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 مهرگان یهایشگفت

 1اسماء معصومی نژاد
 1395مهر  11روز رسانی هبا ب برابر

 

 یبود و در روز ینام زیبود هر روز ماه را ن ینام یروزگاران کهن همانگونه که هر ماه دارا در

 اریها که بسجشن نیاز ا یکی. گرفتندیآن روز را جشن م شدیم یکیکه نام ماه و روز 

به  یجشن قدمت نیبتوان گفت ا دیشا جشن مهرگان بوده است. دیگردیشکوهمند برگزار م

بوده است.  ترایم نییآ روانیجشن پ نیمهرگان بزرگ تر یدارد و چه بس ترایم زدیاندازه ا

 یکه بر رو ریصغ یایدر آس یبه دست آمده است در بغازکو ترایکه از م ینام نیتریمیقد

که فرهنگ  استنشان دهنده آن  نیمنطقه است و ا نیکشف شده در ا یهااز لوح یلوح گل

نشان دهنده  یطرف منطقه حضور داشته است و از نیدر ا خیتار نیدست کم در ا یرانیا

 نایجشن ب نیا یهم برا یریاساط لیدال ،ینییآ لیبر دال عالوه است. ترایم یقدمت باال

 دونیبر ضحاک و بر تخت نشستن فر یروزیکاوه آهنگر و پ امیآنها ق نیتراند که معروفکرده

 یبر گئومات در روزها وشیدار یروزیپ رینظ یخیمهم تار یدادهایاست. اما جالب آنکه رو

 یهاجشن نیادیبن شهیر ها دارد.اسطوره بهبه مهرگان رخ داده است که شباهت  کینزد

 ستیو ز عتیبا طب یتنگاتنگ وندیها پجشن نیو همه ا گرددیباز م عتیباستان به طب رانیا

 پر رنگ است. اریمسئله درباره مهرگان بس نیدارند؛ ا یبوم آدم

                                                            
 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه باهنر کرمان - 1
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 درآمد

از  یاریکه سبب شد بس یباستان بوده است. توجهات رانیتوجه پژوهشگران به ا ریقرن اخ یهایژگیاز و یکی

است.  انیرانیا یهنیم یهامسائل جشن نیاز ا یکیروشن شود.  یاز ابهام بود تا حدود یامسائل که در هاله

و شاعرانه آن ملت به  یو اخالق ینید یهاملت است که آرمان اتیاز ح یمرتبط با زمان یهنیم یهاجشن

 .گرفتندیقرار م شیمورد ستا نیصورت نماد

 نکهیدارند که هر کدام ارزش خاص خود را دارد. نخست ا یجالب یهایژگیو باستانرانیا یهاجشن

کوشش شده است تا زمان  لیدل نیداشتند و به هم وندیپ یمیو اقل یهانیو ک یعیطب یهادهیبا پد یهمگ

ب با متناس یمارگاهش کیکه  یهمراه باشد به طور یعیو  تحوالت طب عتیبا طب شتریآنها هرچه ب یبرگزار

 شکل گرفت. عتیطب

که  یبه طور باشدیها مجشن نیا یدر هنگام برگزار یو شادمان یها، شادجشن نیا گرید یژگیو

 .ندارد یاز آن ها جا چکدامیدر ه هیهمراه هستند و اشک و گر یکوبیو پا یها با شادهمه جشن

 انیرانینزد مردم بوده است. ا تشانیمراسم و محبوب یها در گستردگجشن نیا گریمهم د یژگیو

برگزار  یشگفت آور یستیو همز یو با همبستگ کپارچهی یاخود را به گونه یهنیم یهانییها و آجشن

 نیاز ا یکیدانستند. ینم یگانگی نیرا عامل بازدارنده ا ینیگاه د یو حت یو زبان یقوم یهاو تفاوت کردندیم

 یگو فرهن یدر بافت اجتماع یقابل انکار ریآشکار و غ ریاست و تأث ترایها، جشن مهرگان منسوب به مجشن

 گذاشت. یدر جامعه عصر ساسان ژهیباستان به و انیرانیا

 کیآن  یگذاشته است که بررس یدر سطح جهان یادیز راتیتأث ترایم رسدیبه نظر م یطور کل به

