     إىلتقتصر على البالط بـل تعدتـه   
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ولـده  ": إىل تسـمية  يـث نـرى أن بعضـهم جلـأ    حب، آثارها على عقليتـهم وتفكريهـم  
ومسـى عبـده   ، اح وكناهـا أم األفـراح  ومسى ابنته الـر ، مداماً وكناه أبا الندامي

  .)١("النشوة ومسى وليدته القهوة وكناها أم، كناه أبا اإلطرابالشراب و
طبيعة احلياة السـائدة   العصـر    وهذه الرواية تدل بشكل ال يقبل الشك أن

، لـهو واـون واخلمـرة وحـب النشـوة     العباسي عند اخلليفة وأعوانه كان ميلؤهـا ال 
إلسـراف   شـرب   وأصـيب اتمـع العباسـي بآفـة ا    : ويفيد أحد البـاحثني بقولـه  

، صـفها ووصـف كؤوسـها وجمالســها   وأدى ذلـك إىل تغـنِ الشــعراء   و  ، اخلمـر 
  .)٢(والعبث واالستهتارذلك كله إىل انتشار موجة اون  ودفع

اهتمام اخللفاء واضحاً بالنـدماء  األيام األوىل لقيام الدولة العباسية كان  ومنذ
وكـان  ، )٣( انوا جيزلوهنـا علـيهم  الـيت كـ  ، داياوتشـجيعهم بـاملنح واهلـ   ، من املغـنني 

فقربــوهم واختــذوا منــهم ، حيضــر جمالســهم الشــعراء واألدبــاء وأصــحاب املواهــب
فقد اختذه اخلليفة أبو العباس ، كان   مقدمتهم )٤(ندماء ولعل خالد بن صفوان

 ضــرورة هــو إليــهمــن طرائــف ماأشــار بــه و، نــدمياًمشــاوراً و )هـــ١٣٦-١٣٢(الســفاح
يا أمري املـؤمنني إنـي وا مـا    ": اجلواري واإلكثار منهن فقال لهاهتمامه بالنساء و

، أطلب أن أصـري إىل مثـل هـذا املوقـف   اخللـوة     ، زلت منذ قلدك ا اخلالفة
حتى أفرغ فليفعـل فـأمر احلاجـب    ، فإن رأى أمري املؤمنني أن يأمر بإمساك الباب

فلم أر ، ت الفكر فيكوأجل، يا أمري املؤمنني إني فكرت   أمرك: فقال، بذلك
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 عيشـاً  وال أضـيق فـيهن  ، لـه قـدرة واتسـاع علـى االسـتمتاع بالنسـاء مثلـك        أحداً
ــك ملّ، منــك فــإن ، فاقتصــرت عليهــا، كــت نفســك امــرأة مــن نســاء العــاملني  إن

وحرمـت نفسـك يـا    ، كـت كـت عر وإن عر، وإن غابـت غبـت  ، مرضـت مرضـت  
والتلـذذ مبـا   ، ختالف أحـواهلن ومعرفة ا، أمري املؤمنني التلذذ باستطراق اجلواري

يالطويلـة الـيت تشـتهى جلسـمها    ، شتهى منهن والبيضـاء الـيت حتـب    ، فإن منهن
والطــائف ، ومولــدات املدينــة، والصــفراء الذهبيــة، والســمراء اللعســاء، لرؤيتــها

ــة واجلــواب احلاضــر، وبنــات ســائر امللــوك  ، واليمامــة ومــا ، ذوات األلســن العذب
وختلل خالد بلسانه فأطنـب   صـفات ضـروب    ، افتهنيشتهى من نضارهتن ونظ

اجلــواري وشــووحيــك مــألت : فلمــا فــرغ مــن كالمــه قــال لــه الســفاح ، قه إلــيهن
فأعد ، وا ما سلك مسامعي كالم أحسن من هذا، مسامعي مبا شغل خاطري

ثـم  ، فأعاد إليه خالد كالمه بأحسن ممـا ابتـدأه   كالمك فقد وقع مين موقعاً علي
  .)١("انصرف فانصرف قال له
املـتمعن   هـذه    نإال أ، لى الرغم من أن اخلليفة مل يأخذ مبشـورته هـذه  عو

وروعة الوصف الشـيء   البالغة ه منكالم هذا النديم وإن كان في الرواية جيد أن
فحيثمـا  ، ظـل يعـزف   آذان اخلليفـة   الشـيطان   الكثري إالّ أنـه كـان مبثابـة مزمـار    

ي شغلن اخللفـاء جبمـاهلن ودالهلـن وعذوبـة أصـواهتن      حلت تلك اجلواري اللوات
، مـن جهـة  نفسـه  فانسحب بآثاره السيئة علـى اخلليفـة    والركون للدنيااللهو  حلّ

  .وعلى مؤسسة اخلالفة برمتها من جهة ثانية
ثم احتجب عنهم  يظهر للندماء   جملسهكان أبو العباس السفاح فاخلليفة 

: هاجه ملغنيـه وندمائـه ويصـيح مـن وراء السـتارة     وكان يظهر سروره وابت، بعد سنة
وكـان ال  ، فيقول   كلها أحسـنت ، فيعاد مراراً  أعد هذا الصوتأحسنت وا
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ـا بصـلة مـن مـال أو كسـوة      : ويقـول ، ينصرف عنه أحد من ندمائه وال مطربيه إلّ
"الال يكون سرورنا معج ،  النا وأطربنـا مـؤجوقـد سـبقه إىل   ، "ومكافأة من سر
 ومل يكن أبو العبـاس السـفاح ميـاالً   ، )١(الفعل هبرام جور من ملوك الفرس اهذ
 مـن  أحـد  يكـن  وملِ": قـال املسـعودي  ، مسـامرة الرجـال  وكان حيـب  ، النساء إىل

 إمنـا : يقـول  مـا  كثرياَ وكان السفَّاح العباس أبي مثل الرجال مسامرة حيب اخللفاء
 بكــر أبــو لــه فقــال، جهــال ديــزدا أن وخيتــار، علمــاً يــزداد أن يــرتك ممــن العجــب
 وأمثال مثلك جمالسة يرتك: قال، املؤمنني ياأمري الكالم هذا تأويل ما: )٢(اهلذيل

، نقصـاً  ويـروي ، سخفاً يسمع يزال فال، جارية أو امرأة إىل ويدخل، أصحابك
ه فضلكم لذلك: اهلذيل له فقال   .)٣("النبيني خامت منكم وجعل، العاملني على اللّ
 لمقب "فحضره ذات يوم واخلليفة ، ر ندماءه أبو بكر اهلذيلمن أشهكان و
، األمـم  ملـوك  بعـض  مـع  باملشـرق  حروبه بعض   ناألنوشرو حبديث حيادثه عليه

، الـس  إىل السـطح  أعلـى  مـن  جـر اآل مـن  وقطعـاً  ترابـاً  فـأذْرت  الـريح  فعصـفت 
 أبـي  حنـو  شـاخص  واهلـذيل ، لـه  وارتـاع ، ذلـك  لوقـوع  الـس  حضـر  مـن  فجزع

 أر مل بكـر،  ياأبـا  أنـت  ّ: العباس أبو له فقال، غريه تغري كما يتغري مل لعباسا
، املـؤمنني  أمـري  يـا : فقال، علينا ورد مبا أحسست وال اراعن ما راعك أما، كاليوم

 فلمـا ، واحـد  قلـب  للرجـل  جعـل  وإمنـا ، جوفه   قلبني من لرجل اّ جعل ما
ه، جمال حلادث فيه يكن مل املؤمنني أمري بفائدة السرور غمره  إذا وجـل  عز واللّ
 نيب لسان على الكرامة تلك جعل ذكرها له يبقى أن وأحب أحداً بكرامته أفرد
 فلوا، فكري هبا وشغل، ذهين إليها فمال هبا خصصت كرامة وهذه، خليفة أو
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 يلـزمين  مبا إال، هلا تومج وال، هبا أحسست ما الغَبراء على اخلضراء انقلبت
ــه أعـزه  املــؤمنني ألمــري نفســي مـن   لــك بقيــت لــئن: الســفاح لـه  فقــال، تعــاىل اللّ

١("العقاب عليه ينحطُّ وال، السباع به تُطيف ال، وضيعاً منك ألرفعن( .  
بـأن جعـل   ، نظم جمالس النـدماء ويعد السفاح أول اخللفاء العباسيني الذي 

: قـال  )٢(بـن عبـد ا   عـن سـليمان  : رويفـ هلم أوقـات معينـة للمسـامرة واملفاكهـة     
فكان يدعوني   كـل ليلـة مقـامي عنـده ويعقـب بـني       ، وفدت على أبي العباس

فإذا كانت الليلة الـيت  ، أصحابه وأهل األقدار واألدب ومن حيضر بابه فيسامرونه
بنـت   هـانئ حيضره فيها سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبرية املخزومي وجدته أم 

ه وكان، أبي طالب وكانـت السـن   ، وشهد عامة سـلطان بـين أميـة    قد كربت سن
ث عن بين أمية فإ: فقال له، قد أرعشته نـك ال تـزال حتـدث عنـهم     يا سعيد حد

يا أمري املؤمنني حضرت اجلمعة وحنن مع الوليد بـن يزيـد   : فقال، وعن جوهرهم
فمضينا نريد اجلمعـة فـإذا سـرادق قـد ضُـمت إليـه سـرادقات ومـدت احلجـر            

ــاس يتطوعــون وينتظــرون الفريضــة  جنبتيــه ووضــع امل ــرب وأخــذ الن ــت ، ن فلمــا زال
ن املؤذن فأذنه بالصالة فإذا أصوات املالهي واملعازف واملزامري مقبلة ، الشمس أذّ

بـه علـى هـذا الـذي يسـميه اللعـابون الـداربازي         فمـا راعنـا إالّ  ، من مضربه حنونا
ح بـإزار وهـو متخلـق    عليه غاللة وإزار مصبوغان بالزعفران ال يواريان عورتـه متشـ  

ــار ح  ــول     فمــه مزم ــو يق ــا وه ــى أشــرف علين وحكــاه الشــيخ  ، طــوط طــوط : ت
ــه       ، برعشــته ــه وضــرب مرافق ــى فراش ــى اســتلقى عل ــاس حت ــو العب فضــحك أب
  .)٣(برجليه
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وال رآه أحـد   ،فلم يكن يظهر لنديم قط )هـ١٥٨-١٣٦(ا أبو جعفر املنصورفأم
وبـني السـتارة والنـدماء    ، اًون ذراعـ وكان بينه وبني الستارة عشـر ، يشرب غري املاء

فـاطلع إليــه  ، حركــت السـتارة بعـض اجلـواري   ، فـإذا غنـاه املغـين فأطربـه    ، مثلـها 
ورمبـا أراد أن   ، بـارك ا فيـك  ، أحسـنت : قل لـه : اخلادم صاحب الستارة فيقول

فيكــون ذاك ، ويــدخل بعــض حجــر نســائه، فيقــوم عــن جملســه، يصــفق بيديــه
فيكـون لــه رمســاً    ، درمهــاًمــن ندمائـه وغريهــم   وكــان ال يثيـب أحــداً ، هنـاك 
موضـع  ، طع أحداً ممن كان يضـاف إىل ملهيـة أو ضـحك أو هـزل    ومل يق، ديوان

، وحيسـبه ، نهم عشر سـنني وكان حيفظ كل ما أعطى واحداً م، قدم من األرض
  .)١(ويذكره له
كـان  ، ومـن أضـعف  ، فقـد كافـأ  ، من صنع مثل ما صنع إليه": يقول وكان
مل ، فـإىل نفسـه صـنع   ، ومن علم أن ما صنع، كان كرمياً، ومن شكر ،مشكوراً
وال تلــتمس   غــريك ، ومل يســتزدهم   مــودهتم،   شــكرهمالنــاس  يســتبطئ

، وأعلم أن الطالـب إليـك احلاجـة   ، ما أتيته إىل نفسك ووقيت به عرضكشكر 
: يومـاً  للمنصـور  قيـل و، )٢("فأكرم وجهك عن رده، مل يكرم وجهه عن مسألتك

   أقعــد أن، خصــلة بقيــت: قــال تنلــه؟ مل شــيء الــدنيا لــذات مــن بقــي هــل"
، ا رمحـك  ذكـرت  مـن ، املسـتملي  يقـول ، احلديث أصحاب وحويل مصطبة

 هـم  إمنـا ، هبـم  لسـتم : فقـال ، والدفاتر باحملابر الوزراء وأبناء الندماء عليه فغدا: قال
ــة ــاهبم الدنسـ ــققة، ثيـ ــهم املشـ ــة، أرجلـ ــعورهم الطويلـ ــ، شـ ــاق ردبـ ــة، اآلفـ  ونقلـ
  . )٣("احلديث
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وحظـي عنـد   تقـدم علـى غـريه     مـن النـدماء الكبـار الـذي     )١(وكان أبـو دالمـة  
جنـازة امــرأة   حضــر يومـاً ، املنصـور ألنـه كـان يضــحكه وينشـده األشـعار وميدحـه      

وكان املنصـور قـد   ، )٢(يقال هلا محادة بنت عيسى - هوكانت ابنة عم -املنصور
مـا  ، أبـا دالمـة   وحيـك يـا  : قال له املنصور، ا الرتابليهفلما سووا ع، حزن عليها

ــوم؟  أعــددت هلــذا ــة عــم : فقــالالي ــؤمنني  ابن ــري امل حتــى  فضــحك املنصــور ، أم
  .)٣(بني الناس وحيك فضحتنا: ثم قال، استلقى

