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 زم در تاریخ بیهقیآیین ب
 دکتریداهلل نصرالهی

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان                

 نگین  بناکار

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 چکیده

دیگر دوره ها  در ایران باستان بیش از. توجه به بزم و مجالس عیش از دیرباز مورد توجه مردم و پادشاهان بوده است

پس از ظهور اسالم و رواج آن در . بردند برپایی مجالس بزم رواج داشته و مردم زندگی خود را با شادی و نشاط  به سر می

دربار ایرانیان رفته رفته از مقدار این  بزم های باستانی کاسته شد و در مقابل برخی از مناسبتهای اسالمی بهانه ای شد برای 

غزنویان از جمله حکومتهایی بودند که دربارشان هم محل برگزاری جشنهای ایران باستان بوده و هم . مبرپایی مجالس بز

 جشنهای اسالمی از این رو بررسی تاریخ بیهقی برای اطالع از چگونگی برپایی این مجالس در آن دوره ضروری به نظر می

در این .توصیفاتی دقیق ازین مجالس به دست داده استمخصوصا که خود بیهقی در اکثر این بزم ها حضور داشته و . رسد

  . تحقیق سعی بر آن خواهد بود که به تحلیل و بررسی نوع بزم های ذکر شده در تاریخ بیهقی و چگونگی برپایی آن ها بپردازیم

 نغزنویا ،مطرب ،ساقی ،جشن ،عیش ،بزم: هاکلیدواژه

 مقدمه

به قصد ۀ مجلسی که در آن گرو(. "بزم"ذیل:4912:دهخدا. )کرده اند تعریف "مجلس شراب و جشن و مهمانی"بزم را 

منابع تاریخی و متون  (.43 :4944 :اخیانی.)شادی و طرب گرد هم آیند و از وسایل و لوازمی نیز برای این کار سود جویند

ظاهر ابهت و قدرت حکومت دهد که برپایی بزم و مراسم مربوط به آن از وظایف جدّی پادشاهان و از م کهن فارسی نشان می

صرف , در ایران باستان برپایی جشن و شادی اهمیّت زیادی داشته و بخش بزرگی از درآمد حکومت. رفته است به شمار می

 .شده است برگزاری این مجالس می

ین آن دوره به برپایی بزم های گوناگون اهمیّت زیادی داده شده  و سالط, همچون دیگر دوره ها , غزنویان نیز در دوره

 در فصلی از کتابش که ،تا به آنجاست که مؤلّف قابوسنامهاهمیت برپایی بزم .در برپایی بزم ها تکلف بسیار به خرج داده اند

نان و »بزرگان لشکر را به ۀ رسید باید گاه گاۀ چنانچه زمانی به پادشا کنداست به فرزندش توصیه می ۀ مربوط به آیین پادشا

 (.414 :4944:عنصرالمعالی.)ه آنها خلعت و صلت دهد و آنها را دلگرم کندبخواند و ب« نبید

شد خوب و قابل تحسین بود ها تا آنجا که مانع ازپرداختن به امور مهم مملکتی نمیبرپایی بزم ،وجود اهمیّت این امربا  

آمد بلکه نشانگر بی کفایتی و ساب نمیح شد و نه تنها از نشانه های قدرت بهدر این امر مذموم و ناپسند شمرده می و افراط

همان طور که  افراط محسوس سلطان مسعود در برپایی بزم ها نه تنها شکوه دربارش را بیشتر . ضعف پادشاه نیز بوده است

 .بلکه منجر به ضعف پایه های حکومت نیز شد, نکرد

ر بود اما عشرت طلبی و شرابخوارگی و هرچند سلطان مسعود مانند پدرش مردی دلیر و رشید و جنگجو و شاعر پرو

 ۀوی در بحبوح .افراط  در عیاشی و استبداد رأی دچار شکست های فاحش شد بر مزاجش غلبه داشته و در نتیجهاستبداد 

انقالبات خراسان و تاخت و تاز سالجقه هم  دست از شراب خوارگی و عشرت برنداشت وبدین وسیله از درک امور خارجی و 

 (42 :4941 :رضایی. )موجود غافل  ماندحل مشکالت 
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دست از طرب و  یک چندی, زندگانی خداوند دراز باد» :گوید حتی نصیحت بونصر مشکان که خطاب به سلطان می

شد و سلطان نصیحت هیچ کس را مبنی بر ترک لهو و لعب  مقبول واقع نمی( 411 :4931:بیهقی) «شادی می باید کشید

 .نپذیرفت

 ذکر شده در تاریخ بیهقی به بزم هایة نگا

ده های ایران باستان بو ها گاه به مناسبت جشن این بزم. در تاریخ بیهقی از بزم های متعدّدی سخن به میان آمده است

هایی مثل  همچنین مناسبت. های اسالمی از جمله قربان و رمضان و گاه به مناسبت جشن مثل جشن سده و نوروز و مهرگان

 .ازدواج نیز بهانه ای برای برپایی بزم  بوده اند، آمدن فرستاده ،ر جنگپیروزی د ،گذاری تاج

بزم هایی نیز وجود داشت که سلطان مسعود بدون دلیل و صرفاً جهت عیش و خوشی به برپایی آنها  ،عالوه بر این

 .مجالس عیش و عشرت برخی از بزرگان هم در این کتاب بازتاب دارد. پرداخته است

     جشن نوروز       -4

و هایی است که بیش از همه  مورد توجه ایرانیان بوده و به دلیل اهمیتی که داشته ماندگار شده نوروز از جمله جشن

ای که به برپایی این جشن اهمیت ویژههایی بودند غزنویان نیز از جمله حکومت. است در بین مردم رواج داشتهو ادوار  در همه

 . برخوردار بوده اند باالییهای ایرانی هستند که در دربار غزنویان از اهمیّت  دیگر جشنجشن سده و مهرگان از . می دادند

و نوروز نخستین روز است از فروردین ماه و زین جهت روز نو نام کردند زیراک پیشانی سال نو است »ِ :گوید بیرونی می

زیراک خسروان بدان پنج روز حق  ،وز بزرگ دارندنور ،همه جشن هاست و ششم فروردین ماه ،آنچ از پس اوست از این پنج روز

آنگاه بدین روز ششم خلوت کردندی خاصگان را و اعتقاد پارسیان  ،بگذاردندی و حاجت ها روا کردندی های حشم و گروهان

 (239 :4962:بیرونی) «اندر نوروز نخستین آن است که اول روزی است از زمانه و بدو فلک آغازید گشتن

