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جشن مهرگان
موبد كامران جمشيدي:گردآوري

مهـر بِْفـزا اي نگار مٍهـرچِهـرِ مهربـانروز مهـر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان
مهرباني كن به روز مهر و جشن مهرگانمهرباني كن به جشن مهرگان و روز مهر

مرده را زنده و روانهاي افسرده را شاداب دو جشن بسيار بزرگ ايرانيان كه بيش از آنهاي ديگر شكوهمندند و دلهاي     
ايرانيان، اندوهگيني و به سوگ نشسـتن و اشـك ريخـتن را كـار اهريمنـي و جشـن و                     .مي كنند، نوروز و مهرگانند    

نوروز ازآنِ جمشيد و آغـاز كننـده ي     .سرزندگي و شادابي را آفريده ي اهورا مزدا، دادار بخشنده و مهربان مي دانند             
.ست سال و مهرگان ازآنِ فريدون، آغاز كننده ي نيمه دوم سال استبهار و نيمه نخ

مهرگان يادآور روزگار كهني است كه مهرپرستي در سرزمين آرياها پديد آمد و به سرزمين هـاي دور و نزديـك راه                      
.يافت، مهرش بر دلها نشست و دل ها را توان بخشيد تا در برابر دشمنان رنگ نبازند و پايدار مانند

شينه ي اين جشن به روزگار همزيستي قوم هند و ايراني و يا هند و اروپايي برمي گردد، زيـرا مهـر يـا ميتـرا در                           پي
.سندهاي اين دو قوم يعني اوستا و وِداها ديده مي شود

جشن مهرگان يادآور پيروزي عدل و داد بر جور و بيدادگري و نماد آزاديخواهي است، زيرا ايرانيـان در ايـن روز بـه                   
بيدادگر پيروز گرديدند و فريدون از دودمان پيشدادي بر تخت شاهي           )ذهاك(سركردگي كاوه آهنگر بر آژي دهاك       

و پس از اين پيروزي بود كه در فرهنگ ايراني كاوه آهنگر نماد آزاديخـواهي، ذهـاك نمـاد جـور و سـتم و                         .نشست
.فريدون نماينده ي مردم شناخته شد

ده ي دلها و خرمي بخش زندگي است، از اينرو مهرگان را جشن پيوند و پيمـان نيـز                   چون مهر و دوستي پيوند دهن     
گويند و ارمغان هايي از سوي نوعروسان و تازه دامادان و پسران و دختراني كه با يكديگر نامزد شده اند، داد و سـتد           

.مي گردد
.شمار مي آيدمهرگان جشن كشت و كشاورزي و برداشت فرآورده همچنين جشن فرهنگي نيز به 

مفهوم واژه ي ميترا و مهر
فرهنگ ايراني و فرهنگ زرتشتي آنچنان گسترده و دامنه دار است كه هر گوشـه اي از آن را بنگـريم بـا دريـايي از                 

.است” مهر“و ” ميترا“دانستني ها روبرو مي شويم كه يكي از دلكش ترين و ژرفترين آنها همين واژه ي 
مـي باشـد بـه چـم نگاهبـانِ عهـد و       Mitra، در زبان سانسكريت ميتَْرMithraيثَْرميترا در زبان اوستايي م

زماني كـه اقـوام گونـاگون       .  مي باشد به چم ديدار و ايجاد يگانگي و اتحاد           Mith” ميث“ريشه ي اين واژه     .پيمان
” وارونـا “بزرگترينِ اين خدايان    .آريايي يا هند و ايراني در كنار يكديگر مي زيستند، به خدايان گوناگون باور داشتند              

نام داشت كه خداي آسمان و بزرگ بود و پس از او ميترا بود كه مقـام دوم و دسـتيار را داشـت و همانگونـه كـه از               
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او بر پيمانهايي كه ميان اقوام گوناگون بسته مي شد تا بتوانند در كنار هـم                .نامش پيداست خداي عهد و پيمان بود      
 او خدايي بود بسيار نيرومند و بسيار مورد بزرگداشت، بگونه اي 1.گي كنند، ديده باني مي كرد درآشتي و آرامش زند   

