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  سین ھفت

  : عبنم

A. Shapur Shahbazi , “Haft Sin”, in Encyclopaedia Iranica, vol. XI/5, 2003 

 شود، يكي از اجزاي اصلي آغاز مي) سین(» س«ھا با حرف  ھفت قلم شیئي كه نام آن ھفت سین به معناي

ي ھفت سین چیده و به  در سفره م سنتًااين اقال. كنند ي ايرانیان آن را برگزار مي ھاي سال نو است كه بیشینه آيین

در اتاقي كه معموًال به ) يا بر روي میز(اي بر روي زمین  خانواده اي است كه ھر اين سفره. شوند نمايش گذاشته مي

در دورترين ) در باالي سفره: شود گسترد و اين اقالم بر روي آن قرار داده مي اختصاص داده شده مي میھمانان گرامي

سنتًا مطابق با شمار (داراي شمع نھاده شده  ھايي دان شود، كه در دو طرف آن شمع اي گذاشته مي آينه) فاصله از در

، ُتنگي كه معموًال )شود از شاھنامه يا ديوان حافظ نیز استفاده مي(از قرآن  اي ، در پايین آن نسخه)فرزندان خانواده

كاسه آبي كه حاوي  يا/ ھا يك كوزه آب باران را كه قبًال جمع آوري شده و خانواده بسیاري از(ماھي طاليي  حاوي يك

) عدد ٧يا  ٥، ٣، ١(شیر، گالب، عسل، شكر، و  ھاي حاوي ، ظرف)افزايند برگ سبز انار، نارنج، يا شمشاد است نیز مي

ھاي  ھا، معموًال سنبل و شاخه گل داني از انواع مركز سفره عمومًا با گل .شود آمیزي شده گذاشته مي تخم مرغ رنگ

تشريح شده ) شوند كم شش قلم ديگر كه با حرف سین آغاز مي كنار آن، سبزه و دست. شود فروگرفته مي بیدمشك

، ماست و پنیر تازه، )اغلب شیرين) ، چند نوع نان)سنتًا سیب، پرتقال، انار، و به(، ظرفي حاوي میوه )در زير

ھاي نخودچي، خربزه، گندم برشته، برنجك، و فندق  ي تخم شده مخلوط خشك و بو داده(ھاي گوناگون، آجیل  شیريني

   .شود قرار داده مي) اند شده آمیخته  و گردو، كه ھمگي با كشمش

كه به بلندي چند اينچ درون قطعه ) يا جو، گاھي نیز عدس(سبزه، يعني، گندمي  .١: اند از دار سنتًا عبارت اقالم سین

گود  سفالین كم امروزه سبزه در يك ظرف(اي گلي رويیده است  نازِك پیچانده شده به گرداگرد كوزه سفیِد ي پارچه

شود و درست پس از  بخورسوز گذاشته مي ، تخم سداب كوھي كه اغلب در يك)اسفند(سپند . ٢؛ )شود رويانده مي

سابقًا ھمراه با (سیر . ٥نو؛  ي سكه، چند عدد سكه. ٤شد؛  تر ياد سیب، پیش. ٣شود؛  آغاز سال سوزانده مي

يك كاسه سمنو . ٧سركه؛ . ٦؛ )شدند ھاي رنگین، قرمز رنگ مي دادن به شرابه ھايي كه براي شباھت ريشه

براي سه روز  مقدار مناسبي گندم: شود ي آخر بدين شیوه تھیه مي اين فقره). گويند و كردھا سمني مي ھا شیرازي(

و سپس بر روي يك سیني فلزي پھن  شود خیسانده مي) ي اين منظور فراھم شدهترجیحًا آب باراني كه برا(در آب 

اي سنگي يا چوبي ُخرد و  كه گندم اندكي رويید، بر روي تخته ھنگامي. شود اي سفید پوشانده مي گرديده و با پارچه

ھیچ (زنان  ي ي آن به وسیله ي آن با آب داغ، روغن و آرد مخلوط گرديده و ھمه شود و شیرابه مي بعد درون ھاون كوبیده

اغلب يك شب كامل صرف آن ) شود به آھستگي پخته مي) مرد بالغي مجاز با مشاركت در اين فرايند نیست

ي نوروز كنار  به قرمز است، كه بخشي از آن براي سفره ي كار يك خمیر غلیظ، شیرين و به رنگي مايل ؛ نتیجه)گردد مي

شود، كه آنان نیز ظرف حاوي سمنو را ھمراه با يك يا  ر میان ھمسايگان پخش ميد ي آن شود و باقي آمده گذاشته مي