در این روز  .شده است ار میزجشن نوروز در دربار غزنویان با آیین و رسوم خاص ّخودش برگ، یهقیطبق توصیفات ب

های نوروزی  بیهقی در وصف یکی از  بزم .شد و مردم این روز را به شادی و خرّمی به سر می بردند هدایایی به شاه تقدیم می

ف و تکلّ, و هدیه ها بسیار آورده بودند. بجشن نوروز بنشست و روز پنجشنبه هژدهم ماه جمادی اآلخر امیر» :گوید چنین می

و مطربان را  ،و صلت فرمود ،مستان و فارغ دل و فترتی نیفتادکه شادکام بود درین روزگار ز ،و شعر شنود از شعرا. بسیار رفت

 (344 :4931:بیهقی) «.نیز فرمود

و ۀ خود را مبنی بر ترک مال ن مسعود درین روز توبهت که سلطااهمیت نوروز و عیش و طرب مربوط به آن تا حدّی اس

االولی امیر به  و روز سه شنبه چهار روز باقی مانده از جمادی» :گردد شکند و دوباره به سر شراب باز می نوشیدن باده می

شراب رفت سخت  و نشاط. و امیر هم داد بنگاهداشتِ رسم. و داد این روز بدادند کهتران بآوردن هدیه ها ،جشن نوروز نشست

 (131 :4931:بیهقی) «.جیلم تا این روز نخورده بود که از توبه, بسزا

 جشن مهرگان -1

کشید و  شد و شش روز طول می برپا می (شانزدهم مهرماه)این جشن در مهرروز .جشن مهرگان مخصوص ایزد مهر بود

در  (معین حاشیه، 2166 :4916:برهان.)بودچنانچه نوروز جشن آغاز تابستان  ،شد جشن آغاز زمستان محسوب می ،در واقع

ایرانیان در این روز جشنی عظیم کنند که بعد از جشن و عید نوروز از آن بزرگتر جشنی »:دهخدا ذیل این واژه آمده لغت نامه

 (واژهذیل :4912:لغت نامه دهخدا) «نباشد

ن در آن دوره نیز با شکوه تمام برگزار می غزنوی و گفته های بیهقی چنین برمی آید که این جش از اشعار شاعران دوره

 (2124-2121 :4944:رضی. )این مراسم با قربانی های فراوان و شراب نوشی و شادی مفرط و پایکوبی همراه بود. شده است

 :همچنین فرستادن هدیه برای سلطان نیز از رسومات این جشن بوده که بیهقی در کتابش به وفور به آن اشاره کرده است
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و نثارها و هدیه ها . اما شراب نخورد, بامداد بجشن بنشست,رضی اهلل عنه,امیر,ز شانزدهم ذولقعده مهرگان بودرو»

 «.و پس از نماز نشاط شراب کرد و رسم مهرگان بجای آوردند سخت نیکو با تمامی شرایط آن. آوردند از حد و اندازه گذشته

 (143 :4931:بیهقی)

هرگان نشست و از آفاق مملکت هدیه ها که ساخته بودند پیشکش را در آن وقت و روز چهارم ذوالحجه بجشن م»

 (. 132 :4931:بیهقی) «بیاوردند و اولیا و حشم نیز بسیار چیز آوردند شعرا شعر خواندند و صلت یافتند

سال امیر کند که درین روز طبق روال هر  در جایی دیگر بیهقی به مصادف شدن جشن مهرگان با روز عرفه اشاره می

 شود ولی به علت روزه دار بودن سلطان نه خود به باده نوشی می نشیند و هدیه های بسیار آورده می جشن مهرگان میه ب

بزم  421مناسبت جشن مهرگان سال ه همچنین ب .(446 :4931:بیهقی.)دهد دیگران نشاط شراب کنند پردازد و نه اجازه می

دهد و تمام آیین و رسوم به جا آمده در این روز را  یف آن نهایت دقت را به خرج میشود که بیهقی در توص بزرگی به پا می

 :کند بازگو می

سرای  نخست در صفّه ،ضی اهلل عنه بجشن مهرگان بنشستامیر ر. و روز شنبه بیست و چهارم ذی القعده مهرگان بود»

فت و جامه پس امیر برخاست و بسرایچه خاصّه ر....تندو اولیا و حشم پیش آمدند و نثارها بکردند و بازگش.. .نو در پیشگاه

و آن خانه را آذین بسته بودند سخت عظیم و فراخ و آنجا تنوری نهاده بودند که .... زمستانی بگنبد آمد بگردانید و بدان خانه

نساالر با بلسکها درآمدند آتش در هیزم زدند و غالمان خوا .بنردبان فراشان برآنجا رفتندی و هیزم نهادندی و تنور برجای است

 شراب...روز مهرگان است ملوک را از سوخته و برّگان روده میکردند ند و خایه و کواژه و آنچه الزمهو مرغان گردانیدن گرفت

 (123-124 :4931:بیهقی) «...ها و مطربان زدن گرفتندها و ساتگینها و بلبلهروان شد به بسیار قدح

 جشن سده -9

مانده به عید نوروز  ،روز و شب 31ای مهم ایرانی جشن سده است که در دهمین روز از ماه بهمن ه یکی دیگر از جشن

 ذیل:4912:لغت نامه دهخدا.)شود کنند و آتش بسیار افروخته می در این روز جشن می دهخدا ه است و به گفتهشد برگزار می

از زمستان به دنیا  بعضی معتقد بودند که در این روز جهنم ترین آیین این روز بوده است زیرا آتش افروختن از جمله مهم (واژه

 (934-931 :4969:بیرونی.)کردند تا مضرات آن برطرف گردد پس آتش می افروختند و بخور می ،بیرون می آید

عالوه بر اشاره به افروختن آتش بزرگی که از ده  ،ها در زمان سلطان مسعود بیهقی در توصیف یکی از این جشن

ای « ددگان برف اندود و آتش زده»دادند و  که آنها را آتش زده و پرواز می« کبوتران نفط اندود»از  ،شود دیده میفرسنگی 

 (666 :4931:بیهقی) کند که آنها را رها کرده بودند تا بدوند نیز یاد می

فارسیان عید کنند و در این روز »: اشاره شده استنیز  در لغت نامه دهخدا به رسم آتش زدن پرندگان و حیوانات 

جشن سازند و آتش بسیار افروزند و ملوک و سالطین ایشان مرغان و جانوران صحرایی را گرفته دسته های گیاه بر پای ایشان 