و نگاهداري و وفاي به آن از نيرومندترين ويژگي ها و فروزه هاي فرهنگي ” پيمان“كه آنچه كه او نماد آن بود يعني        
كساني را كه پيمـان مـي شكسـتند    .مان بود شخصيتي ايرانيان به شمار مي آمد و ميترا خداي مهر و دوستي و پي     ـ
مي گفتند و آن گناهي بس بزرگ بود بگونه اي كه پيمان شكنان را زير نام ميترا سزا و كيفر                    ” )دروغ(ميترا دروج “

با گذشت زمان و در اوستا نام ميترا .اين بود كه ميترا آرام آرام نقش خداي نبرد و جنگ را به خود گرفت.مي دادند
در .برمي گردد و افزون بر ايزد يا نماد پيمان و راستگويي و دوستي، نماد نـور و روشـنايي نيـز مـي شـود                        ” رمه“به  
. نيز اين خدا به معناي دوست و همدم و ياري كننده آمده است2وداها

پيدايش اشو زرتشت و تاثير او بر مهرپرستي
شـاه گشتاسـب كيـاني بـراي نخسـتين بـار پيـام              اشو زرتشت كه در حدود چهار هزار سال پيش، هنگام پادشـاهي             

بنابراين .يكتاپرستي را به گوش مردم جهان رسانيد، كوشيد تا پرستش اهورا مزدا را جايگزين چندگانه پرستي نمايد
.مهر يا خداي آفتاب را چون ديگر خدايان آريايي از پايگاه خدايي فرود آورد

 است هيچ كجا نامي از آنهمه خدايان گوناگون نيست بلكه همه جا در گاتاها كه سروده ها و آموزش هاي اشوزرتشت
براسـتي كـه    . يگانه آفريدگار و پروردگار و پيش برنده ي جهان نام برده مي شـود              از اهورامزدا، خداوند جان و خرد،     

ان گونـاگون   پس خداي .دگرگوني بزرگي كه اشو زرتشت در انسانها پديد آورد گذر از پندارگرايي به انديشه گري بود               
ديگر جايي در خرد و انديشه ي نيك انسانها نداشتند و اين اكنون فروزه هاي خدايي و يا بنيان هاي زندگاني بودند                      

.كه بنيان پيام و آموزش هاي پيامبر بودند
ن زمان گذشت و دين نوبنياد زرتشت آرام آرام در پهنه ي گسترده ي ايران زمين گسترد و جاي خود را در دل و روا

حتا پيروان كيش هاي باستاني مانند مهر پرستان و پيشوايان كيشي آنان نيز آيين نو را .و انديشه ي همگان باز كرد
اما كاري كه آنان كردند وارد كردن بخشي از باورهاي بنيـادين خـود، و اينبـار بگونـه اي                    .پذيرفته و به آن گرويدند    
ايزد، به چم .دگرگون گشته بودند” ايزدان“ مقام خدايي نبودند بلكه به اين بار ديگر خدايان در.ديگر در آيين نو بود

نور و روشنايي، عهد و پيمان و دليـري و          :مهر، شد نماد همان چيزهايي كه بود      .آنان نماد گشتند  .”سزاوارِ ستايش “
.جنگاوري براي پشتيباني از آشتي و عهد و پيمان
اي «: از فرهنگ مردم ايران زمين در دوران باسـتان، آمـده اسـت كـه        در بخشي از مهر يشت، كه يادگاري است      

به مردم بياموز كه مهر و پيمان نشكنند، نه آن پيماني كه با همكيشان خود بسته اند، نه آنكه بـا            !زرتشت اسپنتمان 
 كه پيمان كسان ديگر بسته اند، زيرا پيمان با هر كس بسته شود درست است و شكستن آن گناهي است بزرگ، چرا

».شكنان شهر و كشور را به ويراني و تباهي مي كشانند

رخنه و گسترش آيين مهر در باختر
كه از جنگ و جنگاوري و ايزدِ مهر به عنوان ياورِ كساني كه در راه راستي   )مهر يشت (با توجه به سرود ويژه ي مهر        