 .طلبدیرا م گریبحث مفصل د

 

 مهر زدیمهرگان و ا خچهیتار

 شناخته یباستان بوده است و به عنوان جشن مل انیرانیبا فر و شکوه ا اریبس یهامهرگان از جشن جشن

 یجشن برا نی. اخواندندیم تراکانایم انیجشن را در دوران هخامنش نیکه ا دینمایم نیاست. چن شدهیم

شده است و از کهن  دهیره نامیمث ای ترهیباستان م رانیاست که در متون مربوط به ا ییایآر یمهر خدا زدیا

شاره ا ریصغ یایدر آس یبدست آمده از بغازکو یتوان به الواح گل یآمده است م ترهیکه نام م هاافتهی نیتر

 .(۸5: ص13۸۴)آخته، کرد 

را در  یآمده است که اهورامزدا و شتیاست و در مقدمه مهر زدانیا نیمهر بزرگتر زدیاوستا ا در

 .(۴9۸: ص13۷1،ی)رضاست  دهیهم قدر و هم سنگ خود آفر ییو شکوه و توانا یبزرگ
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زرتشت  روانیاست. پ ییروشنا زدانیا نیقرار داده شده است و از بزرگتر منیاهورامزدا و اهر نیب مهر

 دانستندیم مانیعهد و پ زدیو او را ارا دفع کند  یدارد شر و بد تیمعتقد بودند مهر از طرف خدا مأمور

 .(۲۰۴: ص13۸۶ ا،یرنی)پ

شکوه و حشمت  زدیا نی. اباشدیم زیکردار ن کیجنگاوران ن بانیاست، پشت زاریکه از دروغ ب مهر

حافظ خانواده و شهر و کشور، بخشنده ثروت و  ،یمهر، دوست مان،یو فروغ، پ یجنگ، روشن زدیو ا بخشدیم

 (.۴9۶: ص13۷1 ،ی)رضاست  نیقدرت و تسلط، داور اعمال در روز واپس ،یاریشهر ،یروزینعمت، پ

وجود داشته و جشن  نیالنهر نیبه جشن مهرگان در بابل و ب هیشب یوجود دارد که  جشن یشواهد

د ب یجهان ماد دیگویو م داندیم نندهیرا آفر زدیا نیخود ا نییهم در آ یاست. مان شدهیمحسوب م نشیآفر

 دهیروح آن را آفر تخوب آن را خلق کرده است بلکه به خاطر نجا زیچ کیمهر هم نه به خاطر  زدیاست و ا

 (.35۰-351: صص13۸۷)بهار، است 

باستان بوده است که پس  رانیدر ا یبوم یهارشته از جشن کیجشن جزء  نیکه ا دینمایم نیچن

 یه صورتب یراتییجشن با اعمال تغ نیا زیبه مرور زمان ن یزرتشت انیتوسط روحان ترایاز ظهور زرتشت و ورود م

شکل  رانیشرق ا رد رانیا یخود در جنوب غرب ینشیزرتشت در آمده و از شکل آفر نیدر د یجشن مذهب

ها با حضور خود در شد و شاهان و مغ یجشن همراه با آداب و رسوم خاص نیبه خود گرفت و انجام ا یبرکت

 .(11۷-11۸-1۲۸: صص 13۷5 ،ی)رجببه آن دادند  یشتریب تیجشن رسم نیا

 شدهیبا شکوه و جالل هرچه تمام تر برگزار م انیجشن در دوره هخامنش نیشواهد موجود ا طبق

 یاست. پس از رو شدهیشناخته م دیحکومت به عنوان شروع سال جد نیا خیاز تار یدر موقع یاست و حت

به خود  یاشکل و رنگ تازه گریها بار دجشن ران،یدر ا یزرتشت نیشدن د یو رسم انیکار آمدن ساسان

 تحول در موقع مهرگان بوده است. جادیا راتییتغ نیاز ا یکینماند.  یقاعده مستثن نیگرفتند. مهرگان هم از ا

 

