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چکیده
انسانها از دیرباز به مناسبتهای مختلف ،جشنهایی برپا میکردند و به شادی و سرور میپرداختند .بزمها مجالسی بودندد کده
برای عیش و شادمانی در بارگاه سالطین و بزرگان برگزار میشد و برپایی آن آداب و رسوم خاص خود را داشت .بادهنوشی و
رامشگری از ارکان برگزاری بزمها بودند ،ساقیان مسئول شادخواری و میگساری حاضرین بودند و مطربان و مغنیان با آالت و
اسباب خود به بزمها رونق و صفا میبخشیدند .شاعران وابسته به دربارها نیز سدرودههدای خدود را هردراه بدا ندوای موسدییی
خنیاگران میخواندند .اشعار شاعرانی چون رودکی ،عنصری ،فرخی سیسدتانی ،مندوچیری ،مسدعود سدعد سدلران ،فخرالددین
گرگانی و امیرمعزی مرلو از شادی و طرب و توصیه به شاد بودن است که انعکاسی از زندگی واقعی آندان اسدت .جشدنهدای
ملی و باستانی ایرانیان و اعیاد دینی و مذهبی ،فرصتی طالیی برای هنرنرایی شاعران به شدرار مدیرفدت و ایشدان بدا سدرودن
قصاید هم به مدح مردوحشان میپرداختند و هم عید را تبریک و تینیت میگفتند ،پادشداهان نیدز بدا دادن انعدام و صدلههدای
گزاف از آنان تشکر و قدردانی میکردند .در قرنهای چیارم و پنجم ،از میان جشنهای ملی ،نوروز ،میرگان و سده و از اعیاد
مذهبی ،عید فطر و عید قربان بیشترین اهریت را دارا بودند و این جشنها هر ساله با شکوه هر چه تردامتر برگدزار مدیشدد و
آیینها و رسوم آنها با دقت اجرا می شد .در این میاله آیینهای برپایی بزمها و جشنهایی که در اشدعار نندایی هفدت شداعر
سرآمد قرن چیارم و پنجم ،به آنها اشاره شده است ،بررسی گردد.
واژگان کلیدی :شعر ننایی ،بزم ،طرب ،آیین ،شاعران قرن چیارم و پنجم

 .1مقدمه
از گذشتههای بسیار دور ،انسانها به بیانههای مختلف به برگزاری مراسم شادی و برپایی جشدن مدیپرداختندد .ایدن
گونه شادمانی کردن و جشن گرفتنها که دالیل مختلفی از قبیل گرم شدن هوا ،برداشدت مصصدول ،بدارز ندزوالت
جوی و ...داشت ،گاهی نیز سبغهی آسرانی و مذهبی به خود میگرفت و با جالل و شکوه بیشتری برگدزار مدیشدد.
با گذشت سالیان دراز ،رسومات خاصی برای برپایی مجالس شادی (بزم) و آیینهای ویژهای به منظدور برپدا داشدتن
جشنها ،در جوامع مختلف انسانی به وجود آمد که ادبیات را نیز تصت تاثیر خود ،قرار داد و شاعران را ،بده سدرودن
اشعاری برای انشاد در بزمها و جشنها وادار کرد که هرراه با نوای موسییی خوانده میشد و از این رو شدعر نندایی
نام گرفت .رسوماتی که در گذشته ،در بزمها و جشنها وجود داشته ،در حیییدت بخشدی از فرهند و تداری مدا را
تشکیل می دهد و هویت ملی ایرانیان را ،مشخص می کند .این جشنها و شادیهای هرگانی ،با گذشدت سددههدا و
هزارهها شکل گرفته و با عالقه و دقت از سوی نیاکان ما ،برپا و اجرا میشده است .با گذشت سالیان دراز ،برخدی از
این رسومات و آیینها از بین رفته و جز نامی در کتب ادبی و تاریخی ،چیزی از آنها باقی نرانده است.
بزم در لغت مجلس شراب و جشن و عیش و میرانی است و طرب ،نشاط ،خوشی ،سرور ،شاد شدن و شادی کردن
است( .دهخدا) در گذشته سالطین و پادشاهان با برپایی بزمها و مجالس مختلف بده شدادی و عدیش و ندوز مدی-
پرداختند و به مناسبتهای مختلفی از قبیل پیروزی در جن  ،اعیاد مختلف ،ازدواج ،تاجگذاری ،تولدد فرزنددان و...
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جشنها و بزمهای باشکوه و مجللی برپا میکردند .انعکاس این بزمها در اشعار شاعران چشرگیر و قابل توجه است،
چرا که در دوران آنازین شعر فارسی حضور شاعران منصصر به دربار پادشاهان بدود و انلدب شعرهایشدان در مددح
شاهان و وزیران و امرای لشکر سروده میشد و در هرین بزمها به سرع و نظر مردوحان مدیرسدید و آنهدا نیدز بدا
بخششها و صلههای بیحد و حصر خود ،مراتب سپاس گزاریشان را اعالم میکردند.
نشاط کردن چوگان و رزم و بزم و شکار (فرخی)501 :5831 ،
چیار چیز گزین بود خسروان را کار
یکی دیگر از اجزای جداییناپذیر بزمها ،خنیاگران و مطربان بودند که با نوای سداز و موسدییی خدود ،روندق بخدش
مجالس شادی و طرب میشدند .انلب شاعران اشعار خود را هرراه با صدای زیر و بم آالت موسییی میخواندند.
« سنتی در ایران در قرن چیارم و پنجم معرول بوده است که شعرای بزرگ شعر خود را انلدب بدا موسدییی در مدی-
آمیختند و قصاید خود را در یکی از پردههای موسییی میخواندند ،یا چنان میسرودند کده دیگدران بخوانندد .شداعر
بزرگ به کسی اطالق می شد که هم بتواند خوب شعر بسراید و هم خوب ساز بنوازد و هم آواز دلکش داشته باشد».
(پیلوان)12 :5833 ،
ترام کننده این عیشها و شادی ها میگساری و بادهنوشی بود .جامهای لعل فام به دست ساقیان ماه روی به گدردز
در میآمد .پیاله شراب یکایک پر و خالی میشدند و طرب را به کرال میرساندند.
ماه است جام باده و شاه است آفتاب

سیارگان سپاه و فلک مجلس شراب

چون گوهر گداخته بر دست آفتاب(امیر معزی)23 :5831 ،
بر دست شیریار نیادست جام می
دلشاد زی و کامروا باز و طرب کن با طرفه نگاری چو گل تازه به گلزار(فرخی558 :5831 ،
شادی موهبتی است ،فرو فرستاده از جانب خداوند بر بندگان و شاد بدودن و شداد کدردن دیگدران ،سدپاسگدزاری و
شکرانه این نعرت است« .الزمه شاد زیستن ،جستجوی زیباییها و خوبیهاست .یکدی زیبدایی منظدره را مدیبیندد و
دیگری کثیفی پنجره را .این شرا هستید که انتخاب میکنید چه چیز را ببینید و بده چده بیندیشدید»( .متیدوس:5831 ،
)12
می خوردن و شاد بودن آیین من است