 ميان سپاهيان و جنگاوران بسيار مورد بزرگداشت و درستي مي جنگند گفتگو مي كند، در مي يابيم كه اين ايزد در 
آيـين مهـر    .در دوران هخامنشي، در زمان اردشير دوم و سوم دگرباره گرايشي تمام به مهـر پيـدا شـد                  .و توجه بود  

بوسيله ي جنگاوران ايراني در سرزمين هاي گسنرده ي هخامنشيان پخش شد و از آنجا بـه آسـياي كوچـك و روم              
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ه بوسيله ي سپاهيان رومي در بيشتر سرزمين هاي آن دولت و امپراتوري نيز گسـترش يافـت و                   آنگا.گسترش يافت 
. يكي كردندخداي آفتاببسا از قوم ها و ملت ها، مهر را با خدايان خود بويژه 

در سده ي نخست پيش از ميالد آيين مهرپرستي بوسيله ي رومي ها در سراسر قاره ي اروپا، بخش غربي و شـمال                       
گفتگـو در چگـونگي و انگيـزه هـاي ايـن      .ا و آسياي كوچك ـ كناره هاي درياي سياه را پوشانيد و منتشر شد آفريق

پنج سده ي تمام اين آيين بخش مهمي از آسيا و اروپا و شمال آفرقا را به زيـر نفـوذ                     .انتشار و پيشرفت بسيار است    
از ايـن تـاريخ     .كنستانتين دين مسـيح را پـذيرفت      در سده ي چهارم ميالدي بود كه در روم، امپراتور           .خود كشانيد 

كوشش زيادي انجام شد تا دين مسيح را جايگزين آيين مهر يا ميتراييسم كنند اما چون نتوانستند، بيش از هشـتاد   
3.در صد از پايه ها و آداب و رسوم مٍهري را مهر مسيحي زدند

 شود، در واقع روز زايش مهر و خورشـيد تابـان مـي     دسامبر كه به عنوان روز زايش مسيح جشن گرفته مي          25روز  
 ، روز خورشـيد بـاقي مانـده       Sunday  و در انگليسي بگونـه ي         sonntagچنانكه اثر آن در آلماني به شكل        .باشد
.است

بوده است كه   )خورشيد شكست ناپذير    (برخي پژوهشگران بر اين باورند كه جشن مهرگان در روم، روز زايش ميترا              
Sol-Natalisآن را  Invictus 25(مي خواندند و اين همان روزي بود كه بعدها به نام روز زايش عيساي مسيح

.پس از چند سده گذشت از مسيحيت، از سوي كليسا معرفي گشت)دسامبر

مهرگان در گذر زمان
 بزرگ در اين زمـان بـر   به يادبود روزي كه داريوش” كاَنميتَر“ان جشني داشتند به نام     بر پايه گزارش ها، هخامنشي    

.اين رويداد در ماهي بوده كه با ماه مهر يكي بـوده اسـت     .مغ كه ادعاي تاج و تخت داشته پيروز مي شود         ” گئومته“
بـه  . پيش از ميالد رخ داده و در همان زماني بوده كه جشن مهرگان برگزار مي شده است                 522اين رويداد در سال     

.ن شده و به ارزش مهرگان افزوده اندهمين دليل اين دو جشن با هم همزما
 سال ايـن جشـن را بـا    1000يعني كمابيش   ) پس از آن   652 سال پيش از ميالد تا       250از  (اشكانيان و ساسانيان    

به همين رو آنقدر ريشه هاي آن ژرف بوده كه از هجوم تازيان نيـز پيـروز بـدر آمـده                     .شكوه تمام برگزار مي كردند    
.است

. به ايران نيز، حتا در زمان امويان و عباسيان، خليفه ها بر تخت مي نشستند و هديه مي گرفتند           پس از آمدن اسالم   
چكامه هاي بسياري به زبـان هـاي    .اما مهرگان از زماني دوباره شكوفا شد كه شاهان ايراني دوباره به قدرت رسيدند             