در این جشن هم ( دیل واژه: 4912:هخدالغت نامه د.)بسته آتش در آن گیاه زنند و رها کنند تا در هوا بپرند و در صحرا بدوند

برد و در کنار به جای آوردن رسومات این جشن به خوشی و طرب  بزم خویش را به پایان می, ندیمان و مطربانۀ امیر با همرا

 .مشغول می شودوبه باده نوشی دازد پر می

 ید فطر و قربانع -1

بیهقی  در تاریخ. دربار غزنویان با آداب خاصی برگزار می شده اندرد, اعیاد اسالمی به دلیل اهمیت زیادی که داشته اند

 .که به این مناسبت برپا شده سخن به میان آمده استۀ بارها از اعیاد فطر و قربان و بزم های باشکو

 :در وصف این مجالس می گویدبیهقی 

و اولیا و حشم را بخوان فرود آوردند و شراب  سخت برسم و با تکلّف (عید رمضان)روز چهارشنبه عید کردند»

                                                                                                        (129 :4931:تاریخ بیهقی)«دادند
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امیر بار داد و روزه ...امیر پیش بیک هفته مثال داده بود ساختن تعبیه های این روز را. و روز دوشنبه عید فطر بود»

 (124 :4931:بیهقی)«شعر خواندند وپس از آن مطربان آمدند و پیاله روان شد و شاعران... نماز عید بکرده آمد... بگشادند و

خوانی نهاده بودند سخت با تکلّف . بزرگ آمد صفّهه و چون عید کرده بود امیر از میدان ب... و روز چهارشنبه عید کردند»

و بر اثر ایشان مطربان زدن و گفتن  و شعرا پیش آمدند و شعر خواندند ولیا و حشم و بزرگان را بنشاندندو ا آنجا نشست

 (429 :4931:بیهقی)«...و شراب روان شد. گرفتند

و در کنار عیش و عشرت از وجود هنرمندان درباری استفاده در تمام این بزم ها امیر به نشاط و شادی پرداخته است 

پردازد و تنها به باده خواری اکتفا  های رمضان که سخت دل مشغول بوده به عیش و طرب نمی و فقط  در یکی از بزم کرده

 (644 :4931:بیهقی.)کندمی

شد و سلطان مسعود پس از خواندن نماز و  در دربار برپا میۀ در اعیاد قربان نیز همچون عید فطر بزم های باشکو

 :پرداخت رفت و به عیش و عشرت می بر سر خوان می, قربانی کردن 

 هد کرده آمد و و رسم قربان بجای آورده شد و امیر از خضراء بزیر آمد و در صفّنماز عی..... روز یکشنبه عید کردند و»

بزرگ که خوان راست کرده بودند بنشست و اولیا و حشم و بزرگان را بخوان فرود آوردند و بر خوان شراب دادند و 

 (123 :4931:بیهقی)«بازگردانیدند

 تاج گذاری -0

مراسم تاج گذاری در روزی به خصوص همراه با تشریفات . گی هر پادشاه استترین اتفاقات زندگذاری از مهمتاجمسلما 

تخت سلطنتی در آخر تاالر و در پشت پرده »: این مراسم می نویسد ۀکریستن سن دربار. گرفته است خاص و دقیق انجام می

رفت و  ناگهان پرده کنار می. تادندشد و صاحبان درجات عالیه و اعیان و بزرگان به فاصله های مقرر از پرده می ایس نهاده می

 (324 :4911:کریستن سن)«.بر روی تخت ظاهر می شد, زرتار پوشیده بود ۀکه بر بالشی زربفت تکیه داده و جام شاه در حالی

ترین بزم های ذکر شده در تاریخ بیهقی بزمی است که به مناسبت آغاز سلطنت سلطان ترین و باشکوه یکی از مهم

رسد مردم به کوی و برزن  که خبر به سلطنت رسیدن مسعود به غزنین می زمانی؛ ذاری او برگزار شده استمسعود و تاج گ

روند حتی حرّه  شود همه به استقبالش می کنند و زمانی که امیر وارد شهر می بندد و شادی می می آیند و شهر را آذین می

روند و شعرا  نند و پس از فرود امیر به کوشک معمور به خدمتش میک و بی اندازه نثار می. ختلی و اهل سرای و حرّات بزرگان

 (413 :4931:بیهقی.)پردازند خوانند و به مدح می شعر می

بسیار , چون مردمان غزنین این خبر بشنیدند»: گونه توصیف شده است در تاریخ گردیزی نیز این بزم عمومی این

بازارها آیین بستند و مطربان بیرون بردند و چند روز آنجا ببودند و شادی کردند و همه به طرب و شادی مشغول گشتند و 

اعیان و روسا و پیشروان شهر همه به استقبال رفتند و خدمت کردند . شباروزی همی طرب کردند بر انتظار آمدن ناصر دین اهلل

ر روز کی بنشست و بار داد همیآمدند مردمان غزنین درم ریز و دینار ریز کردند و دیگ ،شادی نمودند و چون به غزنین رسیدو 

 (244 :4944:تاریخ گردیزی) «.همچنان همه را لطف کرد و نیکو گفت یر مسعود رحمه اهللو نثارها همیآوردند  رسم رسم و ام

بیهقی در ذکر تاج و تخت . دهد تا تاج و تختی نو برایش آماده کنند کند و دستور میسلطان در آن روز تاج گذاری نمی

ه صفّ ۀزنجیری زراندود از آسمان خان»: گوید می« سه سال بدان مشغول بودند»که برای سلطان مسعود  ساخته بودند و  نویی

های ه تاج و تخت و تاج را درو بسته و چهار صورت رویین ساخته بر مثال مردم و ایشان را بر عمودآویخته تا نزدیک صفّ

بیازیده و تاج را نگاه می داشتند و از تاج بر سر رنجی نبود که سلسله ها و چنانکه دست ها  ،انگیخته از تخت استوار کرده

تاریخ گردیزی نیز همین تاج را تاجی از هفتاد من زر و جواهر معرفی  (412 :4931:بیهقی)«عمودها آن را استوار می داشت
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اری به خوان می نشیند و شروع به نان به دهد و سپس در خانه در روز تاج گذاری امیر بار می  (243 :4944:گردیزی.)کند می

 ( 412 :4931:بیهقی.)شود شود و بزمی بزرگ برپا می زنند و شراب روان می کند و مطربان می خوردن می

