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 جشن مهرگان

 "جشن مهرگان را نبايد در شمار جشن هاي دوازده گانه كم و بيش فراموش شده اي چون 
آورد و نه چون نوروز كه در همه ايران همگاني ...  و " ارديبهشت گان " و "فروردين گان 
 كه در يك شهر برگزار شود، بلكه مهرگان جشني است كه تنها نزد " سده "است، يا چون 

ن و نويسند گان و شاعران همچنان برجاست و از اين رو جزو جشن هاي كهن بحساب مي دانشمندا
  . آيد

در روز شمار كهن ايران، هر يك از سي روز ماه را نامي است كه نام دوازده ماه سال نيز در ميان 
شن از اين ج. پيشينيان در هر ماه كه نام روز و نام ماه يكي بود، آن را جشن مي گرفتند. آنهاست

هاي دوازده گانه، تا آنجا كه سندها و كتاب هاي تاريخي گواه است، در دوره هاي پس از اسالم، 
 روز -افزون بر يكي بودن نام . تنها جشن مهرگان است كه رسمي و شكوهمند برگزار مي گرديد

 مناسبت هاي ديگري را نيز براي برگزاري اين جشن بر مي شمردند، كه -مهر از ماه مهر 
دقيقي، .  آن قيام كاوه آهنگر و پيروزي بر ضحاك و پادشاهي نشستن فريدون است  فترينمعرو

    : توسي از آن چنين ياد كرده اند فردوسي و اسدي

     :دقيقي مي گويد

برمايون نام گاوي (  آن كجا گاو به پرورش بر مايونا                     مهرگان آمد جشن ملك افريدونا
  ) ش يافتاست كه فريدون با شيرش پرور

   

     :و فردوسي در داستان به بند كردن ضحاك آورده است

    

    ندانست جز خويشتن شهريار                          فريدون چون شد بر جهان كامكار

    به سر بر نهاد آن كياني كاله                                     به روز خجسته سر مهر ماه

    و برنج، ايچ منهاي چهربكوش                                كنون يادگار است از او ماه مهر
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     :و اسدي توسي در انتساب اين جشن به فريدون گويد

    ز ضحاك تازي بر آورد گرد                                                      فريدون فرخ به گرز نبرد

    نشست او به شاهي سر ماه مهر                      چو در برج شاهين شد از خوشه مهر

    به شاهي سر از چرخ مه برافراخت                                   بر آرايش مهرگان جشن ساخت

  : ابوريحان بيروني در التفهيم مي نويسد 

مهرگاه، شانزدهم روز است از مهر ماه و نامش مهر، اندرين روز، افريدون ظفر يافت بر بيورسب 
و روزها كه سپس مهرگان است . جادو، انك معروف است به ضحاك، و به كوه دماوند بازداشت

  .... د، بر كردار آنچ از پس نوروز بودهمه جشنن

  : و نيز در آثار الباقيه آورده است كه 

سلمان فارسي مي گويد، ما در عهد زرتشتي بودن مي گفتيم، خداوند براي زينت بندگان خود 
و فضل اين دو روز بر روزهاي ديگر . ياقوت را در نوروز و زبرجد را در مهرگان بيرون آورد

اين كه . و بيورسب هزار سال عمر كرد   . زبرجد است بر جواهرهاي ديگرمانند فضل ياقوت و
 از آن روز رسم شده است، چون ديدند كه " هزار سال بزي ": ايرانيان به يكديگر دعا ميكنند كه 

ضحاك توانست هزار سال عمر كند واين كار در حد امكان است، هزار سال زندگي را دعا و آرزو 
     .كردند

 در - مانند جشن هاي كهن ديگر -سندگان و شاعران، از برگزاري جشن مهرگان نيز مورخان، نوي
از جمله در برگزاري اين جشن در پيش از اسالم آمده كه . دستگاه پادشاهان و حاكمان خبر ميدهند