.فارسي و عربي هست كه اين جشن ها را گزارش كرده اند

 و دادگستريمهر نماد داد
از ايـن رو در روزگـار       .در اوستا مهر به نام مهرِ داور هم خوانـده شـده كـه كـردار درگذشـتگان را داوري مـي كنـد                       

هخامنشيان و اشكانيان پيكري از مهر با ترازويي در دست در جايگاه دادگستري ايران برپا مي داشتند تا مردم بهتـر     
.م داوري هم وظيفه ي ديني و وجداني خـود را در نظـر داشـته باشـند                 به بي طرف بودن داوران پي برند و در هنگا         

آنها ياد چون روميان به شيوه ي مهرپرستان پيكره ي مهرِ ترازو دار را نماد دادگستري مي دانستند، اروپاييان هم از               
ار آورده شد و پس     گرفتند و در نتيجه چنين نمادي كه بنيادش از ايران بود، نماد بين المللي داد و دادگستري بشم                 
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از گذشت هزاران سال بار ديگر به صورت دست دوم ايـن نمـاد بـه كشـور مـا برگشـت، چنانكـه در نمـاي بيرونـي                             
.دادگستري و دادگاه ها، در ايران اين نماد ديده مي شود

مهرگان نماد جنبش آزادي خواهي
 ي مردم اسـت در برابـر چيرگـي فرهنـگ            داستان كاوه ي آهنگر و خيزش او بر آژي دهاك نمايانگر برخاستن توده            
به راستي قيام مهرگان، كه با بنـد كشـيدن    .بيگانه و خواست آن براي برپايي و استواري ارزش هاي فرهنگي خودي           

ذهاك در كوه دماوند نمادين شد براي جايگزين كردن ذهاك نبود، بلكه هدف مردم از اين قيام، بازگشت به ريشه و          
ش ها و رهايي يافتن از ارزش هاي فرهنگي ناآشنا و زيان باري بود كه ايراني را گرفتار كرده         پايان دادن به جنگ ارز    

.بود
.بود و حكومت او بر اساس آن ارزش ها به جنگ ارزش هاي ايراني آمـده بـود                 )تازي(ذهاك نماد ارزش هاي بيگانه      

ر اسـاس خـرد و آزادي و مـنش پـاك و             برخورد كاوه و فريدون با ذهاك برخورد دو فرهنگ ناهمگون بود كه يكي ب             
ايرانـي بـا خيـزش خـود هـم آن      .و بردگي و بندگي بـود   )خوردن مغز جوانان  (ديگري بر اساس بدي و خردستيزي       

و جدا كردن چهارچوب فرهنگي خود از فرهنگ ها و ” استقالل“ناارزش ها را بدور افكند و هم نشان داد كه خواستار 
 همين جهت است كه فريدون كه بر تخت نشست جهان را ميان پسرانش ايرج و درست به.سرزمين هاي ديگر است

پـيش  .”هويت ملـي “پديد آمد و ” ملت“شد و ” كشور“سلم و تور بخش كرد و هر كدام مستقل شدند و هر فرهنگ           
.شد” پرچم“نام گرفت و ” درفش كاوياني“بند چرمي كاوه آهنگر نيز 

ن و شما و مردم جهان را در بر گرفته، پرورانده و شكل امروزين را به جهـان                  اين ساختار ابدي و سرنوشت ساز كه م       
يـا جشـن پـاييزي و انبـار     بنابراين مهرگان به جشني از آيين مهر،      .داده است، در دل استوره ي مهرگان نهفته است        

:كردن فرآورده و يا سرنگوني ذهاك كه حماسه اي است جاودان تمام نمي شود بلكه 
.اد نخستين اتحاد ملي در سرزمين ايران استمهرگان، نم

.مهرگان، نماد پيدايش ملت و هويت ملي است
.مهرگان، خاستگاه اصلي پيدايش كشور و كشوري به نام ايران است