ــك بــن  وكــان املنصــور يهــوى جمــالس الســمر وكــان ندميــه وأنيســه    عبــد املل
د امللـك رمبـا تثاقـل عنـه وتعلـل      وكـان عبـ  ، وكان له منزلة خاصـة عنـده   )٤(محيد
وأمره باختاذ ، وسكونه إليه، فاستثقل املنصور ذلك منه مع استصالحه له، عليه

  جملسـه أبـو أيـوب    من ينـوب عنـه إذا غـاب عـن حضـرته فاختـذ مكانـه نـدمياً         
ملـا يريـده منـه اخلليفـة أبـو       متأتيـاً ، ظريفـاً خفيفـاً علـى القلـب    وكان ، )٥(املورياني
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  .)١(عن جمالستهأو ال يصرب على غيابه  جعفر إذ كان
وبلغ مـن خصيصـاء أبـي أيـوب بـأبي      ": عن املورياني قائال ويورد اجلهشياري

ــة جعفـــر أن أم ــليمان الطلحيـ ــه– )٢(سـ ــزالً     -زوجتـ ــر منـ اختـــذت ألبـــي جعفـ
فلمـا صـار إليهـا أعجـب     ، وجعلت فيه الرياحني والثلج وسـائر الطيـب  ، الصيف

: ومل يـا أمـري املـؤمنني؟ قـال    : قالـت ! ما انتفع مبا أنا فيه: اثم قال هل، بربده وحسنه
، إمنا هيأته لسرورك فتبعث إليه: إنه ليس معي أبو أيوب فيحدثين ويؤنسين قالت

، كما رأيت طيب هذا املوضـوع ولذتـه  ، ياأبا أيوب: فقال له، فبعث إليه فحضر
  . )٣("فدعا له وأقام معه، مل أنتفع به حتى تكون معي

واختذه مؤدباً البنه املهدي ومسرياً حمدثاً  )٤(ابن القطاميأيضاً املنصور ونادم 
  . )٥(  جمالسه

أن اخلليفــة املنصــور مل جيلــس علــى مائــدة شــراب  فــوعلــى مجيــع األحــوال 
ــدماء  ــه الن ــون أو يســامرهم   الضــحك     ، وحول ــيهم وهــم يغن ــا كــان ينظــر إل وإمن

  .واملداعبة واملزاح احلسن
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أول أمره يلتـزم بنصـائح مؤدبـه وندميـه        )هـ ١٦٩-١٥٨(ياملهداخلليفة وكان 
إذ كــان ميـأل حياتــه وجملسـه بــاملواعظ واحلكـم   بدايــة    ، القطـامي بــن الشـرقي  

املنصور كان قد ضـم الشـرقي بـن القطـامي إىل      أن": خالفته ومما يروى   ذلك
ــدي فــه بــالري  ، امله ومكــارم ، ه حبفــظ أيــام العــرب  يأخــذ أنوأمــره ، حــني خلَّ

شـرقي   يا: ودراسة األخبار، وقراءة األشعار، فقال له املهدي ذات ليلة، ألخالقا
وذكـروا أنـه كـان   ملـوك     ، نعم أصلح اّ األمري: قال، أ رح قليب بشيء يلهيه

فارقانـه   هلـوه    اوك، احلرية ملك له ندميان قد نزال مـن قلبـه منزلـة مكينـة     نـا ال ي
وال يصدر إال ، وكان ال يقطع أمراً دوهنما، نهومقامه وظع، وأنسه ومنامه ويقظته

فبينا هو ذات ليلة   شربه وهلوه إذ غلب ، فغرب بذلك دهراً طويال، عن رأيهما
وغلبتـه  ، وشد عليهمـا فقتلـهما  ، فدعا بسيفه وأنتضاه، عليه الشراب فأزال عقله

ألرض فأكـب علـى ا  ، مبـا كـان منـه    فـأخرب ، فلما أصبح سـأل عنـهما  ، عيناه فنام
ثم حلف ، وأمتنع من الطعام والشراب، هلا تاسفاً عليهما وجزعاً لفراقهما عاضاً

ــاش    ــا ع ــه م ــزعج قلب ــة وبنــى ع، ووارامهــا، ال يشــرب شــراباً ي ، لــى قربيهمــا قُب
سـجد   الّإميـر هبمـا أحـد مـن امللـك فمـن دونـه        أن ال  وسن، ومسامها الغريني

ــنة توارث نوكانــا إذا ســ، هلمــا رهــا ومل مييتوهــاواحيــوا ذك، وهــاامللــك منــهم س ،
فغـرب  ، بـاء أعقـاهبم  وأوصى هبـا اآل ، وفرضاً الزماً، وجعلوها عليهم حكماً واجباً

سـجد   إالّالناس بذلك دهراً طويال، ال مير بقربيهمـا أحـد مـن صـغري وال كـبري      
حيكم له خبصـلتني جيـاب    أنوحكم فيمن أبى أن يسجد هلما بالقتل بعد  ..هلما

فقـال  ، )١(قتـه ار معه كارة ثياب وفيهـا مد فمر يوماً قص: قال، ما كانتا اًإليهما كائن
 مل إنإنـك مقتـول   : فقـالوا لـه  ، يفعـل  أنسجد فأبى أ: ارص للقنياملوكلون بالغري

، مـا منعـك أن تسـجد   : فقـال ، خـربوه بقصـته  أفرفعوه إىل امللك و، فأبى، تفعل
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فأحتكم   خصلتني فأنـك   ،الباطل قلت: قال، ذبوا عليسجدت ولكن ك: قال
: قـال ، ال بد من قتلي بقـول هـؤالء علـي   : قال، وإني قاتلك بعد، إليهما مجاب

: قـال لـه امللـك   ، دقيت هـذه ضرب رقبة امللك مبـ أ نأأحتكم : ال بد من ذلك قال
أجــري علــى مــن ختلــف وراءك مــا يغنــيهم كــان  أنحكمــت علــى  لــو، ياجاهــل
تـرون   مـا : فقال امللك لوزرائه، بة لرقبة امللكبضر إالّما أحكم : قال، هلم أصلح

ة أنـت سـننتها وأنـت أعلـم مبـا      نهذه س أننرى : قالوا، فيما حكم به هذا اجلاهل
ة ننـك متـى نقضـت سـ    إ وأيضـاً ، اإلثـم   نقض السنن مـن العـار والنـار وعظـم     

: فتبطـل السـنن قـال   ، ثم يكون ذلـك ملـن بعـدك كمـا كـان لـك      ، نقضت أخرى
شـاء   فإني أجيبه إىل مـا ، حيكم مبا شاء ويعفيين من هذه أنار  القصفارغبوا إىل

مـا أحكـم إال بضـربة      : فقـال ، فرغبـوا إليـه  ، كـي اّ ولو بلغ حكمه شـطر مل 
 قعـد لـه مقعـداً   ، صـار رأى امللـك ذلـك ومـا عـزم عليـه الق      فلما: قال، عنق امللك

دقعاماً وأحضر القصضـرب هبـا عنـق امللـك    تـه و ار فأبدى م   مغشـياً  فأوهنـه وخـر 
كـل  أفلمـا أفـاق وتكلـم و   ، املاء بـالقطر كان يسقى  أنوبلغت به العلة إىل  ...عليه

فحضـر،   بإحضـاره فـأمر  ، أنه حمبوس: فقيل، ارل سأل عن القصقوشرب واست
ة قـال  نال حمالة إقامة للسـ فأني قاتلك ، لقد بقيت لك خصلة فأحكم هبا: فقال
 ضرب اجلانب األخر من رقبـة أ أنقتلي فإني أحكم  كان ال بد من فإذا: ارالقص

بـت  ذه: وقـال ، ر علـى وجهـه مـن اجلـزع    فلما مسـع ذلـك خـ   ، امللك مرة أخرى
ه إذا ينفعـك  دع عنـك مـاال ينفعـك فأنـه مل     ! كويلـ : ارثم قال للقصـ ، نفسي واللّ
 إالمـا أرى حقـي   : قـال ، نفذه لك كائناً مـا كـان  أوأحكم بغريه و، منه ما مضى

ـ    فقـام   -فخشي امللك على نفسه  – ...أخرى   ضربةل امللـك مـن جملسـه وقب
، وقـد وليتـك موضـعهم   ، وأهنـم كـذبوا عليـك   ، نك صادقأأشهد : وقال، رأسه

، وأمرهم   تأديبهم فضحك املهدي حتى فحص برجليه، وجعلت إليك بأسهم
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  .)١("هوصلو، أحسنت: وقال
اً كـامال تشـبهاً بأبيـه    وقد احتجـب املهـدي   أول خالفتـه عـن النـدماء عامـ      

ندمائـه  ثم ظهر ل ،ويطرب يسمع الغناء، ثم تغريت أحوال املهدي وأخذ املنصور
  :)٣(ملا قال سلم اخلاسرو )٢(وأجزل هلم العطايا واملنح


  

    
إمنـا   !اهـل ياج، إليـك عـين  ": فقـال ، فأشار عليه أبو عونٍ بأن حيتجـب عنـهم    

فمـا خريهـا   ، فأمـا مـن وراء وراء  ، ذة   مشاهدة السرور و  لدنو مـن سـرني  اللّ
ولذهتا؟ ولو مل يكن   الظهور للنـدماء واإلخـوان إال أنـي أعطـيهم مـن السـرور       

  .)٤("جلعلت هلم   ذلك حظاً موفراً، مبشاهدتي مثل الذي يعطونين من فوائدهم
 مـن  قـلّ ، وافرهـا ، العطايـا  كـثري ": احظاخلليفة املهدي كما يقـول اجلـ   كانف
 قصــري املنادمــة، لذيــذ، الشــريعة ســهل، العريكــة لــني وكــان، أغنــاه إال حضــره
ــل مــا، املناومــة ــدمياً مي ــا قطيــع ضــرورة، عــن إال يرتكــه وال ن  علــى صــبوراً، اخلن
  )٥("والبذاء األذى قليل، السن ضاحك، اجللوس
  الضحك وخفة الظل ورواية  نادم املهدي أبو دالمة ملا ميتلك من مواهبو

دخل أبو دالمة ومما يروى عنه أنه ، النكات وخلق جو من الرحبة واملرح والفرح
فقـال ألبـي   ، وكـان املهـدي يسـتثقله   ، على املهدي وعنده حممد بن اجلهم وزيره
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فهم أبو دالمة هبجاء ابن ! واللَّه ال تربح مكانك حتى هتجو أحد الثالثة: دالمة
ه خافف، اجلهم ١(فقال، عليه فرأى أن هجاء نفسه أقل ضرراً، شر(:  


  

    
  

 
   

  هنئه وروي أنهبقدومه من سفره وأنشد أبا دالمة دخل يوماً على املهدي ي:  
 

  
    

  
 

   
  )نصــلي علــى الــنيب حممــد، األول فــنعم أمــا: فقـال املهــدي  وأمــا ، (

ميـأل  فـأمر أن  ، يا أمري املؤمنني مها كلمتان فـال تفـرق بينـهما   : فقال، الثاني فال
فأفرغــت منــه   ينخــرق منــها قميصــي : فقــال، قــم: ثــم قــال لــه، حجــره دراهــم

  . )٢(أكياسها ثم قام فحملها وذهب
وكان معجباً جبارية ، ومساع الغناء القيانلقد كان املهدي حيب  وعلى امل

فدخل عليه ذات يوم مـروان  ، وكان اشرتاها من مروان الشامي )جوهر(يقال هلا
  :فقال مروان، الشامي وجوهر تغنيه

 
 

   
  

 
   

  : جلــوهر: ثــم قــال، وأمــر بــه فشــد مــن عنقــه إىل أن خــرج ، فاهتمــه املهــدي
  :)٣(فأنشأت تقول أطربيين
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، العباســي كـان يعـج بالنـدماء أصـحاب املواهــب    نـرى أن القصـر    مـن ذلـك  
 ــاحتوائهم     لــذلك ميكــن القــول أن ــب ب ــك املواه ــاس شــجعوا تل ــين العب خلفــاء ب

وشـهد عهـد النـدماء حبضـرة بـين العبـاس       ، ورعايتهم إلظهار مواهبهم وإبداعاهتم
 يتحـرج مـن   حيـث بـات اخلليفـة ال   ، من حيـث الغنـاء وجمالسـه    اً ملحوظاًتطور

، يضـحك معهـم ويضـاحكونه   ، وحيادثونـه  حيـدثهم ، اجللوس مع الندماء واملغـنني 
  .فهم مستودع سره وسبب سعادته وسلوته وأقرب الناس إليه

ــالغوا حببــهم للنــدماء    أنلــه أن مــن املســتغرب غــري  اخللفــاء العباســيني قــد ب
وضـع مقـدرات   فاخلليفـة املهـدي قـد    ، وقربوهم وفوضوا إليهم الكـثري مـن األمـور   

ب وهتـ ، وتـويل وتعـزل  ، اخلالفة كلها   أيدي ندميته احلسناء جـوهر تـأمر فتطـاع   
  :وكان خياطبها بقوله، ومتنع


 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  
 

   
   

 
  )١( 

      ــه أحــد املتكــربين ــه كــان ينادم ــف   عصــره أن ــب  –ومــن الطرائ أي معج
 أن رويفقــد ، )٢(عمــارة بــن محــزة وكــان أعــوراً بليغــاً فصــيحاً يــدعى، -بنفســه
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دخل على املهدي يوماً فلما اسـتقر بـه جملسـه قـام رجـل كـان        عمارة بن محزة
؟ مـن ظلمـك  : قـال  !مظلوم يا أمري املؤمنني: ده ليتهكم بعمارة فقالاملهدي قد أع

: عمارة هذا غصبين ضيعيت وكانت من أحسـن ضـياع عمـارة فقـال املهـدي     : قال
إن كانــت ، ا هـو يل خبصـم  يـا أمـري املــؤمنني مـ   : قـال ؟ قـم فـاجلس مـع خصــمك   

