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منیژهمشیری 
چکیده 
نام نوروز همواره با هوای معتد بهاری ،گل های سنبل ،نرگس ،الله ،بنفشه و شب بو ،درختان پـر
از شکوفه های سفید و صورتی و رودهای پـرآب ،آمـدن حـاجی فیـروز ،خانـه تکـانی ،مراسـم
چهارشنبه سوری و آجیل آن و پريدن از روی آتش بُتِه و فالگوش ايستادن و قاشق زنی؛ سبز کردن
سبزه و سفره هفت سین ،سبزی پلویِ شب عید با ماهی ،رشته پلـو ،چنـد روز تعطیلـی و ديـد و
بازديد و لباس نو و عیدی دادن و عیدی گرفتن ،استراحت و گشت و گذار و سـفر و سـر انجـام
سیزده بدر و گذراندن يک روز در میان طبیعت ،تداعی می شود .در اين نوشتار ابتدا مراسم نـوروز
به اختصار بررسی می شود و سپس با نگاهی عمیقتر ،به ريشهيابی يکی از مهـمتـرين ارکـان آن،
يعنی سفره هفت سین و ارتباب اين عنصر مهم نوروزی با «اَمشاسپندان» می پردازيم .زرتشت شـش
فرشته را به نام های بهمن ،ارديبهشت ،شهريور ،اسفند ،خرداد و امرداد انتخاب و آنهـا را دسـتیار
اهورا مزدا در امور دنیوی معرفی میکند .در اين مقاله رابطه هفتسـین بـا ايـن عناصـر بررسـی
میشود.
کلیدواژهها :اَمشاسپَندان ،جشن نوروز ،نمادهای نوروز ،هفت «سین» ،هفت سِپَند

 .1دکتر زبانشناسی با گرایش فرهن
رایانامهdrmoshirit@gmail.com :

ا زبانها باستانی ایران از دانش اه تهران ،مدرس دانش اه ا پژاهش ر.
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جشن نوراز که در آراز بهار برپا میشود بر اساس علم ستارهشناسـی زمـانی اسـت
که اورشید در حالت اعتدال بهار ا طول شب ا راز یکی است .بررسی منابع نشـان
از این دارد که این رسم دارا ریشها بسیار کهن ا مربـوط بـه قبـل از تـاریخ اسـت؛
احتماالً زمانی که بشر قوا طبیات را ستایش میکرد.
در بیشتر راایات پیدایی نوراز به جمشید پادشاه اساطیر ایـران زمـین نسـبت داده
شده است (نورازنامه ایام .)55 :1285 ،حکـیم ابوالقاسـم فرداسـی نیـزچنین راایـت
میکند که برا جمشید تختی گوهرنشان سااتند ا چون تخت آماده شد ا شـاه بـر آن
نشست ،آن راز را «نو راز» اواندند.
بــه فـرّ کیــانی یکــی تخــت ســاات

چه مایه بـدا گـوهر انـدر نشـاات

کــه چــون اواســتی دیــو برداشــتی

ز هــامون بــه گــردان بــر افراشــتی

چــو اورشــید تابــان میــان هــوا

نشســـته بـــر اا شـــاه فرمـــانراا

بــه جمشــید بــر گــوهر افشــاندند

مـــران راز را راز نـــو اواندنـــد

ســر ســـال نـــو هرمـــز فـــرادین

***

بــر آســوده از رنــه تــن ،دل ز کــین

بــه نــو رازِ نــو شــاه گیتــی فــراز

بــر آن تخــت بنشســت فیــراز راز

بزرگـــان بـــهشـــاد بیاراســـتند

مــی ا راد ا رامشــ ران اواســتند

چنــین جشــن فــرخ از آن رازگــار

بمانـــده از آن اســـراان یادگـــار

بادها داستان جم با داستانها سامی در آمیخته شد .ابوریحـان بیرانـی راایتـی را
نقل میکند که چون سلیمان ان شترش را گم کرد ا قـدرت پادشـاهی را از دسـت داد،
باد از چهل راز آن را یافت ا فرارش بدا بازگشت ا پادشاهان نزد اا آمدند ا مرران
به احترام گرد اا گشتند ا ایرانیان گفتند نو راز آمد ا بدینترتیب آن راز «نـوراز» نـام