.مهرگان، نخستين جشن استقالل و برقراري حكومت فرهنگي و علمي، هم در ايران و هم در جهان است
4.مهرگان، نماد برقراري نخستين پرچم جهان در ايران است

مهرگان جشن فرهنگي و كشاورزي
از آنجايي كه مهر نماينده ي فروغ و روشني مادي و معنوي است و چون در ادبيات ايراني، دانش و فرهنـگ هـم از                         

شن فرهنگي مـي نامنـد و بـا    فروغ هاي معنوي آدمي بشمار مي آيد، با پيروي از اين حقيقت است كه مهرگان را ج        
.برگزاري آن آموزشگاه ها و دانشكده ها سال تحصيلي خود را آغاز مي كنند

بنابراين بجاست در مهرگان به پاس بزرگداشت دانش به فرزندان و دوستان خود كتاب هديـه كنـيم و نوانديشـي را                      
.پيشه سازيم

ش   به پاس قدرداني از كوشش ها و بزرگداشت كشاورزان ايراني       كه در راه سرسبزي و آباداني و فراواني نعمـت كوـش
شاهان ايران در اين .مي كردند، يكي از روزهاي اين جشن را با آيين هاي ويژه اي به همين مناسبت برپا مي كردند            

جشن لباس ارغواني مي پوشيدند و تاجي خورشيدگون بر سر مي نهادند و كشاورزان را به خوان نعمت خود فرا مي                     



5

د و پس از پايان پذيرايي كار كشاورزان را مي ستودند و با آنان هم پيمان مي شدند كه بياري يكـديگر در راه       خواندن
آنگاه به فراخور حال به كشاورزان هـدايايي چـون بـذر مرغـوب، چارپايـان و                 .آسايش و آرامش و خرسندي بكوشند     

.نه ي منزل و شهر و ديار خود مي كردندوسايل كشاورزي مي دادند و آنها را با دلي خوش و رواني شاد روا
مهرگان را جشن آغاز زمستان و هم چنين خسروان هم مي نامند، زيرا بيشتر پادشاهان در ايران باستان در اين روز                     

.تاجگذاري مي كرده اند

مهرگان نزد ديگر ملت ها
ي هرگـز فرامـوش نشـد و حتـا          اگرچه اين جشن نيز مانند ساير جشن ها دستخوش پيشامدهاي ناگوار گرديـد، ولـ              

ايرانيان پس از دستيابي به سرزمين هاي ديگر نيز آنرا با خود برده اند، چنانكه مردم بابل در هنگام برگزاري جشـن                      
.مهرگان جشن باشكوهي به نام خداي آفتاب برپا مي كرده اند

در آسياي كوچك مهرگـان  .مهرگانسته گان داشتند كه بي گمان گرفته از    ن نيز در ماه مهر، جشني به نام م        ارمنيا
.بر پا مي شد و از آنجا با مهرپرستي و به اروپا راه يافت

از مراسم برجسته ي جشن مهرگان آتش افروزي و چراغاني در شب پيش و برگزاري مسـابقات ورزشـي و قهرمـاني                
 اروپا، بنا بر بـاور شـرق شـناس    مانند اسب دواني، ارابه راني و غيره بوده است كه آنهم پس از گسترش آيين مهر در       

اين مسابقات پستر در يونان به شكل مسابقات المپيك درآمده و توده ي هيزم جشـن بـا   Modiنامي دكتر مودي 
ش                           آتش مقدس معبد المپياد يونان روشن مي شده است و آثار آن اكنون نيز ديده مـي شـود كـه يـادآور آيـين آـت

.افروزي جشن ها در ايران باستان است

مهرگان چگونه برگزار مي گرديد
سپس پيك  .رسم چنين بوده است كه در دربار شاهان، نخست موبد موبدان نيايش مي كرده و گفتاري داشته است                 

خجسته به پيش مي آمده و با خواندن ترانه هاي نمادين براي شاه و مملكت روزهاي خوشي را پيش بيني مي كرده 
ان گسترده بوده و بارعام يعني به پيشِ شاه آمدنِ مردم آغاز مي گشـته اسـت                 خوان يا سفره ي ويژه ي مهرگ      .است