وال أقــوم مــن ، وإن كانــت يل فقــد وهبتــها لــه، الضــيعة لــه فلســت أنازعــه فيهــا 
فلما خرج الرجل وانفض الس سـأل عمـارة   ، جملس شرفين به أمري املؤمنني

وكـان مـن   ، عن صفة الرجل وما كان لباسه وأين كان موضع جلوسه فلـم يعلـم  
  سـاعة   وإبـرام نقض : عن الرجوع ويقول تيهه أنه إذا أخطأ مير   خطئه تكرباً

  .)١(واحدة املوت أهون منه
ومـن   ه الشعرعلى اخلليفة املهدي ينادمه ويقرض يدخل )٢(وكان بشار بن برد

إىل بعض حجر احلرم فنظر إىل يوماً دخل املهدي  أن: روي مانوادره مع املهدي 
ا فأنشأ يقولتغتسل فلما رأته حصرت ووضعت يدها على فرجه جارية منهن :  

: قـالوا ؟ مـن بالبـاب مـن الشـعراء    : ثم أرتـج عليـه فقـال   .. .نظرت عيين حلَيني
  :فقال بشار..  .نظرت عيين حليين: فأذن له فدخل فقال له أجز! بشار
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    : قبحك ا وحيك أكنت ثالثنا ثم ماذا فقال : فقال له املهدي


 

   
  

 
   

  هـذه الصـفة   فضحك املهدي وأمر له جبائزة فقال يا أمري املؤمنني أقنعت من
  .)١(خرج عين قبحك ا فخرج باجلائزةأتني فقال بساعة أو ساع

   اتمــع مــا امتــاز فيــه احلقبــة ن مــن مظــاهر احليــاة العصــرية   تلــكوكــا
الغلمان وكـان أغلبـهم مـن الـروم     كثرة و، اجلواريظاهرة العصر العباسي بانتشار 

وقـد اهــتم النخاسـون بتعلــيمهم   ، والفـرس الـذين كــانوا علـى درجـة مــن الثقافـة     
  .)٢(ن باهضةب والشعر والغناء واملوسيقى لبيعهم   األسواق بأمثااألد

كـان حيـب الغنـاء    بالغ بتقريب الندماء وفقد  )هـ ١٧٠-١٦٩(اهلادياخلليفة ا أم
، الــذي حــذق فــن الغنــاء )٣(ويطــرب لــه وقــد قــرب إليــه مــن املغــنني ابــن جــامع 

 أن": الطــربي وذكــر، )٥(الــذي ضــرب   الغنــاء بســهم وافــر )٤(املوصــلي وإبــراهيم
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ه وال يبلـغ أن يسـتخف   عـ رجيكان يشتهي من الغناء الوسط الـذي يقـل ت   اهلادي
ويكثـر   !أحسنت أحسنت: وكان إذا أعجبه الغناء وطرب قال ملغنيه، )١("به جداً
  . )٢(ء حتى يبلغ أحياناً ألف ألف درهمله العطا

اء ع الغنـ كـان إذا مسـ   أنـه  ومن طرائف اخلليفة اهلـادي مـع املغـنني والنـدماء    
دخلـت يومـاً   : فقد روى إبراهيم املوصلي قال، اجلميل يطرب له حتى يشق ثوبه
يا إبراهيم : فقال -أي يشرب شراب الصباح –على موسى اهلادي وهو مصطبح 

  :فإن أطربتين فلك حكمك فغنيته، غنين


 
   

    . )٣(ته فشقها حتى انتهى هبا إىل صدرهب دراعفضرب بيده إىل جن
 يكـن  ومل كـأ تم لـه  يـدعو  ديااهل وكان")٤(ومن أشهر ندماءه عيسى بن دأب

 وال يومـاً  بـك  اسـتطلت  مـا ، عيسـى  يـا : له يقول وكان، ذلك   منه يطمع غريه
  .)٥("غريك أرى ال إني ظننت إال عين غبت وال، ليلة

له من جرف على أصول قصب  دفع ندمياً": أنه وقيل   سبب موت اهلادي
  . )٦("فماتا مجيعاً، فدخلت قصبة   خمرجه، فتعلق النديم به فوقع، قد ُقطع

كمـا   ، يقدر الندماء واملغـنني واملوسـيقيني   )هـ١٩٣-١٧٠(الرشيداخلليفة وكان 
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علـى بـاب خليفـة مـن العلمـاء      حتـى إنـه مل جيتمـع    ": العلـوي  يقول ابن طباطبـا 
 فقهاء والقراء والقضاة والكتاب والندماء واملغنني ما اجتمع على بابوالشعراء وال

  .)١("ويرفعه إىل أعلى درجة، وكان يصل كلّ واحد منهم أجزل صلة، الرشيد
وقد فاق هارون الرشيد اخللفاء العباسيني   ولوعه بالغناء واملوسيقى وإجزاله 

  . موسيقينيمغنني وندماء من العطاء لل
وابـن جـامع السـهمي    ، إبـراهيم املوصـلي  : من املغنني منهممجاعة  كان لهو

   وكان إبـراهيم أشـدهم تصـرفاً   ، )٣(برصوما: وكان له زامر يقال له، )٢(وغريمها
مـا تقـول   ابـن    : لربصوما فقال الرشيد يوماً، وابن جامع أحالهم نغمة، الغناء

ذقتـه فهـو    ال الـذي مـن حيثمـ   ومـا أقـول   العسـ   ، جامع؟ قال يا أمـري املـؤمنني  
  . )٤(فيه مجيع األزهار والرياحنيبستان : فإبراهيم املوصلي؟ قال: قال، طيب
مراتب وطبقات علـى حنـو مـا وضـعهم      جعل للمغننيالرشيد كان أول من و

سـحق  وابنـه إ املوصـلي   إبـراهيم فكـان  ، )٥(وذلك تبعاً لكفاءهتم ومقدرهتم الفنيـة 
لثانية تشـمل املوسـيقيني وقـد    والطبقة ا، )٧(  الطبقة األوىل )٦(ابن جامع وزلزلو
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  .)١(ني   الطبقة األوىلكبار املوسيقي يعد
:   الطبقــة الثانيــةالعــازف كـان  إســحق برصـوما   مـن الطرائــف مـا روي أن  و

أزمـر علـى غنـاء     ياإسـحق : فقال له صاحب السـتارة ، فطرب الرشيد يوماً لزمره"
إن : وال تفعـل؟ قـال  ، ؤمننييقـول لـك أمـري املـ    : قـال ، ال أفعـل : قـال ، ابن جامع

، نيـة ا أن أكـون   الطبقـة الثا  فأمـ ، رفعت إليهـا ، كنت أزمر على الطبقة العالية
ارفعـه إىل الطبقـة   : فقال الرشيد لصاحب السـتارة ، فال أفعل، وأزمر على األوىل

فرفع إسحق إىل الطبقة ، ادفع البساط الذي   جملسهم إليهف فإذا قمت، األوىل
ــار  ، البســاطذ وأخــ، وىلاأل ــي دين ــان يســاوي ألف ــه  ، وك ــه إىل منزل ــا محل ، فلم

ه وأخواتهاستبشرت به أم ،فخرج برصـوما عـن منزلـه    ، نبطية لكناءه وكانت أم
، دون أصـحابه ، ا خـص بـه  ه مبـ وجـاء نسـاء جريانـه يهنـئن أمـ     ، لبعض حوائجه

وجعلـت تقطـع لكـل مـن دخـل عليهـا قطعـة مـن         ، فأخذت سكيناً، ويدعون هلا
ــاط ــاء برصــوما ، حتــى أتــت علــى أكثــره   ، البس فــإذا البســاط قــد تقســم    ، فج

ــت : فقــال، لســكاكنيبا ــك مــا صــنعت؟ قال ــت أنــه كــذا يقســم  ، مل أدر: ويل ظنن
  .)٢("ووهب له آخر، فضحك، الرشيد بذلك فحدث
يـة سـتارة      و ـاه خمـارق   إىلكان الرشيد جيعـل بينـه وبـني مغن فرفـع  ، )٣(أن غن

وأعطاه ثالثـني ألـف   فأقعده معه على السرير ، ناهاه إىليا غالم : الستارة وقال له
ى وغريه جملس الرشيد وكان  ، درهم ٤(يوم ذاك ابن جامع املغن( .  
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ــدماء و      ــع الن ــة الرشــيد م ــوس اخلليف ــن جل ــرغم م ــى ال ــاء اســوعل تماعه للغن
هتـم  أ": عنـه  أن اجلاحظ وهو قريب العهد به يقـول مـدافعاً   إالوجلوسه للشراب 
 مل يـر قـط يشـرب إالّ    على أنـه ، الفسق والضالل  سطورة هارون الرشيد بأنه أ

ورمبـا  ، خاص جواريـه  هذا ألنه ال حيضر شربه إالّ، ومن رآه يشرب فكذبه، املاء
نـا يوضـح   وه، )١("ة بـني احلـركتني   القلـة والكثـرة    فتحـرك حركـ  ، طرب للغناء

  . ومل يظهر ذلك للعامةمع ندمائه  حظ بأن الرشيد كان يتسرتاجلا
فقــد روي أن دمحــان ، والعطايــا علــى النــدماء ان الرشــيد يبــذخ األمــوالكــو
  :غناه يوماً )٢(األشقر


 

   
   

 
   

  
 

   
  ، متن علـي : ثم قال له، منه مرات واستعاده شديداً فطرب الرشيد طرباً: قال

لتـهما أربعـون ألــف دينـار   كــل    ومهـا ضــيعتان غ ، أمتنـى اهلــينء واملـريء  : قـال 
إن هاتني الضيعتني مـن جاللتـهما   : فقيل له ياأمري املؤمنني، فأمر له هبما، سنة

، ال ســبيل إىل اســرتداد مــا أعطيــت: فقــال الرشــيد، ســمح مبثلــهماجيــب أن ال ي
فساوموه فيهما حتى وقفوا معه علـى مائـة ألـف    ، ولكن احتالوا   شرائهما منه

  .)٣("دينار، فرضي بذلك
اجلمـال وعذوبـة   ك اجلـواري اللـواتي ميـتلكن    وكان الرشيد يبالغ   شـراء تلـ  
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، بسبعني ألف درهم )١(ذات اخلال اشرتى اجلارية فقد روي أنه، والداللالصوت 
د الطوىل   تولية هلا الي توكانت ندميته وكان، ثم وهبها لوصيف القصر محويه

  !ويلك يا محويه": فقال يوماًاشتاقها الرشيد أن  رويفقد ، الرجال وعزهلم
  ! وهبنا لك اجلارية على أن تسمع غناءها وحدك

  ، مر فيها بأمرك، يا أمري املؤمنني: فقال
ــا ــدك غــداً  : لق ــن بعــض     افمضــى ف، حنــن عن ــذلك واســتعار هلــا م ســتعد ل

 يفأخرجهـا إىل الرشـيد وهـ   ، لـف دينـار  مثنها اثنا عشـر أ  اجلوهريني بدنة  وعقوداً
  ! من أين لك هذا؟! ويلك يا محويه: فلما رآه أنكره وقال، عليها

يتك عمال   ! هذا القدر يتكسب فيه مثله وال وصل إليك من ما ولّ
فأحضـرهم واشـرتى   ، فبعث الرشيد إىل أصحاب اجلـوهر ، أمره فصدقه عن

فسألته ، يومه ذلك حاجة إلّا قضاها أله  وحلف ألّا تس، اجلوهر منهم ووهبه هلا
ى محويه احلرب واخلراج بفارس سبع سنني وكتب له عهده ففعل ذلك ، أن يولّ

  . )٢("حياته العهد أن يتممها له إن مل تتم   وشرط على ويل، بذلك
والســيما    عهـده    خمتلـف أرجـاء الدولــة   وقـد ازدهـرت الثقافــة واألدب  
هتمامـاً بالغـاً   ااجلانـب  فقـد اهـتم الرشـيد هبـذا     ، فنون الشـعر واملوسـيقى والغنـاء   

ولعل تقريبه ، حتى أنه كان له حس أدبي يتذوق الشعر اجليد وقد ينظمه أحياناً
ن طرائـف مـا يـروى   هـذا     ومـ ، كبار الشعراء ومنادمتهم خري شاهد على ذلـك 

ه لشعر الغـزل واسـتماعه لـرواده وحماولـة قرظـه ونظمـه وكـان يسـتعني         حبالباب 
  قال هارون الرشيد  أن": بأشهر الشعراء الذين اشتهروا   هذا الباب فقد روي
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العبــاس بــن ب علـي : فقــال، وأراد أن يشـفعه بــآخر فـامتنع القــول عليـه    الليـل بيتــاً 
: فلمـا وقـف بـني يـدي الرشـيد قـال      ، ذعر وفـزع أهلـه  بابه رق طُفلما ، )١(األحنف

ياأمري : لافق، شفعه مبثله فامتنع القول عليأورمت أن ، وجهت إليك لبيت قلته
ي تركت عيايل على حال من القلـق  ، دعين حتى ترجع إيل نفسي، املؤمنني فإنّ
  :ثم أنشده، ةهنيهفانتظر ، والوصف ونالين من اخلوف ما يتجاوز احلد، عظيمة


 

   
    :فقال العباس


 

   
    :فقال الْعباس .زدني: فقال له الرشيد

 
 

   
  

 
   

  ــاك وأفزعنــا: فقــال لــه الرشــيد ــك قــد ذعرن ــك  وأقــلّ، عيال الواجــب أن نعطي
  . )٢("وصرفه، فأمر له بعشرة آالف درهم، كتدي

