
  اردشير لطفعليان

  جشن مهرگان

      مهرگان بر مهربانان شاد باد 

مردم در  . است ستی و محبتو پيمان د نو کردن جشن مهرگان، جشن نيايش بـه پيشگاه «مهر ايزد» ايزد روشنايی و
 هنگامهزار سال پيش به  چنداين جشن را از اروپا، و آسيای مرکزی تا آسيای صغير و از هند پهنۀ وسيعی از جهان 

نام داشته برگزار کرده اند و مهر روز ايران باستان در يا در شانزدهم اين ماه که اعتدال پاييزی در اولين روز مهرماه 
مهرگان بعد از نوروز مهمترين جشن ايرانيان و اقوامی که در حوزۀ نفوذ فرهنگ ايرانی می زيسته اند به شمار می  

آيين مهرگان در دوران هخامنشيان و اشکانيان از نخستين روز مهرماه آغاز می شده ولی در عهد  بزرگداشت  .رفته است
همانگونه کـه ايرانيان نوروز را  ساسانيان از شانزدهم مهر ماه آغاز و در بيست و يکم آن ماه پايان می يافته است. 

با پايان فصل گرما  ،در نيمه سال را مهرگانجشن  ،می گيرند می گرفتند و همچنان بواسطه پايان سرما و آغاز بهار جشن
هرگان و نوروز درکنار  م آيين ديرسال همچنان ادامه دارد.اين و و بزرگداشت  ندداشت میبرپا  د شدن هواسر  آغازو 

 برپايی همانطور کـه ..ندشو شمرده میو فرهنگ ايرانی  هويتيکديگر هزاران سال اسـت کـه دو ستون محکم و استوار 

 افسانه ای ديگر بـه پيروزی فريدون قهرمانهم  رادهند مهرگان  به پادشاه افسانه ای ايران جمشيد نسبت می نوروز را
مار بر دوش گره می زنند و قيام کاوۀ آهنگر را در برابر ضّحاک با روز مهرگان مقارن می دانند. ايرانی بر ضحاک 

 یمعنای عميق ديگری پيدا م است  دوری از دروغ و پيمان شکنیبدينسان مهرگان که معنای لغوی آن به مهر پيوستن، 
و احيای آزادی و   خودکامهنی برای سرنگونی حکمرانان ظالم و کند که همانا به پا خاستن در برابر ستمگری وجانفشا

دادگری است. اين پيام مهرگان امروز که وضع کشور مان بی شباهت به روزگار ضّحاک نيست برای ما اهميت بيشتری  
اهان هخامنشی  پيدا می کند و به ما برای ايستادگی به خاطر حق و عدالت و استقالل و حاکميّت ملّی انگيزه می بخشد. پادش 

و اشکانی و ساسانی در روز مهرگان جامۀ ارغوانی می پوشيدند، با مردم در می آميختند، باده می نوشيدند و به رقص و 
به اعتقاد پارسيان باستان در روزمهر گان يزدان زمين را بگسترانيد و در اجساد روح دميد.  پايکوبی می پرداختند. 

امروز را در بر می گيرد نيز جشن گرفته می شد. اين آيين همراه با مهر پرستی  مهرگان در آسيای صغير  که ترکيۀ
   (ميتراييسم) از آنجا به اروپا رفت.

  مهرگان در شعر فارسی 
  

مهرگان در ادبيات منظوم و منثور ما بازتاب گسترده ای يافته است. البته اين بازتاب را در شعر شاعران متقدم به مراتب  
دويست سال سلطۀ مطلق تازيان يا به قول زنده  پس ايرانی از  بعد از سربرداشتن دودمانهای پادشاهیچون بيشتر می يابيم 

کوششهای شايسته ای در زنده کردن جشن ها و آيين های ايران پيش  ،ن سکوت"زّرين کوب، "دو قرعدالحسين استاد ياد 
اّما در روزگاران بعدی مهرگان بتدريج در برابر نوروز رنگ باخت  . نمايان گشتمانند نوروز و سده و مهرگان از اسالم 

خوشبختانه در چند دهۀ بعد از انقالب ما بار ديگر شاهد بر پا داشتن پرشور تداوم و رونق پيشين خود را از دست داد. 
ن بر دستگاه قدرت و مقاومت مردم ما در برابر استيالی تازی زدگا مگرجشن ها و آيين های باستانی هستيم و اين نيست 

  سعی آنان در از ميان بردن يا کمرنگ ساختن جلوه های اصيل و راستين فرهنگ ايرانی. 
  