گفتم به عروس دهر کابین٭ تو چیست

فارغ بودن ز کفر و دین ،دین من است
گفتا دل خرم تو کابین من است(خیام)42 :5831 ،

 -2بزم و طرب در اشعار غنایی
در بسیاری از اشعار شعرای قرن چیارم و پنجم توصیه به شادخواری و برپایی مجالس طرب و شادی به وفدور دیدده
می شود ،به ویژه در اشعار ننایی که برگرفته از احساسات و عواطف انسانی است .رودکی در منظومههای ننایی خود
که متاسفانه اکنون جز ابیاتی پراکنده از آنها باقی نرانده است ،شراب و رود و نوازندگان را از ارکان برپایی بزم مدی-
داند.
می و رود و رامشگران خواستند(رودکی)548 :5848 ،
یکی بزم خرم بیاراستند
عنصری در شریطه قصیدهای که در مدح نصر بن سبکتکین برادر سلطان مصرود نزنوی سروده ،آرزو میکند کده وی
هریشه در مجلس بزم هرنشین خردمندان و فرزانگان روزگار باشد ،در حالی که چشم به عزیزان و گدوز بده ندوای
رامشگران دارد « .رسم شعرا این است که قصاید مدحی را انلب با ابیاتی که مشترل بدر دعدای مرددوح اسدت خدتم
کنند .این قسرت از قصیده را شریطه مینامند که در لغت به معنی شرط و پیران و الزم گرفتن چیزی اسدت و ادبدای
قدیم آن را میاطع قصیده میگفتهاند .شریطه معروأل بصورت دعای تأبید است که متضرن معندی دوام عردر مرددوح
میباشد و چون دعای تأبید به گونه شرط و تعلیق گفته میشود آن را شریطه گویند»( .رزمجو)11 :5841 ،
به بزم اندر ترا ساقی بتی چون لعبت بربر
بران تا این جیان باقی به جای ملک مشتاقی
دو چشرت سوی دلبندان دو گوشت سوی خنیاگر
به مجلس با خردمندان هریشه دو لبت خندان
(عنصری)551 :5818 ،
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فرخی سیستانی نیز توجیی تام به بزمها و مجالس شادی و طرب داشته و در جای جای دیوان اشدعار خدود ،از ایدن
بزمها سخن میگوید .وی خطاب به امیر یوسف سپاه ساالر لشکر سلطان مصردود ،لشدکرگاه وی را بده بزمدی مانندد
کرده که مرنان خوز آواز در آن به رامشگری مشغولند و حاضرین در مجلس ،به سالمتی شاه شیر شکار بداده مدی-
نوشند.
مجلس آراسته و مرغ در او رامشگر
از تو لشکرگه ما مجلس آراسته گشت
می گساریم به یاد ملک شیر شکر (فرخی)581 :5831 ،
ما در این مجلس آراسته چندان که توان
بزمها انلب اوقات در کاخها و سرای بزرگان و شاهان برگزار میشد ولی گاهی نیز در دامن طبیعت و در فضای بداز
برپا میشد ،به ویژه در بیاران که دشت و صصرا پوشیده از گل و چرن بود .اشعاری کده شداعران در وصدف بیدار و
بزمهای بیاری میسرودند حال و هوای این گونه مجالس را به خوبی نشان میدهد.
به باغ اندر کنون مردم نبرد مجلس از مجلس
عروس ماه نیسان را جیان سازد هری حجله
نو آیین مطربان داریم و بربطهای گوینده
ز بیر گوهر تاجش هری بارد هوا لولو
به راه اندر کنون آهو نبرد سیله از سیله٭
به باغ اندر هری بندد ز شاخ گلبنان کله
مساعد ساقیان داریم و ساعدهای چون فله٭(فرخی)823 :5831 ،
ز بیر جامه تختش هری بافد زمین حله
واژهای که در بسیاری از مواقع به جای واژه بزم به کار رفته ،مجلس است .مجلس بر وزن مفعل اسم مکدان از ریشده
جلس به معنای نشستن و هرنشینی است( .معین ،ذیل مجلس) در قابوسنامه در باب برگزاری بدزم و میردانی آمدده
است« ،در مجلس اسپرنم٭ بسیار فرمای و مطربان خوز آواز استاد حاضر کنو تا نبید خوز نبود ،نزد میردان میدار،
که خود مردمان هره روزه نان بخورند و سراع و شراب باید که خوز باشد ،تا اگر در خوان و کاسه تیصدیری افتدد
آن عیب بدان پوشیده گردد و نیز شراب خوردن بزه است و چون بزه خواهی کرد باری بزه بی مزه مکن ،شدراب کده
خوری خوشتر خور و سراع که شنوی خوشتر شنو»( .عنصر الرعالی« )5828:12 ،این مجالس خیالی نیسدت ،حیییدی
است .وصف عیش جوانان عشرت جوی آن روزگار است .توصیف زندگی شخصی شاعر است .شاعری که بدا یدک
دربار پرشکوه و عشرت جوی سر و کار دارد»( .حاکری)14 :5835 ،
ظفر رکاب تو را بوسه داده در هیجا٭(امیر معزی)13 :5831 ،
طرب سریر تو را سجده کرده در مجلس
واژه بزم گاهی در میابل واژه رزم در اشعار به کار میرود .چرا که سالطین ،اگر در حال رزم و نبدرد نبودندد ،اوقدات
خود را در بزمها میگذراندند و در واقع قسرت عردهی زندگانی و عرر یک پادشاه در رزمها و بزمها سپری میشد.
روی دریا کوه و روی کوه چون دریا کند(منوچیری)11 :5831 ،
روز بزم از بخشش مال و روز رزم از نعل خن
شدداعران گدداهی بدده جددای واژگددان بددزم و رزم ،از لغددات مجلددس و میدددان ،در برابددر هددم اسددتفاده مددیکردنددد.
گردی که چو او شیر نباشد گه میدان
رادی که چو او ابر نبارد گه مجلس
در رزم تو را معجزه موسی عرران(مسعود سعد841 :5811،
در بزم تو را معجزه عیسی مریم
از مواردی که به خاطر آن مجالس شادخواری برپا میشد ،پیروزی در جن بود .هدر گداه کده سدلطان بده سدرزمینی
لشکرکشی میکرد و آنجا را فتح میکرد ،به افتخار این پیروزی جشنی برپا میشد .اگر شخص شاه در جن حضدور
داشت ،جشن پیروزی پس از بازگشت سپاه برگزار میشد و اگر شاه شخصاً در نبرد حضور نداشت ،پدس از وصدول
خبر فتح ،بزم برپا میشد.
وقت است اگر خورند به وقتی چنین نبید
شرط است اگر کنند به جشنی چنین نشاط
با شادکامی آمد و با فرخی رسید(امیر معزی)511 :5831 ،
خاصه که شاه ما ز سررقند بر مراد
گرچه برپایی این گونه بزمها و مجالس از نظر متشرعین و متعصبین مجاز نبود و از نظر آنها حرام شررده مدی شدد.
امام مصرد نزالی دانشرند و فییه نامدار قرن پنجم در کتاب کیریدای سدعادت در بداب منکدرات مدینویسدد« :فدرز
ابریشرین و مجرره٭ و گالبدان سیرین و پردههای آویخته که بر آن صورت بود منکر بود ،اما صورت بر فرز و
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بالش روا بود و مجرره بر صورت حیوان منکر بود اما سراع رود و نظاره زندان در مدردان جدوان تخدم فسداد بدود...
هرچنین اگر در میرانی مردی بود که جامه دیبا دارد یا انگشتری زرین نشاید آنجا نشستن که این حرامست بر ذکور
امت چنان که خرر حرامست ...و اگر در مجلس مسخرهای باشد که مردمان را به فصش و دروغ به خنده آورد نشداید
نشستن با او و تفصیل منکرات بسیار است»( .نزالی)831 :5815 ،
در کینترین اشعاری که تا کنون به دست ما رسیده ،مضامینی مانند طرب و شادی و توصیه به شاد بدودن و دوری از
نم و اندوه به فراوانی به چشم میخورد.
باید گفت هرهی شاعران این دوره چنین دیدگاهی درباره شادی و طرب نداشتهاند؛ کرا این که ناصرخسرو ،حکیم و
شاعر توانای قرن پنجم ،جستن شادی را در این دنیا کاری بدس بییدوده و عبدی مدیپنددارد و شداد بدودن از دنیدا را
دیوانگی می خواند .وی معتید است که شادی حیییی در جستجوی علم و کسب دانش و حکرت است نه در لدذت-
های مادی و دنیوی .برخالف ناصر خسرو ،منوچیری معتید است که ،خداوندگار ما این جیان را برای ظلم و سدتم و
دشرنی و انتیام نیافریده ،بلکه برای شاد بودن و شادی کردن آفریده و برای مردوحش آرزوی شاد دلی و شداد کدامی
روز افزون دارد.
نز پی ظلم و فساد ،نز پی کین و نیم
ایزد ما این جیان ،نز پی جور آفرید
گنجش هر روز بیش ،رنجش هر روز کم
شادروان باد شاه ،شاد دل و شاد کام
چشم سوی روی خوب ،گدوز سدوی زیدر و بم(مندوچیری:5831 ،
دست سوی جام می ،پای سوی تخت زر
)45
در دعای تابید انتیای قصاید ،آرزوی شاد بودن مردوح بسیار دیده میشود ،چدرا کده شدادی نتیجده راضدی بدودن از
شرایط زندگی و داشتن آرامش است .بنابراین شاد بودن تا ابد ،بیترین چیزیست که کسی مدیتواندد بدرای دیگدری
آرزو کند و از خدا بخواهد.
 1-2آیینهای برپایی بزم و طرب
هران گونه که امروزه به منظور برپایی هر جشن و میرانی تدارکاتی باید فراهم و تدابیری اندیشه گردد در گذشته نیز
برای برگزاری بزمها و مجالس عیش و نوز الزم بود که اسباب و افرادی گرد هم آیند تا بزمی شکل بگیرد .یکدی از
اجزای جدانشدنی بزم ها خنیاگران و رامشگران و مطربان بودندد کده بدا ندوای روحدبخش سداز خدود ،روندقافدزا و
صفابخش مصفل پادشاهان بودند .این رامشگران به هرراه مغنیان و قواالن که کارشان شعرخوانی و انشاد بدود ،جدانی
تازه در کالبد هرنشینیها میدمیدند و باعی شادی و سرخوشی حاضران میشدند .شاعران سرودههای خود را هرراه
با صدای سازها میخواندند و رقصندهگان نیز هراهن با نواها حرکات موزون خود را به نرایش میگذاشدتند .جدام-
های شراب به دست ساقیان ماهروی در میان میرانان به گردز در میآمد ،پیالهها پیاپی پر و خالی میشدند و بادهی
لعل فام را به کام حاضران میریختند و نوزخواری یکی از ارکان اصلی برپایی بزمها بود.
وان هر سه شراب است و رباب است و کباب است
در مجلس احرار سه چیز است و فزون به
وان هر سه بدین مجلس ما در نه صواب است(منوچیری)3 :5831 ،
نه نیل بود ما را نی دفتر و نی نرد
یکی دیگر از رسومات متداول در بزم ها ،دادن انعام یا صله از طرف شا هان و بزرگان به شاعران و مطربان و نددیران
و نیازمندان بود .شاعران در ازای خواندن شعرشان و مطربان و ندیران متناسب با کداری کده انجدام مدیدادندد ،صدله
دریافت می کردند .مسترندانی نیز که از سر نیاز روی به درگاه شاهان آورده بودند ،سیم خدود را از بداران بخشدش و
