دیگان یا جشن دی
* در ماِه دی جشن دی یا دیگان را داریم که یکی از جشن های ماهانه ای است که نیاکان ما آن را برپا کرده و پاسش می
داشتند.
ک شما تندرستی آرزو می کنم.
پیشاپیش این جشن را به همه ی ایراندوستان شادباش می گویم و برای تک ت ِ
* جشن دی یا دیگان با دیگر جشن های ماهانه دگرگونی هایی دارد.
ی دیگر یک ماه به سه بخش ،بخش
در گذشته های دور که هر ماه که سی روز و هر روز هم نامی داشت ،این به جای خود ،از سو ِ
شده بود که نام روِز آغازیِن هر بخ ِ
ش آن آفریدگار بود .از اینرو در هر ماه ،سه روز بود که آفریدگان نامیده می شد .این سه روز:
هشتم  -پانزدهم و بیست و سوم هر ماه بود.
ِ
ِ
 نیاکاِن ما برای پیشگیری از نابسامانی و نادرستی و اینکه بدانند از چه روزی سخن گفته می شود ،با افزودن نام ِ روز پس ازآن ،از هرگونه لغزشی پیشگیری می کردند .چون؛
 روز نهم ،آذر نامیده می شود هشتم ماه را دی به آذر می نامیدند روز شانزدهم ،مهر نامیده می شود ،روز پانزدهم را دی به مهر می نامیدند روز بیست و چهارم ،دین نامیده می شود ،روز بیست و سوم ماه را دی به دین.از اینرو در ماه دی سه روز است که به نام جشن دیگان شناخته شده است .ما دی به آذر را برای برگزاری این جشن برگزیده
ایم.
* این روزها که واپسین روزهای پاییزی را می گذرانیم و زمستان با آن سرمای گزنده اش از راه می رسد ،ما می کوشیم با به دورِ
ی دوستان دلگرم کرده و سرما را به دست فراموشی بسپاریم.
ی جشن دیگان و شب چله ،خود را با گرمای دوست ِ
هم نشسنت و برپای ِ
* شایسته ی یادآوری است که هر یک از جشنهای ماهانه ُگلی ویژه ی خود را داشته است.
* گِل بادرنگ )یا گِل ُترنج( ویژه ی دی به آذر،

* گل کارَدک ویژه ی دی به مهر } ،گل کارَدک = گونه ای گل سرخ ) یا گِل  (ROSEاست{.

* گل شنبلیله هم ویژه ی دی به دین است.
َ
شنبلید یا شنبلیله = گیاهی است دارای شاخه های نازک .برگ هایش هماننِد برگ های شبَدر ،تخمهایش زرد رنگ هستند و در
ِ
نیام ِ )غالف( باریکی جای دارند .در پخنت خوراک های سبزی دار بکار می رود.

گردآورنده ژاله دفتریان
دی ماه  ۲۵۸۰ایرانی
برابر با دسامبر َ ۲۰۲۱ترسایی