هفتسین12
نوروزونگاهيکهنبهسفره 


گرفت ا همچنین بیرانی میگوید که آفرینش گیتی در راز اال نوراز آراز شد ا شش
در کل میتوان راایات ا داستانها متفاات ا گوناگونی که در منابع برا اصـل ا
منشأ ا پیدایی نـوراز ا مراسـم آن ذکـر شـدهانـد ،بـه دا گـراه تقسـیم کـرد :پـارها
اسطورها ا باضی بر اسـاس باارهـا اسـالمی هسـتند .بـرا مثـال منسـو

کـردن

چهارشنبهسور به قیام مختار در این گراه قرار دارد.
از جمله منابع ارزشمند درباره نوراز« ،التفهـیم» ا «آثارالباقیـه» ابوریحـان بیرانـی ا
«نورازنامه» منسو

به حکیم عمر ایام میباشند.

از مرار منابع متادد چنین میتوان نتیجه گرفت که به هر حـال ایـن سـنت باسـتانی
ریشه در باارها اقوام آریایی داشته ا در سراسر ایران بزرگ برگـزار مـیشـده اسـت؛
همانگونه که هنوز هم مراسم نـوراز در تمـدن ایرانـی ماننـد قرقیزسـتان ،آذربایجـان،
تاجیکستان ،ترکمنستان ،بلخ ا مزارشریف افغانستان ا از سو باضـی از اـانوادههـا
پاکستانی برگزار میشود.
در ایران ،پیش از فرارسیدن نوراز ،مردم ،دران ا بیران اانه ا نیز اسایل منـزل را
به طور کامل تمیز میکنند ا به این کار «اانه تکانی» میگویند .در هند ا حتـی باضـی
از کشورها اراپایی نیز هنوز آثار از این سنت آریایی باقی مانده اسـت .بـرا مثـال
مردم ان لیس هم در آراز بهار اانه تکانی میکنند ا به آن «نظافت بهـاره» 1مـیگوینـد.
(هرنبا  :1992 ،ذیل ااهه)
نمونه آدا

ا سنت ها نوراز را عالاه بر جغرافیا تمدن ایرانی در مناط دی ر

نیز میتوان دید.
نوروزوسفرههفتسین 
در سرزمین ایران به مناسبتها مختلف سفره اندااتن ا بر را آن طاام ا عناصر
ایژه قرار دادن ریشه در داران کهـن دارد .گسـتردن سـفره عقـد ،سـفره هفـتسـین ا
1. spring cleaning
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راز ادامه داشت.

14فصلنامه فرهنگ مردم ايران

سفرهها نذر به نام ائمه (ع) ،نمونههایی از این دست هسـتند .البتـه بـه مـرار زمـان
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محتوا این سفرهها دستخوش تغییراتی شدهاند.
سفره مخصوص عید نوراز ،هفتسین نام دارد ا بیشتر اانوادههـا ایرانـی اعتقـاد
به گستردن آن دارند .در ایام قدیم ماموالً سفره هفت سین را بـر را زمـین ا امـرازه
برای آن را بر را میز میاندازند .جنس این سفره بست ی به سلیقه ا همچنـین طبقـه
اجتماعی ا منطقه جغرافیایی آن اانواده دارد .این سفره در ایام قدیمتر بهطور مامول از
جنس مخمل یا ترمه ا امثـال آن بـود؛ الـی امـرازه باضـی آن را از حالـت سـنتی در
آاردهاند ا مطاب با مد راز آن را با پارچهها تور ا نظایر آن تزیین میکننـد .قـرآن
کریم ،آینه ،شمع (گاه به تاداد افراد اانواده) ،نقل ا شیرینی ،سـکه ،مـاهی قرمـز دران
ظرف آ

ا تخم مر رن کرده از لوازم اصلی سفره هفتسین هستند .عـالاه بـر آن،

رسم بر این است که هفت چیز را که با حرف «سین» شراع مـیشـوند ،بـر سـر سـفره
میگذارند .این اقالم به طور متداال عبارتاند از :سنجد ،سـیر ،سـما  ،سـرکه ،سـیب،
سبزه ،سمنو ا سکه.