  فتح و پیروزی -6

به . لس بزم و شادی شده استفتح و پیروزی برای هر حکومتی خوشایند و دلنشین بوده و عموما منجر به برپایی  مجا 

شاه با . کردند مردم را دعوت می ستردند و همهگ های رنگین میخوان ،هان ایران پس از پیروزی بر دشمنادشاجاحظ پ گفته

شد و شهربان که مامور نظم شهر  نشست و برای مردم نیز در بیرون قصر بساط شادی گسترده می خواص خود درون کاخ می

 نواختند و بازیگران نمایش می جلس می آمدند و میکرد و رامشگران به م میۀ با مردم همرا, بود از جانب شاه 

 (219 :4946:جاحظ.)دادند

مناسبت  پیروزی ه همچون بزمی که سلطان مسعود ب.در تاریخ بیهقی نیز نمونه هایی از این گونه بزم ها ذکر شده است

ر آنجا بساط شادی و طرب را گردد و د سلطان مسعود پس از کامیابی در جنگ به آمل برمی. دارد در جنگ با ناتل برپا می

 و نیز زمانی  (649 :4931:بیهقی)«.و امیر نشاط شراب کرد و دست به کار برد و ندیمان و مطربان حاضر آمدند»:کند مهیا می

دهد بزمی به پا کنند  امیر دستور می ،رسد پیروزی لشگر بگتغدی در برابر ترکمانان به دست سلطان مسعود می ۀکه خبر اولی

بیامدند و دست به , و بفرمود تا بوق و دهل بزدند برسیدن مبشران و ندیمان و مطربان خواست»:به شادی بپردازند و همگان

و چنانکه . ان نزدیککار بردند و همه شب تا روز بخورد و بسیار نشاط رفت که تا چند روز بود تا شراب نخورده بود و ماه رمض

 (116 :4931:بیهقی)«.همگان کردند بخانه های خویش ،وی نشاط کرد

 آمدن فرستاده -7

 شد و آمادگی ویژه ای برای آن تدارک می یکی از وقایع مهم حکومتی محسوب می ،ز دیگر دربارهاا ورود فرستاده

پذیرفت و از  نشست و در حضور درباریان و بزرگان اورا می شاه با لباس رسمی برتخت می ،هنگام ورود سفیر به دربار. دیدند

خورد و گاه  با او غذا می ،برد سپس وی را با خود به قصر می ،کرد سافرت و وضع کشور متبوع سفیر سواالتی مینام و علت م

 :4ج:4941:یراوند.)گردانید برد و با دادن خلعت طی تشریفات مخصوص اورا به کشور خود باز می او را همراه خود به شکار می

119) 

کند که  اختصاص داده و تأکید می «احوال رسوالن و ترتیب کار ایشان»نامه فصلی از کتاب خود را به لف سیاستؤم

که هرچه بایشان کنند از نیک و بد همچنان باشد که پادشاه را کرده ... نیکو دارند و به خشنودی گسیل کنند»رسوالن را 

 (446 :4941:نظام الملک)«باشند

ن و پذیرایی از آنها جزء مشاغل مهم دربار غزنوی بوده یعنی رسیدگی به امور فرستادگا« رسولداری»در زمان غزنویان 

و رسولداران موظف بودند به نیکویی از سفیران استقبال کنند و تا زمانی که سفرا در غزنه اقامت  (241 :4919:انوری) است

 .داشتند در رکاب آنها باشند

خلیفه و برپایی بزم به افتخار ورود  وی  تادهایی گرم سلطان مسعود از فرسدر تاریخ بیهقی شاهد استقبال باشکوه و پذیر

از آنجایی که دریافت خلعت از طرف خلیفه امر مهمی محسوب می شده و آمدن خلیفه   (314-311 :4931:بیهقی) .هستیم

 .برای بخشیدن خلعت بوده حتی پس از بازگشت سفیر نیز جشن و شادی به مدت چند روز ادامه می یابد

نیز بزمی   به  غزنین« قاضی بوطاهر تبانی»و « بوالقاسم حصیری»همراه  ،سوالنی از خوانیانمناسبت ورود رهمچنین ب

-و چند روز شهر آراسته بود و رعایا شادی می» :کشدگونه به تصویر میهایی از این بزم را اینبیهقی گوشه .شود بزرگ برپا می

 ( 634 :4931:بیهقی)«تا این عیش بسر آمدرفت  بردند و نشاط شراب می ها می کردند و اعیان انواع بازی
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 ازدواج -4

. در تاریخ بیهقی چندین بار به این مراسم اشاره شده است. ازدواج یکی دیگر از انگیزه های مهم برای برپایی بزم است

دارد و  پا میرمناسبت عقد نکاح امیر محمد با دختر امیر یوسف به یکی از این بزم ها بزمی است که سلطان محمود آن را ب

سرای  به  ,محمود پس از آراسته شدن سرای عروس و داماد سلطاندر آن روز . دهد تکلّف بسیاری در این مراسم به خرج می

 (933 :4931:بیهقی.)دهد بخشد و به او خلعت شاهانه می رود و امیر محمد را بسیار چیز می میآنها 

آن ندیده  ۀعقد نکاحی بستند که درین حضرت من مانند»:دیهمچنین بزم ازدواج امیر مردانشاه با دختر ساالر بگتغ

چنانکه هیچ مذکور و شاگرد پیشه و وضیع و شریف و سیاه دار و پرده دار و بوقی و دبدبه زن نماند که نه صلت ساالر  بودم

و امیر . کمتر ازین نبودو  ،ار و پانصد و سیصد و دویست و صدبگتغدی بدو برسید از دوازده هزاردرم تا پنج و سه و دو و یک هز

  (144 :4931:بیهقی)«مردانشاه را بکوشک ساالر بگتغدی آوردند و عقد نکاح آنجا کردند و دینار و درم روانه شد سوی هر کس

و چون شب سیاه بروز سپیدش تاختن »:نیز چنین آمده است دارد پا می رکه امیر یوسف ب ,در وصف بزم  ازدواج طغرل

از خردمندان پسند ۀ چنانکه گرو های بی محل نمودبا نام زن خواست و در عقد نکاح و عرس وی تکلفاز خاندانی .. .آورد

 (419 :4931:بیهقی)«.نداشتند

به پا شده که بیهقی کما   های مختلف در دربار سلطان مسعودهای دیگری به بهانهعالوه بر مناسبت های ذکر شده بزم