رحرت آنها دریافت میکردند.
نبرد زایر او زر به کنار
هیچ شب نیست که از مجلس او
که دهد بخشش پانصد دینار(فرخی)520 :5831 ،
از پس سلطان امروز جز او
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-1-1-2بادهنوشی در بزمها
علی رنم حرام بودن شراب در شرع اسالم ،دواوین و منظومه های شداعران قدرن چیدارم و پدنجم مرلدو از اشدعار بدا
مضرون شادخواری و بادهنوشی است که انسان را به نوشیدن می و مستی و به دست فراموشی سپردن نمها فرا مدی-
خواند.
ساقی گزین و باده و می خور به بان زیر
اکنون خورید باده و اکنون زیید شاد
کز کشت سار نالد و از باغ عندلیب(رودکی)13 :5848 ،
کاکنون برد نصیب حبیب از بر حبیب
سوای این اشعار ،قصایدی نیز در وصف زیبایی درخت تاک و لطافت دانههای انگور و شیوههدای تبددیل انگدور بده
شراب اختصاص یافته است که این گونه اشعار را خرریه مینامند .از قدیریترین خرریههدایی کده در دسدت اسدت،
قصیده بلند و مشیور «مادر می» است که رودکی در ستایش امیر خلف بوجعفر از امدرای دانشدرند و صداحب کردال
صفاری سروده است .در کتاب تاری سیستان درباره داستان سروده شدن این قصیده آمده است که« ،امیدر نصدر ابدن
احرد یک روز شراب هری خورد ،گفت هره نعرتی ما را هست اما بایستی که امیر بداجعفر را بدیددیری ،اکندون کده
نیست باری یاد او گیریم و هره میتران خراسان حاضر بودند ،یاد وی گرفت و بخورد و هره بزرگان خراسان ندوز
کردند .آنگاه که سیکی بدو رسید جام سیکی سر میر کرد و ده پاره یاقوت سرخ و ده تخته جامه بیشبیدا و ده ندالم
و ده کنیزک ترک هره با حلی و حلل و اسبان و کررها نزدیک وی فرستاد به سیستان و رودکی نیز این شعر انددرین
معنی بگفته بود و با آنیا بفرستاد»( .تاری سیستان)853-854 :5838 ،
سرآمد خرریه سرایان ادب فارسی ،منوچیری دامغانی است« .در میگساری و بادهپرستی ،این دامغانی شاگرد بوندواس
جلوه میکند .شب و روز هرواره شراب میجوید .شب با آن دفع خواب میکند و روز خرار دوشین را مدیشدکند».
(حاکری )14 :5835 ،وی در یکی از خرریه هایی که سروده در گفتگوی خیالی میان انگور و دهیان ،آیین و طرز تییه
شراب را بیان میکند( .؟ا )110 :5841 ،عالوه بر قصاید ،در منظومههای ننایی نیز ،از باده نوشی در مجالس و بزمهدا
سخن رفته است .به عنوان مثال ،در منظومه ویس و رامین ،توصیف میگساری ویس به یاد رامین ،به نظم کشیده شده
است .تنیا زمانی که نوشیدن می جایز شررده نریشد ،ماه مبارک رمضان بود که بده مددت یدک مداه بسداط عدیش و
نوز ،برپا نریشد تا زمان فرا رسیدن عید فطر که دوباره بان نوشانوز از هر کران بر میخاست و به شدکرانه فدرا
رسیدن عید ،جشن بزرگی برپا میشد و تالفی سی روز دور بودن از شراب و شادخواری در میآمد.
بادهنوشی نه تنیا در عید فطر ،بلکه در ترامی جشنها و اعیاد مرسوم بوده است .نوروز ،میرگان ،سده و دیگدر اعیداد
ملی و مذهبی ،بیانهای برای شادخواری و طرب به شرار میرفته است.
نبید بامدادی (صبوح) که شامل سه جام بوده و ثالثه نساله نامیده میشد و هران طور که از نامش بر میآید ،شستشو
دهنده ناپاکیها از جسم و جان بوده و نوید در پیش رو داشتن روزی سرشار از شادی و سرخوشی را ،میداده است.
اگر چه برخی ،نوشیدن صبوح را ،سبب تباهی دانستهاند و عوام را ،از نوشیدن آن بر حذر داشتهاند ،ولدی ایدن رسدم،
هرچنان طرفداران خود را داشته است« .باری تا بتوانی صبوح مکن که عادت صبوح را خردمندان ناستوده داشتهاند و
نخست شومی آن است که نراز بامداد فوت شود و دیگر آن که ،خرار دوشین از سر و دماغ بیرون نرفته ،بخار امروز
با وی یار شود و ثرره ی آن جز مالیخولیا نباشد و دیگر بوقتی که مردم خفته باشند ،تو بیدار باشی و چون مردم بیدار
باشند ،تو را ناچار باید خفتن و کم صبوحی باشد ،که درو عربده نبود یا چیزی کرده نیاید که از آن پشیرانی نخیزد یا
خرجی به ناواجب کرده شود ،اما اگر به اوقات گاهی صبوحی واقع شود ،روا باشد اما عادت نباید کرد که نا مصردود
است»( .عنصرالرعالی )11 :5828 ،پس از شراب صبصگاهی ،نوبت به خرسه هاضره میرسید که ،میزان آن پنج جدام
بود و قبل از وعده نذایی میانروز ،نوشیده میشد .در انتیای روز ،با تاریک شدن هوا و فرا رسیدن شب ،هفدت جدام
شراب نوشیده میشد ،که سبعه نایره نام داشت و میگسار را ،به خوابی شیرین فرو میبرد.
دوستگانی یا دوستکانی ،یکی از رسومات و آیینهای بادهنوشی در بزمها ،بوده است« .دوستکانی پیالهای از شراب
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است که دوستان به دوستان دهند که در یاد فالن بنوز و این منسوب به دوستان است»( .برهان قاطع) در یکی از
قصایدی که مسعود سعد سلران ،برای مردوحش کرال الدوله سدلطان شدیرزاد ،بده مناسدبت متولدد شددن فرزنددز
سروده ،از این رسم ،یاد میکند« .دوستکانی یا دوستگانی ،می خوردن با معشوق به یداد دوسدتان اسدت؛ و نیدز پیالده
شرابی که با دوست خورند یا از مجلس خود برای او بفرستند»( .دهخدا ،ذیل دوستگانی)
و اما یکی از میرترین چیزها در باده نوشی ،این است که ،جام شراب از دست چه کسی گرفته شود .وظیفهی ریختن
شراب در جام و گرداندن آن در مجلس را ،ساقیان بر عیده داشتند .ساقی در لغت ،بده معندای کسدی اسدت کده ،بده
دیگران آب یا شراب بدهد( .معین ،ذیل ساقی)
ساقیان ،عروما از میان نالمان و کنیزان زیبا رو ،انتخاب میشدند ،چرا که قدما ،نظر کدردن در روی خدوب و سدتدن
چیزی از دست انسان زیبا رو را ،نیک میدانستند و روی ناخوب را ،بد شگون و شوم میخواندند« .روی نیکو را دانا
آن سعادتی بزرگ دانستهاند و دیدنش را به فال فرخ داشتهاند و چنین گفتهاند کده ،سدعادت دیددار نیکدو در احدوال
مردمان ،هران تاثیر کند که ،سعادت کواکب سعد بر آسران ...نیکویی به هره زبانها ستوده است و بده هرده خردهدا
پسندیده و اندر جیان چیزهای نیکو بسیار است که ،مردم از دیدارشان شاد گردد و به طبع انددر تدازگی آرد و لدیکن
هیچ چیز به جای روی نیکو نیست ،زیرا که از روی نیکو شادی آید ،چنانک هیچ شادی به آن ترسدد ...و مدر دیددار
نیکو را چیار خاصیت است ،یکی آن که روز خجسته کند بر بیننده و دیگر آنک عیش خوز گرداند ،و سدیگر آنک
به جوانرردی و مروت راه دهد و چیارم آنک به مال و جاه زیدادت کندد»( .خیدام نیشدابوری« )38-31 :5828 ،ابدن
حوقل میگوید :بندگان ترک در جیان نظیر ندارند و در بیا و زیبایی هیچ یک را با آنان ،یارای هرسری نیست و مدن
نالمی را دیده ام که ،در خراسان به سه هزار دینار فروخته شد و قیرت کنیزک ترک در میان خراسانیان ،به سده هدزار
دینار میرسد و من در هیچ جای جیان ندیدهام که ،نالم و کنیزکی از روم و مولدد بده چندین قیردت گدران فروختده
شود»( .صفا)118 :5841 ،
-2-1-2موسیقی در بزم
مطرب در لغت  ،به معنای نوازنده و آوازخوان و کسی که در کار ایجاد طرب باشد( .معین ،ذیدل مطدرب) نوازنددگان
سازهای مختلف را ،مطرب ،خنیاگر ،رامشگر ،زننده و ...مینامیدند که در بزمها ،با نوای ساز خود نشاط و شدادی را،
میران فضای مجلس میکردند .هر مطربی را با توجه به سازی که تخصص اوست ،بنام هردان سداز مدینامیدندد .بده
عنوان مثال ،نوازنده چن را چنگی ،نوازنده نای را نایی و نوازنده بدربط را بربطدی مدیگفتندد .مطربدان آهند هدای
مختلف ،مینواختند و از طرف میزبان که انلب پادشاهان و بزرگان بودند ،انعام و صله دریافدت مدیکردندد .در بداب
سیوششم قابوسنامه ،که در رسم مطربیست ،آمده است که« :ای پسر ،اگر خنیاگر باشدی ،خدوزخدو و سدبکروح
باز .خود را هریشه پاک جامه و مطیب و معطردار و چربزبان باز .چون در سرایی در شوی به مطربی ،ترزروی
و گرفته مباز و هره راههای گران مزن و نیز راههای سبک مزن که در هره وقت از یک نوع زدن شدرط نیسدت کده
هره آدمیان بر یک طبع نباشند ،هرچنان که خلق مختلف است ،خلق نیز مختلف است و ازین سبب است که استادان
مالهی٭ این صناعت را ترتیبی نیادهاند ،اول دستان خسروانی زدن از بیر مجلس ملوک ساختهاند ،بعد از آن طریقهدا
به وزن گران بنیادهاند چنانکه بدان سرود توان گفدت و آن را راه ندام کردندد( »...عنصدر الرعدالی)518-511 :5828 ،
رودکی که عالوه بر شاعری خود نیز نوازنده ماهر چن به شرار میرفت ،خنیاگری را مایهی شادی میدانست.
که چیزی که دل خوز کند آن بگوی(رودکی)544 :584 ،
به خنیاگری نغز آورد روی
« گویند باربد برای هر روزی از هفته نوایی ساخته بدود و ایدن نواهدای هفتگانده بده ندام طدرقالرلوکیده یدا راههدای
خسروانی ،در کتب موسییی و تاری اسالمی مشیور است و هرچنین برای هر روز از سی روز ماه لصدن مخصوصدی
ساخته بود که به نام سی لصن باربد معروف است»( .هرایی )11 :5841 ،در بزمهایی که به مناسبت جشنهدا و اعیداد
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برگزار میشد ،مطربان اشعار عیدانه ای را که شاعران در ستایش مردوح سروده بودند ،هرراه با نوای ساز خدود مدی-
خواندند و صفابخش مجلس میشدند .حضور مطربان در مجالس ،موجب شدادی و طدرب بدود« .مطربدان سدرایی و