در قســمتهــا مختلــف تمــدن ایران ـی ســفره هفــتســین را بــا انــدکی تفــاات
میگسترانند .در باضی از مناط جغرافیایی ایران بـه سـفره هفـتسـین «هفـت چـین»
میگویند .در باضی نقاط به این سفره« ،هفت شین» گفته میشود ا چیزهایی را کـه بـا
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حرف «شین» شراع شده باشند ،مانند شیر در آن قرارمـیدهنـد .در پـارها از منـاط ،
سفره هفت سین نیز مانند اودِ آیینِ نوراز بسیار کهن است؛ هر چند ماننـد بسـیار از
رسمها ،در گذر زمان ،محتویات آن دستخوش دگرگونی ا تحولهایی شده است.
الی به راستی فلسفه اجود هفتسین بر سر سفره نوراز چیست؟ پاسخ به ایـن
پرسش نیازمند مراجاه به متون ااستایی ا پهلو ا گزارشها کهن تاریخی است.
اَمشاسپَندان 
در بخشی از ااستا متقدم 2که آن را سخنان اود زردشت میدانند ا «گاتها» نـام
دارد ،زردشت مردم را به یکتاپرسـتی فرامـیاوانـد ا مجموعـه اـدایانی را کـه مـورد
پرستش مردم بودند ،باطل اعالم میکند .ا برا ادا ی انه ،نام اهورامزدا ،بـه مانـی
«سرار اردمند» را بر می گزیند .زردشت از میان ایزدان بسیار که مردم به آنهـا اعتقـاد
داشتند ،شش فرشته را انتخا

ا آنهـا را دسـتیار اهـورامزدا در امـور دنیـایی ا مینـو

مارفی میکند (پوردااد .)85 :1247 ،این شش فرشته عبارتاند از :بهمـن ،اردیبهشـت،
شهریور ،اسفند ،ارداد ا اَمرداد (همان 81-84 :ا فرنبغ دادگی .)48 :1285 ،به مجموعه
شش دستیار ا اود اهورامزدا که در سر آنهـا قـرار دارد« ،هفـت اَمشاسـسدند» بـه مانـی
«هفت مقدس جااید» گفته میشود.
ااهه اَمشاسسند در پهلو به صورت امهراسسند )( (amahraspandفـره اشـی:1255 ،
 )14ا در ااستا به صورت «اَمِشد سسِنتد» )( (ameša spantaبارتلمـه)145 :1961 ،آمـده
است .این ااهه از دا جزء تشکیل شده است :جزء اال یانی «امِشد» صفت ا بـه مانـی

 .1در دامنهها کوه زاگرس از جمله راستا اِشکفُت چنین میکنند.
 .5کتا

ااستا موجود را از نظر زبان به دا بخش متقدم ا متأار تقسیم کردهاند .متن کهنتر را ااستا متقدم مـینامنـد کـه

گاتها یا سرادهها زردشت جزا این بخش است .بخش عمده ااستا متأار نیز شامل یشتهاست .یشت به مانی سـتایش
ا نیایش است .در این بخش از کتا

ااستا به هر یک از ایزدان ا فرشت ان یشتی ااتصاص داده شده است.
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اوراکیها ا شیرینیها محلی نیز به این سفره اضافه میشود .به هر حال رسم چیـدن
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«بی مرگ ،نامیرا ،جااید» ا جزء دام آن یانی «سـسِنتد» بـه مانـی «مقـدس» اسـت  .در
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فارسی نو این ااهه به «سِسدند» ا «اِسفَند» تبدیل شده است .هر یک از امشاسـسندان دارا
دا نقش هستند؛ یانی یک نقش در عالم مینو ا یک نقـش در عـالم مـاد دارنـد .در
ادامه به بررسی این شش امشاسسند ا نقش ماد ا مینو آنان پردااته میشود.
ـ بهمن :نخستین دستیار اهـورامزدا بهمـن اسـت .ایـن ااهه در ااسـتا بـه صـورت
«اهومنــا» )( (vohumanaهمــان )1122 :ا در زبــان پهلــو بــه صــورت «اهــومن»
)( (vohumanفره اشی )447 :1255 ،ا در فارسی نو به شکلهـا «بهمـن» ا «هـومن»
آمده است .ااهه بهمن از دا ااهه «اُهو» به مانی نیکو ا «مدنَ» به مانی اندیشـه تشـکیل
شده که را هم به مانی «اندیشه نیک» است .بنا بـر مـتن پهلـو «زادِ سـسدرَم» (راشـد
محصل )62 :1266 ،بهمن ،نیکی اندیشه است .بهمن در عـالم مینـو مظهـر اندیشـه ا
ارد ا دانایی ادااند است ا انسان را از عقل ا تدبیر بهره بخشد ا اا را بـه آفریـدگار
نزدیک کند .در جهان ماد همه جانورانِ سودمند بـه حمایـت بهمـن سـسرده شـدهانـد
(پوردااد .)89 :1247 ،این جانوران بنا بر زادِسسدرَم (راشد محصل ،پیشـین )12 :بـه سـه
کَرده یا بخش تقسیم میشوند که عبارتاند از:
 .1چهار پا بر زمینرانده
 .5ماهی در آ