 :چنین آمده استاین کتاب  مراسم در ایننه هایی ازنمو. بیش در مورد آنها سخن گفته است

 :برپا میکند ،اریارق و غازی ،به دام انداختن سپاهساالران خودبزمی که سلطان مسعود برای  -

پس از .گیرد برند و نشاط باال می در آن بزم ابتدا سلطان در دربار خود بزمی به پا می دارد و مطربان دست به کار می 

فرستد و با ترفندی آنها را به حالت خماری  آن دو سپهساالر می ۀعده ای را به همراه مطرب و شراب به خانپایان بزم سلطان 

  (219-212-214 :4931:بیهقی.)کند کشاند و به این ترتیب آنها را در حال مستی و بیخبری دستگیر می می

 :هبزمی که به مناسبت ختنه کردن چند تن از فرزندان سلطان مسعود برپا شد -

و روز دوشنبه نهم شعبان چند تن از امیران فرزندان ختنه کردند و دعوتی بزرگ ساخته بودند و کاری با تکلّف کرده و »

بدین کوشک  نشاط این جشن و کلوخ انداز که ماه رمضان نزدیک بوده هفت شبان روز بازی آوردند و نشاط شراب بود و امیر ب

 (122 :4931:بیهقی)«بودراب میکرد و نشاط شها تماشا میو بدین باغ

 :بزم  سلطان مسعود در کران رود هیرمند -

و روز دوشنبه هفتم صفر امیر شبگیر برنشست و بکران رود هیرمند رفت با بازان و یوزان و حشم و ندیمان و مطربان و »

و خیمه ها و  آب فرود آمدندپس بکران . بودند که تا چاشتگاه بصید مشغول و صید بسیار بدست آمد. راب بردندخوردنی و ش

 (123 :4931:بیهقی) «نان بخوردند و دست به شراب کردند و بسیار نشاط رفت. شراعها زده بودند

 :مراسم دشت شابهار -

. دهد مان گوش فرا میکند و به سخن متظلّ رود و مظالم می در این روز امیر با خدم و حشم بسیار به دشت شابهار می

خورد و مطربان به نواختن وخواندن مشغول  پردازد و شراب می ه همرا ندیمانش به عیش و خوشی میبۀ پس از پایان دادخوا

 (499 :4931:بیهقی.)شوند و به قول بیهقی شادی و طرب به پرواز آید می
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. کرده هر فرصتی برای این کار استفاده می داده و از سلطان مسعود هیچ گاه فرصت عیش و عشرت را از دست نمی

برده تا در سفر و  رفته یا قصد سفر به دیاری دیگر را داشته  همراه خود ندیم و مطرب و شراب میمانی که به شکار میحتی ز

در شاهنامه چندین بار به این  .همراه بوده است گویی در طول تاریخ شکار با بزم  .شکار گاه نیز مجالس بزمش را برپای کند

 .له اشاره شده استمسئ

 :در تاریخ بیهقی ن مجالسنمونه ای از ای

 (299 :4931:بیهقی) «با ندیمان و خاصّگان و مطربان ،ت و قصد شکار کرد و نشاط سه روزهامیر مسعود برنشس»

 (144 :4931:بیهقی)«گز رفت بشکار با خاصّگان و ندیمان و مطربان درّهه امیر ب»

ر فرود آمد و یام ،و بکران جیحون رسیدیم ،. ..سلطان مسعود نشاط شراب و صید کرد بر جانب ترمذ بر عادت پدرش»

سلطان پس از   «...روز چهارم برنشست و بشکار شیر و دیگر شکارها رفت. و شراب کرد و سه روز پیوسته بخورد  دست بنشاط

 زنین میهایی به رسم غ کنند و خوان در آنجا به خوبی از سلطان پذیرایی می. روداتمام شکار سوار بر کشتی به سمت قلعه می

 .کوب به رقصشوند و زنان پایگسترانند و مطربان ترمذ به نواختن مشغول می

 :بزم سلطان در استر آباد

از آن بلندی باغ های ترنج و . سلطان مسعود زمانی که در استر آباد بوده بر باالیی خیمه می زند و نشاط شراب می کند

فرمود تا از »:دستور می دهد تا شاخه هایی از نارنج را نزدش بیاورند نارنج پدیدتر بوده که سلطان بسیار خوشش می آید و

درختان بسیار ترنج و نارنج و شاخهای با بار باز کردند و بیاوردند و گرد بر گرد خیمه بر آن باال بزدند و آنجا را چون فردوس 

ترنج که با نامهای بالنگ و (  611: 4931:بیهقی)«.و ندیمان را بخواند و مطربان نیز بیامدند و شراب خوردن گرفتند. بیاراستند

 ( 424: 4949: احسن.)معموال مخصوص مجالس بزرگان بوده است, اترج هم نامیده می  شده

 :پرداختند و به عیش و عشرت می می کردند بزرگان دربار نیز تقلید سلطان را   ۀمجالس باد -

بوسهل مجلسی نیکو آراسته و »:کند از این دسته است بزمی که بو سهل زوزنی پس از بردار کردن حسنک برپا می 

و در آن مجلس سر حسنک را در طبقی به مجلس می آورند و بوسهل از « غالمان بسیار ایستاده و مطربان همه خوش آواز

 (296 :4931:بیهقی)«.ریزد فرط خوشحالی و به خاطر حقیر شمردن حسنک شراب را به بوستان می

زمانی که بونصر مشکان برای شفاعت حصیری مهمان او بوده  ,شود بزرگ برپا می ۀخواج ۀخانبزمی است که در , دیگر

 و بزمی کوچک در آن روز برپا می «نان خواست و شراب و مطربان»,و در آن روز خواجه پس از توافق با بو نصر

 (246 :4931:بیهقی.)شود

ا استفاده می کند بقیه پاهساالران خود و دستگیری آنهدر این کتاب به جز بزمی که سلطان از آن به عنوان فریفتن س

بزمی بوده اند که بمناسبت رویدادی خوش آیند به وقوع پیوسته اند اما بیهقی در داستان عمرو بن لیث از بزمی سخن  بزم ها،

است و چون  می گوید که عمرو پس از مرگ فرزندش بپا می دارد و به دیگران توصیه می کند که جزع و گریستن دیوانگی

مطرب نیز فراهم , او حتی در این بزم عالوه بر شراب . مرگ حکم خدای تبارک و تعالی است ناراحتی بخاطر آن شایسته نیست