  .گردانند تخم مرغ رنگ شده يا برگي سبز باز مي چند عدد

ي اجزاي اصلي  ي ھفت سین دربردارنده نخست، برخالف نام خود، سفره. است ذكر چند مالحظه در اين جا الزم

دارند  دار ھمیشه شماري بیش از ھفت ي سین دوم، اقالم گزيده شده. وندش با حرف سین آغاز نمي بسیاري است كه

ھاي حتا اقالم  خانواده بسیاري از. شود ھم افزوده مي) شیريني(و كمابیش ھمواره سنجد و سماق و سوھان 

سین ي ھفت  سوم، سفره. سنگك، سپستان، و سرمه دانه، كنند، مانند سبزي، سیاه تري نیز اضافه مي دار بیش سین
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ھاي عروسي چیده شود و در  ي مشابھي در آيین مرسوم است كه سفره در بسیاري جاھا. مختص جشن نوروز نیست

 ٢٥ي كاشان اين سفره در جشن ِاسبندي در  گردد؛ در منطقه اي مھیا مي چله چنین سفره برخي نواحي نیز در شب

مردمان سھیم در میراث  چھارم، برخي از. شود بھمن، كه برابر با اول اسفند در تقويم رسمي است، چیده مي

تر اين  حتا جالب توجه. كنند اين اقالم را آماده نمي (ھا، ارمنیان ھا، تاجیك مانند افغان(ھاي ايراني  فرھنگي و سنت

اند  ھاي ايراني میان كردھا يا زرتشتیان، كه ھر دو حافظان پرحرارت آن دسته از سنت ھا در حقیقت است كه چیدن آن

كند  نام يادآوري مي موبد نیك با وجود اين،. كند، مرسوم نیست ھا ايفا مي گانه نقشي مركزي را در آن چیزھاي ھفت كه

كنند، ھفت سین براي سفره  آنان كه در شھرھا زندگي مي ھاي زرتشتي، به ويژه امروزه در بسیاري از خانواده«كه 

 ي زرتشتیان با ديگر ايرانیان متأثر ديدي است كه از تماس فزايندهكرد ج به آشكارا روي اين موضوع. »شود نوروز تھیه مي

دانیم كه  مي پنجم، ھرچند. پزند كیك سمني مي» كوسه گلدي«جالب آن كه كردھا براي جشن . گرديده است

ي نوروز خود  رفتند و بر سر سفره مي ساسانیان با روياندن ھفت نوع تخم بر روي ھفت ستون به پیشواز نوروز

، و نیز يك ِگرده نان درست شده از ھفت گونه )برنج، و غیره گندم، جو، نخود،(ھايي حاوي ھفت شاخه گیاه  سیني

 ھا را با ھفت سین توان آن ھاي يك و دو، نمي ھاي ياد شده در زير شماره سبب ناھماھنگي گذاشتند، اما به غله مي

   .مقايسه نمود و متشابه دانست

اند كه اقالم اصلي  برخي چنین انديشیده. و نامعلوم است ي ھفت سین مبھم ن سفرهي سنت چید پیشینه و تاريخچه

ادعا  اند كه اند، و بدين جھت به بیتي آشكارا متعلق به تاريخي جديد استشھاد كرده شده مي آغاز) شین(» ش«با 

؛ شمع و شمشاد و شايه شكر ناب ي نوروز شھد و شیر و شراب و در زمان ساسانیاْن ايرانیان بر سر سفره«كند  مي

كند و از اجزايي اصلي و ضروري مانند  ھايي عربي استشھاد مي نام ساختگي بودن اين تعبیر، كه به. »اند داده قرار مي

 ھاي مبني بر اين را كه اصطالح ھفت سین تحريف ديدگاه. كند، بديھي است پوشي مي چشم سیر، سمنو و سپند

(= ، يا ھفت چین )غیره شونده با حرف میم، مانند ماست، میوه، میگو، مويز واقالم آغاز (ھفت سیني يا ھفت میم 

ھا داللت بر آن  ھا و اشاره ي نشانه است كه ھمه واقعیت آن. توان پذيرفت است، جدًا نمي) چیده شده] چیز[ھفت 

موجود به رسم ي  ترين اشاره قديمي. شناسیم، رسمي كھن نیست را مي ھفت سین، چنان كه آن] چیدن[دارند كه 

صفوي  ي كھن فارسي منسوب به دوران نوشته ارجاعي غیرقابل اطمینان و منفرد بدان در يك دست چیدن ھفت سین،