از آيين ساسانيان در اين روز اين بود كه تاجي .  اين عيد مانند ديگر اعياد براي عموم مردم است  :
و . كه به صورت آفتاب بود به سر مي گذاشتند و در اين روز براي ايرانيان بازاري بر پا مي شدرا 

در ملوك خراسان رسم است كه در روز مهرگان به سپاهيان و ارتش رخت پائيزي و زمستاني 
     .ميدهند

از برگزاري جشن مهرگان، در دوره غزنويان، آگاهي بيشتري در دست است، در شعر فردوس، 
عنصري، فرخي و منوچهري وصف اين جشن آمده، ابوالفضل بيهقي از برگزاري جشن مهرگان در 

 هجري قمري كه خود شاهد بوده، خبر 430 و 429، 428زمان سلطان محمود غزنوي، در سالهاي 
 به جشن مهرگان نشست و از 428روز يكشنبه چهارم ذي الحجه سال : وي مي نويسد   .مي دهد

 ها كه ساخته بودند پيشكش را، در آن وقت بياوردند و اولياء و حشم نيز بسيار آفاق مملكت هديه
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 پس از شعر به سر نشاط و شراب رفت و روزي  .و شعرا شعر خواندند وصلت يافتند. چيز آوردند
  .خرم بپايان آمد

و ...    :، ابوالفضل بيهقي، شيوه برگزاري جشن مهرگان را در روز عرفه بيان مي كند 429در سال 
و روز عرفه . روز چهارشنبه نهم ذي الحجه به جشن مهرگان به نشست و هديه هاي بسيار آوردند

امير روزه داشت و كس را زهر نبود كه پنهان و آشكارا نشاط كردي و ديگر روز عيد اضحي . بود
  .كردند

 ماه كه مهرماه و فروردين.  و شرح برگزاري آن سخن مي گويد430وي همچنين از مهرگان سال 
به ترتيب آغاز اعتدال پاييزي و اعتدال بهاري و در آن روز و شب برابرند، زماني هر دو را، به 

  :عنوان آغاز سال جشن مي گرفتند 

و تكيه . چنان كه پاييز را بر بهار برتري داده اند. و برخي مهرگان را بر نوروز برتري داده اند...   
ن اين است كه اسكندر از ارسطو پرسيد كه كدام يك از اين دو فصل بهتر است؟ ارسطو گاه ايشا

در بهار حشرات و هوام آغاز ميكند كه نشو يابند و در پاييز آغاز ذهاب آنهاست، ! پادشاها: گفت 
       .پس پاييز از بهار بهتر است

 مهرگان به صورت معرب از دوران كهن، همراه با جشن ها و آيين ها، واژگان فارسي نوروز و
امروز در . نيروز و مهرجان وارد زبان و قلمرو فرهنگي كشورهاي مسلمان عرب زبان گرديد

 واژه مهرجان به معني و مفهوم جشن و فستيوال به - آسيايي و آفريقايي -بسياري از كشورهاي 
       .كار مي رود

   در زمان حاضر

 هاي تاريخي سده هاي چهارم و پنجم و ششم آمده، امروز، جشن مهرگان، به شيوه اي كه در كتاب
 نه در دستگاه دولتي و حكومتي برگزار مي شود و نه در گردهمايي هاي غير رسمي، نزد عامه

جشن و آيين . دست كم، در دو سده اخير نيز از برگزاري آن آگاهي در دست نيست. مردم
بدين معني كه .  هجري شمسي، تغيير كرد1304مهرگان، از نظر زماني نيز، با تغيير تقويم، در سال 

حذف و شش )  مي آمد365 ماه سي روزه براي رسيدن به 12كه پس از  ("خمسه= پنجه " روز 5
 مهر در 16از آن پس، در بسي از تقويم ها، مهرگان، به جاي .  روز گرديده است31ماه اول سال 

