
راهنماي زمان

جشن ها و گردهمايی هاي ملي ايران باستان
رضا مرادي غياث آبادي

)1384چاپ  (برگرفته از کتابي به همين نام از اين نگارنده     

پيشگفتار

يكي از نكته هايي كه در سال هاي اخير و در بسياري از نشست ها و سخنرانی ها به فراوانــي پرســيده می شــود، زمــان درســت و   
پرسش هاي فــراوان در ايــن بــاره نشــاندهنده تــوجه. دقيق برگزاري جشن ها، گردهمايی ها و آيين هاي ملي ايران باستان است   

مردم و به ويژه جوانان به شناخت و برگزاري آيين هاي كهن، و از سوي ديگر نشاندهنده سردرگمي آنان در ميان تقويم ها و                
به ويژه كه ديده می شود براي برگــزاري جشــن ها و گردهمايی هــاي ايرانــي و يــا. روايت هاي تاريخي متعدد و متناقض است

ــام    ــاخته اي بنــــ ــزار نوســــ ــاه از ابــــ ــاره آن، گــــ ــو و تحليــــــل در بــــ ــتيان«گفتگــــ ــالنماي دينــــــي زرتشــــ »ســــ
http://www.ghiasabadi.com/salnamayeDini.html    استفاده می شود كه در چند سال اخير با دســتکاري در

  .گاهشماري ملي ايران تهيه شده و داراي سابقه تاريخي در ايران نيست 
.خبرگزاري ميراث فرهنگي    همچنين بنگريد به مجموعه اي از ديدگاه ها در باره زمان جشن  اسفندگان و ديگر جشن هاي ايراني در        

http://www.chn.ir/news/?section=2&id=44977

نگارنــده قصــد نــدارد تــا بــا تحليل هــاي پردامنــه. هدف اصلي از اين نوشتار، پاسخي كوتاه و كاربردي به پرسش بــاال اســت   
تقويمي وتاريخي، از جنبه كاربردي اين نوشتار بكاهد و يا با ارائه جدول هاي پيچيده و دشوار فهم، راه دستيابي آسان را براي            

.دوستداران آيين هاي ايراني دشوارتر سازد  

در بخش نخست به ويژگی هاي عمومي جشن هاي ايراني اشاره می شود و در بخش دوم، نام و هنگام جشن ها و گردهمايی ها    
كوشش شده تا در اين بخش به بيشتر جشن هاي شناخته شــده . و همچنين توضيحي كوتاه در باره هر يك از آنها خواهد آمد 

. و يا فراموش شده اي كه در متون و منابع ايراني به آنها اشاره رفته و همچنين پاره اي جشن هاي قومي يا محلي پرداخته شود  

نگاهي گذرا به اين بخش نشان می دهد كه شمار جشن هاي ايراني چه بسيار بيشــتر از تعــداد متــداولِ شــناخته شــده فعلــي آن 
اميــدواريم در آينــده و بــا يــاري. اين بخش به ويژه در زمينه جشن ها و مناسبت هاي محلــي، كمبودهــاي فراوانــي دارد . است

. خوانندگان و هم ميهناني از سراسر ايران بزرگ، اين بخش را كامل تر كنيم   

در بخش سوم به جشن هايي پرداخته می شود كه در سرشت خود هيچگاه در روز خاصي تثبيت نمی شوند و بـا تـوجه بـه روزِ     
. هفته، رويدادهاي كيهاني و طبيعي، و يا رخدادهايي در زندگي زراعي، نظم و قاعده ويژه خود را دارند  

http://www.ghiasabadi.com/salnamayeDini.html
http://www.chn.ir/news/?section=2&id=44977
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ويژگی هاي عمومي جشن هاي ايراني  

نخســت اينكــه تقريبــاً. بررسي جشن هاي ايراني و زمان برگزاري آنها نشاندهنده ويژگی هايي مشترك در ميان همه آنهاســت   
ــر       ــا ه همگي در پيوند با پديده هاي طبيعي و كيهاني و اقليمي هستند و به همين دليل كوشش شده است تا زمان برگزاري آنه

. چه بيشتر با تقويم طبيعي منطبق باشد       

با اينكه همواره پيروان اديان گوناگون تالش كرده اند كه            . دوم اينكه تقريباً هيچكدام برگرفته از دستورهاي ديني نيستند                    
. برخي از آنها را مراسم ديني خود معرفي كنند؛ اما نمی توان آنها را متعلق به هيچ ديني دانست         

ــا             سومين ويژگي گردهمايی ها و مراسم ايراني در اين است كه با سرور و شادي همراه هستند و غم و اشك و گريه در آنه
ــا ســرود و        » بـمـو  «حتي مراسم عيد   . جايي ندارد   در ميان مانويان كه اتفاقاً همزمان با روز جانباختن ماني بوده، همــراه ب

. شادي برگزار می شده است 

در هيچكــدام آيين هــاي ايرانــي .چهارمين ويژگي جشن ها و مراسم ايراني در احترام و پاسداشت همه مظاهر طبيعت است          
بلكه حتي با آيين هـايي همـراه اسـت كـه بـه انگيـزه      . اثري از خشونت و بدرفتاري نسبت به گياهان و حيوانات ديده نمی شود    

بگذريم از اينكه امروزه، روز سيزده بدر، براستي روز سوگ طــبيعت و. پاكيزگي و پاسداري از محيط زيست برگزار می شود     
بر اين باورم كه براي ايزد بانوي زمين، روز سيزده بدر غم انگيز ترين روزهاي ســال  . تخريب و تباهي و آلودگي آن شده است

   .است

حتي اگر آن جشن پيوند چنداني با آتــش نداشــته باشــد، امــا. ويژگي پنجم، پيوند ناگسستني جشن هاي ايراني با آتش است      
.عموماً اخگري كوچك به آن رسميت و تقدسي بيشتر می بخشد  

ششمين ويژگي عمومي جشن ها و مراسم ايراني چنين است كه با زادروز يا سالمرگ كسي در پيوند نيست و آنگونه كه از                         
متون كهن همچون شاهنامه بر می آيد، بــراي ايرانيــان زادروز كســي اهميــتي فــراوان نداشــته و بــه نــدرت آنــرا ثبــت   