 (یمهرگان )در روزگار کهن و روزگار کنون یبرگزار زمان

 یتحوالت گاهشمار لیشانزدهم مهر ماه، جشن مهرگان خوانده شده است اما به دل ،یخیو تار یمتون ادب در

 مهرگان بحث و گفتگو بوده است. یهمواره درباره روز برگزار خیدر طول تار

شد، تابستان بزرگ که به نام  یم میباستان سال به دو فصل تقس رانیا یهایموجب گاهشمار به

 نیو مهرگان در آغاز ز شدیم دهی( نامZayana) «نیز»ن بزرگ که و زمستا شدی( شناخته مHama« )هم»

 .(5۰۰: ص 13۷1 ،ی)رضزمستان قرار داشت  یعنی

 شدیآغاز م زییپا یروزها نیجشن مهرگان از نخست یاز آن هستند که برگزار یحاک هالیاز تحل یبرخ

 آن هم دگرگون شد. یرسم خیتار یگاهشمار ترقیدق نیو سپس با تدو
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را گذاشته  زدانیاز ا یکیروز ماه نام  یاز دوازده ماه سال و س کیباستان بر هر  رانیا یدرگاهشمار

صورت گرفت که اگر  ینوآور نیاواخر آن دروان( ا دی)شا یدر همان دوران هخامنش رسدیبودند و به نظر م

ماه نام مهر بر خود داشت.  زدهم. از ماه مهر روز شانگرفتندیآن را جشن م شدیم کسانینام ماه با نام روز 

 .(3۶3-3۶۴: صص13۸۴ س،ی)بو افتیمهر ماه به شانزدهم مهر ماه انتقال  کیجشن از  نیشد ا نینچنیا

و  دیرا به خود د یتحوالت یرانیا یگاهشمار انیکه در دوران هخامنش ستین یدیهر حال ترد در

 نیدر تدو یادیز ریآن دوران بوده است، تأث قیدق یهایکه از گاهشمار یمصر یکه گاهشمار رودیاحتمال م

 .(1395امرداد 1۷، نژاد یمعصوم) داشته است انینو در زمان هخامنش ییاوستا یگاهشمار

 .افتیپس از اسالم ادامه  یهاتا دوره یحت خیدر طول تار یرانیا یتر شدن گاهشمار قیو دق تحوالت

 یدر گاهشمار یاصالحات انی( مؤسس سلسله ساسان۲۲۴-۲۴۲پاپکان ) ریکه اردش دینمایم نیچن

 جشن ییهنگام زمان بر پا نیخود هماهنگ شود در ا یآورد تا با موقع اصلرا به عقب  میروز تقو 5انجام داد و 

 به میبه عقب آمدن تقو وزر 5که با  بودیمهر ماه م کیو  ستیگردان ب ییاوستا میبراساس تقو دیمهرگان با

-33۷-33۸: صص 13۸۴ س،ی: بون.ک شتریدانش ب ی)براشانزدهم  مهر ماه بازگشت  یعنیخود  یموقع اصل

33۶). 

وه کا یروزیداشت مهرگان بزرگ در سالروز پ یپس از اسالم از گرام رانیدر متون مربوط به ا یطرف از

مهر ماه به عنوان مهرگان بزرگ خوانده شده  کمیو  ستیکه روز ب یاند به طوربر ضحاک سخن رانده دونیو فر

 است.

 نوشته است: نینچنیابتدا درباره جشن مهرگان ا یرونیب حانیابور

است و به  یبزرگ دیماه روز اول آن هرمزد روز است و روز شانزدهم مهر است که ع مهر

عموم مردم است  یبرا ادیاع گریمانند د دیع نیمهرگان معروف است که خزان دوم باشد و ا

 (.33۷: ص 13۸9 ،یرونبی) …جان است  یآن دوست ریو تفس

 

 گزارش داده است: نینچنیاو در ادامه درباره مهرگان بزرگ ا اما

 وندیآن است که فر دیع نیرام روز است که مهرگان بزرگ باشد و سبب ا کمیو  ستیب روز

 ...اسارت در آورد دیو او را به ق افتیبه ضحاک ظفر 

 

مدت دار مربوط به مهرگان  یهاشدن مهرگان و جشن وستهیبه هم پ یدر ادامه به چگونگ یرونیب