 (633: 4931:بیهقی.)می کند و تعجب همگان را بر می انگیزد

ده در بزم های ذکر ش. ودش با بررسی بزم های موجود در این تاریخ عناصر و ارکان دخیل در برپایی بزم ها مشخص می

اما گاه بزرگان هم از برگزارکنندگان مجالس بوده اند و گاه بزم ها خود جوش بوده . بزم سلطان است اصلی ترین برگزار کننده
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و گاه فرستادگان دیگر ممالک . مهمانان بزم هم گاه لشکریان و بزرگان حکومت هستند. آن هستند و عموم مردم برگزار کننده

 . و گاه تمام مردم جزو مدعوین بزم ها به حساب آمده اندو نواحی 

نشستن حاضران که از طبقات مختلفی بوده  طریقه. و سختی و حاکم بوده است در مجالس شاهانه آداب بسیار دقیق

بود به  یهرچه مقام اشخاص باالتر م.حاضران از شاه به دقت رعایت می شده است ۀهر گروه از یکدیگر و فاصل ۀاند و نیز فاصل

همچنین سمت راست پادشاه مهم تر از سمت چپ او و نشستن در پیش او مهمتر از کنار او . نشستند پادشاه نزدیکتر می

یکی از عواملی که خشم بوسهل زوزنی را بر می انگیزد همین  ،تاریخ بیهقی در داستان حسنک وزیرچنانکه در . شد شمرده می

در این مجالس اشخاصی نیز وجود دارند  (211 :4944:اخیانی) نشاند ت چپ خود میاست که خواجه احمد حسن او را در سم

 :همچون. که حضورشان به برپایی هرچه بهتر بزم ها کمک می کند

 ندیمان

رسیدن به مقام . ندیمان از جمله حاضرین همیشگی بزم هستند و حضورشان در مجالس باده نوشی و طرب الزامی است

 .ندیمان شاه باشند توانستند در زمرهمیند ه اهایی داشتویژگی داشته و تنها کسانی که چنین   ی هاییندیمی نیاز به شایستگ

له در اختیار داشتن از جم. داند مؤلف قابوسنامه در باب آداب ندیمی پادشاه وجود چند خصلت را برای او ضروری می

، انستن حکایات مضحک و نوادر بدیعد ،خنیاگری ،مب و نجواطالع از علم ط ،دانستن شعر ،دبیری ،زیبا رویی ،حواس پنجگانه

 (431-436 :4944:عنصر المعالی.)مردانگی ،دانستن قرآن و تفسیر نکته دانی و به جا سخن گفتن ،رد و شطرنجاز نۀ آگا

و گستاخ  پادشاه را چاره نیست از ندیمان شایسته داشتن و با ایشان گشاده»:گوید مؤلف سیاستنامه هم در این باره می

و ندیم باید که گستاخ بود تا پادشاه از او حالوت یابد و طبع پادشاه از ندیم گشاده شود و ایشان را وقت معلوم بود ....... درآمدن

سپس چندین فایده را برای داشتن ندیم بر  «.در وقتی که پادشاه بار داد و بزرگان همه بازگشتند آن وقت نوبت ایشان باشد

کند که ندیم باید گوهری و فاضل و نیکو سیرت و تازه روی و پاک مذهب و رازدار و پاکیزه مسلک و  د میشمرد و تأکی می

کند تا از ندیمان در  و به پادشاه توصیه می....سمر گوی و قصص خوان از هزل و جدّ باشد و نرد و شطرنج بداند و رود زدن و

 (444-441-413 :4941:نظام الملک. )اده کندتدارک مجالس عیش و طرب و آنچه از این قبیل است استف

 ساقیان

ساقیان نیز به عنوان یکی از مهمترین خدمتگزاران بزم به طور دائم در رکاب سلطان بودند و چه در دربار و چه در سفر 

 .کردند میۀ در کنارشعرا و مطربان و پای کوبان و خوالیگران سلطان را همرا

 ۀدر تاریخ بیهقی دربار. مداست توسط ساقیان خوب رو در مجالس به گردش درمی آ که از اصلی ترین لوازم بزم,شراب 

این غالمی بود که از میان هزار غالم »:خوانیم می ،بودرستاده شده فغالمی به نام طغرل که از ترکستان برای سلطان محمود 

بپسندید و در جمله هفت و هشت غالم که ساقیان  امیر این طغرل را... چنو بیرون نیاید به دیدار و قد و رنگ و ظرافت و لباقت

 (232 :4962:بیهقی)«بداشت, او بودند پس از ایاز

گری در مقابل حضار خود را می آراسته اند و به جلوه ،های زیبا و فاخرساقیان با پوشیدن لباس ،عالوه بر زیبایی طبیعی

... خورد یک روز چنان افتاد که امیر به باغ فیروزی شراب می»:در تاریخ بیهقی آمده است( 463 :4944 :اخیانی.)می پرداختند

ی قبای فیروزه ای این طغرل درآمد قبای لعل پوشیده و یار و. و این ساقیان ماه رویان عالم به نوبت دوگان دوگان می آمدند

 ( 232 :4962:بیهقی)«گری مشغول شدند هر دو ماهرویداشت و به ساقی
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 میۀ مؤلف قابوسنامه ابتدا فرزندنش را از خوردن شراب ن. ا آداب خاصی نیز همراه بوده استباده نوشی در مجالس بزم ب

کند که شراب را سه ساعت پس از خوردن غذا بنوشد و  پردازد به او توصیه می داند فرزندش به این کار می کند اما چون می

خواهد که فرزندش به صبوحی  و نیز می. ت و یا جنونمستی دائم یا بیماری اس ۀآنقدر ننوشد که کار به مستی بکشد که ثمر

 (61-66-63 :4944 :عنصر المعالی.)عادت نکند که صبوحی سخت ناپسند است

شود و حصیری که صبوحی کرده بود  در تاریخ بیهقی هم در داستان بوبکر حصیری به ناپسند بودن صبوحی اشاره می

صبوح ناپسندیده است و »: کند که من شرح این ماجرا تأکید میشود و بیهقی  در ض در حال مستی مرتکب خطایی می

 (213 :4931:بیهقی)«خردمندان کم کنند

و خاک  بودوجود داشته که در در مجالسی که به فرش و بساط آراسته  نیز نام جرعه افشانیه در مجالس باده رسمی  ب

-گذاشتند و ته مانده های جام را در آن می ی میداننبود تا جرعه بر خاک ریزند جرعه و زمینی در دسترس نوشخواران