ــرا ثبــت . ؛ چرا كه هر كسي در روزي زايش يافته و در روزي در می گذرد  می كرده اند  آنچه براي ايرانيان با ارزش بوده و آن
می دانيم كــه. بوده است كه نمونه هاي آنرا در شاهنامه فردوسي می بينيم » انجام كاري بزرگ«كرده و گاه جشن می گرفته اند،  

باشــد، بســنده كــرده و از يــادآوري صــريح» سرايش شــاهنامه«فردوسي نيز تنها به ثبت زمان پايان كار بزرگ خود كه همانا  
.زادروز خود خودداري كرده است

ايرانيان جشن ها و آيين هاي ميهني خود را به گونه اي يكپارچه و           . هفتمين ويژگی هاي عمومي در گستردگي مراسم است       
با همبستگي و همزيستي شگفت انگيزي برگزار كرده و تفاوت هاي قومي و ديني و زباني را عامل بازدارنــده ايــن يگــانگي        

كساني كه بــا تعصــب هاي. آيين هاي ايراني متعلق به همه ايرانيان است و همه براي نگاهباني از آن كوشيده اند   .نمی دانسته اند 
نابجاي ديني يا قومي نقش خود در پاسداري فرهنگ ايران بيشتر از ديگران می دانند، به اين همبستگي باشكوه مردمان ايراني     

.آسيب می زنند
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گاهنماي جشن ها و مناسبت هاي ملي ايران

/هجـري خورشــيدي «است کــه بـا تغييــر مبـدأ سالشــماري، بـا نـام      ) شهرياري(اين گاهنما برابر و مطابق با گاهشماري ايراني  
.شمسي شناخته می شود و می توان بدون  هيچگونه تغييري در همه سال ها از آن بهره برداري  كـرد 

فروردين ماه 

نــوروز و آغــاز ســال نــو،. در اعتدال بهاري و آغــاز فصــل بهــار» نوروز« روز جشن بزرگ   اورمزد روز/ يكم فروردين
نمونه هاي ديگري از آغاز ســال نــو در ادامــه گاهنمــا خواهــد   . مناسبت هاي جداگانه اي هستند كه با يكديگر همزمان شده اند     

. آمد

ــو«ياد می شده است كه معناي  » نوسـرِد/ نَـوسـرد / نوسـرد«از نوروز با نام ) و امروزه در ميان ارمنيان (در سـغـد باستان   »ســال ن
ــغنان«، در »شگون بهار«در بدخشان با نام  ). به معناي سال خورشيدي» سـرِذَه«در اوستايي  . (را می دهد ــتان در» (شُـ در تاجيكس

»اَكـــيتو«بنــام جشــن » نيســان«و در بابِــل باســتان و در نخســتين روز مــاه ) بزرگترين روزها» (خـدر ايام«بنام ») پنج «كرانه رود 
. شناخته می شده است») زَگْموك «سومري (

در شـهر )» بــاال كــردن درفـش (جــنده بــاال  )/ جشـن گـل اللـه   (ســـيرالله «با شكوه ترين مراسم نوروزي، امـروزه بــا نام هــاي  
و در نزديكي بلخ كهن، همراه با برافراشتن درفشي برگرفته از درفش كاوياني ايران،      ) آريـانـاي باستان(مزارشريف افغانستان  

ــوروز . اين آيين با انبوهي از ترانه خوانی ها، بازی ها و مراسم ديگر همراه است . برگزار می شود آيين هاي پيش از فرا رسيدن ن
).اسفند ماه ←( نيز فراوان و پر اهميت هستند  

از روزهاي). اين نام جديدتر است » (نوروز بزرگ«يا روز » اسپيدا  نوشت«، روز »اميد«  روز   خرداد روز/ ششم فروردين
. خجسته ايرانيان، همراه با شادي و آب پاشي، و آغاز سال نو در تقويم سـغدي و خوارزمي     

ــرث: رويدادهاي بسياري به اين روز منسوب شده است؛ از جـمله » ماه فـروردين، روزِ خـرداد«در متن پـهلوي  پيـدايي كيومـ
از(و هـوشنگ، روييدن مشي و مشيانه، تيـرانـدازي آرش شيواتير، غلبه سام نريمان بر اژدهاك، پيدايي دوبــاره شاه كيخســرو       

بخاطر انتظار پيدايي دوباره كيخســرو و ديگــر  » روز اميد «نام . و همپرسگي زرتشت با اهورامزدا ) جاودانان در باورهاي ايراني 
. ، به اين روز داده شده است )سوشيانت ها  (جاودانان و نجات بخشان  

گمــان می رود. ، از آيين نامه نويسي در اين روز گرفته شده است كه آگاهي بيشتري از آن در دست نيست     »اسپيدا نوشت«نام 
. با پيام هاي شادباش نوروزي در پيوند باشد   

انجــام) 3، ص1جلــد » (برهــان قــاطع«، نخستين آبان روز سال و بــه روايــت »آبانگاه« جشن   آبان روز/ دهم فروردين 
.جشني به همين نام، همراه با آب پاشي و انتظار بارش باران   



ــو»سيزده بدر « جشن   تير روز/ سيزدهم فروردين آيين  نخســتين روز. ، نخستين تير روز سال و آغاز كشاورزي در ســال ن
.كشت و كار  با گرد آمدن در زمين زراعي و آرزوي بارش باران و فرارسيدن سالي خوب و خرم  

و در ميانه» خواجه«در باالي كوه » خواجه غلطان«در سيستان در اين روز به زيارت نيايشگاه بسيار کهن و پر رمز و راز      
آخرين روز سال ←. (می روند» هامون«درياچه  ) 

، ايــزد»ســروش/ سـرئوشَـــه«در ســتايش » هفده روز«يا جشن » سروشگان «هنگام جشن    سروش روز/ هفدهم فروردين
و به ويژه خروس سپيد كه از گرامی تريــن جــانوران در نــزد » خروس «؛ روز گراميداشت »بيداري«پيام آور خداوند و نگاهبان 

.ايرانيان بشمار می رفته و به سبب بانگ بامدادي، نماد سروش دانسته می شده است    

.فَروهر درگذشتگان / ، جشن گراميداشت فُـروهر »فروردينگان  « جشن   فروردين روز / نوزدهم فروردين 