رونی دست به کار بردند و نشاطی برپا شد که گفتی درین بیعت نم نراند که هرده هزیردت٭ شدد» (بیییدی:5833 ،
 )148از این رو شاعران گاهی در تابیدیه قصایدشان ،آرزو میکردند که مطرب هریشه در کندار مردوحشدان باشدد و
برایش بنوازد.
آالت و اسباب موسییی ،در رونق بخشیدن و صفا دادن به بزمها ،نیش ویژهای داشتند؛ به گونهای که ،مجلسی بددون
حضور آالت موسییی برپا نریشد.
به نای و بربط و تنبور و طبل و چن و رباب(امیر معزی)25 :5831 ،
به شش دلیل طرب مجلس تو خرم باد
اگر چه که االت موسییی یا به تعبیری« ،رودها» جزو مصرمات به شرار میآیند ،ولدی در مجدالس شدادی ،هریشده از
آنها بیره برده میشده است« .آن که با سرود و رباب و چن و بربط بود و رودها باشد یا نای عراقدی باشدد کده در
وی نیی آمده است ،نه به سبب آن که خوز باشد ،که اگر کسی ناموزون زند هم حرام بود ،لدیکن بده سدبب آن کده
این عادت شراب خوارگان است و هر چه به ایشان مخصوص باشد حرام کردهاند ،به تبعیت شراب و بدان سبب کده
شراب به یاد دهد و آرزوی آن بجنباند ،اما طبل و شاهین و دف ،اگر چه در وی جالجدل٭ بدود ،حدرام نیسدت ،کده
اندرین چیزی نیامده است و این چون رودها نیست ،این نه شعار شراب خوارگان است ،پس بر آن قیاس نتوان کرد».
(نزالی )818 :5815 ،
در کنار مطربان که وظیفه نواختن آهن ها را به عیده داشتند ،شخص یا اشخاصی نیز با صددای داوود آسدای خدود،
آنها را هرراهی میکردند و سرودهها و اشعار را ،با صدایی خوز میخواندند .این گونه افراد را ،مغنی یا قوال مدی-
نامیدند« .مغنی» در لغت به معنای آوازه خوان و سرودگوی آمده است و قوال نیز به معنی خوز صصبت ،بسیارگو و
کسی که در مصافل اشعار را به آواز خوز بخواند( .معین) مغنیان ،نالباً اشعار زیادی از شاعران مختلف به فارسدی و
عربی و ترکی و دیگر زبانها ،از حفظ داشتند و در مجالس و بزمها با صدای خوز میخواندند .آندان نیدز بده مانندد
شاعران و مطربان ،در بزمها به ازای کاری که انجام داده بودند ،صله دریافت میکردند« .پس امیدر اشدارت کدردی تدا
بنشستندی و خادمی بیامدی و صله مغنیان بر اثر وی آوردندی ،هر یکی را اسبی قیرتی و جامهای و کیسدهای درو ده
هزار درم( »...بیییی)451 :5833 ،
یکی دیگر از رسوم و آیینهایی که در بزمها و مجالس سالطین و بزرگان اجرا میشد ،دادن انعام و صله بده شداعران
و مطربان و زیردستان و سایالن بود « .در ماورالنیر رسم بر این است که در مجلس پادشاه و دیگر مجالس ،زر و سیم
در طبقها به نیل بنیند و آن را سیم طاقا یا جفت خوانند و در مجلس خضرخان چیار طبق زر سرخ بنیادنددی و در
هر یکی دویست و پنجاه دینار و آن به مشت بخشیدی»( .نظامی عروضی)518 :5833 ،
شاعرانی که در دربار شاهان زندگی میکردند ،به وسیله صلههایی که در ازای سرودن اشعارشان دریافت مدیکردندد،
زندگی خود را میگذراندند « .نه تنیا شاهان ،بلکه شاهزادگان و امرای سپاه و وزیران و حتی بیشتر حکدام و بسدیاری
از خاندانهای متنفذ ،هر یک عدهای شاعر را در دستگاههای خود نگهداری میکردند و بدانان وظیفه و راتبده خداص
میپرداختند و زندگی آنان را تصت رعایت میگرفتند و در میابل شاعران موظدف بودندد در اعیداد رسدری و لشدکر
کشیها ،قصایدی در تینیت ،مدح و گاه رثاء بسازند و پیداست که در برابر این امدر خصوصداً از کسدانی کده وظیفده
خاصی میگرفتند ،انتظار دریافت صالت و عطایایی داشتند»( .رزمجو)41 :5841 ،
البته ،دریافت صله برای شاعران و مطربان هریشگی نبود؛ گاهی پیش میآمد که سلطان بر شاعری خشم میگرفدت و
عالوه بر این که صله نریداد ،او را زندانی یا تبعید میکرد .در تاری بیییی در توصیف بزمی که به مناسبت برگزاری
جشن میرگان سال  285ه.ق برپا شده بود ،آمده است« :امیر رضیاهلل عنه ،به جشن میرگدان نشسدت ،روز سدهشدنبه
بیست و هفتم ذوالصجه و بسیار هدیه و نثار آوردند و شعرا را هیچ نفرمود و بر مسعود رازی خشم گرفدت و فرمدود
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تا او را به هندوستان فرستادند ،که گفتند که او قصیدهای گفته است و سلطان را در آن نصیصتها کدرده ...و مطربدان
را هم صلت نفرمود ،که درین روزگار آن ابر زرپاز سستی گرفته بود و کم بارید و مناقشتها مدیرفدت و عردر بده
پایان آمده بود و حال مردم و دولت دنیا این است»( .بیییی)103 :5833 ،
عادت شعرا بر این بود که ،انلدب در قسدرتی از شدعر خدود از مرددوح درخواسدت صدله مدیکردندد و آن را مایده
شکرگزاری از وی و انگیزهای برای سرودن قصاید فاخرتر در حق مردوح میخواندند« .چنان کده مرددوح بده شدعر
نیک شاعر معروف شود ،شاعر به صله گران پادشاه معروف شود که این دو معنی متالزمداناندد»( .نظدامی عروضدی،
)518 :5833
-2-2انواع بزمها
از دیرباز انسانها ،در مواقع خاصی از سال مانند فرا رسیدن بیار ،فصل برداشت مصصدول ،آنداز موسدم بدارزهدا و
نزوالت جوی و ...به شادیکردن و برپایی جشن میپرداختند« .روزهایی بزرگ که پادشاهان و بزرگان دیدن آنهدا را
وضع کرده تا موجب شادمانی و فرح به وسیله کسب حرد و ثنا و دوستی و دعای خیدر مدردم شدوند و بدرای تدوده
مردم رسومی قرار دادند که آنان نیز بتوانند در چنین سروری شرکت کنند و طاعت و خدمتگزاری خود را نسبت به
پادشاهان اظیار کنند و این عیدها یکی از اسبابی است که تنگی روزی فیرا را به یک زندگانی فراخ مبدل میسدازد و
آرزوهای نیازمندان را بر میآورد و آنان را که نزدیک به هالک رسیده و در گرداب بال افتادهاند رهدایی مدیبخشدد و
سنتها و آیینهایی برای این ایام وضع کرده بودند که به خلف از سلف ارث رسیده بود و بدان تبرک و تدیرن مدی-
جستند»( .بیرونی )812 :5818 ،با گذشت دههها و صدهها هر یک از این جشنها ،آیین و رسوم مخصوص بده خدود
را پیدا کرد که هر سا له با شور و شوق مردم انجام میگرفت.
خداوند عالم کزو وقت ما
به از عید نشناسم از روزگار
هره ساله عید است و لیل و نیار(عنصری)31 :5818 ،
نه از مدح خسرو به ،آموزگار
گاهی این جشنها ،سبغه مذهبی و آسرانی به خود میگرفت و با جالل و شکوه بیشتری برپا میشد و هر کس
بسته به اعتیادات و باورهای دینی خود ،این اعیاد را گرامی میداشت و با فرا رسیدن آنها ،به جشن و شادی و
پایکوبی میپرداخت.
چه عبری و چه تازی و چه دهیان
هر کس به عید خویش کند شاد
عید من اینک آمد با سلطان(فرخی)131 :5831 ،
عید من آن نبود که تو دیدی
جشن عید اندر شریعت سنت پیغربر است قدر او از قدر دیگر جشنها افزونتر است(امیر معزی)34 :5831 ،
«هرگروهی را اندر ماه های خویش ،روزگارهاست پیدا و از آن برخی عیدهاست که اندر آن شادی کنند و زینت پیددا
آرند و گوناگون رسمها بنرایند؛ اما از پدران یافته ،اما از دین یا کیش برگرفته»( .بیروندی )121 :5814 ،در فرهند و
جامعه ایران بعد از اسالم نیز جشنها و اعیاد ،به دو دسته تیسیم میشدند .یدک دسدته جشدنهدای ملدی و باسدتانی
ایرانیان که از دیرباز مرسوم بودند و دسته دیگر اعیاد دینی و مذهبی که پس از رسیدن دین مبین اسالم به ایران ،رایج
شدند .از میرترین جشنهای ملی ایرانیان نوروز ،میرگان ،سده را میتوان ذکر کرد.
-1-2-2بزمهای ملی و باستانی
در گاه شرار ایران باستان ،هر کدام از روزهای ماه نامی مخصوص به خود را داشتند و از یکم تا سیام هر ماه بدا ندام
ویژه خود مشخص میشدند« ،این نامها به قرار ذیل است :هرمز ،بیردن ،اردیبیشدت ،شدیریور ،اسدفندارمذ ،خدرداذ،
مرداذ ،دی باذر ،آذر ،آبان ،خور ،ماه ،تیر ،گوز ،دی بریر ،میر ،سروز ،رشن ،فروردین ،بیرام ،رام ،بداذ ،دی بددین،
ارد ،اشتاذ ،آسران ،زامیاد ،مار اسفند ،انیران»( .بیرونی )182 :5814 ،نام دوازده روز از سی روز ،ندام دوازده مداه سدال
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بود؛ هر گاه نام روز و ماه یکسان میشد ،مردم آن روز را جشن میگرفتند و به رقص و شادمانی مدیپرداختندد و آن
روز را ،روز مبارک و میرونی برای انجام کارهایشان میدانستند« .ازین جیت روز ماه را مختار٭ میدانستند که به ندام
ماه که خداوند آن را برای قسرت خیر و نعرت در دنیا آفریده موسوم است و بدین سبب است که از شروع به هدالل
تا آن که به نیصان خود برسد ،حیوان و اشجار و نبات شروع به نرو میکنند»( .بیرونی)810 :5818 ،
عالوه بر این روزها ،عیدها و جشن های دیگری نیز مرسوم بوده است ،که تا قرن چیارم و پنجم هجدری منسدوخ و
متروک شده و جز نامی در کتب تاریخی چیزی از آنها باقی نرانده است .علت از میان رفتن ایدن جشدنهدا بعدد از
ظیور اسالم ،منسوخ شدن دین زرتشتی که انلب بانی برگزاری این گونه جشنها و مراسمها بود ،میباشد ،به گونده-
ای که در قرن چیارم و پنجم از جشنهای ملی ،فیط نوروز و میرگان و سده به طور رسری برگزار میشد و اهریدت
داشت.
-1-1-2-2نوروز و آیینهای برگزاری بزم نوروزی
نوروز در لغت ،به معنای روز نو و روز تازه و جدید است و در اصدطالح روز اول فدروردین کده بزرگتدرین جشدن
ملی و آناز سال نو ایرانیان است و آنگاه که روز و شب برابر گردد( .معین ،ذیل نوروز) آناز فصل بیار ،زمان تجدید
حیات طبیعت است .با نوروز هره چیز تازه و نو میشود و ایرانیان با آتش زدن کینگیها و آلدودگیهدا ،بده اسدتیبال