درد  جرعه گاه. ریختند شد این ته مانده را بر خاک می و در مجالسی که در فضای باز برپا می( 141 :4941:شمیسا).ریختند

ته رف خوار شمردن و نا چیز انگاشتن آن کس یا آن چیز به شمار می برکسی ریختن یا بر چیزی افشاندن نشانه آگین را

خوار شمردن  به نشانه شرابش را دادن سر حسنک به حضار ته مانده پس از نشان چنانچه بو سهل زوزنی (144 :همان.)است

 (296 :4931:بیهقی.)ریزد به زمین می حسنک

خواستند و سپس  از دیگر آیین باده نوشی رسمی است که باده نوشان وقتی به یاد کسی بوده اند به یاد او از جای برمی

 .نوشیدند اده میب

بخواندی و ... چون به شراب بنشستی آن روز با نامتر اولیا و و حشم»:شاهد این رسم هستیم نیز در تاریخ بیهقی

برپای خاستی بر یاد  دست گرفتیه به احترام بخواندندی و چون قدح سوم ب ،والن را که از اطراف آمده بودندیفرمودی تا رس

 (664 :4962:بیهقی)«...بودند قوم برپای می امیر محمود و پس بنشستی و همه

 خنیاگران

بخشی به مجالس را بر عهده داشتند و با نواختن انواع آالت موسیقی و خواندن سرودهای وظیفه شادی خنیاگران هم

وی  .داندابن خلدون موسیقی را مربوط به دوران کمال یک جامعه می. کردند زیبا به مجالس روح طرب و شادی را هدیه می

آسودگی و شادی است از آخرین صنایعی است که در جوامع پدید می آید  و نیز  ،د است که چون تنها خاصیت موسیقیمعتق

 (436 :2ج:4963:ابن خلدون). بندد از نخستین صنایعی است که در هنگام سیر قهقرایی یک اجتماع از آن رخت بر می

در دربار سلطان مسعود شخصی بنام محمد بربطی . ب یاد شده استبیشتر با نام مطر، در تاریخ بیهقی از نوازندگان

روزی همین شخص  (3 :4964:قریب.)وجود داشته که در فن موسیقی استادی ماهر بوده و از ندماء مجلسش به شمار می آمده

ری که به ر دیناگوید که سلطان مسعود بسیار از آن سخن خوشش می آید و به او هزار دینار عالوه بر پنجاه هزاسخنی می

همچنین فرخی شاعر نیز از دیگر نوازندگان دربار بوده که به (. 441 :4931:بیهقی.)بخشد می ،دیگر مطربان بخشیده بود

 .کرده است پرداخته و اشعارش را به همراه نوازندگی به سلطان مسعود تقدیم می رودنوازی می

در یکی از . پرداختند ر ایرانیان وجود داشتند که به خنیاگری میاز دیرباز زنانی نیز در دربا ،عالوه بر مردان خنیاگر

هایی از خسرو پرویز در حال شکار گوزن و گراز وجود دارد که در اطراف او زنان رامشگر در زورقی در نقوش طاق بستان صحنه

پردازند  ه هم به پای کوبی میدر تاریخ بیهقی نیز از زنانی یاد شده ک ( 31: 4919:صارمی-امانی.)باشد حال نواختن چنگ می

 (246 :4931:بیهقی.)هم به طبل زنی

 خوالیگران
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شد و شاه در خوانی مخصوص و دیگر حاضرین در  هایی در دربار گسترانده می معموال قبل از شروع مجلس طرب خوان

بوده و هرچند به طور مستقیم خوالیگران  هدهها بر عتهیه غذا و آراستن سفره. شدند هایی جدا به خوردن غذا مشغول میخوان

بیهقی در شرح یکی از این سفره  .تر بزم غیر قابل انکار است در بزم ها حضور نداشتند اما تأثیر آنها در برپایی هرچه باشکوه

و کوشکی از حلوا تا به آسمان خانه ، نی ساخته بودند و به میان خوانخوا» :آرایی ها به کاخی ساخته شده از حلوا اشاره دارد

 (341: 4962:بیهقی).«برو بسیار بره

دانستند مواد غذایی  گمان تفاوتی هست میان فرهنگ مردمانی که میبی» :گوید می آموزگار درباره اهمیت سفره آرایی

را چگونه فراهم و آمده کنند و با تعقل و ظرافت با هم بیامیزند و در شرایط مناسب و آگاهانه بپزند و هنرمندانه در خوان 

 (462: 4916:آموزگار)«اند سد جوع کننداند یا فقط خواستهکه به یک لذت آنی خوردن فکر کردهرده عرضه کنند با آنان گست

 تصویرگران بزم سلطان ،شعرا

روز افزون شعر شد  شاعران و نویسندگان موجب توسعه شاهان از سابقهدر قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم تشویق بی

ها پراکنده است؛حکایت  بذل و بخشش های سالطین غزنوی نیز حکایات فراوانی در کتاب درباره  (34: 4943 :4ج:صفا)

بفرمود تا جواهر »: مشهور پاداش سلطان محمود به عنصری به سبب دو بیتی ای که در دلداری دادن به وی سروده بود

نظامی )« .ز تا به شب بدین دو بیتی شراب خوردندبیاوردند و سه بار دهان او پر جواهر کرد و مطربان را پیش خواست و آن رو

امیر شاعرانی را که بیگانه تر بودند بیست هزار »: همچنین بذل و بخشش سلطان مسعود در عید رمضان( 31: 4963:عروضی

مسخرگان را و عنصری را هزار دینار دادند ومطربان و  خانه او بردنده ار درم بر پیلی بو علوی زینبی را پنجاه هز, درم فرمود

شعرا را و آنچه »:بخشش سلطان به علوی زینبی آمده دربخش دیگری از کتاب درباره(  429 :4931 :بیهقی)«سی هزار دینار

چنانکه در یک شب علوی زینبی را که شاعر بود یک پیل وار درم بخشید هزار هزار درم چنانکه  خود اندازه نبود ،بخشید

 (444: 4931:بیهقی)«علوی بردند خانهه گران را بر پیل نهادند و ب مدی و فرمود تا آن صلتعیارش در ده درم نقره نه و نیم آ

 (344: 4931:بیهقی.)بخشد شنود و به آنها صله می در جشن نوروز هم سلطان مسعود از شعرا شعر می

د که این شعرا شعر خواندند و صلت یافتن»: گوید بیهقی در وصف شعر دوستی  و صله بخشی سلطان مسعود می