، تعقـد   قصـور اخللفـاء   ، كانـت جمـالس الطـرب والغنـاء     من نافلـة القـول  
وانتشرت   العصر العباسي   عهد الرشيد والواثق واملتوكل ، ورجاالت الدولة

ــز وامل ــان حي واملعت ــدر وك ــدماء  قت ــات والن ــون واملغني ــذه  ، )٣(ضــرها املغن ــل ه و  مث
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  جملس اخلليفة ، والشعراء، واملوسيقيني، جيتمع الندماء من املغنني، االس
تضــرب و ، فــيغين املغنــون، كمــا جيتمعــون   جملــس رجــاالت الدولــة ، عــادة
  . )١(ويطرب اجلميع، من خلف الستارة  القيان

أن حياة الدعة والرتف اليت كان عليها اخللفاء العباسيون هي واجلدير بالذكر 
ــت هبــم   ــيت دفع ــب النــدماء  إىلال ــيهم  مــن اجلــواري والغلمــان  تقري ــوس إل واجلل

ال يبخلـون   دفـع    وكـان اخللفـاء  ، ومعاقرهتم الشراب ومساعهم للطرب والغنـاء 
صـل مـا   وقـد ي ،   شـراء اجلـواري واملغنيـات ليكونـوا نـدماء هلـم      ، مبالغ باهضـة 

  . )٢(أربعة آالف دينار إىليدفع   بعضها 
ـي الرشـيد يومـاً     : و  رواية إلبـراهيم املوصـلي قـال    وبـني يديـه   ، فبينـا أنـا أغن

ــف دينــار ، أكيــاس فغنيتــه ، كــيسمــن أطــربين فلــه : إذ قــال،   كــلّ كــيس أل
: وقـال ، فرمـى يل بكـيس  ، فأعـدت  !أعـد : ثـم قـال  ، فرمـى يل بكـيس  ، الصـوت 

يـا أمـري   : قلـت  ما يضحكك؟: فقال، فتبسمت، مى يل بكيسفر، فأعدت !أعد
ثته احلـديث ، املؤمنني هلذا الصوت حديث أعجب منه ورمـى  ، فضـحك ، وحد

  . )٣(ينارفرجعت بأربعة آالف د، ال نكذّب قول السوداء: وقال، إيل الكيس الرابع
أن بعض اجلواري كن علـى درجـة كـبرية مـن الثقافـة األدبيـة        اجلدير بالذكر

لـذلك حـرص خلفـاء بـين     ، لفنية فضال عن األنوثة واجلمال وعذوبـة الصـوت  وا
وكـانوا يشـعرون بـالفخر والزهـو     ، األمثـان  العباس على اقتنائهن وشرائهن بـأهبض 

، كانـت شـاهد علـى مـا نقـول      )٤(عنان اجلارية ألهنم جيالسوهنن وخيالطوهنن ولعل
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 أنا: وقال هلا، طفي ليشرتيهاالرشيد قد استعرض عنان جارية النا": أن فقد روي
ـاره  ، ثم أمسك عن شرائها! وا أحبك فغنـاه بعـض مـن    ، فجلس ليلة مـع مس

  :حضر من املغنني بأبيات جرير حيث يقول
 

 
   

  هـل  : هوقـال جللسـائ  ، باألبياتوأعجب ، شديداً فطرب الرشيد هلا طرباً: قال
 أي كـيس فيـه مقـدار    -ولـه هـذه البـدرة؟    ، مبثلهن األبياتمنكم أحد جييز هذه 

  :قال -من دنانري
: قـال  !أنا لـك هبـا يـاأمري املـؤمنني    : فقال خادم على رأسه، فلم يصنعوا شيئاً

فأذنت ، استأذن يل على عنان: في فقال لهثم أتى الناط، رةفاحتمل البد، شأنك
فقالت له ، ؟ فأنشدها إياهااألبياتوما ! وحيك: فقالت، فدخل وأخربها اخلرب، له
  :كتبأ


 

   
  

 
   

   
 

   
  ! وحيك: فقال، فدفع إليها البدرة ورجع إىل هارون، األبياتدونك : فقالت له

خلعت اخلالفـة مـن عنقـي إن باتـت     : فقال، عنان جارية الناطفي: قاهلا؟ قال من
وباتـت بقيـة تلـك    ، لفـا فبعث إىل موالها فاشرتاها منـه بـثالثني أ  : قال! عندي إالّ

  .)١("الليلة عنده
وإن ما تركته حيـاة  ، لفاء العباسينيلقد كان االحنالل اخللقي يعم قصور اخل
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الدعة والرتف والبعد عن ا انسحبت على أبنائهم فرتاهم ما بني سـكر ورقـص   
فيهم  شاعتواحلياء عندهم وانعدم ، والسفهاءومنادمة اجلواري والشعراء ، وغناء

يدخل  أنه كان، نواسومن طرائف اخلليفة الرشيد مع أبي  ، والفحشاءالرذيلة 
ــه  فيد علــى الرشــ  ــاول الشــراب مع ــه ويتن ــوادره   و، ينادم ــهج لســماع أشــعاره ون يبت

ــراره و   ــرة وأسـ ــراً  ذات مـ ــة حاضـ ــان اخلليفـ ــه إو كـ ــدىىل جانبـ ــه  إحـ جواريـ
جاريته  إىلأشار اخلليفة ، نواس   انسجام مبا جيري حوله أبووبينما  ...املدلالت

أن  اس إالّفما كان من أبي نو! أن تأخذ كأس مدامه وتضعه   حجرها ففعلت
فـال هـو قـادر علـى اسـرتجاع الكـأس مـن مكانـه خشـية          !! ارتبك وحار ما يفعـل 

مـا بـك يـا    : فقال لـه  فرأى اخلليفة حريته!! وقد أصبح بال كأس، غضب اخلليفة
  ما قصتك؟، أبا نواس

   !يا موالي: فقال له


 
   

  
 

   
  

 
   

  
 

   
 ً٢(فضحك اجلميع حتى انقلبوا على قفاهم فرحاً وسرورا(.  

ليست صحيحة وإمنا من القصـص واخليـال الـذي     إن هذه الرواية   تقديرنا
هـارون الرشـيد بـاملظهر السـليب البعيـد عـن        واأن يظهر من خالله الكتاب حاول

فهـو املعـروف   ، غري منطقـي  وهذا، وخاصة بعد نكبة الربامكة، اإلسالم واحلياء
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وإن كانـت هنـاك     ، اخلليفة احلازم ااهد الذي يغـزو عامـاً وحيـج عامـاً     عنه بأنه
ــات إالّ أهنــا ال تصــ    ــزالت واهلن ــه بعــض ال ــذا احلــد مــن الســفاهة   حيات ل إىل ه

  . واالستهتار والفجور
ف صـنع الرشـيد طعامـاً وزخـر    : قـال األصـمعي  ولعل هذه الرواية خري شاهد 

. صف لنا ما حنن فيه من نعيم هذه الدنيا: وقال له )١(جمالسه وأحضر أبا العتاهية
  :فقال أبو العتاهية. الدنيا


 

   
    :فقال. أحسنت ثم ماذا: قال الرشيدف


 

   
    :فقال. حسن ثم ماذا: فقال


 

   
  

 
   

   
ــ. فبكــى الرشــيد ــؤمنني لتســ : ن حييــىفقــال الفضــل ب ــك أمــري امل ره بعــث إلي

٢(نهمدعه فإنه رآنا   عمى فكره أن يزيدنا ، فقال الرشيد. نتهفحز(.  
 ؟عظـين بأبيـات شـعر وأوجـز    : و  رواية أخرى أن الرشيد قال ألبي العتاهية
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   : فأنشدته
 

 
   

  
 

   
   

 
   

    .)١(عليه ر مغشياًفخَّ :قال
صـورة مـن النفـاق       الندماء للخلفاء جعلهم يظهرون هلمال شك أن متلق و
فأحيوهم ، والثناء الكاذب، لزائفاملديح ا منهم وكان يعجبهم، اهلم وأفعاهلمأقو

فأنسـوهم اآلخـرة والوقـوف بـني     ، لود  حياة نرجسية ملؤها اخليال واجلمال واخل
علـى كـل مـا جنتـه أيـديهم ومـا       ، املشهودوالعذاب يدي ا عز وجل للحساب 

واجبات و حتملوا من أعباء احلكمفضال عن ما ، أنفسهمخالقهم وحق فرطوا   
حتـى بـات أكثـرهم    ، ا وفرطـوا فيهـا  هـ فأمهلو، انة   أعنـاقهم اليت هي أمالرعية 

  . دون وازع من ضمري اوناخلالعة وووالتفاهة ينفق أموال الدولة على السفاهة 
وعلى الرغم مما ساد البالط العباسي من مظاهر التفسخ واالحنالل األخالقي 

إالّ ، السياسـي الذي خلفه الندماء وأثرهم اخلطري على حياة اخللفـاء ومسـتقبلهم   
أن ذلك البالط كـان ال خيلـو مـن الوعـاظ والفقهـاء الـذين يـدعوهم اخلليفـة بـني          

ولنا   هذه الرواية خـري  ، الفينة واألخرى ليستفتيهم ويستمع إليهم ويتعلم منهم
  . شاهد

وسـأل  ": وكان الرشـيد يكثـر مـن لبسـه لـه     ، إذ كان شعار العباسيني السواد
مه: فقال، السواد عن لبس )٢(يالرشيد األوزاع ومل؟ : قال. ولكنى أكرهه، ال أحر
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فالتفت . وال يكفّن فيه ميت، فيه حمرم يوال يلب، ألنه ال جتلى فيه عروس: قال
، يا أمـري املـؤمنني  : ما تقول أنت   السواد؟ قال: وقال )١(يوسف يأب إىلالرشيد 

ــور   الســواد  ــك  . الن ــال . فاستحســن الرشــيد ذل ــم ق ــري وفضــيلة أخــرى يــ  : ث ا أم
  .)٢(مل يكتب كتاب ا إال به؛ فاهتز الرشيد لذلك: ؟ قاليوما ه: قال، املؤمنني

ــاظ الســالطني    ــك أن وع ــن ذل ــف م ــاء وجالســوهم   ، نستش ــوا إىل اخللف تقرب
وأكثـرهم كـان يفـيت بـاآلراء واألقـوال الـيت       ، ونادموهم من أجل الـدنيا وملـذاهتا  

عكس ذلك ألنه سوف يعـرض   ومن غري املمكن أن يفيت، توافق هوى السلطان
منهم من كـان يسـدي النصـيحة وينـه احلـاكم       لذلك قلّ، نفسه للخطر أو املوت

ـه وغـروره وال تأخـذه   ديـن ا لومـة الئـم       لـذلك عبـث النـدماء بـأمور     . عن غي
ــت إىل اخلــراب وهــي   عــز شــباهبا   ــك ذمهــم الشــاعر  . اململكــة حتــى آل و  ذل

  :)٣(فقال
 

 
   

  
 

   
  ، يكثر منادمـة اجلـواري والشـعراء   ) هـ ١٩٨-١٩٣(وكان اخلليفة حممد األمني
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يطــوف   قصــره إذ مــر جباريــة لــه ســكرى وعليهــا كســاء خــز   "فــروي أنــه كــان 
ولكـن إذا كـان     ، أنـا علـى مـا تـرى    : نفسها فقالت فراودها عن، تسحب أذياله

يـاأمري  : فقالـت ! الوعـد : فلما كان من الغد مضى إليها فقال هلـا ! غد إن شاء ا
، أما علمت أن كالم الليل ميحوه النهار؟ فضحك وخرج إىل جملسـه ، املؤمنني

 : مـن بالبـاب مـن الشـعراء؟ فقيـل لـه      : فقـال ، وصادف أن قدم على بابه الشـعراء 
فلمـا جلسـوا بـني يديـه     ، فأمر هبم فأدخلوا )٣(وأبي نؤاس )٢(مصعبو )١(الرقاشي

فمـن أصـاب   ، كالم الليل ميحـوه النـهار  : يكون آخره ليقل كل منكم شعراً: قال
  :فارجتل الرقاشي !ما   نفسي فله حكمه


 

   
  

 
   

   
 

   
    :وقال مصعب
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    :وقال أبو نواس

 
 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  عرفت ما ، يا أمري املؤمنني: علينا؟ فقال أكنت معنا مطلعاً! أخزاك ا: فقال
ــربت ع  ــار، ولصــاحبيه   ، مــا   ضــمريك   نفســك فع ــة آالف دين ــه بأربع ــأمر ل ف

  .)١("مبثليهما
مع ندميـه إبـراهيم املوصـلي أنـه غنـى لـه        ومن طرائف اخلليفة حممد األمني

  : قالف يوماً
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ـل رأسـه         علـى إبـراهيم يقب فاستخفه الطرب حتى قـام مـن جملسـه وأكـب ،
فـأمر لـه   ، ومـا وطئتنـا مـن البسـاط    فقام إبراهيم من جملسه يقبل أسـفل رجليـه   

قد أجـزتين إىل هـذه الغايـة بعشـرين     ، يا سيدي: بثالثة آالف درهم فقال إبراهيم
  .)١(خراج بعض الكور وهل ذلك إالّ: فقال األمني! ألف ألف درهم
أنـه ال  حتـى  ، ه لندمائه كان يسرتضـيهم بـاألموال واهلـدايا والعطايـا    ومن حب

ال يستقر له جفـن وال يهـدأ لـه بـال     و، ن مسيئهمويتجاوز ع، يصرب على فراقهم
 )٢(ولعل ما حدث بني األمني وندميـه إبـراهيم بـن املهـدي    ، إالّ بقرهبم ومؤانستهم
دار كــالم بــني : عــن إســحق بـن إبــراهيم املوصــلي قـال  ف، خـري دليــل علــى ذلـك  