ارديبهشت ماه

.  جشن گردآوري گل ها و گياهان دارويي از صحرا  بهمن روز/ دوم ارديبهشت

در اوســتايي » (اَرديبهشــت«، جشــني در ســتايش و گراميداشــت »ارديبهشتگان« جشن   ارديبهشت روز/ سوم ارديبهشت
).جاودانــان مقــدس(و بعــدها نــام يكــي از اَمشاســپندان » بهــترين راســتي«بــه معنــاي ») اَرت وهيشْت «، در پهلوي »اَشَه وهيشتَه«

اَرديبهشت همچنين نگاهبــان آتــش اســت؛ چــرا كــه  . يادكرده است » گلستان جشن«از آن با نام  » زيج جامع  «كوشيارگيلي در  
.آتش بهترين جلوه گاه راستي و پاكي بشمار می رفته است 

. سعدي» حوض ماهي« جشن چهلم نوروز در شيراز و در كنار      آبان روز/ دهم ارديبهشت 

ــام       دي به مهــر روز/ پانزدهم ارديبهشت  ــاري بن ــان گاهنب ــار و زم ــل به ــانه فص ــن مي ــديو زَرِم« جش ــتايي» مي در اوس
البته ميانه بهار با شانزدهم ارديبهشــت برابــر اســت؛ امــا در گذشــته و ». ميانه فصل سبز  / ميانه بهار«به معناي » مـئيذيوئی زَرِمـيه  «

. پانزدهمين روزِ ماه دوم هر فصل به عنوان ميانه هر فصل شناخته می شود     حتي امروزه، عمالً 

، ادامه و بازمانده اي از نوعي تقويم كهــن در ايران باســتان اســت كــه)موسم هاي ساليانه / پاره هاي سال(جشن هاي گاهـنْـباري  
طول سال خورشيدي را نه به دوازده ماه خورشيدي، بلكه به چهار فصل و چهار نيم فصل تقسيم می كرده اند و هر يك از ايــن       

. بازه هاي زماني، نام و جشني ويژه به همراه داشته است 

سال گاهنباري از هنگام انقالب تابستاني يا نخستين روز تابستان آغاز می شده و پس از هفت پاره زماني، يعني سه پايان فصل                   
پايان بهار يا آغاز تابستان مانند ديگر فصل ها، داراي جشن گاهنبــاري    (و چهار ميانه فصل، به آغاز سال بعدي می رسيده است  

). نبوده و تنها به عنوان جشن آغاز سال نو بشمار می رفته است   



خـرداد ماه 

، نام يكي از جشن هاي خوارزمي است كه بيروني نام شماري از    »اريجاسوان/ ارغاسوان«  جشن   اورمزد روز/ يكم خرداد
بی گمان هيچيك از هـر دو تلفظ     . آورده است ) فصل هاي دهم تا دوازدهم   » (آثارالباقيه«آنها را همراه با جشن هاي سغدي در      

ياد شده در نسخه هاي خطي آثارالباقيه درست نيستند و در مرور زمـان به دليل نبود آشنايي كاتبــان بــا نام هــاي كهــن، شــكل     
امروزه حتي تلفظ صحيح اين نام ها نيز معمــوالً امكان پــذير نيســت، امــا بيرونــي معنــاي آنــرا . صحيح خود را از دست داده اند 

است،» خرداد«كه شكل خوارزمي  » هروداد«به روايت آثارالباقيه اين جشن در نخستين روز ماه . می داند» نزديك شدن گرما «
. او اين جشن را به دوراني كهن منسوب می دارد . همزمان با كاشت كنجد برگزار می شده است 

ــمي در        امروزه همچنان كاشت كنجد، پنبه،كرچك و ديگر دانه هاي روغني در استان هاي مركزي ايـران و گاه همراه با مراس
.انجام می شود» شصت بهار«

ــئوروتات«در اوســتايي » (خرداد «، جشني در ستايش و گراميداشت »خردادگان « جشن   خردادروز/ ششم خرداد ، در»هـ
.به معناي رسايي و كمال و بعدها نام يك از اَمشاسپندان ») خُـردات «پهلوي 

اين. تبري و پنج روز مانده به سال نو طبري    /  برابر با بيست وششم نَـوروز ماه طبري    مانتره سپند روز/ بيست ونهم خرداد
می نامند و با آتش افروزي بر بلندی ها به شادي و بازی هاي گروهــي می پردازنــد  » عيدماه «جشن را مردمان سوادكوه مازندران 

.و گاه می كوشند تا جشن عروسي خود را در اين هنگام برگزار كنند  

در پايان اين روز و آغــاز .  روز پايان سال در تقويم گاهنباري و آخرين روز فصل بهار     روز زيادي/ سي و يكم خرداد 
به معناي رسايي و كمال به همين مناســبت بـه ايـن مـاه داده    » خرداد«تابستان خورشيد به باالترين جايگاه خود می رسد كه نام   

. شده است

به دليل اينكه اين زمان مصادف با جشن هاي آغاز سال نو در تقويم گاهنباري بوده است، همانند پايــان ديگــر فصــل ها داراي    
. جشن ويژه پايان فصل نمی باشد

جشـن آغـاز   ←(بازمانده هايي از جشن هاي آغاز سال نو و آغاز تابستان هنوز در برخـي آيين هـاي ايرانـي بــاقي مانــده اسـت       
). تابستان 

تـيـر ماه

 جشن آغاز تابستان، انقالب تابستاني، رسيدن خورشيدن به بــاالترين جايگــاه و آغــاز ســال نـو در      اورمزد روز/ يكم تـير
ــايي و ).  جشن ميانه بهار    ←(گاهشماري گاهنباري   برگزاري جشن آغاز تابستان هنوز در برخي نواحي ايران همراه با گردهم

. مراسم آب پاشي و آبريزگان، در صحرا برگزار می شود 

شايد به مناسبت شــكوفا . كه امروزه بسيار ناشناخته مانده است » نيلوفر«  روز برگزاري جشني به نام    خرداد روز/ ششم تير



.شدن گل هاي نيلوفر در اوايل تابستان باشد 

ــر«، از بزرگترين جشن هاي ايران باستان در ستايش و گرا می داشت »تيرگان « روز جشن   تير روز/ سيزدهم تير ــر/ تيشتَـ »تي
، ستاره باران آور در باورهاي مردمي، و درخشان ترين ستاره آسمان كه در نيمه دوم سال و همزمان              )شعراي يماني  / شباهنگ(