شناکننده

 .2مر در هوا پراازکننده
ـ ارديبهشت :بر طب کتا

پهلو بُنددهِش ( فرنبغ دادگی )49 :1285 ،باد از بهمن

یکیدی ر از مینویان اردیبهشـت اسـت .ااهه اردیبهشـت در پهلـو بـه صـورت «ارت
اهیشت» )( (artavahištفره اشی )42 :1255 ،ا در ااسـتا بـه صـورت «اش اهیشـت»
)( (aša-vahištaبارتولومــه ،پیشــین )559 :آمــده اســت .ایــن ااهه از دا بخــش «اَشد» ا
«ادهیشتد» تشـکیل شـده اسـت .اَشد در ااسـتا دارا چنـدین مانـی از جملـه راسـتی،
درستی ،پـاکی ،تقـدس ،قـانون ایـزد ا همچنـین نـام فرشـتها اسـت .جـزء دام آن
 .1ااهه «سینت» ) (saintدر ان لیسی به مانی مقدس است ا ااهههایی با تلفظ مشابه در سایر زبانها اراپایی به همین مانی
ا هم ریشه با این ااهه ااستایی هستند.
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«ادهیشتد» صفت عالی ا به مانی بهترین مـیباشـد .بهشـت فارسـی نیـز از همـین ااهه
اردیبهشت در عالم مینو نماینده راستی ا پاکی اداانـد اسـت ا در جهـان مـاد
ن هبانی آتشها را زمین به اا سسرده شـده اسـت (پـوردااد ،پیشـین .)95 :دربـاره
اردیبهشت در کتا

پهلو «بندهش» (فرنبغدادگی ،پیشین )115 :آمده که اردیبهشـت را

به گیتی آتش ،اویش است .آن که آتش را رامش بخشد یا بیازارد آنگاه اردیبهشـت از
اا آسوده یا آزرده بود.
ـ شهريور :امشاسسندِ باد از اردیبهشت ،شهریور است .این ااهه در ااستا بـه صـورت
«اشتر اییـر یـه» )( (xešatra vayiryaبارتلمـه ،پیشـین )576 :ا در پهلـو بـه صـورت
«شترار» )( (šatravarفرهاشی ،پیشین )417 :آمده اسـت .ایـن ااهه متشـکل از دا بخـش
است؛ «اِشَترَ» به مانی «سلطنت ا مملکت» ا «ادییر د» که صفت ا به مانی «آرزا شده ا
مطلو » است .شهریور را میتوان به کشور مطلو
مطلو