فصل بیار میروند .قصاید بسیاری به خاطر فرا رسیدن فصل بیار ،سروده شده است که انلب قسرت تشبیب آنهدا،
به وصف زیباییهای فصل بیار پرداختهاند.
طبق گاه شرار قدیم ،با آمدن نوروز خورشید به برج بره وارد میشد« ،و این روز دخول آفتاب در برج حردل بدود و
مردم آن را عید میگرفتند و شادمانی میکردند .برای این که زمستان منیضی شده و زمدان بددبختی و سدختی سدپری
گشته و بیار با روایح جان فزا و نسیم بیاری روی آورده و نیز برای این که زمان هرچون مردهای بود که از ندو زندده
گشته و در این روز به صصرا بیرون میرفتند و به گیاهان نظر میافکندند و گفتهاند که این روز اولین روزی بدود کده
خداوند خیر و شر را قضای خویش گردانید و بروج را ترتیب داده و آنها را میان کواکب این بدروج تیسدیم کدرد و
اسعد ساعات آن ساعتی است که برج بره در آن طالع باشد»( .بیرونی)828 :5818 ،
«بیشتر روایات اسطوره ای ،افسانهای ایران دوره پیشدادی را زمان پیدایش نوروز و آیین نوروزی به شرار آوردهاندد...
ابن بلخی افسانه به تخت نشستن جرشید را در آناز بیار و نوروز خواندن آن روز را نیل میکند و میگوید کده :بده
فرمان جرشید هره بزرگان به استخر گرد آمدند و در ساعتی که در آن شرس به درجه اعتدال ربیعی رسید وقت سال
گردز ،در آن سزای به تخت نشست و تاج بر سر نیاد و آن روز را جشن ساخت و نوروز نام نیاد و از آن سال باز،
نوروز آیین شد و آن هرمزروز از فروردین ماه بود و در آن روز بسیار خیرات فرمود و یک هفته متواتر٭ به شدادی و
خرمی مشغول بودند»( .بلوکباشی )52-58 :5830 ،از این رو نوروز را جشن جرشید نیز میخوانند ،چدرا کده بنیدان-
گذار آن جرشید بوده است.
«در نوروز مراسری فراوان ،با آیینها و شعایری انجام میشد که در نیایت وابستگی اعتیدادی مدردم را بده طبیعدت و
احترام عناصر و طلب خیر و برکت ،در اشکال کنایهآمیز بیان میکرد»( .رضی)85 :5838 ،
عیدی دادن و هدیه گرفتن در نوروز ،رسری است که تا به امروز برقرار است .حتی پادشاهان نیز از زیردسدتان خدود
نثار و پیشکش ،دریافت میکردند و خود نیز به آنان عیدانه میبخشیدند .ابوریصان بیرونی در آثارالباقیده چندین مدی-
آورد« ،در این روز رسم است که مردمان برای یکدیگر هدیه میفرستند و سبب آن ،چندان کده آذربداد موبدد بغدداد
حکایت کرد ،این است که نیشکر در کشور ایران روز نوروز یافت شد و پدیش از ایدن کسدی آن را نردیشدناخت و
نریدانست که چیست و خود جرشید روزی نیای را دید که کری از آبهای درون آن به بیرون تراوز کرده بدود و
چون جرشید دید که آن شیرین است ،امر کرد که آب این نی را بیرون آورند و آنگاه در روز پنجم شدکر بده دسدت
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آمد و از راه تبرک به آن مردم برای یکدیگر شکر هدیه فرستادند ...ایرانیان گفتند نوروز آمد ،یعنی روزی تازه بیامد و
سلیران باد را امر کرد که او را حرل کند و پرستویی در پیش روی او پیدا شد که میگفدت :ای پادشداه مدرا آشدیانه-
ایست که چند تخم در آنست ،از آنسوتر رو که آشیان مرا در هم مشکنی پس سلیران راه خود را کج کرد و چدون از
تخت خود که بر باد حرکت می کرد فرود آمد ،پرستو با منیار خویش قدری آب آورد و بر روی سلیران پاشید و یک
ران مل نیز هدیه آورد و از اینجاست که مردم در نوروز به یکدیگر آب میپاشند و پیشکشیهدا بده ندزد هدم مدی-
فرستند»( .بیرونی)814-811 :5818 ،
یکی از نکات قابل توجه دربارهی نوروز ،این است که در گذشته جشن نوروز در زمان ثابتی از سال برگزار نریشدد
و در میان روزهای مختلف میچرخید« .در زمان اشکانیان و ساسانیان (از  110پیش از میالد تا  111میالدی) جایگداه
نوروز در میان مردم در یک روز معین از سال استوار نبود و در فصول مختلف سال میگشت و هر چیدار سدال یدک
روز از مصل فصل پیشین خود عیبتر میرفت .مثالً در سال  55ه.ق برابر با  181میالدی هنگامی کده یزدگدرد سدوم
فرجامین پادشاه ساسانی ،بر تخت نشست ،نوروز به شانزدهم حزیران رومی و چیار روز پیش از آناز تابستان بدود».
(بلوکباشی )11-11 :5830 ،ثابت نبودن جایگاه نوروز در تیویم ایران ،تا قرن پنجم هجری کم و بیش ادامه یافت.
-2-1-2-2مهرگان و آیینهای برپایی بزم مهرگان
بعد از نوروز ،بزرگترین و میرترین جشن ایرانیان میرگان بوده که با آناز فصل پاییز برپا میشده اسدت .میدرروز در
میر ماه روز جشنی بود که میرگان میخواندند« .روز شانزدهم میر که عید بزرگی است و به میرگان معدروف اسدت
که خزان دوم باشد و این عید مانند دیگر اعیاد برای عروم مردم است و تفسیر آن دوستی جان است و گویند که میر
نام آفتاب است و چون در این روز آفتاب برای اهل عالم پیدا شد این است که این روز را میرگان گویند و دلیدل بدر
این گفتار آن است که از آیین ساسانیان در این روز این بود که تاجی را که صورت آفتداب بدر او بدود بده سدر مدی-
گذاشتند و آفتاب بر چرخ خود در آن تاج سوار بود»( .بیرونی )884 :5818 ،هران گونه که ایرانیان بنیان نوروز را بده
جم نسبت میدهند ،میرگان را نیز جشن فریدون میخوانند؛ چرا که در افسانههای اساطیری آمده است کده فریددون
در چنین روزی تاج بر سر نیاد.
«میرگان در نیره دوم سال ،یعنی هنگامی برگزار میشد که گرمای سوزان تابستان سپری شده بود و هدوای معتددل و
فرح افزای پاییزی جای آن را گرفته بود .این جشن شش روز ادامه داشت که روز اول را میرگان عامه و روز آخدر را
میرگان خاصه مینامیدند .این جشن مربوط است به فرشته میر که در اوستا میترا نامیدده مدیشدود و بده معندی ندور
خورشید ،میر و مصبت و عید و پیران میباشد»( .کساییان)111 :5831 ،
با فرا رسیدن میرگان ،مردم به رسم هر ساله به شادی و شادمانی میپرداختند .در قصدر شداهان بدزمهدای باشدکوهی
برپا میشد و درباریان به عیش و نوز مشغول بودند « .چدون میرگدان در آمدد و عصدیر در رسدید و شداه سدفرم٭ و
حرام٭ و اقصوان٭ در دم شد ،انصاف از نعیم جوانی بستدند و داد از عنفوان جدوانی بدادندد»( .عروضدی سدررقندی،
)580 :5833
یکی از آیینهای جشن میرگان روشن کردن آتش بود .فرخی در قصیدهای که به مناسبت تینیت جشن میرگان برای
امیر مصرد فرزند سلطان مصرود نزنوی سروده ،از وی میخواهد که آیینهای برگزاری جشن میر را به جای آورد و
به رسم هر ساله ،لباس خز مخصوص پوشیده و از صفه به کاشانه برود و در حصاری که از آهن و پوالد میسداخته-
اند ،آتش بیفروزد و عود بسوزاند.
یکی دیگر از رسومی که با فرا رسیدن ماه میر و میرگان انجام میشده و در قصاید میرگانی بدان اشاره شدده اسدت،
آیین برداشت انگور از تاکستانها و تبدیل آن به شراب میباشد؛ به این صورت که هرزمان با فرا رسیدن فصل پداییز،
دهیانان مبادرت به چیدن انگورها و گرفتن آب آنها میکردند؛ سپس آب انگور را در خمهای سفالین ریخته و درب
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آن را می بستند تا با گذشت زمان تبدیل به شراب شود .نوشیدن باده با شروع فصل سرما ،جزو آدابی است که بسدیار
به آن سفارز و روی آن تاکید شده است .چرا که شراب باعی گرم شدن بدن و تسریع جریان خون میشود.
مساعدت کن و با من بریز خون رزان
مریز خون من ای بت به روزگار خزان
که نم فزایدد از ایدن و طدرب فزایدد از آن(امیرمعدزی:5831 ،
چو هست خون رزان قصد خون من چه کنی؟
)113
ایرانیان باستان ابتدای فصل خزان را تیرماه مینامیدند ،یعنی ماه میر را به نام ماه تیر میشناختند« .ایرانیدان وقتدی کده
سالهای خود را کبیسه میکردند ،فصول چیارگانه را با ماههای خود عالمت میگذاشتند ،زیرا این دو به هم نزدیدک
بودند و فروردین ماه اول تابستان و تی ر ماه اول پاییز و میر ماه اول زمستان و دی ماه اول بیار بود و روزهایی خاص
درین فصول داشتند که برحسب فصول چیارگانه به کار میبستند»( .بیرونی)812 :5818 ،
در سالهای ابتدایی به سلطنت رسیدن سلطان مسعود نزنوی (فاصله بین سدالهدای  211-210ه.ق) جشدن میرگدان
مصادف با ماه مبارک رمضان بوده است؛ یعنی ماه رمضان در این سالها مطابق ماه میر در تیویم شرسی ایرانی بدوده
است.
خواجه از آتش پرستی توبه داد او را مگر؟(فرخی)538 :5831 ،
میرگان امسال شغل روزه دارد پیش در
در این سالها جشن میرگان ،به احترام ماه مبارک رمضان به دور از عیش و نوز و به سادگی برگزار میشده اسدت.
میرگان سال  211ه.ق دو روز قبل از عید فطر بود و فیط یک روز از ماه رمضان باقی مانده بود ،با این وصف جشدن
میرگان ،بدون هیچ گونه شادخواری و ساز و آوازی برپا شد .فرخی در قصیدهای که برای تینیت میرگدان ایدن سدال
برای وزیر اعظم دربار نزنوی ،خواجه احردبن حسن میرندی سدروده ،بده ایدن موضدوع اشداره مدیکندد .در انلدب
قصایدی که فرخی در میرگانهای این سه سال متوالی سروده ،به ماه مبارک رمضدان اشداره داشدته اسدت؛ از جرلده
قصیدهای که در مدح خواجه بوعلی حسنک وزیر سروده که به احترال زیاد مربوط به میرگان سدال  210ه.ق اسدت؛
چرا که حسنک در بیست و هشتم صفر سال  211ه.ق بدر دار کشدیده شدد و از سدال  215ه.ق کده امیدر مسدعود بده