فوجـه إليـه   ، فهجـره ، فوجد عليه األمـني : قال، وبني إبراهيم بن املهدي، األمني
  :فكتب إليه، فأبى األمني أن يقبلهما، اهيم بوصيفة مغنية مع عبد هنديإبر
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  .)١(ودعاه للمنادمة، فرضي عنه
مـن نـوادر منادمــات إسـحاق املوصـلي مــع اخلليفـة األمـني أنــه رغـم غضــبه        و

ويرضـيه باحلفـاوة والتكـريم    ، وسخطه عليه كان يقبل أعذاره ويداري عن قصـوره 
اصطبح حممد األمني ذات يوم وأمر بالتوجيه إىل إسحاق فوجه إليه عـدة  : قيل

غضب فقال رسل كلهم ال يصادفه حتى جاء أحدهم به فدخل منشياً وحممد م
أصـبحت يـا أمـري املـؤمنني نشـيطاً فركبـت إىل بعـض        : قال ؟أين كنت ويلك: له

فـذكرت أبياتـاً    -غالمـه  -وسـقاني زيـاد  ، املنتزهات فاستطبت املوضع وأقمت فيه
لألخطل وهو يسـقيين فـدار يل فيهـا حلـن حسـن فصـنعته فيهـا وقـد جئتـك بـه           

  :د السخط فغناهفتبسم ثم قال هات فما تزال تأتي مبا يرضي عنك عن


 
   

   
 

   
      ــزال إحســانك   غنائــك ميحــو ــك فمــا ي ــك قــبح ا فعل ــل علــى أبي قــال ب

  .)٢(إساءتك   فعلك وأمر له بألف دينار
لغ الغلمان مرتبة كبرية بعد مرتبة اخلليفة حتى نـرى والبـة   و  عهد األمني ب

، الغــالم هــو الرفيــق   الســفر، والصــديق   احلضــر : "بــن احلبــاب كــان يقــول 
    . )٣("وهو مفتاح األنس، والنديم عند الشرب، واملعني على الشغل

النـدماء   هايعقـد جمـالس السـمر وحيضـر     )هــ  ٢١٨-١٩٨(ان اخلليفة املأمونوك
ه إالّ أن املؤاخذ عليـه إنـه كثـر   عهـده وعهـد أخيـ      ، واألدباءوالعلماء ء والشعرا

) سيما الرتكي(فقد روي أنه كان شغوفاً بالغالم، األمني من قبله تقريب الغلمان
: الذي كان مجاله قد طغى على مجال جواريه فأخذ عقله وسلبه لبه ومما يـروى 
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تاه فأجلسـه   بيـت علـى سـقفه     فأ، دعا املعتصم أخاه املأمون ذات يوم إىل داره
فوقع ضوء الشمس مـن وراء تلـك اجلامـات علـى وجـه سـيما الرتكـي        ، جامات

وكـان املعتصـم أوجـد    ، وكـان أحسـن تركـي علـى وجـه األرض     ، غالم املعتصـم 
انظـر ويلـك إىل   : فقـال ، فصاح املأمون ألمحد بن حممد اليزيـدي ، خلق ا به

  :وقد قلت! ن هذا قطأرأيت أحسن م، ضوء الشمس على وجه سيما


 
   

    :فقال أمحد، فأجز يا أمحد
 

 
   

  وا يـا  : فقـال أمحـد للمـأمون   ، فعـض شـفته ألمحـد   ، ففطن املعتصم: قال
فدعاه ، قة األمر منك ألقعن معه فيما أكرهإن مل يعلم األمري حقي، أمري املؤمنني

ــأخربه اخلــرب ــا أخــي    : فقــال لــه املــأمون، فضــحك املعتصــم، املــأمون ف أكثــر ي
  .)١(إمنا استحسنت شيئاً فجرى ما مسعت ال غري، غلمانك مثله

، هلـا  هوقتـ  يعشقها وجيعـل بعـض      ،)٢(ريبمسها عولعاً جبارية اوكان املأمون 
قر معها ال ي، يغدق عليها األموال، بني يديهتغين وترقص  وهيويسامرها ينادمها 

قـال بعـض الشـعراء     حتـى ، وهو عبد بـني يـديها  ، ينفذ   احلال وما تأمر، حال
  :)٣(يذم فعله وهلوه
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  يا أمـري املـؤمنني كـان     :حيدثه فقال أرق ذات ليلة فاستدعى مسرياً هروي أنو
، باملوصل بومة وبالبصرة بومة فخطبـت بومـة املوصـل بنـت بومـة البصـرة البنـها       

فقالت بومة البصرة ال أجيب خطبـة ابنـك حتـى جتعلـي   صـداق ابـنيت مائـة        
 أقـدر عليهـا لكـن إن دام وإلينـا سـلمه ا      فقالت بومة املوصـل ال ، ضيعة خربة

ــك   ــت ذل ــا ســنة واحــدة فعل ــس للمظــامل   : قــال، علين ــأمون وجل فاســتيقظ هلــا امل
  . )١(وأنصف الناس بعضهم من بعض وتفقد أمور الوالة والعمال والرعية

املأمون للعلم والعلمـاء جعلـه يتخـذ العديـد منـهم نـدماء لـه        كما أن حب ،
، الذي صحب املأمون   أحدى غزواته، )٢(ي النحويومن هم أبو جعفر العدو
 الغـزو  يريـد  وهـو ٣ بقـارا  املـأمون  علـى  يوماً دخلت: قال"ويروي عن نفسه أنه قال 

  :أوله فيه مدحته شعراً فأنشدته
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   وأنــت الغــزو علــى النــاس وأحــض عــدو وجــه   أنــا وقــال املــأمون فغضــب
  :قلت ثم بتمامه يءالش فقلت بغداد نزهة تذكرهم

 
 

   
  

 
   

   
 

   
  

 
   

  
 

   
     كـان  نـه أ خـرب أ املـؤمنني  أمري يا قال ما أحسن ما: كثمأ بن حييي له فقال

 فسـكن  فيهـا  الرشد أن وعلم خليفته طاعة ثرآو وارعوى ذلك فرتك وخسار سكر
  . )١("مسكأو

 لـوال ": الـذي كـان يقـول    )٢(علي بن عبيدة الرحياني ن ندماء املأمون أيضاًوم
 فـي  كـان  ما، توقده إطفاء االعتبار ميلك وال، القلوب   ينشأ احلرص من هلب

                                                
  –
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ومن أخبـاره مـع   ، )١("الصاحل العمل فيه ميكن، فيها يضيع يوم من عوض الدنيا
 يعلـم  أن فأحـب  املـأمون  افرآمهـ ، غالمـاً  فجمـش  املأمون حبضرة كان أنه"املأمون
ــت: لــه فقــال، ال أم علــي علــم هــل  أي أصــابعه وفــرق بيــده علــي فأشــار ؟ أرأي

هـو  : أله املـأمون عـن العشـق فقـال    وسـ ، )٢("مجشـه  مخسـة  وتصـحيف ، مخسة
 مسـتقر  لـه  اخلـواطر،  منشـأه  وسـرور ، الـروح    جتـول  وفكرة، اخللقة   ارتياح"

  . )٣("احلركات   وينساب القوى ءبأجزا يتصل املسالك لطيف وحمل غامض
 قَالَويروى أن املأمون ، )٤(القاضي حييى ين أكثم ن اختص باملأمون أيضاًممو
  :-بِه ضعري وهو - يقول الَّذي من: أكثم نب ليحيى


 

   
   دأمحـ  الفـاجر  يقولـه : الق، ال: الق قاله؟ من املؤمنني أمري يعرف ما أو: الق

  :يقول الذي منُعي أبي بن
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حييـى بـن    بغدادي ثـم أن قال اخلطيب ال، )١( خجال وأسكت املأمون فأفحم: لاق
 وكـان ، اًمجيعـ  النـاس  مـن  عنـده  أحـد  يتقدمـه  مل حتى، غلب على املأمون" أكثم

 العلـم  مـن  عليـه  هـو  ومـا  أكـثم  بن يىحي حال من فعرف، العلوم   عبر ممن املأمون
 فكانـت ، مملكتـه  أهل وتدبري، القضاة قضاء قلده حتى، قلبه جامعمب أخذ ما والعقل
  . )٢("أكثم بن ىحيي مطالعة بعد إالّ اًشيئ امللك تدبري   تعمل ال الوزراء

 األمــراءوكـان املــأمون يسـتخدم أحيانــا النـدماء ملعرفــة األخبـار والتجســس علـى      
ــك ملــا كــان يتمتــع بــه النــدماء مــن خفــة وفطنــة ودقــة    ، وكبــار رجــاالت الدولــة  وذل

 باحالصـ  مـن فريوى أن املأمون نُقلَ له أن أمريا حرس لـه ال عمـل هلمـا    ، مالحظة
 والـزج  لـد واجل واألرجـل  ياأليـد  قطـع و والشنق الرقاب ضرب سوى يلالل إِىل الباكر
 وهـم  باسـتمرار  قـه ح هلـ  ويعرفـون  ليهع ويثنون حدمهاأ ميتدحون اسالن، السجن  
 وهم والسوء بالشر ويذكرونه اآلخر يسبون أهنم حني  ، مسرورون هوب راضون عنه

 اًسـبب  ادري لسـت و امسـه  ذكـر  ام عليه ويدعون نهيلعنو منه والتذمر الشكوى دائمو
 لـم ف دواحـ  نيلالـرج  عمـل  نإ، رمـ األ ةحقيقـ  يل يتـبني  أن يعيستط اًحدأ يتل هلذا
 يتفضــل نإ النــدماء حــدأ القــ، اآلخــر مــن ويتــذمرون حــدمهاأ علــى اسالنــ يــثين
ذهب ف، هذا كل: وناملأم الق هتحبقيق آته أيام ثالثة وإمهايل مراأل اهلذ بندبي يموال

  . )٣(فعل ندميهفتملك املأمون العجب من ، النديم وأتاه خبربمها
محـدون   كـان منـهم  ، الندماء أيضاً) هـ٢٢٧-٢١٨(واختذ اخلليفة املعتصم با

: نــه قــالوروي عنــه أ، اخــتص بــه الــذي، بــن داود بــن محــدون إمساعيــلبــن 
 اببــ جنبـه  وإىل، جمالســه بعـض    وهـو  إليــه فـدخلت  يومــاً املعتصـم  دعـاني "

ك  قد الباب رأيت أن إىل ملياً فحادثته، صغري بيضـاء  جاريـة  منـه  وخرجـت  حـر 
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 يـدها  مـن  الرطل فأخذ، منديل عنقها وعلى رطل وبيدها، الوجه حسنة مقدودة
 فلــم، احلجـرة  دهليـز    فكنــت فخرجـت ، محـدون  يـا  اخــرج: قـال  ثـم ، فشـربه 
 ذلـك  حـرك  ثـم  مليـاً  فحادثتـه ، حاله على جالس وهو فدخلت، دعاني أن ألبث
 بيـدها  اللـون  رقيقـة  مسـراء  النسـاء  مـن  يكون ما كأحسن جارية فخرجت الباب
 ثم، هناك ساعة فلبثت فخرجت، مكانك إىل ارجع: وقال، وشربه فأخذه، رطل
 رطـل  بيـدها  الثالث أحسن فخرجت الباب وحرك، ساعة وحادثته فأتيته دعاني
 فلبثـت  فخرجـت ، نـك مكا إىل ارجع: وقال، فشربه الرطل فأخذ، منديل ومعها
 أعـرف  أن ا معـاذ : قلـت  ؟ هـؤالء  أتعـرف : يل فقـال  فـدخلت  دعاني ثم، ساعة
ــؤمنني أمــري دار داخــل هــو ممــن أحــداً ــك ابنــة إحــداهن: فقــال، امل مــي باب اخلر ،

 هناية وهذا، الساعة افرتعتهن، عمورية بطريق ابنة والثالثة املازيار، ابنة واألخرى
  . )١("محدون يا امللك

رافه إســ هعــرف عنــف، حــذو مــن ســبقه) هـــ٢٣٢-٢٢٧(ا اخلليفــة الواثــقوحــذ
فقيــل أنــه أقــام جملســني   ليلـــة     ،   جمــالس الغنــاء   علــى النــدماء   وبذخــه 
أنـه  ": إذ، سحقخمارق وإ كل مندفع ثالثني ألف درهم ل وروي أنه، )٢(واحدة

 فأمره بضرب السـتارة وأحضـر اجلاريـة وقعـد     ودعا خادماًأرسل   طلب خمارق 
فانــدفعت فألقيــت الصــوت عليهــا حتــى ! هــات ياخمــارق: علــى كرســي ثــم قــال

أحسنت وا ياخمارق وأحسن أسـتاذك فهـل لـك   املقـام عنـدنا      : أخذته فقال
اليوم فقلت ياسيدي هذا آخر أيامنا وإمنا جئت ملوقع الصـوت مـين حتـى ألقيتـه     

املوصلي ثالمثائـة   امحل معه ثالثني ألف درهم وإىل: فقال يا غالم، على اجلارية
  .)٣("ألف درهم
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الذي دخل عليـه بعـد بيعتـه    ، )١(ومن ندمائه املشهورين احلسني بن الضحاك
 وميـدح  طويـة  حسـن  عـن  لينطـق  احلسـني  كـان  إن: الواثـق  فقـال ، وأنشده قصـيدة 

، )٢(درهـم  ألـف  القصـيدة  هـذه  مـن  قالـه  بيت لكل يعطى بأن أمر ثم نية خبلوص
 الواثق على دخلت" : وروي عنه أنه قال، )٣(سفرهفكان يصحبه    وجعله ندميه

: فقلـت ، اليـوم  هـذا    عنـدك  الرأي ما: يل فقال غيم لطخ السماء و  يوم ذات
 أشــار فإنـه ، يوســف بـن  أمحــد قبلـي  إليــه وأشـار ، بــه حكـم  مــا املـؤمنني  يـاأمري 