که چنين  رودکی پيشاهنگ شعر فارسی که در اوج اقتدار دودمان سامانی می زيسته سروده ای در بارۀ جشن مهرگان دارد 
  : آغاز می شود 

  

 ملکا جشن مهرگان آمد

مد جشن شاهان و خسروان آ  



 تو جوانمرد و دولت تو جوان

 می بر تخت تو جوان آمد ... 
 

ند که زنده ماندن زبان پارسی تا حد زيادی مرهون سی سال کار بی وقفۀ او در آفريدن نفردوسی حماسه سرای بی ما
شيوايی تمام   اجشن مهرگان را با پيروزی فريدون بر ضّحاک و تاجگذاری او  را بشاهنامه است، چگونگی برپايی نخستين 

  ای ما بيان می کند.رب

  ار ندانست جز خويشتن شهري    فريدون چو شد بر جهان کامگار
  بياراست با کاخ شاهنشهی     کيان تاج و تخت ِمهی  به رسم

  به سر بر نهاد آن کيانی کاله    به روز خجسته سر مهر ماه 
  گرفتند هرکس رِه بخردی     زمانه بی اندوه گشت از بدی 

  دل از داوری ها بپرداختند     ين يکی جشن نو ساختند به آي
  ياقوت جام گرفتند هريک ز       نشستند فرزانگان شادکام 

  جهان نو ز داد از سر ماه نو      می روشن و چهرۀ شاه نو 
  همه عنبر و زعفران سوختند       بفرمود تا آتش آفروختند 

  بکوش و به رنج هيچ منمای چهر     اگر يادگار است از او ماه مهر 
  

خود به جا گذاشته نيز   اسدی توسی، شاعری که بيش از نيم قرن بعد از فردوسی می زيسته و اثری به نام گرشاسب نامه از
  به اين موضوع پرداخته است.

  
  دژم گشت و شد سال عمرش هزار    همان سال ضّحاک را روزگار

  وز آن مار فش کرد گيتی تهی    بيامد فريدون به شاهنشهی 
  به بستش، به کوه دماوند برد    سرش را به گرز ِکيی کوفت ُخرد

  شاهی بر افروخت چهرنشست او به   چو در برج شاهين شد از خوشه مهر

مهرگان جشن ساخت   به آرايش            به شاهی سر از چرخ گردون فراخت 
  

نيز به طورمنظم و با آب و تاب هرچه   بزرگداشت آيين مهرگان در عهد پادشاهان ترک تبار مانند غزنويان و سلجوقيان
  بيشتر تداوم يافت. 

  به آيين مهرگان اشاره شده است: در شعر سرايندگان اين عصر به  به گونه ای مکرر 
  

  منوچهری
  ای امير مهر بان اين مهرگان خّرم گزار

  ن فری ون ورز با فرهنگ و هنگافّر و فرم
 مهرگان جشن فريدونست و او را حرمت است

  آذری نو بايد و می خوردنی بی آذرنگ 

  
  عنصری

  مهرگان آمد گرفته فالش از نيکی مثال
  بخت و نيک حالنيک روز و نيک جشن و نيک 

  
  فّرخی سيستانی 

  
  همايون و فرخنده بادت نشستن



  بدين جشن فرخندۀ مهرگانی
  

  بال بر جهانقگان در اربگشاد مه
  فرخنده باد بر ملک رق مهرگان

  
  مسعود سعد سلمان

 