پادشاهی رسید ،حسنک معزول بود( .بیییی)544 :5833 ،
تا بدان دو ،بر بداندیشان هری یابد ظفر
ایزد او را جاودانی دولت و نعرت دهاد
وین خجسته میرگان از روزها فرخندهتر(فرخی531 :5831 ،
روز او فرخنده باد و روزهاز پذرفته باد
البته ،با هره احترامی که فرخی برای ماه مبارک رمضان قایل است ،در دلش از میارن شدن این دو مناسبت با یکدیگر
و برگزار نشدن جشن و آیین میرگان به شیوه مرسوم هدر سداله ناراضدی و ناخشدنود اسدت و ایدن نارضدایتی را در
قصیده ای که در تینیت جشن میرگان برای امیر یوسف ،برادر و سپیساالر سلطان مصرود نزنوی سروده اظیدار مدی-
کند.
-9-1-2-2سده و آیینهای برپایی بزم سده
جشن سده در شرار بزرگترین جشنهای ملی ایرانیان بعد از نوروز و میرگان است که در دوران بعد از ظیور اسدالم
تا زمان حرله مغوالن دوام آورد .این جشن در دهرین روز از بیرن ماه شب هنگام برگزار میشد.
سددده فددرخ ،روز دهددم بیرددن مدداه (فرخددی)812 :5831 ،
از پددی تینیددت روز نددو آمددد بددر شدداه
«روز دهم این برج (بیرن) روز آبانعید است که آن را سده گویند یعنی صد و آن یادگار اردشیر پسر بابکان است و
در علت و سبب این جشن گفتهاند که ،هر گاه روزها و شبها را جداگانه بشرارند میان آن و آخر سال ،عدد صد به
دست می آید و برخی گویند سبب این است که در این روز زادگان کیومرث ،پدر بشر درست صد تن شد و یکدی از
خود را بر هره پادشاه گردانیدند و جرعی برآنند که این روز عید هوشن پیشدادی است که تاج عدالم را بده دسدت
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آورد و دستهای هم گفتهاند در این روز جینم از زمستان به دنیا بیرون میآید ،ازین رو آتش مدیافروزندد تدا شدر آن
برطرف گردد»( .بیرونی)810 :5818 ،
و اما این که چرا این روز را بدین نام میخوانند ،عیاید مختلفی وجود دارد« ،چنین گویند مغان که انددرین روز ،سدد
مردم ترام شده بود از نسل مشی و مشیانه و ایشان دو مردم نخستین بوند ،چنان که مسلرانان گویند آدم و حوا ،مغان
را آن دو تن بودند .و باز بعضی گفتند :میان این روز و میان نوروز صد شبان روز بود ،یعنی پنجاه روز و پنجاه شب،
بدین سبب سده نام کردندز»( .گردیزی )111 :5818 ،به هرین دلیل است که شاعران سده را طالیهدار آمدن ندوروز
و فصل بیار میخوانند .مصییان خاستگاه اسطورهای جشن سده را ،منسوب به هوشن پادشداه سسلسدله پیشددادیان
میدانند.
سده نیز مانند دیگر جشنهای باستانی ایرانیان ،رسوم و آیینهای ویژه خودز را داشت .میرترین این رسمها،
آتشافروزی در شب جشن سده بود ،که با جالل و شکوه فراوان برگزار میشد« .اندر شبش که میان روز دهم اسدت
و میان روز یازدهم ،آتشها زنند به گوز و بادام و گرد بر گرد آن شراب خورند و لیو و شادی کنند و نیز گروهدی از
آن بگذرند تا بسوزانیدن جانوران»( .بیرونی )114 :5814 ،بادهنوشی و شادخواری نیز مانند دیگر جشنها از رسدوم و
آیین برگزاری جشن سده بود .نوشیدن می در سرمای زمستان باعی گرم شدن کالبد سرمازده مدردم و جریدان یدافتن
خونی تازه در رگهایشان میشد.
سده باده خوردن ،بلی از عادت احرار بود
می خور ای سید احرار شب جشن
باز دانستنشان از هم دشوار بود(منوچیری)80 :5831 ،
زان می ناب که تا داری در دست چراغ
در سال  211ه.ق جشن سده مصادف با اول ماه مصرم و شروع سال نو قرری بوده است .به هردین مناسدبت فرخدی
قصیدهای میسراید که در آن هم آناز سال نو و هم جشن سده را به سلطان مسعود تبریک و تینیت میگوید.
فرخنده کناد ایزد بر خسرو عالم
جشن سده و سال نو و ماه مصرم
کاین نام بدین معنی او راست مسلم(فرخی)183 :5831 ،
شاهنشه گیتی ملک عالم مسعود
یکی دیگر از رسومی که در شب سده اجرا میشد ،این بود که پر پرندگان را به نفت آنشته میکردند و به پای آنهدا
علف خشک بسته و آتش میزدند ،سپس آنها رها میکردند تا در آسران پرواز کنند .هرچنین دم حیوانات را نیز قیر
اندود میکردند و آتش میزدند و اینها هره جزیی از مراسم آتش بازی ایدن جشدن زمسدتانی بدود .البتده برخدی از
بزرگان این آیین را مذمت کرده و کسانی را که به آزار و اذیت حیوانات زبان بسته میپرداختند را لعنت فرسدتادهاندد.
« در خانه ملوک در این شب رسم شده که آتش بیفروزند و چون شعلهور گردد وحوز را به آتش میاندازند و مرغ-
ها را در شعله آن میپرانند و در کنار این آتش مینشینند و به لیب و لعب مشغول میشوند( .خداوند از کسدانی کده
از ایالم٭ و ایذای٭ حیوانات نیر موذی لذت میبرد ،انتیام بکشد)»( .بیرونی)815 :5818 ،
رسم دیگری که در برخی از متون به آن اشاره شده است ،روزه گرفتن در جشن سده است« .گروهی از سلف گفتده-
اند که ،روزه باید داشت تا از آن طعامها خورده نیاید و شب سده چدراغ فدرا نبایدد گرفدت ،تدا اصدالً آتدش نبیندد و
مصییان گفتهاند ،روزه داشتن این روز هم ذکر این روز بود و نشاید که نام ایدن روز برندد ،بده هدیچ وجده ،بلکده بدا
روزهای دیگر برابر باید داشت و شب سده هم چنین ،چنان که ازو خود ندام و نشدان نراندد»( .نزالدی)835 :5815 ،
ابوریصان در آثارالباقیه مساًله روزه گرفتن را نفی میکند و صراحتاً میگوید« :مجوس را روزهای نیست و هر کدس از
ایشان روزه بگیرد ،گناه کرده است و کفاره آن طعام جراعتی از مساکین است»( .بیرونی)814 :5818 ،
«بزرگترین و با شکوهترین جشن سدهای که بعد از اسالم خبر آن به ما رسیده اسدت ،جشدن سدده مدرداویج زیداری
است ،که در سال  818ه.ق در اصفیان برپا ساخت .مرداویج با وجود قبول ظاهری اسالم باطناً تعلق ترامک بده آداب
ایرانی و مراسم آیین ذرتشتی داشت و از خلیفه عباسی متنفر بود و در این خط سیر میکرد که دولت از دسدت رفتده
ساسانی را احیا نراید و بغداد را ویران و مداین را تجدید و خاندان خلفا را براندازد .به هرین خیال تاجی مرصدع بده
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وضع تاج انوشیروان بر سر میگذاشت و بر تختی زرین مینشست و در اقامه آداب قومی ایران سعی بسیار به خدرج
میداد»( .بیات)523 :5811 ،
برخالف مرداویج نیز کسانی بودند ،که برپایی این جشدن را روا نردیدانسدتند .از جرلده ایدن افدراد عنصدری ،ملدک
الشعرای دربار نزنه و مصرد نزالی رییس مدرسه نظامیه بغداد را میتوان نام برد .اشعار عنصری درباره جشدن سدده،
رویکردی دوگانه دارد .وی با توجه به جو حاکم بر دربار شعر میسراید ،گاهی سده را جشن ملوک نامدار و یادگدار
جم و فریدون میخواند و در موقعیتی دیگر به اقتضای شرایط ،نام «رسم گبرکان» را بدرای سدده انتخداب مدیکندد و
تبدیل به یک معتصب دو آتشه میشود.
-4-1-2-2بهمنگان و آیینهای برپایی بزم بهمنگان
هران گونه که پیشتر ذکر شد ،بر اساس گاه شراری ایران باستان ،هر گاه اسم روز با اسدم مداه یکدی مدیشدد ،مدردم
جشن میگرفتند و به شادی و پایکوبی میپرداختند .جشن دوم بیرن که بیرنروز از بیرن مداه اسدت ،بیرنگدان یدا
بیرنجنه نام دارد « .روز دوم آن ،روز بیرن عید است که برای توافق دو نام آن را بیرنجنه نامیدهاند و بیرن نام فرشته
موکل بر بیایم است که بشر به آنها برای عرارت زمین و رفع حوایج نیازمندند و مردم فارس در دی هایی از جریع
دانههای ماکول با گوشت نذایی میپزند و آن را با شیر خالص میخورند و میگویند که حافظه را این نذا زیاد مدی-
کند و این روز را در چیدن گیاهها و کنار رودخانهها و جویها و رونن گرفتن و تییه بخور و سوزاندنیها خاصدیتی
مخصوص بدین روز است و بر این گرانند که جاماسب وزیر گشتاسب این کارها را در این روز انجام میداد و سود
این اشیا در این روز بیشتر از دیگر روزهاست»( .بیرونی)810 :5818 ،
جامهی عید بپوشید و بیاراست پگاه
عید خوبان سرای آمد و خورشید سپاه
دامنی مشک فرو ریخت از آن زلف سیاه...
زلف را شانه زد و حلیه بندز بگشاد
عید فرخندهی بیرنجنهی بیرن ماه(فرخی)812-818 :5831 ،
فرخش باد و خداوندز فرخنده کناد
در اشعار ننایی بازمانده از شاعران قرن چیارم و پنجم به ندرت سرودههایی در رابطه با این جشدن بده چشدم مدی-
خورد .البته این دلیل بر بیاهریتی این جشن نیست ،چه بسا شعرهای زیبایی در تینیت جشن بیرنگان سدروده شدده،
ولی به دست ما نرسیده و دستخوز تاراج زمانه گشتهاند.
شاید یکی از دالیل کرتر پرداختن به بیرنجنه ،کم بودن فاصله زمانی بین این جشن با جشن سده مدیباشدد و چدون
سده از اهریت بسیار زیادی نزد مردم برخوردار بوده ،احتراالً بیرنگان کررن تر از سده برگزار میشده است.
« این روز بیرنجنه باشد و رسم عجریان چنان است که اندرین روز دیگی بپزند و از هرهی نبداتهدا و دانگدو٭هدا و
تخمها و گوشت های هر حیوانی اندرو کنند و آن را دی بیرنجنه خوانند و ببرند و به هر جدای فروشدند و انددرین
روز بیرن سرخ٭ با شیر تازه بخورند و آن را مبارک دارند و چنین گویند که حفظ را سود دارد و چشم بد بداز دارد».
(گردیزی ) 112 :5818 ،در روز جشن بیرنگان نیز ،مانند هر روز مبارک و فرخنده دیگری مردم به شادی و شدادمانی
میپرداختند و بساط شادخواری و عیش و نوز برقرار بوده است.
میرترین رسم مخصوص جشن بیرنگان ،پختن نوعی آز بوده است که آن را در دی بسیار بزرگی از ترکیب اندواع