  :فقلت ؟قال وما: فقال، يعارض ال شعر   وجعله يرد ال بصواب

 

   
  

 
   

    .)٤(واصطبحنا واجللساء واملغنني وبالشراب بالطعام ودعا أصبتما فقال
ال ينفكون عنه وال  ندماء )هـ٢٤٧-٢٣٢(املتوكل حلضرة اخلليفةن اكروي أنه 

ــه  ــة ويطلعــون علــى أســراره     يتــدخلون  يفارقون ــع أمــوره الشخصــية والعام مجي
، لـدخول معـه علـى كـل حـال     ا الـذي أذن لـه  ، )٥(عبادة املخنـث  منهم، اخلاصة
ي فلمـا رآه أمرهـا أن تغطـ   ، كـان حيبـها   داءسـو  جاريـة عليه وهـو نـائم مـع    فدخل 
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وبلـغ فضـولك إىل هـذا    ! ويلـك : ومن معك؟ قـال ، ياأمري املؤمنني: فقال، وجهها
ــها ف ، !املوضــع ــة رجل ــت ســوداء ومــدت اجلاري ــال، بان ــاأم: فق ــام  ي ــؤمنني؛ تن ري امل

وضـحك وأمـر لـه بصـلة     ! قـم عليـك لعنـة ا   : فقال املتوكل، ورجلك   اخلف
  . )١(فأخذها وانصرف

ما تدري ، ياعبادة: فقال، ك   القدح فضلةوكان عبادة يشرب بني يديه ويرت
إن شـارب النبيـذ إذا شـرب وعـبس     ن ويقولـ : وما هو؟ قـال : ما يقول الناس؟ قال

اشـرب فضـلة مـا    : قفاه ويقولوجهه وفضلت   القدح فضلة فإن إبليس يضرب 
رب قدحاً كان   وش، فمضت األيام واصطبح املتوكل وعبادة حاضر، استطبت

  . )٢(يا أمري املؤمنني، جاءك الرجل: لفقا، يديه وفضلت فضلة
لبوا رضاه حتـى وإن كـان ذلـك      احلاكم ويط إىلاعتاد الندماء أن يتزلفوا و

عـن      ، معصية ا فنراهم يزينون جملسه بأنواع الشـراب وخمتلـف اللـهو فضـال
ــا شــابه ذلــك     ــاء والــرقص وم ــأنه ويســتهينون بشخصــه     ، الغن فيصــغرون مــن ش

املتوكل خري دليـل  اخلليفة بعض جواري ويتطاولون على حضرته ولعل ما فعلته 
  :على ذلك

وكانـت جتلـس   ، وتكامت املتوكل حببه )٣(يل إىل بنانفضل الشاعرة مت فروي أن
، إقرتحـي صـوتك علـى بنـان    : فقال هلا املتوكل، بارزة على كرسي، مع الندماء

فغنى بشعر سـلم  ! حبياتي غن صوهتا عليك: فقال له، ما يل عليه صوت: فقالت
  :اخلاسر
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  ه ثانيـاً ثـم أعـاده    فسـقيت ، وأمره بإعادته فغنـاه ، فسقيته، فأمر أن يسقى رطال

، وإذا بفضل قد عارضـتين ، وقمت إىل اخلالء: قال علي بن حييى، فسقيته ثالثاً
  :)١(فأنشدتين هذه األبيات، هات: فقلت، إمسع ياأبا احلسن ما قلت: وقالت


 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  عندما ، أوصل هؤالء الندماء اخلليفة إليهاوأي مكانة ذليلة  ورذيلة فأي مهانة
فانســلخ عــن ، يــرقص ويرتنــح أمــام نــاظريهم، يصــبح ألعوبــة وأضــحوكة بأيــديهم

وال ختفى ، وال يقر له قرار، ارحتى ال يبقى له وق، وغابت عنه الكرامة، احلياء
الس قــد اســتغلها النــدماء   اإلمــالء علــى لــذلك جنــد أن تلــك اــ، لــه أســرار

  .اخلليفة بكل ما يريدون أو يتمنون
وكان قد حضر قتلـه فقـال   ، )٢(ومن ندماء املتوكل يزيد بن حممد املهليب  

  : )٣(األتراكيلوم اخللفاء ويهجو 
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   ألـف : وقـال  قفـز  فلما رأى صورة احلال، وممن حضر قتل املتوكل ندميه عبادة

مما يعين أنه مل يكـن مـن املخلصـني لـه بـل كـان       ، )١(املؤمنني أمري يا بعدك حياة
  . يصطنع الكالم
مـد املعـروف بـاحلريري    من صاحل بن حم )هـ٢٤٨-٢٤٧(ليفة املنتصرواختذ اخل

مـن قتلـة أبيـه     كمـا اختـذ  ، )٢(فكان جيالسه ويسـأله عـن العشـق والنسـاء    ، له ندمياً
 قتلـتم  أنـتم : ويقـول  علـيهم  يعربـد  هـم مع للشرب جلس إذا فكان، أيضاًندماء له 

 ما: وقالوا وتشاوروا اجتمعوا إهنم ثم، ندري ما حنن، قتله من قتله: فيقولون أبى
 قبـل  نعاجلـه  فتعـالوا  بأسـرنا  أهلكنا فرصة أمكنه وإن خرياً لالرج هذا من نلقى
 املنتصــر إن: لــه وقــالوا مــاالً لطبيــب بــذلوا أن علــى رأيهــم فــاجتمع، يعاجلنــا أن

ل فأخذ، املال هذا ولك مسموم مببضع فأفصده الفصل هذا   الفصد على معو 
  .)٣(فمات مسموم مببضع وفصده منهم املال

ومـع  ، األتـراك فكان مستضعفاً غلب عليـه  ) هـ٢٥٢-٢٤٨(أما اخلليفة املستعني
 شـيئا  حيسـن  يكـن  ومل األدب معرفـة  يـدعى : "رانـي ذلك كان كما قال ابـن العم 

   جلـس  إذا وكـان ، بالتصحيفات مغرى وكان، شاعراً يكن ومل ويتشاعر، منه
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ة؟ تصحيف يكون شيء أي: لندمائه يقول األنس جملس نعلم ال: فيقولون جمد 
ة: هو فيقول عني موالنا يا أحسنت: فيقولون خمد يقـول  وكـان ، عليـك  ا :أي 
، وشـبيهه  هـذا  مـن  وأشـياء ، البـاب  إىل بيـده  ويـومئ  ناب تصحيف يكون شيء
ذي شعره من وكان   :به يغنوا أن املغنني أمر الّ

 
 

   
  

 
   

   

وا للمطربني يقول وكان فعمـل ، يتضـاحكون  واجللساء به فيغنون بشعري غن 
  :ومها، هبما يغنوا أن املغنني وأمر البيتني هذين يوما

 
 

   
    :منهم واحد فقال آخر ببيت أجيزوها عليكم باللَّه قال ثم

   خرا هذا، خرا هذا، خرا هذا، خرا هذا
وهـو  ، )١("بـه  يؤاخـذهم  وال ذلـك  مثل يسمع أخالقه ولطافة الحتماله وكان

حتى أنه أخرج خزانة اخلالفة وما فيها  باألموالمع كل ذلك مل حيسن التصرف 
  . )٢(من جواهر ووزعها على ندمائه ومغنيه

 فبعــد أيــام مــن ، ى نفــس املنــوالعلــ) هـــ٢٥٥-٢٥٢(وسـار اخلليفــة املعتــز بــا
 )٣(وكـان ممـن حضـر تلـك اجللسـة ونادمـه فيهـا الـبحرتي        ، بيعته جلـس للمنادمـة  

 فكنـت ": وصف البحرتي تلك اجللسة قـائال وقد ، الذي امتدحه بقصيدة طويلة
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د به بصرى أصع ب صباحته   وأصو صنع من وأتعج صورته إبداع   تعاىل ا 
ـل  شيء أي   يحبرت يا: يل وقال إيل والتفت بى ففطن يـا : لـه  قلـت  ؟مـين  تتأم 
 لكنـت  وضـعته  ولـو  التـاج  يـزين  فإنـه  وجهك إال كلها الوجوه يزين التاج موالي
ــت رأســه مــن فوضــعه، أمجــل ــاض علــى شــعره ســواد مــن فرأي ــه بي ــا جبهت  م
 أن أفتشـتهي : قـال  نعـم : قلـت  صـورتي؟  أتستحسـن  يحبرت يا: يل فقال، أدهشين
لنى؟ ل نعم: قلت تقب ها يدي خذ ولكن ال: قال رجلك أقب ومد لتها إيل فلما، فقب 
 جعفــر وبرتبــة عليــك حبيــاتي يحبــرت يــا: وقــال زاويــة إىل يأخــذن وانتشــينا شــربنا
لت ما إال املتوكل لتـه  أمره فامتثلت وجهي قب لـك  هـذا : يل وقـال  وقب  رسـم  علـي 
لـك  تاجتمعـ  قـد  يحبـرت  يـا : يقـول  ذلـك  بعد وكان، سكرنا كلما مستمر  علـي 
 تعلم ال: وقال درهم ألف مبائة يل أمر القصيدة أهنيت فحني.. .تقبضها متى ديون
ي الشعراء هبا  أعطيتـك  مبـا  علمـوا  فـإذا  درهـم  ألف مائة خبمس هلم أمرت قد فإنّ
  . )١("معهم نصيبك وخذ وامض هذه فخذ نصيبك يفرزوا مل

  الـدنيا   زاهـداً ، على الضـد ممـن سـبقه   ) هـ٢٥٦-٢٥٥(وكان اخلليفة املهتدي
نائيـاً عـن   ، جمانبـاً األخـالق الرذيلـة   ، متمسكاً بالسـجايا اجلميلـة  ، فيها مقتصداً

 زاهـداً " كـان وصـفته املصـادر أنـه    ، وخصلة اهلـزل ، وخفة العقل، فحش القول
اماً ورعاً اماً صو ة له تعرف مل، قو  خياطـب  الطبـع  كـريم  احلجـاب  سـهل  وكان، زلّ

 الصـوف  القمـيص  يلـبس  وكان، بنفسه للمظامل وجيلس بنفسه احلوائج أصحاب
 ملا واإليثار الدنيا   الزهد يكن مل لو: يقول وكان، جلده على ثيابه حتت اخلشن
عته  لتكلّفته طبعي من ا عند ي  يقتضـيه  منصـيب  فـإن  وتصـن    ا خليفـة  فـإنّ

 لـبين  يكـون  أن ألسـتحي   وإنـي ، أمته   عنه النائب رسوله مقام والقائم أرضه
ى -الرسول آل وهم مثله العباس لبين وليس العزيز عبد بن عمر مروان  ا صلّ
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الشاعر بقصـيدة   وعندما امتدحه البحرتي، )١("أقرب وإليه ألزم وبه -وسلم عليه
 املسـلمني  مـال  بيت   لك أرى وال به أصلك مال يل ليس"استحسنها قال له 

 أبـو : هلـم  وقـال  وأقاربـه  أهلـه  بإحضـار  وأمر، آخر فعال معك أفعل ولكين، حقّاً
 بيت   اليت األموال سوى شيء يدي   وليس دولتنا وشاعر بيتنا خطيب عبادة
 عليهـا  وحياسـبين  القيامة يوم عنها يسألين وا يدي   وديعة وهي املسلمني مال

 فقــال، درهــم ألــف مائــة احلــال   بينــهم يل فجمعــوا، عــين عبــادة أبــا فــأجيزوا
  . )٢("ا شاء إن أملكه وال قط عشرها ملكت ما وا عبادة أبا يا: املهتدي

بأيـام النــاس وأخبــارهم وإذا جلـس جملســا ذكــر ســرية    وكـان املهتــدي عارفــاً 
 كنت: قال" –له  وكان ندمياً –فروى حممد بن علي الربعي ، الزهاد والصاحلني

عـن  حكـاه  الـذي  نـوف  خرب أتعرف: ليلة ذات يل فقال املهتدي الليايل   أبايت 
ايته؟ كان حني طالب أبي بن عليبقـال  نوف ذكر، املؤمنني أمري يا نعم: قلت ي :
ه رضي علياً رأيت  ثم، السماء إىل والنظر والدخول اخلروج أكثر قد ليلة عنه اللّ
 أمـري  يـا  الليلة منذ بعيين أرمق رامق بل: قلت: قال أنت؟ أنائم، نوف يا: يل قال

، اآلخـرة    الـراغبني ، الـدنيا    للزاهـدين  طـوبى ، نـوف  ايـ : يل فقـال ، املؤمنني
ــوم أولئــك ــه أرض اختــذوا ق ــاً وتراهبــا، بســاطاً اللّ ــا، ثياب ــاً وماءه ــاب، طيب  والكت
 مـريم  ابـن  املسـيح  منـهاج  علـى  قرضـاً  الدنيا قرضوا ثم، دثاراً   والدعاء، شعاراً
ه إن، نوف يا، السالم عليه  أن السـالم  عليـه  عيسـى  عبـده  إىل أوحـى  تعـاىل  اللّ
لْ ـا  إسـرائيل  لبين قُ  وأكًـف ، خاشـعة  وأبصـار ، وجِلَـة  بقلـوب  إال إيل يـدخلوا  ألّ

ــة ــم، نقي هملأعــي و ــب ال أن ــهم ألحــد أجي ــد دعــوة من ــهم خلقــي مــن وألح  قبل
ه فو: الربعي علي بن حممد قال، مظْلمة ، خبطه اخلرب هذا املهتدي كتب لقد اللّ
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 يبكـي  وهو خللوته كان بيت   بربه خال وقد ليلال جوف   أمسعه كنت وقد
 اخلـرب    وميـر ، اآلخـرة    الـراغبني ، الـدنيا    للزاهدين طوبى، نوف يا: ويقول
  . )١("إياه وقتلهم األتراك مع كان ما أمره من كان أن إىل، آخره إىل