  آرايشی بود به ستايشگری چو من
 در بزم و مجلس تو به نوروز و مهرگان 

  ای آفتاب روشن تابان روزگار
  کرده است روزگار فراوانم امتحان 
  

  سنايی
  گاه آن آمد که باد مهرگان لشکر کشد
 دست او پيراهن اشجار از سر برکشد
  باغ ها را داغهای عبريان بر بر زند

  : شاخ ها را چادر نسطوريان بر سر کشد 

  
ابوالفضل ييهقی، تاريخ نگار ونويسندۀ نامدار دوران غزنوی در تاريخ مشهور خود که معبتر ترين سند دربارۀ رويدادهای 

هجری قمری در حضور سلطان محمود غزنوی چنين   428در سال را آن روزگار است، برگزاری جشن مهرگان 

    :استگزارش کرده 
  

با تآب و تاب تمام بر گزار می شد و در   جشن مهرگان با در عهد سلجوقيان نيز که پس از شاهان غزنوی به قدرت رسيدند 
  ر ياد شده است. اسخن شاعران آن عصر نيز از اين آيين بسي

   

 
 
 
 

  

  اديب صابر   

  تويی که مهر تو در مهرگان بهار من است
  من استکه مهر تو چو گلستان و الله زار 

  بهار و سرو و گل و الله ای بهارستان
  چو در کنار منی جمله در کنار من است

  

  ناصر خسرو
  خزان از مهرگان دارد پيامی

  سوی هر باغ و دشت و جويباری

  
  تبريزی  قطران

  آدينه و مهر مه و سال نو
  بادند خجسته هرسه بر خسرو 

  
بخشی از دوران خوارزمشاهيان را درک که دهه های پايانی دوران سلجوقيان و ( رشيدالدين وطواط



  کرد.) 
  بجوی مهر من ای نوبهار ُحسن که من

  به کارت آيم همچون به مهرگان آتش

  
شعر ،بدون ارائۀ نمونه هايی از شعر سرايندگان معاصر اين گزارش کامل نخواهد بود. از اين دست

  زيبايی از شاعر توانای معاصر، هوشنگ ابتهاج (سايه) را به شما ارمغان می کنيم: 
  

 بال را کفتران بگشاييم
 کوه سر بر شعله بفروزيم
 سرود شادمانه بسراييم

 شکوه  گونه هزار با چنين وين
 رويم پيشباز به را مهرگان

 ها پرچم تاب و پيچ خوش رقص
 سپيد کفتران پرواز زير

 سپهر گام آرميده شادی
 خورشيد شکفته نو خنده

 گويند می درود را مهرگان
 پندار هر مست کار هر گرم

 سوگند هر پيام هر همره
 آواز هر نگاه هر دل در

 هر  روی بوسه هر توی
 لبخند

 بسراييم
  باد خوش مهرگان

  
در جستجويی که برای فراهم آوردن اين مقاله داشتم به دو شعر خواندنی در اينترنت برخوردم که

رودکیشعر مهرگانی شعر اولی وامی از در توضيحی در بارۀ آنها ضرورت دارد. دو بيت نخستين 
اشاره ای به ايناست که در آغاز همين مقاله آمده ولی سراينده که نام خود را "اديب" ذکر کرده هيچ 

به کار رفتن برخی واژهالبته هم مشخص نيست.  "اديب" اين نکته نکرده است. در ضمن هويت دقيق
از هم عصران ما است ولی از ميان باقی نمی گذارد که سرايندۀ آن یو لحن کلّی شعر جای شکّ ها 

دق به او لقب "شاعرو گويا دکتر مصداشت شاعران معاصر تنها اديب برومند بود که شهرتی نسبی 
  و اين است آن شعر:  .ذکرديگری را به اين نام نمی شناسد  شاعر در خور نگارنده ملّی" داده بود. 