نوروز، به ندرت از اين رسم ياد  ھاي ھاي عیني خود از آيین در گزارش ١٩ي  و گرنه، سیاحان و مورخان سده. است

تھران بود و جشن نوروز را با برخي جزيیات آن شرح داده است، ادعا  در ١٨٦٠، كه در Heinrich Brugsch تنھا. اند كرده

شان  ملي شان به پیشواز جشن ھاي در باغ» س«ھاي آغاز شونده با حرف  ھايي با نام با كاشتن گل كند كه ايرانیان مي

كه بدين ترتیب به نظر  به ھفت سین، اشاراتي نیز وجود دارد به يك سیني پر شده با ھفت نوع میوه، اما نه. روند مي

   .ھا، مرسوم و متداول شده است رسانه ي اخیر به سبب تبلیغ و معرفي آن در رسد در سده مي

كل در نظر بگیريم و به حرف سین توجھي نكنیم، اقالم اصلي آن به  ي نوروز را به صورت يك در ھر حال، اگر سفره

به ويژه در مورد  جانشیني ايرانیان باستان و باورھاي آنان، اني و يكھاي اوضاع دوران شب ھا بازتاب آن خوبي اين تعبیر را

   :دھند امشاسپندان ھستند، به دست مي

شوند، به آشكارا  آيند و شريك سفره مي و گستردگي اين باور كه روان مردگان فرود مي تدارك اين سفره در شب نوروز

؛ در شھرك ”تخم میرا” Martiya* tauxman از(ھا، مردم  م مرغتخ. سازد مرتبط مي) فروردينگان(ھا  را با جشن روان آن

را نمادپردازي ) شود گذاشته مي دار شدن او،  امید بچه ھا در زير نیمكت آماده شده براي عروس، به مرغ خور تخم
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 /ه وھیشتهھا، آتش پاك و اش كند؛ شمع بھمن را نمايندگي مي/ دارد؛ شیر، گاو و وھومنه كند و به آفريدگار اشاره مي

مرداد را )ا/ (ھم امرتات خرداد و/ شھريور را؛ سنبل ھم ھئوروتات/ ويريیه ھا، ثروت و خشثره بھشت را؛ سكه اردي

سپندارمد را نمايندگي / بیدمشك، آرمیتي. كنند مي كند، چنان كه آب و سبزه و سبزي نیز چنین نمادپردازي مي

تري، ممكن است  به طور جالب. كند كه بخشي از نام آن را نگاه داشته، چنین مي اسفند نیز،/ كند، چنان كه سپند مي

ي  دارو و وسیله ي سیر اشاره شده باشد، كه چنان نزد ايرانیان به عنوان يك بخش آرمیتي به واسطه درمان به نیروي

ماه  =) Thaigarchi ثايگرچيشان را  ھاي ماه ھا يكي از دور كردن چشم بد و نیروھاي اھريمني ارزشمند بود كه پارس

سمنو، كه براي . شود فراھم شده به ويژه براي اين مناسبت نمايندگي مي (باران(اناھید با آب . نامیده بودند) سیر

» خانواده نیروي ريیس«شود كه برخي آن را  ضروري است و چنان مقوِي نیرومند قواي جنسي دانسته مي سفره كامًال

حتا در میان كردھا، كه ھفت (كنند  مي اناھید منسوب باشد، چرا كه سمنو را فقط زنان تھیهبايست به  خوانند، مي مي

. كنند كه شوھراني خوب و فرزنداني نیك بیابند حال پخت آرزو مي ، و در ھنگام به ھم زدن مخلوط در)چینند سین نمي

نام  زھره نیز= زھرا (شود  آماده مي» ي زھراي معصوم فاطمه«كش شدن به نام ورجاوند  پیش به عالوه، ظرف سمنو با

كند و موجودات  زندگي مي Vourukasha اي ، كه در درياي اسطورهKara ماھي كره). اناھید است/ ي ونوس سیاره

توان ادامه  تر از اين نیز مي اين تجزيه و تحلیل را، كه بیش. شود مي كند، با ماھي درون ُتنگ نمايندگي بار را دفع مي زيان

ھفت  (idea) ي انگاره ي نوروز بسیار باستاني و پرمعنا ھستند، حال آن كه دھد كه اشیاء اصلي سفره مي شانداد، ن

سلیقه درون يك آيین پسنديده بسط و گسترش يافته  اي است كه بر مبناي ذوق و ي تفنن عامیانه سین، جديد و نتیجه

  .است

  

 

  

 

 