.با افزايش بارندگی ها در آسمان سرِ شبي ديده می شود   

اين جشن در كنار آب ها، همراه با مراسمي وابسته با آب و آب پاشي و آرزوي بارش باران در ســالِ پيــشِ رو همــراه بــوده و   
. ياد شده است» سر شوران/ آب پاشان/ آبريزگان«همچون ديگر جشن هايي كه با آب در پيوند هستند، با نام عمومي    

بيرونــي و همچنيــن. منســوب شـده اسـت  » روز آرش شـيوا تير  «روز بزرگداشــت نويســندگان و گــاه بـه  » تيرگــان«در گذشته 
ناپديد شدن يكي از جاودانان ايراني يعني كيخسرو را در اين روز و پس از شستشوي خود در آب          » زين االخبار«گرديزي در  

. چشمه اي، دانسته اند

ارمنيــان ايـران نيــز در روز . و ســيزدهم مهــر نيــز برگــزار می شــود) سيزده بدر ←(جشن تيرگان بجز اين در سيزدهم فروردين    
. سيزدهم ژانويه آيين هايي را برگزار می كنند كه برگرفته و ادامه جشن تيرگان است   

ــغد باســتان و دوري» خواره)  غفس؟(عمس « جشن خام خواري يا به روايت بيروني     دي به مهر روز/ پانزدهم تير  در سـ
».بساكنج «در تقويم سغدي برابر با پانزدهمين روزِ ماه   . گزيدن از خوراك حيواني و پختنی ها  

مـرداد ماه

و از جملــه در شــاهنامه(، اما بيش از هزار سال اســت كــه در ادبيــات فارســي »اَمـرداد«و بعدها » اَمـرِتات «نام اين ماه در اصل 
ــه. بكار رفته و شناخته شده است و كاربرد آن به همين گونه اشتباه نمی باشد   » مـرداد«بگونه  ) فردوسي اصرار در نگارش آن ب

الزم بنظر نمی رسد؛ چرا كه در اينصــورت می بايســت در نگــارش بســياري ديگــر از نام هــاي متــداول در زبــان  » اَمرداد«گونه 
.فارسي مانند بهمن و اسفند نيز تجديدنظر كرد و اين شيوه موجب گسستگي تاريخي زبان فارسي می شود      

.و آغاز سال نو در تقويم طبري») فـردينه ماه(« نخستين روز از فـرورديـن ماه    بهمن روز/ دوم مرداد

ــوي»اَمـرِتات«در اوستايي » (مرداد«جشني در ستايش و گراميداشت » مردادگان « جشن   مرداد روز/ هفتم مرداد   ، در پهل
همچنين مرداد در باورهاي ايراني نگاهبان گياهــان. به معناي بی مرگي و جاودانگي و بعدها نام يكي از اَمشاسپندان   ») اَمـرداد«

. و رستنی ها بشمار می رود  

.كه امروزه از جمله در روستاهاي جنوب خراسان برگزار می شود   » چلّه تابستان « جشن   آبان روز/ دهم مرداد 

ــام         دي بــه مهــر روز/ پانزدهم مرداد  ــاري بن ــان گاهنب ــتان و زم ــل تابس ــانه فص ــن مي ــم«جش ــتايي » ميديوشـ در اوس
».ميانه تابستان«به معناي  » مـئيذيوئی شـمـه «



.گيالني و آغاز سال نو در تقويم ديلمي   » نوروزماه « نخستين روز از   سروش روز/ هفدهم مرداد

در تقــويم. جشــن آشــاميدن نوشــيدنی هاي گونــاگون در ســـغد باســتان» مـي خـواره « جشن   رشن روز / هجدهم مرداد 
»).اشتاخندا/ اشناخندا(«سغدي برابر است با هجدهمين روز ماه پنجم يا   

شهريور ماه 

. هم گفته شده است» فغربه  «، جشن خنك شدن هوا در خوارزم كه »فغديه« جشن   اورمزد روز/ يكم شهريور 

.، جشني ناشناخته در سـغد باستان كه با بازاري همگاني همراه بوده است »کشمين «  جشن   ارديبهشت روز/ سوم شهريور

در اوسـتايي » (شـهريور «، جشـنِ آتشـي در ســتايش و گراميداشـت    »شـهريورگان «  جشـن    شهريور روز / چهارم شهريور 
آرماني و شايسته، و بعدها نامي بــراي يكــي از ) شهرداري (به معناي شهر و شهرياري  ») شهرِور «، در پهلوي »خْـشَـتْـره وئيريـه «

.ياد شده است ) كورش» (داراب«به عنوان زادروز ) 1316جـلد سـوم، ص» (برهان قاطع«در  . اَمشاسپندان

ــا ســواركاري، »خزان جشن«   دي به آذر روز/ هشتم شهريور ، هنگام جشن خزان كه از جشن هاي مهم و كهن بوده و ب
و گاه پانزدهم   (برخي اين جشن را در هجدهم شهريور       . چراغاني و آذين خانه ها و آتش افروزي بر بام ها همراه می شده است            

در سفرنامه اش از آخرين كساني است كه به برگزاري ايــن جشــن در شــهر دماونــد اشــاره  » جيمز موريه. «دانسته اند) شهريور
.كرده است 

همچنين گرديــزي در . باستان) ماوراءالنهر ( بازار همگاني ديگري در سـغد و فرارود    دي به مهر روز/ پانزدهم شهريور 
.جشن خزان را به اين روز منسوب می دارد» زين االخبار«

ــئيتيش«در اوســتايي » پـتْـيـه شَـــهيم« جشن پايان فصل تابستان و زمان گاهنباري بنام      روز زيادي/ سي و يكم شهريور  پـ
».پايان تابستان«به معناي » هـهـيـه 

با سازوكار هايي در آفتاب ســنج هاي آن آشــنا شــديم كــه نشــانگرِ    » رصدخانه خورشيدي نقش رستم«پيش از اين و در كتاب  
بی ترديد آن شــاخص ها بــا جشــن هاي متعــددي كــه در يكــم، هشــتم و پــانزدهم. آغاز هر يك از هفته هاي شهريور ماه بودند 

حتي اگر همين جشن هاي شناخته  . شهريورماه، يعني در آغاز هفته يكم، دوم و سوم اين ماه برگزار می شوند، در پيوند هستند           
.شده امروزي، ديرينگي بسيار نداشته باشند، دستكم بازمانده اي از سنت جشن هاي ديرين در آن هنگام ها هستند   