     

ملکا جشن مهرگان آمد                   جشن شاهان و خسروان آمد 

تو جوانمرد و دولت تو جوان           می بر تخت تو جوان آمد 

عنان آمددر طراوت چـه هم           وی جاليز بين كه ميوه و گلس  
سرو را كز طرب روان آمد              اعتدال هوا بـه رقص آورد  

خوان آمددرچمن مرغ نغمه                   هارخت بستند جيرجيرك  
كه از او تيرگی نهان آمد              یفشاند آن نورمهر بر مـا 

تا نسيم خزان وزان آمد                رفع افسردگي شد از گرما  
كران آمدسودمنديش بي             مهر مـا را دهد فراوان سود  

بر بقاي زمين ضمان آمد                تابود نور باقي اندر مهر  
                     آور از جنان آمدكاين پيام            مهر مـا رابه مهرباني خواند
گونه ارمغان آمد كه بهين          دوستي ارمغان پرديس اسـت  

بر تن از بهر او زيان آمد      ای كم داشتهر كه از مهر بهره   



كابش از خير نوش جان آمد          هاست مهر سرچشمۀ محبت    
كاين بهين شيوه در جهان آمد         ستزندهمهر ورزد اديب تا    

سخت جذاب و مناسب با اوضاع و احوال امروز کشور ما  روده ایو اّما شعر دوم که در زير می آيد و 
در يک جايگاه اينترنتی انتشار يافته است. شاعر ماهرانه مهرگان را سرايندۀ آننام اشاره به بدون  ،است

مردم را همانند  تقريبا بی پرده و با بيانی ضحاک مار بدوش پيوند زده و به خيزش کاوۀ آهنگر برضد  
برای مصون بودن  سرايندهشايد به هميين سبب . ه استاک زمانه فرا خواند ه قيام بر ضد ضحکاوه ب

دارد.هترجيح داده است نام خود را پنهان نگا ماندن از خشم حکومتگران
 

 مهر آمد و صال زد  ياران مهربان را                آمد که هديه آرد افسونگر  خزان را
 آمد که باز گويد از کاوهی دالور                    از  شاه آفريدون، ضحاک تيره گوهر
آمد که بر تو خواند آيين پهلوانی                    اندر نبرد ديوان- مردانه جانفشانی 

گويد ز جورضّحاک افسانه گوی  پاييز              از مرگ   تلخ انسان از ماتمی غم انگيز 
روزی که جان مردان درچنبر بال بود                تسليم  سرنوشتی بيچون  و بی چرا بود

سرهای  سرفرازان  از شانه ها جدا بود            جان گزيده يا ران بی ارج و  بی بها
خون در قدح خروشيد بر جای بادۀ نوش         از جور  بی امان ضحاک مار بر دوش   

اين رفت و آمد آن  دم کاواز کاوه بر خاست       چرمينه بر گشاد و بر نيزه اش بياراست
فرياد شد صدايش اندر غريو ياران                خون دوباره جوشيد در تار و پود انسان

آنگه که کاوه سر  داد  آواز سربلندی              ضّحاک  شد به زندان در قاف دردمندی 
روزی که روح انسان آزاد شد، رها  شد          زنجير ناگزيری از قامتش جدا شد 
آن روز سرفرازی   يک روز مهرگان بود         پيدايی بهاران بر قامت خزان بود

ای از تو خاطرم شاد،باشی هماره آزاد           در کوچ  سرد پاييز با گرمی  اَمرداد
تو نسل قهرمانی، آگاه و پر توانی               از کاوۀ دالور زيبنده ياد مانی

بر خيز وسر بر افراز با هّمت خدايی               تا با توبر فروزد ايران آريايی 

در پايان بد  نيست به اين نکته اشاره شود  که نظامی گنجوی در منظومۀ "خسرو و شيرين" از لحن 
"مهرگانی" ياد   می کند  که لحن بيست يکم از لحن های سی گانۀ  باربَد  موسيقی دان بزرگ عهد  خسرو 

پرويز بوده است: 

چو نو کردی نوای  مهرگانی
ببردی هوش خلق از مهربانی.
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