 :کندیاشاره م

و با هم  دیاندازه بزرگ بدار کیمهرجان و رام روز را به  دیرا امر کرد که با انیرانیا زردشت

 انیچنانکه م وستیدو را به هم پ نیا انیتا آنکه هرمز پسر شاپور پهلوان م دیبدار دیرا ع نیا
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روز تمام  یاز آغاز مهرجان تا س انیرانیو ا رانیو سپس ملوک ا وستیدو نوروز را هم بهم پ

وز پنج ر یهر طبقه ا یقرار دادند و برا دیطبقات مردم مانند آنکه در نوروز گفته شد ع یبرا

 .(3۴۰: ص 13۸9 ،یرونی)بدانستند  دیع

 

موبد  هیپاپکان به توص ری( نوه اردش۲۷۲-۲۷3) کمیکه هرمز  رودیاشارات احتمال م نیتوجه به ا با

 .(۲۲۲: ص13۷5 ،ی)رجبمشکل را حل کرد  نی( ا۲9۴-۲۴۲) ریبزرگ کرت

شکل  یزدگری یهمواره وجود داشته است و در دوران باستان گاهشمار یرانیا یگاهشمار تحوالت

 یهاهشیبا توجه به ر یرانیا یرفت. پس از اسالم هم گاهشمار شیشدن پ ترقیدق یگرفت که باز هم به سو

 شد. نیاصالح و تدو یباستان

است که با توجه به بلند بودن بهار و  یو علم قیدق یگاهشمار کیهم  یرانیا یکنون یگاهشمار

 روز دارند. 31و زمستان، شش ماه نخست سال  زییتابستان نسبت به پا

اسب نتو م یعلم یکه گاهشمار یکنون یت دارند با توجه به گاهشماردوس هنانیماز هم یبرخ امروز

هم  گریاز د ی. اما برخدانندیمهر را جشن مهرگان م 1۶روز  ن،یبدارند بنابرا یاست، مهرگان را گرام عتیبا طب

مهر  1۰و مهرگان را در  دارندب یروزه جشن مهرگان را گرام 3۰ یبر اساس گاهشمار دهندیم حیترج هنانیم

 .دانندیماه م

اشاره شده است،  یدوره زمان کیداشت مهرگان در  یهم به گرام یخیبا توجه به آنکه در متون تار اما

ر ماه مه انیتا پا بایو تقر کنندیدرود و شادباش مهرگان را آغاز م ،یکنون انیرانیمهر ماه، ا یروزها نیاز نخست

 .شودیداشته م یبر ضحاک گرام دونیکاوه و فر یروزیمهر، سالروز پ ۲1چرا که در  ماندیم یمهرگان باق ادی

 

 مهرگان ییبرپا علت

و  ینییآ لیدال عت،یمرتبط با طب لیگوناگون ذکر شده است. از جمله دال لیجشن مهرگان دال ییبرپا یبرا

ت. جشن اشاره کرده اس نیگوناگون ا یهابه جنبه ستهیبه صورت شا یرونیب حانیاند. ابوررا گفته یریاساط

 درباره مهرگان نوشته است: نینچنیا یبه صورت کل یرونیب

 یروز آفتاب برا نیکه مهر نام آفتاب است و چون در ا ندیجان است و گو یآن دوست ریتفس

گفتار آن است که  نیبر ا لیو دل ندیروز را مهرگان گو نیاست که ا نیشد ا دایاهل عالم پ

 یرا که صورت آفتاب بر او بود به سر م یبود که تاج نیروز ا نیدر ا انیساسان نییاز آ

 یبپا م یبازار انیرانیروز بر آن ا نیبر چرخ خود در آن تاج سوار بود و در ا بگذاشتند و آفتا

 (.33۷: ص 13۸9 ،یرونی)بشود 
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 دید کیبوده است. با  عتیجشن با طب نیا وندیمهرگان، پ ییمهم برپا لیاز دال یکی دیترد بدون

است انجام داده  یو محصوالت کشاورز هاوهیکارش را که رساندن م دیخورش زییگفت در پا توانیم نینماد