كه از سويي پيشكشي ها داده مي شده و پيشياره ها گرفته مي شده و از سوي ديگر دادخواهـان بـه داد خـود مـي                     
.رسيده اند

د و پادشاهان هخامنشـي بـا   اردشير بابكان و خسرو انوشيروان دادگر در اين روز تن پوشهاي نو به مردم مي بخشيدن  
تاريخ نويسان نوشـته انـد      .باالپوش هاي ارغواني، در باده پيمايي و شادماني و دستكوبي با مردم همراهي مي كردند              
.كه بزرگان كشور به ميان مردم مي رفتند و با آنان به پايكوبي و دست افشاني مي پرداختند

…كوفه هاي گلهاي رنگارنگ، شكر، سكه، انار، بِـه، كاج يا سرو برگهاي سبز، شخوانچه هاي پر از ميوه هاي خشك،
.همه در خوانچه بودند كه نشانه شگون و نيكبختي و فرواني به شمار مي آمدند

:منوچهري در اين باره مي سرايد 
مي درفكـن در باديــهبرخيز هان اي جاريه
از بـلـخ تــا ارمينيــهآراسته كـن مجلسي
جشن بزرگان خسروانرگانآمد خجسته مه

ــهنارنج و نار و ارغـوان ــر ناحـي آورد از ـه
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هنگامي كه خورشيد به ميانه هاي آسمان مي رسيد فريادهاي شادي و خنده در فراخناي كوچه و خيابان تنين مي                    
س از آن پـ .انداخت و روبوسي ها و شادباش ها و آرزوي خوشبختي و سرشادي نمودن براي يكديگر آغـاز مـي شـد            

مردم به رفت و آمد و ديد و بازديد ريش سپيدان و بزرگان خانواده و دوستان مي پرداختند و شاديانه ها مي دادند و 
.پيشياره ها دريافت مي كردند

مهرانگيـز، مهربـان، زادمهـر، مهـرداد،        :همراه بـود ماننـد      ” مهر“هر نوزادي در اين ماه زاده مي شد نام او با واژه ي              
… مهرشاد، شادمهر، مهرناز، نازمهر، نوش مهر، مهرنوش، مهري، گلمهر مهرزاد،

كينـه هـا از دل هـا        .همه جا رادي و دهشمندي، بزرگواري و گذشت، شور و شادي و خنده بود كه تنين ميانداخت                
.بيرون رانده مي شدند و مهرورزي و مهرباني و دلشادي جاي آنها را مي گرفتند

زمان مهرگان
پايان مـي  )رام روز( و به روز بيست و يكم      5 از روز شانزدهم مهر ماه، روز مهر و ماه مهر آغاز مي شد               جشن مهرگان 

يا مهرگـان   (” مهرگان بزرگ يا ويژه   “و پايانش را    )يا مهرگان همگاني  (” مهرگان كوچك يا خرد   “آغاز جشن را    .يافت
.مي ناميدند)ويژگان

:ياد مي كند، مي نويسد” رام روز“يا ” بزرگمهرگان “ابوريحان بيروني هنگامي كه از 
اين روز را از آن رو جشن مي گرفتند كه فريـدون بـر              .روز بيست و يكم، رام روز است كه مهرگان بزرگ نام دارد           «

».ذهاك چيره شد و او را در كوه دماوند زنداني كرد و مردم را از شكنجه و آزار رهايي داد
:اك را چنين مي نماياند و فردوسي توسي، زمان چيرگي ذه
نهــان راستي، آشكــارا گزنــدهنر خوار شد جادويي ارجمند
ز نيكي نبودي سخن جز به رازشده بر بدي دست ديوان دراز
جز از كشتن و غارت و سوختنندانست خود جز بد آموختن

:تا آنكه كاوه آهنگر به پا مي خيزد و مردم را به جنبش فرا مي خواند 
ـت بازار گــاهاوه برون شد ز درگاه شـاهچو ك بــرو انجمن گـش