در ماهنامه ها و هفته . س تقويم پيشيندهم مهر آمده، يعني در صد و نود و ششمين روز سال براسا
بدين معني كه مقاله، پژوهش، شعر به . نامه هاي ادبي و اجتماعي سده اخير، مهرگان حضور دارد

    . كم نيست- به ويژه در نشريه هايي كه در ماه مهر منتشر مي شود -مناسبت مهر و مهرگان 
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ي خانوادگي، در بين زرتشتيان يزد و دكتر بهرام فره وشي از برگزاري مهرگان به عنوان جشن
 از آيين قرباني كردن گوسفند، در برخي از روستاهاي زردشتي نشين يزد، براي "كرمان و نيز 

تا سي سال پيش، زردشتيان كرمان، در اين روز، به ياد مردگان، مرغي را .  خبر مي دهد"ايزد مهر 
     . خوراك ويژه، يادمان مردگان مي پختندكشته و شكمش را با حبوبات و آلو انباشته و به عنوان

جشن آغاز سال تحصيلي دانشگاه تهران، كه در نيمه اول مهرماه است، در برخي از سال ها در دهم 
     .برگزار مي شد) مهرگان ( يا شانزدهم مهر 

    .زمان برگزاري آيين قالي شويان در مشهد اردهال را جالل ال احمد، با مهرگان هم پيوند مي داند
صدرالدين عيني در يادداشت ها، از جشني در تاجيكستان و سمرقند ياد مي كند كه هر سال در ماه 

جشني كه مي تواند، با همه دگرگوني ها، بازمانده جشن مهرگان . برگزار مي شد) مهر ماه(ميزان 
اني كه وي به كس) جشن(حكايت اين سير  ...   :از زبان او بشنويم، كه فارسي تاجيكي است . باشد

حكايه هايي درباره .  دلكش و عجيب مي نمود" هزار و يك شب "را نديده اند، مانند حكايه هاي 
به جنگ انداختن قوچ هاي (، موشك بازي، خر تازي، تگل جنگ اندازي )آتش بازي(طرفبازي 

ي غجدوان كم كس يافت مي شد، كه هيچ نباشد، سال) منطقه(در ريان . آن جا مي كردند) جنگي 
هم، كه پدرشان براي سير ) تنگدست(دهقان بچگان كم بغل . يك بار رفته، آن را سير تماشا نكند

پول ) واحد پول(خرجي داده نمي توانستند، كوشش مي كردند، كه كاري كرده، دو سه تنگه 
، به و خوره چيني مي كردند) پنبه(كساني نيز پخته . يابند تا كه به آن سير رفته، تماشا كرده توانند

و اگر هيچ كار نيابند از . به مرد كاري مي در آمدند) ارباب(خربزه كشاني و دهقانان باي 
      .و مانند اين ها. كشتزارها دزدي مي كردند

ماه مهر و مهرگان، در جامعه كشاورزي، فصل و زمان برداشت، انباشتن فراورده ها، پرداختن خراج 
 هر چند نه به - و گرمي بازارهاي موسمي بوده كه هنوز و ماليات، اندوختن نيازمنديهاي زمستاني

 و نيز با تحول و دگرگوني اي كه با گذشت سده ها و هزاره ها در   . برگزار مي شود-نام مهرگان 
 روي داده و مي دهد، - مانند همه پد يده ها و زمينه هاي فرهنگي -برگزاري جشن ها و آيين ها 

كه نام روز با نام ماه يكي است برگزار نمي شود، بلكه بيشتر داستان جشن مهرگان تنها به اين عنوان 
و اسطوره قيام كاوه آهنگر در برابر بيدادگري هاي ضحاك است كه يادمان اين جشن نمادين مي 

كه پيش از زرتشت، در ) ميترايي (  بي گمان، باور و اعتقاد به ايزد مهر و آيين هاي مهري   .باشد
       .داشته، به ماه مهر و جشن مهرگان سيماي ديني بيشتري افزوده بودهند و ايران وجود 

   

  