مـهـر ماه 

نام پسين يا تيرماه در ادبيات فارسي و از       . نيز شناخته شده است   » تيره ماه/ تيرماه«و » خزان«،  »پاذيز/ پاديز«فصل پاييز با نام هاي    
.جمله در شاهنامه فردوسي به همه فصل پاييز اطالق شده است و امروزه نيز در تاجيكستان و شمال افغانستان تداول دارد      

، بزرگـترين جشـن هخامنشــي در ســتايش و  »مهرگــان/ ميتراكانــا/ ميثْـركَـنَــه « روز جشـن بــزرگ    اورمزد روز/ يكم مهر



. و نيز آغاز سال نو در گاهشماري هخامنشي   ) ياد خدا » (بـغَـيادي/ باگايادي «در نخستين روز ماه  » ميترا«گراميداشت  

، در تقــويم محلــي كــردان مـــكري مهابــاد و طايفه هــاي»ســال وِرز« امروزه نيز سنت كهن آغاز سال نو از ابتداي پاييز با نــام     
با نام ) تيرماه  (از نخستين روز پاييز     ») خوف«و  » ونج«به ويژه دو ناحيه   (در تقويم محلي پامير     .   باقي مانده است  كردان شكري 

ــي . آغاز پاييز به عنوان آغاز سال نو زراعي همچنان در ميان كشاورزان رايج است   . ياد می كنند  » نوروزِ تيره ما « همچنين بيرون
. نام  برده است ) نيمه سال » (نيم سرده «از اين روز با عنوان  

در ادبيات كهن. نيز در اصل در چنين روزي بوده كه بعدها به شانزدهم مهرماه منتقل شده است   » مهرگان«هنگام اصلي جشن 
.فارسي نيز همواره جشن مهرگان با نخستين روز فصل پاييز برابر دانسته شده است 

»شعرای  يماني/ شباهنگ/ تيشتَر  « يكي ديگر از جشن هاي تيرگان، در گراميداشت ستاره باران آورِ       تير روز/ سيزدهم مهر
). سيزدهم فروردين و سيزدهم تير ←» (تير روز   / چيري روچ«و در خوارزم باستان به نام 

امــروزه در دوميــن(ادامه و نشانه هايي از اين جشن كهن همچنان در آيين قاليشويان اردهال در غرب كاشــان ديــده می شــود    
مراسم قاليشويان اردهال بازمانده اي از جشن تيرگــان و دعــا و آرزو بــراي بــارش بــاران، و هماننـد بســياري از  ). آدينه مهرماه

در ايــران» تيشتَــر «نيايشــگاه اردهـال می بايســت يكـي از معابــد   . جشن هاي ايراني با يك بازار همگاني و بزرگ توأمان است 
.باستان بوده باشد و در بسياري از باورهاي ايراني بين دعاي باران و تابوت يا شستشوي مردگان، پيوندهايي وجود دارد  

در اصــل در»). مهــر«و بعــدها » (ميــترا/ ميــثره«، جشني بــزرگ در ســتايش ايــزد »مهرگان« جشن   مهر روز/ شانزدهم مهر 
. و بعدها در شانزدهمين روز اين ماه  ) يكم مهر ←(نخستين روز مهر  

.، روز نجات ايران از غلبه مـغان»مگوفونيا / مغوژتي«همچنين روز برگزاري جشن هخامنشي   

ــتان » (رام روزي« جشــن   رام روز/ بيست و يكم مهر  ــر  »)رام روچ«در خــوارزم باس ــدون ب ــه كــاوه و فري ــز روز غلب ؛ و ني
.ضحاك

آبـان ماه 

و)» زهره(آناهيد  / اَنَهيتَه  «درخشان ) سياره(در گراميداشت ستاره روان    » آبانگان  « روز جشن بزرگ   آبان روز/ دهم آبان 
.ها در ايران»آب «، و بعدها ايزد بانوي بزرگ )»آمودريا(آمو / اَرِدوي«رود پهناور و خروشان  

»تيرماه سـيزه شــو « برابر با سيزدهم تـيرمـاه تقـويم طبري و روز جشـن تـيرگان در مازندران كه     ماه روز/ دوازدهم آبان
. ناميده می شود

بــه معنــاي» اَيـاثْـرِمـه «در اوستايي » اَيـاثْـرِم  « جشن ميانه فصل پاييز و زمان گاهنباري بنام    دي به مهر روز/ پانزدهم آبان 
 ».آغاز سرما«



و» تـيرجـشن « برابر سيزدهم تـيرماه ديـلمي و روز جـشن تيرگان در گيـالن كـه به نام              آسمان روز/ بيست و هفتم آبان
. شناخته می شود» گالشي جشن «

آذر ماه 

، يكي ديگر از جشن هاي در پيوند با آتش به مناسبت فــرا رســيدن مــاه »آذر جشن« روز برگزاري   اورمزد روز/ يكم آذر
.آذر و برافروختن نخستين شعله زمستاني   

.و ايزد منسوب به آن » آتر/ آذر«، جشن آتش ديگري در گراميداشت   »آذرگان« جش   آذر روز/ نهم آذر

ايرانيــان در ايــن شــب بــا. ، انقالب زمستاني و جشــن زايــش خورشــيد »يلدا«يا » شب چله  « جشن   انارام روز/ سی ام آذر
بيرونــي در. فراهم آوردن خوراكی هاي گوناگون تا بامداد به انتظــار ديــدار نخســتين پرتوهــاي خورشــيد بيــدار می نشســته اند 

تقـويم ميالدي نيـز بـا انـدك    . دانســته اسـت » ميالد خورشـيد «نام بـرده و منظـور از آنـرا    » ميالد اكبر«از آن با نام  » آثار الباقيه «
. تغييراتي ادامه همين ميالد است كه بعدها آنرا به ميالد مسيح نسبت داده اند       

و» ميانه ســال«به معناي  » مـئيذ يائيريـه  «در اوستايي » ميديارِم «همچنين هنگام جشن پايان پاييز و نيز نيمه سال و گاهنباري به نام  
. منظور سال گاهنباري است با مبدأ آغاز تابستان   

دي ماه

»نــود روز«يــا جشــن )» خورشــيد روز(خــور  روز / خرم روز«  از گرامی ترين روزهاي ايرانيان به نام     اورمزد روز/ يكم دي
). نود روز تا نوروز(

ديــده شــدن خورشــيد در. آغاز سال نو در برخي تقويم هاي ايران باستان كه هنوز نيز در پامير و بدخشان بكار گرفته می شود    
را نويد می دهد، بلكه آغاز روز، ماه، فصل و سال جديد نيز بوده است) سی ام آذر  ←» (زايش خورشيد«اين روز نه تنها   . 