یا همان آرمانشهر ا نیـز بـه سـلطنت

ترجمه کرد .در ااسـتا مقصـود از شـهریور همـان کشـور جـاادانی اهـورامزدا ا

سرزمین فناناپذیر ا بهشت برین است؛ یانی مُقـام اهـورا ا فرشـت ان .انسـان بایـد چنـان
زندگی کند که پس از مرگ شایسته این مملکت شود .در عـالم مینـو شـهریور نماینـده
سلطنت ایزد ا فرّ ا اقتدار ادااند ا در جهـان مـاد ن هبـان فلـزات اسـت .شـهریور
آزرده میشود از کسی که سیم ا زر را بد به کار اندازد( .پوردااد)92 :1247 ،
در بُنددهِش (فرنبغ دادگی ،پیشین )112 :چنین آمـده کـه شـهریور را در گیتـی فلـز،
اویش است .اا که فلز را رامش بخشد یا بیـازارد ،آنگـاه ،شـهریور (از اا) آسـوده یـا
آزرده بود.
ـ اسفند :امشاسسند باد اسفند است .این ااهه در ااستا بـه صـورت «سـسِنتارمیتی»
)( (spentâ ramaytiبارتولومـه ،پیشـین )1651 :ا در پهلـو بـه شـکل «سـسند رمـت»
)( (spendarmatفرهاشی ،پیشین )404 :ا در فارسـی نـو بـه صـورتهـا سـسندارمذ،
سسندارمد ،اسسندارمد ا اسفند ا سِسدند آمده است .این ااهه از دا بخش تشکیل شـده کـه
االی «سسنت» به مانی مقدس ا بخـش دام «آرمدئیتـی» در ااسـتا بـه مانـی بردبـار ا
فراتنی ا شایست ی است .به این مانی که سسندارمد در عـالم مانـو مظهـر محبـت ا
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بردبار اهورا مزدا ا در جهان جسمانی فرشته موکل زمین است (پوردااد.)94 :1247 ،
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اا موکل بر زمین ا زنان پرهیزگار است .اا باید هماره زمین را ارم ،آباد ،پا ا بـارار
ن هدارد .هر که به کشت ا کار بسـردازد ا زمـین را آبـاد کنـد ،اا را اشـنود مـیسـازد
گزیدهها زادسسرم (راشـد محصـل ،پیشـین)68 :

(فره اشی ،پیشین .)404 :بنا بر کتا

سسندارمذِ درستاندیش ،مادر همه زایشمندان را زمین است که سرشت مـادر اا از
آراز تا ااپسین رازهاست .بنا بر متن پهلو بندهش (فرنبغ دادگی ،پیشـین 49 :ا )114
اا از آفرینش ماد  ،زمین را به اویش پذیرفت.
ـ خرداد :ششمین امشاسسند ارداد است .ااهه ارداد در ااستا به صورت هوراتـت
)( (hurvatatبارتولومــه ،پیشــین )1791 :ا در پهلــو

بــه صــورت اــوردت )(xurdat

(فرهاشی ،پیشین )488 :آمده است .ارداد یانی «کمال ا بینقصی» ا این فرشته مظهـر
کمال اهورا مزداست .در عالم ماد پرستار آ

با ارداد است .بنـا بـر کتـا

پهلـو

«بندهش» (فرنبغدادگی ،پیشین )511 :ارداد سرار سالها ا ماهها ا رازهاسـت؛ ا ایـن
یانی اا سدرادر همه است .اا را به گیتی ،آ  ،اویش است .هسـتی ،زایـش ا پـرارش
همه موجودات ماد جهان از آ

است ا زمین را نیز آبـادانی از ااسـت .اا کـه آ

را

رامش بخشد یا بیازارد ،آن گاه ارداد از اا آسوده یا آزرده بود.
ـــ اَمــرداد :آاــرین امشاســسند امــرداد اســت .ایــن ااهه در ااســتا بــه صــورت
امرتتــات )((ameretatâtبارتولومــه ،پیشــین )142 :ا در پهلــو بــه صــورت امــردت
)( (amurdatفره اشی ،پیشین )17 :آمده است .این ااهه در فارسـی امـراز بـه صـورت

«اَمرداد» و «مرداد» تبدیل شده است .حرف «اَ» حرف نفی است ا این ااهه با حـرف «اَ»
به مانی «بیمرگی» است .این فرشته مظهـر جـاادان ی اهورامزداسـت .در عـالم مـاد
ن هبانی گیاه با اَمُرداد است .بنا بر کتا

پهلو بنـدهش (فرنبـغ دادگـی ،پیشـین)115 :

امردادِ بیمرگ ،سدرارِ گیاهان ِبی شمار است ،زیرا اا را به گیتـی ،گیـاه ،اـویش اسـت.
گیاهان را رایانَد ا رمه گوسفندان را افزاید ،زیرا ،همه آفریدگان از اا اورند ا زیسـت
کنند .به فِرَشکَرد (راز رستاایز) نیز اَنوش (دارا بیمرگی) را از امرداد آراینـد .کسـی
که گیاه را رامش بخشد یا بیازارد آن گاه ،امرداد (از) اا آسوده یا آزرده بود.