نالت و سبزیها و گوشت حیوانات و پرندگان مختلف میپختند و هرگان از این آز میخوردند« .بدین روز بیرن
سپید به شیر خالص پاک خورند و گویند که حفظ فزاید مردم را و فرامشتی ببرد و اما به خراسدان میردانی کنندد بدر
دیگی که اندرو از هر دانهی خوردنی کنند و گوشت هر حیوانی و مرنی که حاللاند و آنچ اندر آن وقت بدان بیعت
یافت شود از تره و نبات»( .بیرونی)114 :5814 ،
-2-2-2بزمهای دینی
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از میان اعیاد مذهبی نیز جشن عید فطر و عید قربان با شکوه و جالل فراوان ،برپا میگردیدد .نظدر بده سدنی مدذهب
بودن سلسله های حاکم بر ایران در این دوران (نزنویان و سلجوقیان) از اعیداد مدذهبی ،فیدط عیددهای مدورد قبدول
پیروان اهل سنت ،دارای اعتبار و اهریت بود.
 -5-1-1-1عید فطر و آیینهای برگزاری بزم عید فطر
بزرگترین عید مسلرانان که در ترامی مرالک و سرزمینهای اسالمی برگزار میشده ،عید فطر است؛ که هره مسلرین
بدددا هدددر مدددذهب و گرایشدددی کددده بودندددد ،آن را بدددا جدددالل و شدددکوه خاصدددی گرامدددی مدددیداشدددتند
(امیر معزی)38 :5831 ،
مسلرانان پس از یک ماه روزه داری و تصرل گرسنگی و تشنگی و لبیک گفتن بده امدر پروردگارشدان ،بده جشدن و
شادی پرداخته و به شکرانه آمدن ماه شوال و توفیق گرفتن سدی روز روزه جشدن مدیگرفتندد .شدعرا رمضدان را بده
مسافری مانند میکنند که زود بار سفر را بسته و از پیششان میرود.
وداع باید کردز که کرد رای سفر
رسید عید و ز ما ،ماه روزه کرد گذر
براند روزهی فرخنده ساقه لشکر (مسعود سعد)513 :5811 ،
به ما میدمه عید فر خجسته رسید
«نخستین روز از شوال عید روزه گشادن است و روزه داشتن بدو حرام است و شدش روز کده از پدس اوسدت تردام
کننده مزداند ،هرگاه که اندرو روزه دارد روزه دار رمضان»( .بیرونی)111 :5814 ،
یکی از رسوماتی که هریشه شب قبل از فرا رسیدن عید فطر انجام میشده و میشود ،جستجوی هالل ماه شوال بوده
است که به این کار ،استیالل میگویند« .مسلرانها برای دانستن ماه رمضان ناچارند که هالل را رویت کنندد و ببینندد
که چیدر ماه به خود نور گرفته و مسلرانان در رویت هالل هم شک مینرایند و به هم رجوع مدیکنندد و بدا آن کده
منتیای سعی خود را انجام می دهند باز هم در این معنی که هالل در کجای آسران است و در کجدا مغدرب مدیکندد
برخی از برخی دیگر تیلید می کنند»( ،بیرونی)31 :5818 ،
چنانچه از اشعار عیدانه بر می آید ،رسم بوده که پس از رویت هالل اول ماه شوال ،کوس یا طبل بزرگی به نام کوس
عیدی می زدند ،تا هرگان از پایان یافتن ماه رمضان و فرا رسیدن عید آگاه شوند و بده جشدن و شدادی بپردازندد .در
گذشته بزرگان و درباریان در ماه مبارک رمضدان بده احتدرام ایدن مداه ،از نوشدیدن مدی خدودداری مدیکردندد و تدا
فرا رسیدن عید فطر لب به شراب نریآلودند .به هرین دلیل کسانی که به نوشیدن می عادت داشتند روزهدای سدختی
را میگذراندند و چشم انتظار فرا رسیدن عید بودند .برپایی نراز عید فطر ،صبح عید انجدام مدیگرفدت و پدس از آن
مجاس شادی و عیش برپا میشد و آناز ماه شوال  ،هررا ه با طرب و شادی و نشاط و شکرگزاری از توفیدق گدرفتن
یک ماه روزه بود.
-2-2-2-2عید قربان و آیینهای برگزاری بزم عید قربان
عید قربان یا عید اضصی ،دومین عید بزرگ مشترک میان مسلرانان جیدان اسدت کده در دهردین روز مداه ذیالصجده
برگزار میشود .شاعران به مناسبت فرا رسیدن این جشن ،قصاید عیدانه خود را مدیسدرودند و در بدزمهدایی کده بده
خاطر عید قربان در دربارها برگزار میشد ،اشعار را به پیشگاه مردوحان تیدیم کرده و صله دریافت میکردند.
صبح روز عید قربان ،پس از طلوع آفتاب دوگانهای توسط مسلرانان به جا آورده میشود که نراز عید قربان نام دارد.
خرم این جشن که بر جامهی لیو است طراز
خرم این جشن که بر نامهی شرع است نگار
مجلس آراسته کن چون ز نراز آیی باز
ای نگاری که تویی لعبت آراسته روی
چون سر خویش بر آرند حریفان ز نراز(معزی)841 :5831 ،
به نراز آر سر بلبله در پیش قدح
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پس از برپایی نراز ،هر مسلرانی که استطاعت مالیش به او اجازه دهد ،خواه در صصرای منا و خدواه در جدای دیگدر،
چیار پایی را قربانی کرده و گوشت آن را میان فیرا و نیازمندان تیسیم میکند« .دهم روز از ذیالصجده عیدد گوسدپند
کشان که حاجیان به منی قربان کنند و بدین روز و دو روز از پس وی ،روزه داشدتن حدرام اسدت»( .بیروندی:5814 ،
)118
باز تو آز و نیاز و جیل را قربان کنی(عنصری)101 :5818 ،
گوسفند و گاو و اشتر مردمان قربان کنند
شرح برگزاری عید قربان سال  213ه.ق در دربار نزنه ،مطابق آن چه در تاری بیییی آمده است ،به این شرح اسدت:
« و دیگر روز عید اضصی کردند و امیر تکلف بسیار کرده بود ،هم به معنی خوان نیادن و هم به حدیی لشکر ،که دو
لشکر در هم افتاده بود و امیر مدتی شراب نخورده .پس از نراز و قربان امیر بر خوان نشست و ارکان دولدت و اولیدا
و حشم فرود آوردند و به خوانها بنشاندند و شاعران شعر خواندند که عید فطر شعر نشنوده بدود و مطربدان بدر اثدر
ایشان زدن گرفتند و شراب روان شد و مستان باز گشدتند و شدعرا را صدله فرمدود و مطربدان را نفرمدود و از خدوان
برخاست ،هفت پیاله شراب خورده و به سرای فرود رفت و قوم را جرله باز بگردانید»( .بیییدی )115 :5833 ،بداده-
نوشی و شادخواری نیز از آیینهای برپایی جشن عید قربان بود.
-9نتیجهگیری
زندگی پادشاهان و سالطین عردتاً به دو شکل سپری میشد ،آنان یا در حال نبرد و رزم با دشرنان بودند یا به عدیش
و بزم با دوستان .شاهان با پیروز شدن در رزمها ،به وسعت قلرروشان میافزودند و با حاضدر شددن در بدزم هدا ،بدر
قلبهای زیر دستانشان فرمانروایی میکردند .شداعران ،مطربدان ،مغنیدان ،سداقیان ،رقصدندگان ،فییدران ،نیازمنددان و
گرفتاران ،هرگی با دلی شاد و لبی خندان و دستی پر ،بزم را ترک میگفتند .شداعران در بدزمهدا از جایگداه ویدژهای
برخوردار بودند و معروالً صلهای که دریافت میکردند ،بیش بیاتر از بییه حضدار و دسدت انددرکاران بدود .شداعران
مورد نظر در این پژوهش ،هرگی جزو شاعران تراز اول و درجه یک در بارهدای سدامانیان و نزنویدان و سدلجوقیان
بودند .زندگی مرفه و بدون دندنه انلب شاعران در این برهه از زمان و خوشگذرانیهای آنان در مجدالس پرشدکوه
دلیل بزرگی شده است برای آن که در اشعار این دوره ،هرواره صصبت از کامرانیهدا و عدیش و عشدرتهدا باشدد و
کرتر شاعری سخن از ناامیدی و یاس و انزوا و امثالیم میگوید .بالطبع خواننده این چنین اشعاری نیز ،از شاد شددن
و تازه شدن روح بی بیره نیست.
رودکی و عنصری ،چشم و چراغ دربار بخارا و نزنه بودند و برای هر بیت شدعر ،دهانشدان را پدر از زر مدیکردندد.
فرخی و منوچیری نیز ،هر کدام درخور سرودههاشان صله و انعام میگرفتند و هرگز از لصاظ مالی در مضییه نبودندد
و زندگانی ایشان در رفاه و به انواع خوشگذرانیها و لعبها میگذشت .حتی در مورد مسعود سعد ،با این که قریب
بیست سال از بیترین سالهای عررز را ،در سیاه چالهای تاریک و سرد و در پس دیوارهای بلند قلعههای مخدوف
گذراند ،ولی مانند پرندهی اسیری که پرواز را فراموز نریکند ،شور و نشداط دوران آزادی را از یداد نبدرد و اجدازه
نداد که ،یاس و دلرردگی حاکم بر مصبس ،شعلههای طبع وقادز را خاموز کند .شاعر همعصر مسعود سدعد ،امیدر
معزی ،ملک الشعرای درباری بود که بر قلررو وسیعی از مرالک و سرزمینهای اسالمی ،حکومدت مدیکدرد .وی در
زمان پادشاهی سه تن از معروفترین سالطین سلجوقی یعنی ملکشاه ،برکیارق و سنجر طی عرر کرد و شدعر سدرود و
روزگار را به فراخی و شادی و نشاط گذراند.
شادیها و شادمانی کردنهای هرگانی نیز ،در دیوان اشعار این شاعران بازتاب گستردهای دارد .چیدل درصدد از کدل
قصایدی که شاعران مورد بصی در این پژوهش ،در تینیت جشنهای ملی و مذهبی سدرودهاندد ،مربدوط بده ندوروز
است .از میان شاعران مورد بصی ،منوچیری بیش از دیگران به ندوروز پرداختده و قریدب شصدت و پدنج درصدد از
قصاید عیدانهی خود را ،به نوروز اختصاص داده است.
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پس از نوروز ،میرگان با بیست و چیار درصد ،رکورد دار است و فرخی با سرودن بیست و پدنج قصدیده در تینیدت
جشن میرگان ،بیشترین اهریت را برای میرگان قایل شده است .عید فطر و عید قربان ،پس از ندوروز و میرگدان ،در
رده های بعدی قرار دارند و از میان شعرا ،امیر معزی بیشترین توجه را به اعیاد مذهبی نشان داده است .وی بیسدت و
هفت درصد از اشعار عیدانه ی خود را به مناسبت فرا رسیدن عید فطر و بیست و دو درصد را برای شداد بداز عیدد
قربان سروده است .جشنهای سده و بیرنجنه نیز ،از میان جشنهایی که شاعران برای تینیت آنها ،شعر میسدرودند
و در بزمها میخواندند ،کرترین اشعار را به خود اختصاص دادهاند .شش درصد از کل اشعار عیدانه به جشن سدده و
یک درصد به جشن بیرنگان تعلق دارد.
جدول -تعداد قصاید عیدانه به تفکیک شاعران