.در آذربايجان همراه با تعويض آبِ آب انبارها با آبِ تازه و با مراسمي همگاني » آب نو«همچنين هنگام جشني با نام   

.  جشني همراه با بازار عمومي در سـغد باستان    سپندارمذ روز/ پنجم دي 

ــج«كوشــيار گيالنــي در ). هرمزد  / خداوند » (دادار/ دي« چهار جشن منسوب به   يكم، هشتم، پانزدهم و بيست و سوم دي   زي
.می نامد» دي جشن«اين روزها را » جامع

و نيز روز غلبــه ديــوان و كشــته . ، جشن گياه خواري و به ويژه خوردن سير   »سير سور« جشن   گوش روز / چهاردهم دي
.)در شـاهنامه فـردوسـي نيز پـديده گوشتخواري پس از جمشيد رواج می يابد     . (شدن جمشيد شاه در روايت هاي ايراني 

. جشني همراه با ساخت تنديس  ها و پيكرتراشی هايي به شكل انسان و گــاه ســوزاندن آن     دي به مهر روز/ پانزدهم دي 
. است» ديبگان«ياد شده است كه به احتمال شكل تغير يافته  » بتيكان «در برخي متون از اين روز بنام  



جشني بسيار كهـن و اسـطوره اي و   . در متون ايراني» كاكثل / كاكتل «يا » درامزينان «  هنگام جشن   مهر روز/ شانزدهم دي 
در ايــن روايت هــا. را نشان می دهد » گاو درفش/ گاو كتل «و » درفش كاويان«ناشناخته كه نام هاي گوناگون آن ارتباط آن با    

مانند (نيز جايگاه شاخصي دارد و می دانيم كه در باورهاي كهن، پيوندهاي بسياري ميان فريدون و گاو وجود دارد           » فريدون«
گونه هاي مختلف نام هاي ايـن روز و ايــن مراسـم،   ). فريدون» گاو سر «و گرزه » بـر مايه / گاو پـرمايه«پرورش فريدون توسط  

ايــن روز احتمــاالً در. همانند بسياري از ديگر نام هاي كهن، نشانه ديرينگي اين آيين و فراموش شدن شكل اصلي نام آنســت   
.نيز بوده است» ثور/ گاو«پيوند با ديده شدن صورت فلكي  

 برابر با ســيزدهم ژانــويه و جشــن تيرگــان ارمنيــان  دي به دين روز يا دين روز/ بيست و سوم يا بيست وچهارم دي
.ايران 

بهـمن ماه 

، در پهلــوي»وهومـــنَه«در اوســتايي » (بهمــن«، جشني در ستايش و گراميداشــت »بهمنگان « جشن   بهمن روز/ دوم بهمن 
بــه» آش دانگــو«يــا » آش بهمنگــان«در اين روز آشي به نــام . و بعدها يكي از اَمشاسپندان» انديشه نيك «به معناي  ») وهـمـن«

.برگرفته از همين سنت اشتراكي آن است    » دانگي/ دانگو«صورت گروهي پخته می شده است كه نام    

».نوسره« پنج روز پيش از جشن سده و جشني به نام    سپندارمذ روز / پنجم بهمن 

زايــش» (يلــدا«در چهلمين روزِ پــس از   » سده سوزي/ سـده«  شامگاه اين روز، هنگام جشن بزرگ     آبان روز/ دهم بهمن 
.زمستان دانسته اند كه برابر بــا دهــم بهمن مـاه می شـود    » چلّه«متون كهن جشن سده را در آبان روز از بهمن ماه و در    ). خورشيد  

ــان«، در حوالي اراك  »سـرِه«در خراسان   : جشن سده در نواحي گوناگون با نام هاي مختلفي شناخته می شود   ، در»جشن چوپان
بتــازگي زرتشــتيان نيــز. دانســته شــده اســت» خـرپـــچار«و در بدخشان تاجيكستان به نام      » هله هله«، در دليجان  »كُـرده«خمين 

ــس از ســده را. كوشش می كنند تا اين جشن را برگزار كنند   در فراهان، سنگسرِ سمنان و جاهايي ديگر، چهار روز پيــش و پ
ــه اســت    » چاروچــار« ــانه آن جــاي گرفت ــد كــه ســده در مي ــن هنگــام جشــن و نمــايش . و ســردترين شــب ها می دانن همچني
و ديگـري » كوسـه «يكي از اين دو نفـر نقـش    . كه دو نفر در كوچه ها به نوازندگي و سرودخواني می پردازند   » كوسه ناقالدي«

با پوشيدن جامه هاي خنده آور، دست و صورت خود را سياه كرده و   » كوسه . «را به عهده می گيرد ) بـز نر» (تگه/ تَـكـه«نقش 
گاه پسر نوجواني نيز در نقـش زن كوسـه   . پوست بزي با دو شاخ بر سر كشيده و دست و صورت خود را سپيد می كند     » تكه«

ــواري«اين نمايش شباهت فراواني با . برگزار می شود» آينه تكم«اين مراسم در گيالن نيز با نام  . به نمايش می پردازد »كوسه س
پيونــد دادن جشــن . در پيونــد اســت» باران خواهي«نوروزي دارد و بی ترديد با آيين هاي » حاجی فيروز«و نيز ) يكم اسفند  ←(

مهمــترين دليــل پيــدايش ايــن. سده به هوشنگ شاه، اشتباهي متداول و ناشي از دخل و تصرف در شاهنامه فردوسي بوده است 
. جشن، انجام آيين هايي نمادين براي كاستن از شدت سرما و نيز چهلمين زادروز خورشيد است        



بــا.   جشن ميانه زمستان و گاهنباري فراموش شده كه دليل فراموشــي آن دانســته نيســت     دي به مهر روز/ پانزدهم بهمن 
همچنيــن آغــاز سـال نــو در تقويم هــاي . اين وجود برخي ديگر از جشن هاي ميانه زمستان، بازمانده اي از اين گاهنبــار هســتند  