هفتسین12
نوروزونگاهيکهنبهسفره 

1

در متون ااستایی ا پهلو نام اـرداد ا امـرداد در کنـار هـم مـیآیـد .دا اظیفـه
اود گاتها به آن اشاره شده است( .پوردااد ،پیشین)95 :
سفرههفتسینوتحوالتطولتاريخ 

همانطور که پیشتر ذکر شد ،بررسی متـون کهـن تـاریخی ا اسـاطیر ایرانـی نشـان
میدهد که نوراز ا رسمهـا مربـوط بـه آن ،از جملـه چیـدن هفـتسـین ،ریشـه در
زمان ها بسیار دار دارد .چیدن سفره هفتسـین در آن زمـانهـا فقـط بـرا تـزئین ا
زیبایی نبوده ،بلکه فلسفه چیدن آن جنبه تقدس ا آئینی داشته است.
سرزمینها اقتی مورد تهاجم قرار میگیرند ،ماموالً یکی از اهداف قوم فـات  ،نـابود
ا ریشه کن کردن فرهن

ا تمدن قوم مغلو

ا جانشین کردن فرهنـ

ا تمـدن اـود

است .همچنین به طور ایژه ،قـوم مهـاجم سـای در تحمیـل زبـان ا آدا
جهانبینی اود دارد .مردم سرزمین اشغالشـده بـرا حفـظ فرهنـ

ا رسـوم ا

ا تمـدن اـود از

راهکارها مختلفی استفاده می کنند .بـرا مثـال ممکـن اسـت در ظـاهراود را مطیـع
اضایت جدید نشان دهند ،الی در باطن بـه اعتقـادات فرهنـ

اـود پایبنـد بماننـد ا

مخفیانه آدا

ا رسوم اود را اجرا کنند .راهکار دی ر این اسـت کـه مـردم فقـط یـک

ا لاا

ا رسوم کهن اود میزننـد ا اـود

رن

ظاهر از فرهن

را همسو با فرهن

قوم رالب به آدا

جدید نشان میدهند تا به این اسـیله آدا

ا رسـوم اـود را زنـده

ن ه دارند .حال اگر این تهاجم ها تکرار شود ،رفته رفته اصل فرهنـ

ا تمـدن آن قـوم

دستخوش تحوالت گوناگونی میشود ا این گسستها تاریخی ،یک قـوم را از اصـل
فرهن

ا تمدن اویش دار ا بیابر میسازد.

سرزمین ایران نیز در طی تاریخ اـود درگیـر چنـین تهـاجمهـایی از جملـه حملـه
اسکندر ،اعرا  ،مغول ا امثال آن بوده است .گرچه در حقیقت آنچه ما به عنوان سـفره
 .1برا اطالعات بیشتر نک :منیژه مشیر (« .)1291ارداد ا مـرداد در گـذر زمـان» .نامـه ايـران .ج  ،6بـه کوشـش حمیـد
یزدانپرست .تهران :انتشارات اطالعات.
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ن هبانی آ

برا ارداد ا ن هبانی گیاه برا امرداد از زمان قدیم مامول بوده چـون در
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هفتسین در نوراز تدار می بینیم ،یادگار به جا مانده از داران کهن اسـت ،بـر اثـر
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گذر از صافی تهاجمها ا رایدادها متادد تاریخی ا فراز ا نشیبها حاصل از آنهـا
دستخوش تحوالت گوناگونی شده است .پس سفره هفتسین در اصل چه بوده است؟
مردم داران باستان با چیدن سفره هفتسین نوعی مراسم آیینی برا هفت امشاسسند
اجرا میکرده ا آنچه بر را سفره هفتسین قرار میدادهاند ،در حقیقت هر یـک نمـاد
یکی از این هفت سِسدند بوده است .شاید در طی تاات ا تازها بی ان ان که سـای در
نابود فرهن