فاهنمك باللهو واللـذات وتـرك أمـر تـدبري     ) هـ٢٧٩-٢٥٦(أما املعتمد على ا
 كـان "قال املسعودي ، ن خرداذبهومن ندمائه عبيد ا ب، )٢(رعية ألخيه املوفقال

، واملالهـي  اللـهو  أنـواع  وحمبـة  املعـاقرة  عليـه  والغالـب ، بـالطرب  مشغوفاً املعتمد
 ندمائه من عدة الس و ، يوم ذات عليه دخل أنه خرداذبه بن ا عبيد وذكر
، العـود  اختـذ  مـن  أول عـن  أخربنـي : له فقال، واحلجى واملعرفة العقول ذوي من
 اختـذ  مـن  أول: كـثرية  أقاويـل  املـؤمنني  يـاأمري  ذلـك    قيـل  قد: خرداذبه ابن قال

 ففـرح .. .آدم بـن  فـابن  بـن  خنـوخ  بـن  عـاد  بن حمويل بن متوشلخ بن ملك العود
، ندمائـه  مـن  حضره من وعلى، خرداذبه ابن على وخلع، اليوم هذا   املعتمد
 دعــا الليلــة تلــك صــبيحة   كــان فلمــا...وســرور هلــو يــوم وكــان، معلــيه وفَضَّــله
 لـبعض  قـال  الس من مراتبهم أخذوا فلما، األول اليوم   حضره من املعتمد

نمـن  احملمـودة  والصـفة ، وأنواعـه  الـرقص  يل صـف  ومغنيه ندمائه من حضره م 
 ذاكراتومــ جمالســات وللمعتمـد : املســعودي قــال ...مشائلُـه  يل واذكــر، الـرقص 
 وذم، فضـائله  وذكر، النديم مدح: منها، األدب من أنواع   دونت قد وجمالس

 أخـالق    قيـل  ومـا ، والشعر املنثور من ذلك   قيل وما، النبيذ بشرب التفرد
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ثه وأمنِ وعفافه وصفاته النديم بذلك   واملراسالت املنادمات إىل والتداعي، ع ،
ثرة   الشرب أنواع وعدد  الغنـاء  وأصـول ، وأنواعـه  وأقسـامه  السـماع  وهيئة ،الكَ

ــه ــا العــرب   ومبادي ــار، األمــم مــن وغريه ــنني مشــهوري مــن األعــالم وأخب  املغ
، مراتبــهم وكيفيــة واملتبــوع التــابع ومنــازل، اــالس وهيئــة، واحملــدثني املتقــدمني

  . )١("والتحيات الندماء جمالس وتعبية
 ملكــاً ": ن كمــا يقــول الســيوطي  فكــا ) هـــ٢٨٩-٢٧٩(أمــا اخلليفــة املعتضــد  

 إذا، قليل الرمحـة .. .،شديد الوطأة، ظاهر اجلربوت وافر العقل، مهيباً، شجاعاً
وملا توىل اخلالفة أبطل   ،)٢("أمر بأن يلقى   حفرة ويطم عليهغضب على قائد 

ه عبد وحكى"املضارب   كـان  وممـن ، وخاصـته  ندميـه  وكـان  - )٣(محـدون  بـن  اللّ
 من األنزال عليه جيري كان ومن حشمه تنقص أن أمر أنه - هخلوات   به يأنس
 فيهـا  الرغفـان  مـن  عـدداً  للوصـائف  ألن، خبزه بأمر يبتدأ وأن، أوقية رغيف كل
   ذلـك  مـن  فتعجبـت : محـدون  ابـن  قال، ذلك من وأكثر لذا وأربع لذا ثالث
   .)٤("يمعظ مال شهر كل   ذلك من يتوفر أنه فإذا، القصة تبينت ثم، أمره أول
   .)٤("يمعظ

وبسبب ذلك هابه الناس وذلت له األكابر وخشي بأسه املقربون من النـدماء  
ونكتفي حبكاية لـه مـع أحـد املضـحكني تظهـر لنـا حزمـه وقـوة         ، والوزراء والقادة
 علـى  يـتكلم  رجـل  ببغـداد  كـان ": قـال  -املسعودي نذكرها بطوهلـا  تدبريه أوردها 

 - املغـازيل  بـابن  ويعـرف  مَضـاحك و ونـوادر  بأخبـار  النـاس  علـى  ويقص، الطريق
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 قـال  - يضـحك  ال أن كالمـه  ويسـمع  يـراه  من يستطيع ال احلذق هناية   وكان
، وأنـادر  أضـحك  اخلاصـة  باب على املعتضد خالفة   يوماً فوقفت: املغازيل ابن

 اخلادم فأعجب، اخلدم حكاية   فأخذت، املعتضد خدمة بعض حلقيت فحضر
، بيـدي  وأخـذ  عـاد  أن يلبث فلم، عين انصرف ثم، بنوادري وأشغف، حبكاييت

ــال ــا إنــي: ق ــك عــن انصــرفت مل ــت حلقت ــري املعتضــد يــدي بــني فوقفــت دخل  أم
 أمـري  فرآنـي ، فاستضـحكت  نـوادرك  مـن  جـرى  ومـا  حكايتك فذكرت، املؤمنني
 علـى  املـؤمنني  أمـري  يـا : تفقلـ ، مالـك  ويلـك : وقـال ، مـين  ذلك فأنكر، املؤمنني
ــابن يعــرف رجــل البــاب ــحك ملغــازيلا ب ــدع وال، وحيــاكي يضْ ــة ي ــي حكاي  أعراب
 ذلـك  وخيلـط ، حكاهـا  إال وخـادم  وسـندي  وزجنـي  ونبطـي  وجنـدي  ومكي وتركي
ــوادر ــيم وتُصــيب الثكــول تضــحك بن  نصــف ويل بإحضــارك أمرنــي وقــد، احلل
 وعلـي  ضـيف  أنـا ، ياسـيدي : السـنية  اجلـائزة    طمعـت  وقد له فقلت، جائزتك

هال من وقد، عيلَة ، ربعهـا  أو سدسـها  بعضـها  أخـذت  إن عليـك  فمـا  بك علي لّ
، عليـه  وأدخلـين  بيـدي  فأخـذ ، به وقنعت النصف   فطمعت، نصفها إال فأبى

 وقد، السالم علي فرد، فيه أوقفت الذي املوضع   ووقفت، وأحسنت فسلمت
 أنـت : يل وقـال  إيل رأسـه  رفـع  ثم أطبقه أكثره   نظر فلما، كتاب   ينظر كان
، وتُضـحك  حتكـي  أنـك  بلغين قد: قال، املؤمنني أمري يا نعم: قلت املغازيل؟ ابن
 احلاجـة ، املـؤمنني  أمـري  يـا  نعـم : قلت، طريفة ونوادر عجيبة حبكايات تأتي وأنك
فْتق هم  ألـتمس ، حبكايتـها  قلـوهبم  إىل وأتقـرب ، النـاس  هبا أمجع، احليلة تَ بـر ،

 أضـحكتين  فـإن ، فنـك    وخـذْ ، عنـدك  مـا  فهـات : قال، منهم أناله مبا وأتعيش
ــك ــك؟ يل فمـــا أضـــحك مل وإن، درهـــم خبمســـمائة أجزتـ ــت عليـ  للحـــينِ فقلـ
فَاي إال معي ما: واخلذالن  فقـال ، شـئت  ومبا، شئت موك، أحببت ما فاصفعه قَ

 صـفعتك  أضـحك  مل أنـا  وإن، ضـمنت  ما فلك ضحكت إن، أنصفت قد: يل
، يسـري  بشـيء  إال يصـفع  ال ملك: سينف   فقلت، صفعات عشر اجلراب هبذا
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 فقلص، البيت زاوية   ناعم أدم جبراب أنا وإذا التفت ثم، هين خفيف وبشيء
ف وال، حزري أخطأ ما: نفسي    جِـرابِ  مـن  يكـون  أن عسـى  ومـا ، ظين أخلَ
ــه ــح في ــا إن، ري ــا وإن، رحبــت أضــحتكه أن ــأمر أضــحكه مل أن  صــفَعات عشــر ف

 فلـم ، والعبـارة  والنفاسـة  واحلكايـات  النـوادر    أخـذت  ثم، نهي منفوخ بِجِراب
ــة أدع ــي حكاي ــاضٍ وال مخَنــث وال حنــوي وال أعراب ــي وال قَ طِّ  وال نَبطــي وال زُ

 حكايـة  وال نادرة وال، عيارة وال شطارة وال تركي وال خادم وال زجني وال سندي
ع  عنـدي  مـا  مجيع نفد حتى، هبا وأتيت أحضرهتا إالّ وانقطعـت  رأسـي  وتصـد 

ــرت، وســكت ــردت وفَتَ بال مغضــب وهــو، عنــدك مــا هــات، هيــه: يل فقــال، و 
ــق ومل يبتســم وال يضــحك ــي يب ــب إال غــالم وال، هــرب إال خــادم ورائ ــا ذه  مل
فَزهم  ما وا نفد قد املؤمنني أمري يا: فقلت، األمر من عليهم وورد الضحك استَ

ع، معي إال يل بقيـت  ومـا ، مثلك قط رأيت اوم، معاشي وذهب، رأسي وتصد 
 عشـراً  تصـفعين  أن وعـدتين  املـؤمنني  أمـري  يـا : فقلـت ، هاهتا: فقال، واحدة نادرة

 أن فأراد، عشراً إليها وتضيف اجلائزة تضعف أن فأسألك، اجلائزة مكان وجعلتها
 ومـددت  بيـدي  فأخـذ ، بيـده  خـذ  غـالم  يـا ، نفعل: قال ثم، فاستمسك يضحك

فَاي َفـاي  علـىِ  سقط فكأمنا، صفعة رابباجلِ فصفعت قَ  حصـى  فيـه  وإذا، قلعـة  قَ
 عنقـي  وينكسر رقبيت تنفصل أن كادت عشراً له فصفعت، صنجات كأنه مدور
ــت ــاي َطن ــحت العشــرة اســتوفيت فلمــا، عــيين مــن الشــعاع وقــدح، أُذن ــا: ص  ي
 مـن  سـألته  كنـت  ما إيفاء على عزم أن بعد عين الصفح فرفع، نصيحة، سيدي
 الديانـة    لـيس  إنـه ، سـيدي  يـا : فقلـت  نصـيحتك؟  ما: فقال، جائزتي فإضعا
 أدخلـين  الـذي  للخـادم  ضـمنت  وقـد ، اخليانـة  مـن  أقبح وال، األمانة من أحسن
ه أطال املؤمنني وأمري، كثرهتا أو قلتها على اجلائزة نصف عليك  بفضله بقاءه اللّ
فَها  قـد  وكرمه فضـحك ، صـفها ن خلادمـك  وبقـي ، نصـفها  اسـتوفيت  فقـد ، أضْـع 
، عليـه  وصـرب  لـه  وحتامـل ، أوالً مـين  مسعه قد كان ما واستفزه، استلقى حتى
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ــراق وميســك برجلــه ويفحــص بيــده يضــرب زال فمــا ســكن إذا حتــى، بطنــه مب 
 فأمر، ُطواالً وكان، به يتفأ، اخلادم بفالن علي: قال نفسه إليه ورجعت ضحكه
 فقلـت  جنـاييت؟  جنايـة  وأي قضـييت؟  شـيء  أي، املؤمنني ياأمري: فقالَ، بصفعه

 منـها  نصـيبك  وبقـي ، نصـفها  اسـتوفيت  وقـد ، شـريكي  وأنت جائزتي، هذه: له
َفــاه وطــرق الصــفع أخــذه فلمــا  إنــي: لــك قلــت: لــه أقــول عليــه أقبلــت الصــافع قَ

ل ضعيف  تأخذ ال سيدي، يا: لك وأقول، واملسكنة احلاجة إليك وشكَوت معيِ
 علمـت  ولـو ، نصفها إال آخذ ما: تقول وأنت، ربعها لك، سدسها لك، نصفها

ــري أن ــؤمنني أم ــاءه ا أطــال امل ــفع جــوائزه بق ــها ص ــك وهبت ــها ل ــاد، كل  إىل فع
ــه وعتــابي، للخــادم قــويل مــن الضــحك ــري وســكن صــفعه اســتوفى فلمــا، ل  أم
 مخسـمائة  فيهـا  أعـدها  كـان  قد صرة تكأته حتت من أخرج ضحكه من املؤمنني
ف: االنصراف أراد وقد له قال ثم، درهم فلم، لك أعددهتا كنت هذه، ق كعدي 

فقســم ...منــها أمنعــه كنــت ولعلــين، فيهــا شــريكاً لــك أحضــرت حتــى فضــولك
  . )١("الدراهم بيننا وانصرفنا

 ": قَـالَ  نديم املعتضد محدون بن اللَّه عبدوروى اخلطيب البغدادي قال حدث 
ــدم الــذي وكــان: قــال، لقمــين - اءعشــ لــه وقــدم - : ليلــة املعتضــد يل قــال  فــراريج ُق

 ثـم ، لقمـا  فلقمتـه ، فخـذه  مـن  لقمـين ، ال: فقـال  فَـروجٍ  صدر من فلقمته، ودراريج
 هـات  علَـي؟  تتنـادر  ذا هـو  ويلـك : فقال أفخاذها من فلقمته، الدراريج من هات: قَالَ
ــت، صــدورها مــن ــا: فقل ــوالي ي ــت م ــاس ركب ــت فضــحك، القي ــه فقل  كــم إىل: ل
 دينـار  فـإذا  فشـلته  َقـالَ ، حتتـه  مـا  وخـذ  املطـرح  شـل : قـال  تضحكين؟ وال ككأضح