وهـار «بنــام (شمال  غربي هندوكش در افغانستان امروزي؛ آغاز سال نـو در تقويم هـاي محلــي لرســتان، بختيــاري و كردســتان      
/پير شاليار   «در تقويم طبري؛ و نيز همين ايام، زمان برگزاري جشن             »)مهرماه/ مير ما («همچنين هنگام جشن مهرگان     »). كردي

.كردستان » اورامانات«در » پير شهريار 

و ايــزد نگاهبــان» واتَـه «در اوستايي » بـاد«در گراميداشت  » كژين«يا » بادروزي« جشني بنام   باد روز/ بيست و دوم بهمن
زيـج «كوشــيار گيالنــي در . بشمار می رفته اسـت   » زُرواني/ زَرواني«آن با همين نام كه از بزرگترين ايزدان ايراني در باورهاي   

اين جشــن نيــز بــا بــازار همگــاني همــراه بــوده و در آن روز ريســمان هايي از نــخ. ياد كرده است» باذ وره«از آن با نام  » جامع
  .هفت رنگ را به آغوش باد می سپرده اند 

».درِندز«فوريه و جشن آتش ارمنيان به نام   14يا 13 برابر    ارد روز/ بيست و پنجم بهمن 

همچنيــن هنگــام جشــن. نيز شـناخته شــده اســت  » آفريجگان «  جشن آبريزگان ديگري كه با نام    انارام روز/ سی ام بهمن
.در تقويم ديلمي و در گيالن   ») مير ما(«مهرگان 

اسفند ماه

ــاز». اسفندي«و هديه به زنان در نياسرِكاشان، اقليد و محالت؛ و پختن آش    » اسفندي« جشن   اورمزد روز/ يكم اسفند آغ
). آفتاب در برج ماهي » (آفتو به حوت «در فراهان معروف به   . سال نو در تقويم محلي نطنز، ساوه و كاشان  

ــاه. به مناسبت روان شدن جويبارها و طليعه بهار  » جشن روباه/ بهارجشن/ آبساالن «همچنين جشن  واژه. (خجستگي ديدار روب
در متون كهن، هنگامِ اين جشن به گونه هاي مختلفي آمده است كــه ماننــد. و فشار آب ها در پيوند است » آبشار«با » آبساالن«

. بسياري از ديگر دگرگونی ها ناشي از محاسبه زمان با تقويم هاي گوناگون و كبيسه گيری هاي متنوع بوده است        

مراسم نـمايشي خـــنده آور كــه توســط مـــردي كـوســـه رو كــه بــر». كوسه برنشين  / كوسه سواري«همچنين روز جشني به نام 
  .كـوسـه خـود را باد می زده و مردم به او آب می پاشيده اند    . دراز گوشي سوار بوده بـرگـزار می شده است 

در اوســتايي » (سپـــندارمذ/ اســفند«، جشــني در ســتايش و گراميداشــت »اسفندگان « جشن   سپندارمذ روز/ پنجم اسفند 
نگهبان و ايزدبانوي . به معناي فروتني پاك و مقدس و بعدها يكي از اَمشاسپندان       ») سـپندارمـد «، در پهلوي    »سـپِـنْـتَـه آرمئيتي «

هديه» (مرد گيران«، روز گراميداشت زنان در ايران باستان بوده و اين روز بنام   »اسفندگان/ سپندارمذگان «جشن . زمينِ سرسبز 
بــه مناســبت ســبزكنندگان» (برزيگران / برزگران «بجز اين بنام روز جشن . در ادبيات فارسي بكار رفته است  ) گرفتن از مردان

.نيز خوانده شده است) زمين و سبز شدن زمين 



.، بزرگــترين رود ســرزمين هاي ايرانــي»جيحون / آمودريا«در گراميداشت رود » وخشنكام« جشن   آبان روز/ دهم اسفند  
می دانــد و» فرشــته جيحــون«را » وخشــنكام«بيرونــي . برگرفته شده است » وخش«اين نام از بزرگترين شاخه آمودريا بنام رود    

.اينهماني داشته باشد» آناهيد/ اَناهيتَـه«می بايست با   

، گراميداشت، اليروبــي و پاكســازي رودهــا، كاريزهــا و چشــمه ها »نوروز رودها« جشن   فروردين روز/ نوزدهم اسفند
.همراه با پاشيدن عطر و گالب بر آنها 

، روز آماده سازي و كاشت گل ها و گياهــان در گلــدان ها و نيــز جشــن   »اينجه«يا » گلدان« جشن   بهرام روز/ بيستم اسفند
.درختكاري

ــن   اشتاد روز/ بيست و ششم اسفند ــان« جش ــروهر    »فروردگ ــاد كرد و بزرگداشــت روان و فُـ ــني در ي ــر(، جش )فَـروهـ
.نيز آمده است» فرودگان  / فرورگان«اين نام به گونه هاي . درگذشتگان در اين روز و تا پايان سال  

ــان فصــل زمســتان و    )آخرين روز سال(مانتره سپند روز يا انارام روز  / بيست و نهم يا سی ام اسفند   جشــن پاي
برابــري ســرما و/ برابــري شــب و روز «بــه معنــاي » هـمـسـپـــث مـئيديـــه«در اوستايي » هـمـسـپـت مـدم«زمان گاهنباري بنام  

در ايــن روز مردمــان دخــتري را بــر شــتري. در سيستان به آرزوي فرا آمدن سوشيانت     » اوشيدر«همچنين هنگام جشن  ».گرما
).ســيزده بــدر ←. (آذين شده می نشانند و همراه با شادي و ســرود او را بـراي آب تنــي بــه آب هــاي دريــاچه هــامون می برنــد 

در خميــن، همــراه بــا بــردن» علفــه«جشـن  . گراميداشت درگذشتگان در ســـغد و امــروزه نيــز در بســياري نـواحي گونــاگون      
. علف هاي صحرايي به خانه و روشن كردن چراغي در همه اتاق ها  

.شامگاه آخرين روز سال در بسياري از نواحي ايران بر بام ها آتش می افروزند  



 - - -3- - - 

جشن هايي با زمان هاي متغير

برخي ديگر از جشن ها و گردهمايی هاي ايران در زمان ثابتي برگزار نمی شوند و به پديده اي طــبيعي و يــا بــه روز خاصــي در    
:در اينجا بطور خالصه به بعضي از آنها اشاره می شود   . هفته وابسته هستند  