نوروز

مهرگان

سده

بهمنگان

عید فطر

ید قربان

رودکی

-

5

-

-

5

-

عنصری

3

1

8

-

2

1

فرخی

81

11

50

5

53

2

منوچهری

53

2

8

1

5

-

مسعود سعد

51

1

-

-

3

8

امیر معزی

51

51

-

-

54

58

جمع کل

31

11

51

8

23

11

جدول  -درصد اشعار عیدانه به تفکیک اعیاد

نوروز
مهرگان
فطر
قربان
سده
بهمنجنه

عنصری

فرخی

منوچهری

٪ 83

٪ 83

٪ 11

٪ 11
٪ 53

٪3

٪ 58

٪0

٪ 11
٪ 10
٪2

٪ 55
٪5

٪ 52
٪2
٪0

٪ 50
٪4

مسععععود
سعد

٪ 23
٪ 53
٪ 12
٪3
٪0
٪0

نمودار -میانگین اشعار عیدانه

امیر معزی جمع کل
٪ 11
٪ 11
٪ 14
٪ 11
٪0
٪0

٪ 20
٪ 12
٪ 10
٪3
٪1
٪5
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عنصری

منوچهری

نوروز
مهرگان
فطر

نوروز
مهرگان
فطر
قربان

فرخی

مسعود سعد سلمان

نوروز
مهرگان
فطر
قربان

امیر معزی
نوروز
مهرگان
فطر
قربان
سده

نوروز
مهرگان
فطر
قربان

نوروز
مهرگان
فطر
قربان
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