جهان را سراسر سوي داد خواندهمي برخروشيد و فرياد خـواند
بپــوشند هنگــام زخــم دراياز آن چرم كآهنگران پشت پاي
همانگــه ز بازار برخــاست گردهمان كاوه آن بر سر نيزه كـرد
و گوهرهاي گرانبها و زر و سيم  ” سرخ و زرد و بنفش    “بر ذهاك، چرم نيزه به رنگهاي       پس از پيروزي كاوه و فريدون       

:نام مي گيرد ” درفش كاوياني“آراسته شده و 
ز گوهر بر و پيكر و زرش بومبيـاراست آن را بــه ديبــاي روم
همي خواندش كاوياني درفشفرو هشت ازو سرخ و زرد و بنفش
بشــاهي بـه سر برنهادي كالهت گاهاز آن پس هر آنكس كه بگرف

بــرآويختي نـو به نـو گوهرانبــر آن بي بهــا چــرم آهنگــران
بـر آنگونه گشت اختـر كاويانز ديبـــاي پــرمايــه و پــرنيــان
جهــان را ازو دل پـر اميد بودكانـدر شب تيــره خورشيـد بــود
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انيمهرگان ، دستگاهي در موسيقي اير
مهرگان نام دستگاه بيست و يكم .از واژه مهرگان، نواهاي گوناگون و دستگاههاي خنياگري و سرود و آواز ساخته اند

:نظامي گنجوي مي سرايد.باربد، ترانه سرا و نوازنده ي بزرگ ايران در دربار خسروپرويز بود
يببــردي هـوش خـلق از مهـربـاـنچـو نــو كـردي نواي مهـرگـاني

اين مهرگان خردك با نام مهرگـان كوچـك نيـز نقـل     .مهرگان خردك يا خوردك نيز نام پرده اي است در موسيقي        
.شده است

:منوچهري دامغاني مي سرايد
گه مهرگان خردك و گاهي سپهبدانچو مطربان زنند نوا تخت اردشير

.مهرگان بزرگ نيز نام پرده اي است در موسيقي

شتيانمهرگان در ميان زرت
در ايران در ميان زرتشتيان رسم اين بوده است كه در اين جشن لباس نو بپوشند و شادي كنند و سفره اي بچينند                    

.و درون مرغي را با مواد غذايي پر كرده آنرا بپزند و در خوان بگذارند
يب و گلهاي رنگارنگ بـر  كتاب اوستا و آيينه و سرمه دان و شربت و گالب و شيريني و سبزي و ميوه، بويژه انار و س  

روي سفره مي چيدند و كناره هاي سفره را با آويشن خشك مي آراستند و در ظرفي از آب، گياه خوشبوي آويشن و 
چند سكه نقره و چند عدد سنجد و بادام و پسته مي ريختند و شمع و الله روشن بر سر خوان مي گذاردند و اسفند 

وز افراد خانواده همگي به شادي در سر خوان و در برابر آيينه مي ايستادند و               و كندر بر آتش مي سوزندند و در نيمر        
در اين روز بـراي تـازه دامـادان و          .اوستا مي خواندند و شربت و شيريني مي خوردند و به يكديگر شادباش ميگفتند             

.نامزدان پارچه و شيريني و غيره مي بردند و به نيازمندان ياري مي كردند

ن زمانمهرگان در اي
.امروزه مهرگان بوسيله ي همه ي ايرانيان از زرتشتي و ديگران، جشن گرفته مي شود

تفاوتي كه چگونگي برگزاري اين جشن در بين مردم با گذشته نموده اسـت ايـن اسـت كـه رسـم رسـوم آن ماننـد         
ي كـه روي سـفره      براي نمونه شايد ديگر سفره ي مهرگاني بگونه ي گذشته چيده نشـود و چيزهـاي               .گذشته نيست 

گذاشته مي شود كمتر شده باشد، اما ارزش و اهميت اين جشن، مانند ديگر جشنها و آيين هايي كـه از گذشـته ي            
تاريخي ـ اجتماعي ـ فرهنگي ـ ديني همه ي ما نشان و گفتگو دارد، دوباره براي ايرانيان و اينبار بگونـه ي تـازه اي      