ايـن مراسـم در فاصله بيـن   . محالت، بـه مناســبت پايـان اليروبـي و جـوی روبي     » نيمه ور « در روستاي »بيل گرداني «جشن 
.نوروز تا سيزده بدر و همراه با باز ی هاي آييني و نمايشي برگزار می شده و متأسفانه امروزه فراموش شده است     

و» گلِ گالب«در نياسر و قمصر كاشان، در ميانه هاي ارديبهشت ماه و به مناسبت آغاز هنگام چيدن                »گالب گيري«جشن  
.گالب گيري

در گيالن و در يكي از جمعه هــاي پايــان تابســتان، بــه مناســبت اتمــام درو كــردن » جشن خرمن« يا »علم واچيني « جشن 
.محصول و پايان سال زراعي  

 در بخش هايي از آسياي ميانه، محالت، خميــن و منــاطق ديگــري در ايــران، بــه    »نخستين برف سال « به مناسبت   جشن برفي
اين مراسم در آسياي ميانه همــراه بــا نمايش هــا و بازی هــاي گروهــي و ســياه كــردن ســر و. مناسبت بارش نخستين برف سال  

.پختن آش دسته جمعي و اشتراكي در صحرا از ويژگی هاي اين جشن است   . صورت كسي برگزار می شود 

.  در سراسر ايران زمين در شبِ آخرين چارشنبه سال همراه با آتش افــروزي و پريــدن از روي آن»چارشنبه سوري«جشن 
نيز در پيوند است و در برخي نقاط، پريدن از روي نهر يا آوردن آب از چشمه توسط دخــتران و شكســتن » آب«اين جشن با  

در شيراز دختران و زنان از بامداد چارشنبه سوري تــا پايــان روز بــه آب تنــي در چشــمه كنــار. كوزه هاي آب ديده شده است 
)اَران/ و نيز در جمهوري آذربايجــان (در آذربايجان  . آرامگاه سعدي می پردازند و پسانگاه پسران و مردان آنرا ادامه می دهند 

برخي جشن چارشنبه سـوري را بـه دليــل نبــود روزهـاي   . جشن چارشنبه سوري در هر چهار چارشنبه اسفندماه برگزار می شود   
ــل و . هفته در ايران باستان، جشني نوساخته قلمداد می كنند در حالی كه اين پندار درست به نظر نمی رسد     ــه از دالي هر چند ك

ديرينگي چارشنبه سوري آگاهي چنداني در دست نيست، اما شواهد متعددي در وجود نام  روزهاي هفته در ايران باســتان در 
.اشاره شــده اســت» چارشنبه روز «دست است و از جمله در شاهنامه فردوسي هم به نام روزهاي هفته و هم به جشن آتشي در   

در بيست و ششم اسفند و نيز با خانه تكاني پايان       » فروردگان«با توجه به شواهد موجود، احتمال می رود كه اين جشن با جشن      
پريدن از روي آتش نيز بر خالف برخي پندارها بهيچوجه بی احترامي بــه آتــش نيســت،  . سال و پاكيزگي خانه در پيوند باشد   

ســرودها و. بلكه اين كار بگونه اي نمادين براي سوزاندن و پاك كردن همه بدی ها و نادرستی ها و كدورت  ها انجام می شــود     
   .ترانه هاي معروف چارشنبه سوري نيز به اين نكته اشاره دارند 

در. در افغانستان و به ويــژه در شــهر كابــل در هــر چهــار آدينه روز اســفندماه و همــراه بــا بــازار همگــاني »لعل جبه«جشن 
ــاخت، » لعل جبه «باورهاي مردمي اين جشن در گراميداشت پهلوان جواني بنام      كه بخاطر نجات ميهن در حمله دشمنان جان ب



.برگزار می شود

برگزاري ايــن جشــن در شــمال افغانســتان،.  به مناسبت شكوفايي اين گل در اواخر زمستان يا اوايل بهار »گل سرخ «جشن 
شـناخته » شـقايق «، گلـي اسـت كـه امـروزه بــا نـام      »گل سـرخ «منظور از . آسياي ميانه، شيراز و كردستان، گزارش شده است   

.می شود

در ايــن جشـن بجــز شـادي و سـرور، از پيرمــرد خوشــنام و   . به مناسبت آغاز هنگامِ شخم زدن زمين   »باباي دهقان«جشن 
ايــن آييــن از. خوش يمني می خواهند كه نخستين حركت گــاو آهن و مقــداري از شــخم زدن زميــن، توســط او انجــام پــذيرد 

در بسياري جاها. و آسياي ميانه گزارش شده است  ) بويژه باميان و هزاره جات(مازندران و گيالن، كرمان، خراسان، افغانستان   
.و از جمله در باميان، گاو را به گونه زيبايي با پارچه هاي رنگي آذين می كنند   

در اين جشــن بــا شــادي و بازی هــاي گروهــي، هــر.  يا جشن انگور در آذربايجان غربي و در اواخر تابستان   »شاندر «جشن 
.كس بهترين انگورهاي تاكستان خود را براي انتخاب بهترين ها به مسابقه می گذارد    

در اين جشن كه با نواختن ساز و دهل و . استان قزوين و در اواخر تابستان يا اوايل پاييز    » طارم/ تارم« در بخش »انار«جشن 
.مردم چيدن انار پيش از اين جشن را ناشايست می دانند . دايره همراه است، براي آغاز چيدن انار به انارستان ها می روند    

در اين جشن مردم با سرود و ترانه خـواني آغـاز    . قزوين و در ميانه هاي تابستان  » رودبار«  در روستاهاي منطقه   »فندق«جشن 
  .به چيدن فندق می كنند و دختران با فندق ها براي نامزدان خود گردنبند فراهم می كنند        

در اين دو روز مـردم ماننـد سـيزده بـدر بـه صـحرا و بـويژه بـه        .  در جنوب خراسانجشن نخستين شنبه و چارشنبه سال
. كشتزارها روي می آورند و به پختن آش رشته و شادي می پردازند 

 باز بردن رمه ها از آغــل بــه صــحرا،»زهره/ ناهيد«و » هرمزد / مشتري«همچنين جشن هاي متعدد ديگري مانند طلوع سيارگان ،
ــا     گرد آوري محصول زراعي، نخستين باران سال و بسياري مناسبت هاي كيهاني و طبيعي ديگر كه با زندگي روزمره مردم و ب

.اقتصاد زراعي، دامي و معيشتي آنان در پيوند است  
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