این سرزمین داشتند ،مردم برا حفظ این آیـین باسـتانی اـود تـرجی

دادهاند به جا استفاده از ااههها «هفت سسند» ،با حرف آرازینِ ااهه «سسند» که حرف
الفبایی «سین» است ،نام رمز گونه ا ااتصار «هفتسین» ،را جانشین کنند ا در نتیجه
آنچه در حال حاضر بر را سفره هفتسین چیده میشود ،چیزهایی است کـه پـس از
هر تهاجم ،بنا بر اقتضا شـرایط فرهن ـی ،مـذهبی ،اجتمـاعی ا جغرافیـایی در طـول
تاریخ ،به این سفره اضافه یا از آن حذف شده است.
نمادامشاسپندانبررويسفرههفتسین 
همانطور که پیشتر گفته شد ،ادا یکتا ،اهورا مـزدا ،دارا شـش دسـتیار بـوده ا
اود قادر مطل ا در سر آنها جا داشته است .به ایـن مجموعـه ،هفـت امشاسـسند یـا
«هفت مقدس جااید» میگفتهاند .در زیر به مشخ

کردن نماد هـر امشاسـسند بـر سـر

سفره هفتسین پردااته میشود.
درکتا

آسمانی ما ،قرآن کریم آمده اسـت کـه« :اَهللُ نُورُالسَّـمواتِ اد االَرض» یانـی

ادااند نور زمین ا آسمانهاست( .نور)25 /
بنا بر اعتقادات مردم این سرزمین در داران باستان نیز ادا یکتـا ،اهـورا مـزدا ،از
جنس نور ا قلمرا اا راشنایی است .اا فناناپذیر ا جاادانی بوده ا از کسی تولد نیافته
است (پوردااد ،پیشین .)29 :موراان باستان گزارش کردهاند کـه ایرانیـان بـرا اـدا
یکتا اود تندیس درست نمیکردهاند ا از جهت مینـو بـودن اـدا یکتاسـت کـه

هفتسین20
نوروزونگاهيکهنبهسفره 

1

برا اا بر سر سفره هفتسین نماد ماد ا فیزیکی گذاشته نمیشده است .اهورا مـزدا
هفت سین اود در االین شب سال نو چرا هایی را که بر حسـب اقتضـا آن زمـانهـا
پیهسوز ا باد نفتسوز بوده است ،تا صب راشن می گذاشتند ا هنوز هم با آمدن بـر
ا کنار رفتن آن چرا ها ،در باضی از نقاط ایـران از جملـه منـاطقی از اسـتان مرکـز
هنوز این رسم پا بر جاست.

2

ـ نماد بهمن :همانطور که پیشتر ذکر آن رفت ،بهمن موکـل بـر جـانوران سـودمند
یانی چهار پا بر زمین رانده ،ماهی در آ

شناکننده ا مر در هـوا پراازکننـده اسـت

(فرنبغدادگی ،پیشین .)179 :بنابراین مـاهی نمـاد تمـام آبزیـان ا تخـممـر نمـاد همـه
پرندگان است .عالاه بر آن در پارها از نقاط ایران بر سر سفره هفتسین ،شیر گاا یـا
گوسفند را نیز میگذارند که این نماد چهار پا بر زمینرانده است .در حال حاضـر در
باضی از مناط ایران این نماد ایزد بهمن از سفره هفتسین حذف شده است.
ـ نماد ارديبهشت :همان طور که گفته شد ،اردیبهشت را بـه گیتـی ،آتـش ،اـویش
است.آتشِ چرا یا شاله شمع بر سر سفره هفتسین نماد این ایزد است.
ـ نماد شهريور :سکه بر سر سفره هفتسین نماد ایزد شـهریور اسـت ،چـون اا در
جهان ماد موکل بر فلز است.
ـ نماد اسفند :تغییراتی که اسایل جدید در زندگی مردم پـیش آارده ،باعـث شـده
است که در حال حاضر نماد ایزدبانو اسفند از سفرهها هفتسـین در پـارها از نقـاط
ایران حذف شود .در چندین دهه پیش مردم برا گذاشتن شمع بر سر سفره هفتسین،
نه از شمادان ،بلکه از سینی یا دیس استفاده میکردند؛ به این ترتیب که از محل تمیز
اا بِکر میآاردند ا آن را با آ