 را در زنده كردن و بزرگداشت ارزش هاي راستين و بنيـادين فرهنگـي     زنده شده است و در واقع نقش راستين خود        
.ايرانيان در اميددادن به امروز و آينده آنها به درستي بازي مي كند

، )يا نور بگونه ي شمع يا اللـه (در هنگام برگزاري جشن مي توان خواني گسترد كه در آن چيزهايي مانند آتش دان      
سرو (گل و سبزي )بويژه انار و سيب(، آيينه، آب و آويشن، ميوه     )ن گاتهاي ورجاوند  در مورد زرتشتيا  (كتاب مقدس   

. فراهم باشد6”لرك“، شيريني، شراب، سكه و همچنين )يا مورد
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فراموش نبايد كرد كه فلسفه ي راستين جشن و جشن گرفتن از سويي ايجاد پيوند ميان مـردم در شـادي و اميـد                         
 ي كار و كوشش در زندگاني و از سوي ديگر بازگويي و پافشاري بر روي آن بنيادها و           است براي گرفتن نيرو و ادامه     

.ارزش هايي كه در فلسفه ي هر جشني نهفته است
با توجه به چنين اصول معنوي و فلسفه ي اخالقي آن بجاست كه ما ايرانيان به خود بباليم و در هر كجا كه هستيم         

ما را به گذشته ي پر افتخار خود پيوند مي دهد و وسيله ي همبسـتگي مـا                اين جشن باستاني و ديگر جشن ها كه         
.ايرانيان است هر سال با شكوه بيشتري بر پا سازيم

بنابراين جشن مهرگان را با مهر و اميد، هر كجا كه هستيم برگزار كنيم و فرزندانمان را بـه ويژگـي و انگيـزه هـاي                          
ي به فرهنگ و آيين ايرانـزمين را در دل آنهـا برافـروزيم تـا شناسـنامه      بنيادي جشن ها آشنا سازيم و فروغ مهرورز     

.فرهنگي خود را خوب بشناسند و بدان سرافراز باشند
كهن ترين سند نوشته اي كه نام اين خداي كهن هند و ايراني در آن به ثبت و به ما 1

 ميالدي در كاپاتوكا، 1907به سال .م. سال پ1400رسيده است، در لوحه هاي گليين است از 
در يكي از .لوحه هاي گليين پيدا شد” بغازكوي“از شهرهاي آسياي كوچك، در جايي به نام 

كه در )از قبيله هاي آريايي(” ميتاني ها“و ” هييت ها“اين لوحه ها پيماني است ميان 
.آا از ميرتا و وارونا كمك خواسته شده است

هاي مقدس هندوها كتاب 2
، درخت كريسمس ، بابانوئل و بسياري بورها و رسوم ديگر از اين دست هستند)پدر(پاپ 3
 الزم به يادآوري است كه پديده هاي ملت، هويت ملي، پرچم، ميهن، كشور و استقالل كه با 4

د و مهرگان پديد آمدند ممكن است تا مدت ها پس از مهرگان، واژه اي پذيرفته شده نباشن
جود خود .مقصود نويسنده از بكار بردن واژه هايي كه امروز براي پديده ها متداول است، 

.پديده است نه نام آن
 امروزه روز مهر به روز دهم ماه جاجبا شده است كه دليل آن دگرگوني در گاهنما يا 5

6 ترتيب  روز گرفتند و بدين31 خورشيدي كه شش ماه خنست سال را 1304تقومي است در سال 
روز به شش ماه خنست افزون شد و روز شانزدهم ماه هفتم، يعين مهرماه شش روز به پس رفت و 

.بر روز دهم قرار گرفت
پسته، گردو، بادام، قيسي، برگه زردآلو، :به درمهي از ميوه جات خشك مانند ” لرك “6

. كردنارگيل، سنجد گويند كه ميتوان روي آن را با نقل و شرييين نيز تزيني