  :فقلت واحد،
 خليفـة ، علـي  الساعة أنت تتنادر، ذا هو با: له فقلت، نعم: فقال! هذا؟ آخذ
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  . )١("هذا من أكثر حقا املال بيت في لك أجد ال ويلك: فقال بدينار؟ ندميه جييز
فمـن نـدماء   ، الندماء على دين ملـوكهم  ومن سرية املعتضد ميكن القول أن

 كَان) هـ٣١١ت(بن السري بن سهل النحوي الزجاج إبراهيم إسحاقاملعتضد أبو 
 حسان مصنفات وله، املذهب مجيل، االعتقاد حسن، والدين الفضل أهل من
ومنهم أبـو حممـد عبـد ا بـن أمحـد      ، )٢(القرآن معانيوله كتاب ، األدب في

  . )٣(الذي توارث ذلك عن آبائه )هـ٣٠٩ت (بن محدون
مـن كـان مـن     إالفلـم يتخـذ مـن النـدماء     ) هــ ٢٩٥-٢٨٩(أما اخلليفة املكتفـي 

ــل األدب والكياســـة  ــهرومـــن ، األكـــابر مـــن أهـ ندمائـــه حممـــد بـــن حييـــى   أشـ
 ال مـا  يـدعي  أن لعاقـل  ينبغـي  مـا ": قال الصويل كان املكتفي يقـول ، )٤(الصويل
ولعله تأثر مبؤدبه ، )٥("يتعلمه حتى حيسن ال ما يطلب أن للعاقل وينبغي، حيسن
  . )٦(الدنيا أبيابن 
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عــاد للــوزراء والنــدماء والكتــاب ) هـــ٢٢٠-٢٩٥(و  عهــد اخلليفــة املقتــدر بــا
غلب ، مبذراً، للشهوات فقد كان مؤثراً، والنساء سطوهتم وكل أخذ حظه منه

  . )١(عليه النساء فأخرج عليهن مجيع جواهر اخلالفة ونفائسها
ال أخالقـه  كانـت ": فقد وصفه املسـعودي قـائال  ) هـ٣٢٢-٣٢٠(أما القاهر با 

 مجاعـة  وأبـاد ، بأعدائـه  الـبطش  شـديد  شهماً وكان، وتلونه لتقلبه، حتصل تكاد
 إذا يـده    حيملها حربة واختذ، صولته وخشوا الناس فهابه ،...،الدولة أهل من

 احلربـة  بتلـك  الضرب ويباشر، جلوسه حال   يديه بني ويطرحها داره   سعى
 التشـغب  اخللفـاء  مـن  قبلـه  مـن  علـى  يسـتعمل  كـان  مـن  فسـكن ، قَتْلـه  يريد ملن

وهو مع هـذا  ، )٢("السطوة مخوف، أمره   التثبت قليل وكان، عليهم والتوثب
 وكسـر ، املخانيـث  ونفـى ، املغنني على وقبض، واخلمر القيان بتحريم أمر"كله 
 ذلـك  مع وكان، سواذج أهنن على اجلواري من املغنيات ببيع مروأ، اللهو آالت

وبالتـايل فهـو شخصـية    ، )٣("الغنـاء  مسـاع  عـن  يفـرت  وال، السـكر  من يصحو ال
اخلراسـاني   فحكى حممد بن علي العبدي، قلقلة مل يطمئن له جليس أو نديم

 ينأصـدق : فقـال  القاهر يب خال": قال –وكان من املقربني من القاهر– األخباري
ــت - باحلربــة إيل وأشــار - هــذه أو ــه فرأي ــاً املــوت واللّ ــت، وبينــه بــيين عيان : فقل

 أمــري يـا  نعـم : فقلــت، ثالثـاً  يقوهلـا ، انظــر: يل فقـال ، املـؤمنني  أمــري يـا  أصـدقك 
ب وال، عنه أسألك اعم: قال، املؤمنني وال، القصـة  حتسـن  وال، شـيئاً  عين تُغَي 
ثـم سـأله عـن    ..) .املـؤمنني  أمـري  يـا  نعم: قلت، شيئاً منها تسقط وال، فيها تسجع
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  . )١(أخالق وشيم بين العباس فحدثه هبا
  ٢(آخـر خليفـة جـالس النـدماء    ) هــ  ٣٢٩-٣٢٢(وكان اخلليفة الراضـي بـا( ،

، اهليئة حسن، للطيب االستعمال كثري الراضي كان": وصفه املسعودي بالقول
 واألدب العلم ألهل مقرباً، وأيامهم اسالن بأخبار املذاكرة حسن، جواداً، سخياً

 من أحد عنه ينصرف يكن ومل، عليهم جبوده فائضاً، منهم الدنو كثري، واملعرفة
 حممـد  منهم: ندماء عدة وكانوا، طيب أو خلعة أو بصلة إال يوم كل   ندمائه

 إفضـاله  كثـرة  علـى  فعوتـب ، وغريمهـا ، النديم محدون وابن، الصويل حييى بن
 ألحد يستكثر ال األشياء سائر على سخياً وكان ...،اجللساء من رهحيض من على
 عن يتأخر رمبا بعضهم كان حتى، األيام طول على إليه يصل ما كثرة ندمائه من

  .)٣("فضله من عليه يرتادف ملا احلضور
كلوا معي كما شئت   اجلودة واشربوا كما شئتم   ": يقول لندمائه وكان

  .)٤("الكثرة والقلة
 بعـــض   رأى الراضـــيأن "فــذكر  ، ان الصـــويل مــن أخـــص ندمائـــه وكــ 
 رأيـتم  هـل : ندمائه من حضر ملن فقال، رائقاً وزهراً، مونقاً بستاناً بالثريا منتزهاته
 وأهنـا ، حماسنه ووصف مدحه إىل فيها ذهب أشياء قال فكل هذا؟ من أحسن

ـه  الشطرنج الصويل لعب: فقال، الدنيا زهرات من شيء هبا يفي ال  أحسـن  واللّ
  . )٥("تصفون ما كل ومن الزهر هذا من

ــاً   ــا كيســاً فطن ــه  ، تالدمســتقيماً معــ ، وكــان الراضــي ب ــك عــن بالغت ناهي
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وأقـوام مفـاتيح   ،  أقوام هم مفاتيح اخلـري ": وحكمته ومما أثر من أقواله لندمائه
فمــن أراد بــه خــرياً قصــد بــه أهــل اخلــري وجعلــه الوســيلة إلينــا فنقضــي   ، الشــر

مــن أراد بــه ســوءاً عــدل بــه إىل  و، فهــو الشــريك   الثــواب والشــكر ، حاجتــه
  . )١("فهو الشريك   الوزر واإلثم، ناغري

 وال، قــط اًشــيئ يغــري مل"اخلالفــة فإنــه ) هـــ ٣٣٣-٢٢٩(ي تقلــد املتقــوملــا 
 اًنبيذ يشرب ومل، والتعبد الصوم كثري وكان، له كانت اليت جاريته على تسرى
  . )٢("فاملصح غري اًندمي أريد ال: وليق وكان، قط

ــة   بغــداد ســنة     ــب البويهيــون علــى اخلالف ــم غل ـــ فخلعــوا اخلليفــة  ٣٣٤ث ه
هـ٣٣٤-٣٣٣(املستكفي با ( ونصبوا مكانه اخلليفة املطيع)قال ، )هـ٣٦٣-٣٣٤

 وال لـه  أمـر  ال يـده    واملطيـع ، الديلمي بويه ابن األمر على وغلب": املسعودي
ــي ــة وال، نَهـ ــرف خالفـ ــال ابـــن، )٣("تـــذكر وزارة وال، تعـ ــم": قطقـــىالط وقـ  ثـ

ون ومتلّك، وزارة وال رونق هلا يبق ومل، اخلالفة أحوال اضطربت وصارت البويهي 
ــوزارة ــن الـ ــال جهتـــهم مـ ــيهم واألعمـ ــرر، إلـ ــاء وقـ ــيء للخلفـ ــف شـ ــم طفيـ  برسـ

  .)٤("إخراجاهتم
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أو ، قـد تعـين جملـس الشـراب     فهـي ، النديم   اللغة حيمـل عـدة معـان    -

ــري شــراب    ــن غ ــيس م ــل    ، الصــاحب واجلل ــى ليشــمل ك ــع املعن ــم توس ث
ــامرة ــك أو       و، مس ــذي جيــالس املل ــوادر ال ــو صــاحب الن  االصــطالح ه

  . األمرياخلليفة أو 
، أديبـاً ، حلـو الكـالم  ، من أهـم صـفات النـديم أن يكـون حسـن املعشـر       -

 . كتوماً، نظيفاً
القدمية من الروم والفرس والعرب قبل  األممعند  كان اختاذ الندماء معروفاً -

 . اإلسالم
ــدماء علــى نطــاق واســع    - ــل مكــة الن وقلمــا جنــد أحــد مــن   ، اســتخدم أه

  . وله نديم إالمشاهريهم 
- فكانــت هلــم رســومهم ، ن النــدماء طبقــة مهمــة   الــبالط الساســاني كــو

 .اخلاصة واليت أثر بعضها على بالط اخللفاء املسلمني فيما بعد
حتـى  ، تبط الندماء بشخص اإلمرباطور والقيصر عند اليونـان والرومـان  ار -

 . أصبحوا من خاصتهم ومستشاريهم
علـى أن يراعـى فيـه    ، املزاح اإلسالموقد أباح ، ارتبط اسم النديم باملزاح -

 . ويتجنب فحش القول، الصدق
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ولكـن كـان هلـم    ، مل يكن للخلفاء الراشدين ندماء باملعنى االصـطالحي  -
 . والسدادويوجهوا هلم النصح جيالسوهنم  مستشارون

 إىليستمعون   أوقـات فـراغهم    األمركان اخللفاء أول  األموي  العصر  -
ـان اجللـوس للمغـنني مـن     إىل األمـر ثم تطـور  ، اإلخبارالشعراء ورواة  القي 

 . واجلواري
كان أغلب اخللفاء املسلمني حيضرون جمالس الغناء واللهو من وراء ستارة  -

 . خواص جواريه إالطرب  إذايراه كي ال 
، كان بعض اخللفاء األمويني والعباسيني انسـاقوا وراء نـزواهتم وشـهواهتم    -

 .وشاركوهم الشراب واللذات، فجالسوا الندماء معظم األوقات
، م تأثري على سياسـة الدولـة  هكان لبعض، وحبكم قرب النديم من اخلليفة -

 . م كجواسيس للخليفةهكما عمل بعض
فلـم يكـن   ، أثري الندماء على اخللفـاء حسـب قـوة اخلليفـة وسـطوته     تباين ت -

أبــي العبــاس الســفاح واملنصــور واملعتضــد  : هلــم تــأثري كــبري علــى اخللفــاء 
 . الواثق واملتوكل واملقتدر: بينما كان هلم تأثري كبري على اخللفاء، والقاهر

ــل اخللفــاء اضــمحلت بــدخول البــويهيني    - إن ظــاهرة اختــاذ النــدماء مــن قب
ــة السياســية      ، بغــداد ــى مقــدرات الدول ــه ســيطرة عل ــة ل ــم يكــن اخلليف فل

وهلذا قيل أن آخر من اختذ الندماء من اخللفاء هو الراضي ، واالقتصادية
با .  

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  

 
  

–  
■ 
■ 
 –

 
■ 
 

  
■ 
  
  
■ 
 

– 
■ 
   
   
■ 
 – 
■ 
  
■ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

–
 

■ 
   
■ 
 – 
■ 
 –

 
■ 
 – 
 – 
– 
■ 
   
  

 
 – 
 – 
■ 
 –

 
■ 
 – 
■ 
 

– 
 

  
■ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
– 

■ 
 – 
 –

 
■ 
  

 
■ 
  
■ 

 – 
 – 
■ 
   
■ 

– 
 – 
■ 
 – 
■ 
   
■ 
   
■ 
 – 
■ 
 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
  

■ 
 –

 
■ 
 – 
■ 
 – 
■ 
 – 
■ 
 –

 
  

– 
■ 
 – 
■ 
 –

 
■ 
 

  
■ 
 – 
■ 
 – 
■ 
 – 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

■ 
   
■ 
 

  
■ 
   
 – 
■ 
 

– 
■ 
   
■ 
 – 
 – 
 

  
■ 
 – 
■ 
  
■ 
   
■ 
 – 
■ 
   
■ 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
■ 
 – 
 – 
   
■ 
 – 
■ 
   
■ 
   
■ 
 –

 
■ 
   
■ 
 –

 
■ 
 – 
■ 
 – 
■ 
 –

 
■ 
 –

 
 – 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

■ 
   
■ 
   
■ 
 

 
■ 
 –

 
■ 
 – 
■ 
   
■ 
 – 
■ 
 

  
■ 
 – 
■ 
 

– 
■ 
 – 
■ 
   
■ 
 – 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

■ 
  

– 
■ 
  

 
■ 
   

  
■ 

 – 
 

   
■ 
 – 
■ 
 

– 
■ 

   
■ 

 
– 

■ 
 

– 
■ 

   
■ 

 – 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

■ 
 –

 
 – 
 – 
■ 

 – 
■ 

 – 
■ 

 – 
 

  
■www.mmlkty.com 
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.mmlkty.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  

 
  
                        
 

  الفصل األول
                  

              
              
 

  صل الثانيالف
               

                 
             
          
            
 

  الفصل الثالث
           

             
       
       
      

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