خواندند و  در یکی از  عیدهای قربان نیز که شعرا شعر می. «فرمود های شگرف میخواست و بر آن صلت خداوند شعر می

 (441: 4931:بیهقی).بخشد و به مطربان نه پرداختند  سلطان به شعرا صله می مطربان  به نوازندگی می

های آنان در مجالس  ا و وزرا و رجال ثروتمند و خوشگدرانیزندگانی مرفه غالب گویندگان این عصر و معاشرت با امر

 ( 34: 4943:صفا).ها شود ها و عشرت ها و عیش در شعر این عهد همواره صحبت از کامرانی تا پرشکوه  وسیله ای شد

لس غالب شعرا در این دوره قصیده سرا بودند و شعر را با وصف طبیعت و احوال عشق و عاشقی یا تعریف شراب و مجا

در مسائل . کردند پرداختند و گاه به صراحت تقاضای صله می کردند و سپس به ستایش ممدوح می باده گساری آغاز می

رفت زیرا ارباب ذوق و قریحه جز در نزد سالطین و امرا برای هنر خویش خریداری  اخالقی و اجتماعی هم به ندرت سخن می

که در  اما همین قصاید. دادند برای کسب معاش شاعری را وسیله قرار میشدند و  نمی یافتند و از طرف مردم تشویق نمی

از مهمترین و درست ترین نمونه های فارسی نویسی به شمار می روند و در تحقیق تاریخ و  ظاهر بی محتوا به نظر می رسند

 (32: 4946:زرین کوب.)احوال اجتماع آن عصر اهمیت فراوان دارند

شود و به  غزنه میۀ درگاه سلطان محمود را شنیده و را ۀرای دربار غزنوی است که آوازفرخی سیستانی از جمله شع

در اشعار او نه فقط تصویر مجلس سلطان  .و پس از مرگ او از شعرای مداح فرزندان محمود می شود.پردازد مدح سلطان می

فرخی عالوه بر سرودن شعر به ( 31: 4946:ن کوبزرّی) .بلکه توطئه ها و جزر و مدهای احوال امیران و وزیران نیز جلوه دارد
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بیتی که در مدح امیر محمد سروده و اورا به شفاعت وا داشته تا مالل خاطر  63پردازد و خود در قصیده ای  رود نوازی نیز می

 :کند امیر یوسف را رفع کند به نواختن رود در مجالس امیر یوسف اشاره می

 مبارک او         به وقت بار و به هنگام مجلس و گه خوان نبودمی از خدمت                 

 ن بیا و رود بزن     چو جشن بودی گفتی بیا و شعر بخوا :چو بزم کردی گفتی                

 (244: 4914:فرخی)                                                                                                

و آن پس از نامدار آن معاصر فرخی است یکبار بیشتر نام شاعر نیامده است  والفضل  بیهقی با آ نکه نویسندهتاریخ اب در

 :اسکافی است به مطلع درج قصیده بوحنیفه

 چو مرد باشد بر کار و بخت باشد یار         ز خاک تیره نماید به خلق زر عیار                    

طبع او را ۀ اگر این فاضل از روزگار داد یابد و پادشا»: و مایه وری طبع بوحنیفه را میستاید میگویدآنجا که سخندانی 

به نکوکاری مدد دهد چنانکه یافتند استادان عصرها چون عنصری و عسجدی و زینبی و فرخی در سخن موی به دو نیم 

 (.مقدمه:4914:فرخی).«شکافد و دست بسیار کس در خاک مالد

های شاعرانه ای که به مناسبت  جای جای دیوان خویش به مدح شاهان غزنوی پرداخته است و در تهنیتفرخی در 

  .های گوناگون خطاب به ممدوح می سرود از آداب و رسوم دربار غزنوی در موسم جشن یاد کرده است جشن

های پی و شکست های پی در عمر شادی و طرب در دربار سلطان مسعود با شورش های دیگر نواحی و جنگ 

کشد اما دیگر نه از شور و حال بزم های  هم از مجالس بزم دست نمی سهمگین به سر می آید و هرچند سلطان در این هنگام

پس از شکست دندانقان که امیر  494همانند عید قربان سال . داردگذشته خبری است و نه سلطان به طرب و عشرت میلی 

عیدی »: شود که به قول  بیهقی نند و تنها رسومات عید را به جا می آورد و عیدی برگزار میدهد تا هیچ تکلّفی نک دستور می

حتی بزرگان دربار هم   (342 :4931:بیهقی) «.ها ننهادند و قوم را بجمله بازگردانیدندسخت آرمیده و بی مشغله بود و خوان

 .نوعی غمبار و خالی از خوشی استدیگر بهانه ای برای شاد بودن ندارند و بزم های شخصی آنها نیز 

 گیریتیجهن

به طور مثال در دربار سلطان مسعود افراط در . استپی داشته   در زیادی ثیرات مثبت و منفیأبزم ها تتوجه به برپایی 

برپایی بزم و توجه بیش از حد به عیش و عشرت باعث شده که سلطان از مسایل مهم حکومتی غافل بماند و به سود جویان 

. فرصت دهد که از بی خبری و سهل انگاری او نهایت استفاده را بکنند و کم کم پایه های حکومت غزنویان به لرزه در بیاید

شویم روح شادی و طرب از بزم ها دورتر می شود و نوعی بی حوصله گی در تر میهرچه به اواخر حکومت مسعود نزدیک

ثیر برپایی بزم ها و آداب برگزاری آنها در پیدایش و پرورش شعرا و أت ،یرات منفیثأدر کنار این ت. برپایی آنها نمودار می شود

آنها به ماندگاری نامشان در دواوین شعرا و کتب تاریخی  ۀشاعر نوازی سالطین و عالق. نوازندگان آن عهد غیر قابل انکار است

و از این طریق بسیاری از ناگفته های تاریخ در این  ربار بپردازددباعث شده شعرا به توصیف اعمال و رفتار سلطان و بزرگان 

همچنین حضور  .اشعار ثبت شود و اطالعات سودمندی از اوضاع دربار و جشن ها و بزم های سلطان در اختیار ما قرار بگیرد

 دگان نمیخنیاگران در دربار موجب ماندگاری و گسترش علم موسیقی شده و چه بسا اگر سالطین بهایی به موسیقی و نوازن

 . گرفت ای بعد قرار نمیهکرد و آموخته های پیشینیان در اختیار دوره  دادند این علم هرگز پیشرفت نمی
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