کشاورزان  الیخ غتمحصول و زمان فرا یفصل کار و کوشش و درو انیاست و مهرگان به علت واقع شدن در پا

از آرامش است که بر  یاشروع دوره ،یخزانه شاه به هااتیشدن مال زیوار نیاز مسائل گوناگون و همچن

 .دیافزا یجشن م نیا تیمحبوب

 بر دونیکاوه و فر یروزیجشن با پ نیا ،یااسطوره یهاهمانطور که اشاره شد با توجه به داستان اما

اسطوره پر معنا اشاره داشته است و همواره  نیبه ا یانیدرفش کاو رانیا خیدارد. در تار یضحاک ارتباط تنگاتنگ

که  یشو برانداختن او بود. درف گانهیب دادگریب هیمردم عل امیکه نشان ق یبوده است. درفش انیرانیا یدرفش مل

 یو نظام یشاه یهادرفش گریدر کنار د رانشهریا یباستان از آن به عنوان پرچم و درفش مل رانیا یهادر دوره

در  انیاز دوران هخامنش یدور حت یهااز دوره یانی. نگاره درفش کاو(۷: ص 139۴ ،ی)صائبند ااستفاده کرده

 .(139۴ی، مهر و آبان صائب) شودیم دهیآثار د

 

 

 یواعظ ی: علینقاش

 

 :دیگویو م داندیبر ضحاک را در مهر م دونیفر یروزیدر اشعار خودش روز پ زین یفردوس

 روز خجسته سر مهرماه به

 کاله یانیسر بر نهاد آن ک به

 

روزها بوده است  نیدر هم ارانشیو  وشیکه  کشته شدن گئوماته مغ به دست دار دینمایم نیچن

 :سدینویم نینچنیا ستونیب بهیدر کت وشیچرا که دار
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گذشته بود  یادیروز از ماه باگ 1۰ د؛ییاهورامزدا مرا پا دم،یطلب یاریاهورامزدا را به  آنگاه

ن، از مردا ی( آنگاه من با تعداد اندکتویروز از ماه تشر نیاهورامزدا دهم تی: با حمای)متن بابل

 (.۲۲۲: ص 13۸9، ترجمه لوکوک، 13بند  ستون،یب بهکتی) …گئوماته مغ را کشتم، 

 

 ینونبزرگ در مهر ماه ک وشیدار یروزیپ نیکه ا شودیمشخص م ،یکنون میبا تقو خیتار نیا قیتطب با

مهر ماه  ۸برابر با  الدیاز م شیپ 5۲۲سپتامبر سال  ۲9مصادف است با  تویروز از ماه تشر نیبوده است )دهم

 دهیرا به خود د یفراوان الحاتدراز اص انیدر طول سال یرانیا ی(. و همان طور که اشاره شد گاهشماریکنون

 است.

. مگر نه آن که شودیم دهیبر ضحاک د دونیکاوه و فر یروزیبه پ یروزیپ نیآنکه شباهت ا جالب

وماته کرد گئ یباز دونیکه فر یهمان نقش قاًیدر نقش نجات دهنده دق وشیگئوماته نماد ظلم و ستم بود و دار

همان  از ریغ یزیمسئله چ نیاستوار ساخت. ا ییایآر نیو عدالت را در سرزم یکیبرداشت و صلح و ن انیرا از م

 .آوردیبر ستم در نظر نم ریخ یروزیپ

 نیا کندیبه آن اشاره م یرونیب حانیجشن مهرگان که ابور ییدرباره علت برپا گریقابل توجه د نکته

مهرگان، بر عکس نوروز است که نوروز روز آغاز  یرو نیدانسته شده و از ا ایدن انیاست که مهرگان روز پا

 شده است. انیب نشیآفر

 باره نوشته است: نیدر ا هیدر آثارالباق یرونیب

مهرگان  و شوندیقائل م لیمطالب تأو لیقب نیا یقائلند برا لیکه به تأو انیرانیدسته ا آن

 نینمو باشد در ا یکه دارا یزیکه هر چ لیدل نیبه ا دانندیو آخر عالم م امتیبر ق لیرا دل

روز از  نیدر ا وانیو ح شودیو مواد نمو از آن منقطع م رسدینمو خود م یروز به منتها

چنانکه نوروز را آنچه در مهرگان گفته شد بعکس است و آن را آغاز عالم  ماندیم زباتناسل 

 .(339: ص 13۸9 ،یرونبی) … دانندیم

 

 یروین یکه دارا یزیکه هرچ لیدل نی. به ادانندیجهان م انیو پا زیرو مهرگان را نشان رستاخ نیا از

 .رسدیخود م یبالندگ یبه منتها زییباشد در پا یبالندگ

م به آن ه یکیو ن ریخ یروزیروز را روز پ نیاست که ا نیبرداشت کرد ا توانیم یرونیاز گفته ب آنچه

ب در گفته جال اری. نکته بسدانستندیم یخواهان بر ظلم و ستمگر کیو ن شانیاند کین یحام زدیا ترایکمک م

گرز  نیدهد. ا یرا شکست م اکضح دونیآن فر لهیبه گرز گاوسار است که به وس یاشاره و یرونیب حانیابور

وبدان است که م لیدل نیبه هم دی. شاکوفتیآن بر سر دشمنان و عهدشکنان م لهیاست که به وس ترایم ژهیو
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زه مبار ادآوریشکل دارند که  نیبه ا یرا بر تن کنند گرز یرسماً جامه روحان خواهندیم کهیهنگام یزرتشت

 .(3۶۸ص: 13۸۴ س،ی)بواست  منیاو با اهر یاخالق

 

 شناسنامه نوشتار:

: یاتاریرا ینشان خردگان. گاهیپا«. مهرگان یهایشگفت(. »1395مهر  11نژاد، اسماء ) یمعصوم

http://kheradgan.ir/?p=14455 

 

 ها:نامه یاریو  هاهیبن ما

 . تهران: انتشارات اطالعات.باستان تا امروز رانیدر ا یشادمان یهانییها و آجشن(. 13۸۴آخته، ابوالقاسم )

 پور. تهران: انتشارات چشمه. لیگردآورنده ابوالقاسم اسماع .خیاز اسطوره تا تار(. 13۸۷مهرداد ) بهار،

 . تهران: انتشارات چشمه.ییایآس انیاد .(13۸۷بهار، مهرداد )

 .انتشارات نگاه :تهران .زاده یصنعت ونیمترجم هما .انو شرق باست رانیعلم در ا .(13۸۴) ،یمر س،یبو

 .ریکب ری. ترجمه اکبر داناسرشت. تهران: امهیآثارالباق(. 13۸9) حانیابور ،یرونیب

 .نی. تهران: انتشارات فرارانیا خیتار(. 13۸۶عباس ) ،یانیحسن؛ اقبال آشت ا،یرنیپ

 تهران: انتشارات توس.. گمشده یهزاره ها(. 13۸۰) زیپرو ،یرجب

 .نی. تهران: انتشارات فرزیرانیا یهاجشن(. 13۷5) زیپرو ،یرجب

 . تهران: انتشارات بهجت، چاپ نخست.باستان رانیا یو جشن ها یگاهشمار(. 13۷1هاشم ) ،یرض

 تهران: انتشارات بهجت. .آب یهاجشن(. 13۸3هاشم ) ،یرض

 . تهران: انتشارات مهارت.یگردآوردنده احمد تفضل. قطره باران یکی(. 13۷۰عباس ) ،ییخو ابیزر

نشانی  .11-۷، صص ۶آزادگان. ش  نی. سرزم«رانیا یدرفش مل نیکهن تر ،یانیدرفش کاو(. »139۴)مهر و آبان  ثمیم ،یصائب

 http://kheradgan.ir/?p=12088 رایاتاری:

 تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.کوشش ژاله آموزگار.  . بهیخلخال الی. ترجمه نازیهخامنش یهابهیکت(. 13۸9) رییلوکوک، پ

 یخردگان. نشان گاهی. پا«گریکدیبر  یرانیو ا یمصر یهایمتقابل گاهشمار راتیتأث(. »1395امرداد  1۷نژاد، اسماء ) یمعصوم

 http://kheradgan.ir/?p=14067  :یاتاریرا
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http://kheradgan.ir/?p=14067
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