تمیز مخلوط میکردند ا از آن گل به نسـبت سـفتی

درست میکردند ا میگذاشتند تا گل اودش را ب یرد .باد شمعها هفتسـین را بـه
اصطالح در آن ظرف میکاشتند ا صبر میکردند تا گل کامالً اشک شـود .ایـن اـا
 . 1قبله زردشتیان برا انجام دادن مراسم دینی هنوز هم در راز ،نوراورشید ا در شب ،راشنایی چرا است.
 . 5نویسنده ضمن آنکه در این مورد با ساکنان این مناط گفت و داشته ،اود شاهد این رسم نیز بوده است.
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به طور مطل «نور ا راشنایی» اسـت .در زمـانهـا قـدیم مـردم بـر سـر سـفرههـا
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نماد ایزد بانو اسفند بود .هنوز در باضی از نقاط ایران بویژه در جوامع کوچـکتـر ایـن
رسم حفظ شده است.

1

ـ نماد خرداد و امرداد :نماد ارداد بر سر سفره هفتسـین ،آ

اسـت چـون اا در

جهان ماد موکل بر همه آ ها جهان است .سبزه هفتسین ا هر نوع گل ا گیـاهی
که بر سر سفره هفتسین گذاشته میشود ،نماد ایزد امرداد است زیرا اا در جهان مـاد
موکل بر همه رستنیها ا گیاهان است.
جمعبندي 

با مراجاه به متون کهن به زبانها ااستایی ا پهلو ا آنچه در پیش شرح آن آمد،
میتوان چنین جمع بند کرد که گذاشتن سـیر ا سـرکه ا سـنجد ا سـما ا سـمنو ا
امثال آنها بر سفره هفت سین امراز رسمی نو است ا این در حقیقت تغییر است که
در طول زمان ،بنا بر شرایطی که در پیش گفته شد ،بـرا محتویـات سـفره هفـتسـین
اتفا افتاده است .سبب این تحول تدریجی نیز بـیاطالعـی ا گسسـت عامـه مـردم از
تاریخ ا فرهن

باستانی راستین ا اصیل اود بر اثر فراز ا نشیبها تاریخی ا تااـت

ا تازها ا جبر زمانه بوده است.
به هر حال سای ا کوششی که مردم این سرزمین ،با عالقه فرااان ا علیررـم تمـام
موانع ا مشکالت ،برا زنده ن هداشتن ارزشها فرهن ی گذشته اود کردهاند ،بسیار
قابل تقدیر ا زیباست؛ حتی اگر دقی ا مستند نبوده ا دستخوش تحوالتی شده یا به آن
افزاده یا از آن کم شده باشد.
در این مقاله نماد ماد شش سسند مورد بررسی قرار گرفت؛ اما پیام مانو  ،انسـانی
ا ااالقی نهفته در فلسفه هفتسین ،پیامی جهانی ا جاادانه ،برا همه نسلها بشـر،
در همه دارانها ا در همه مکانهاست .نیاکان ما به درجها از اعتال مانو  ،انسـانی
ا ااالقی رسیده بودند که این فلسفه را در آراز هر سال نو به اندیشه اود بـازآار ا
 .1حتی امرازه در استان مرکز برا باضی از سفرهها نذر فقط باید شمعها را به این طری بـر سـر سـفره ب ذارنـد .در
باضی از نواحی استان مازندران شمع سفره هفت سین را در ظرف پر از ماسه یا برنه میگذارند.
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آن را از نو مرار کنند که فقط در پرتو نور ا راشنایی یانـی اـرد نـا

ازلـی ا ابـد ِ

زندگی این جهانی ،به آرمانشهر (شهریور) دست یافت ا همچنین الی اراد به بهشـت
ادااند در آن جهـان شـد ا بـا محبـت ا بردبـار (اسـفند) ،بـه کمـال (اـرداد) ا
جاادان ی (امرداد) رسید.
در کنار این فلسفه عمی  ،هفت سین پیام دی ر نیز برا بشر دارد ا آن ایـن اسـت
که از کـل کـره زمـین ا هـر چـه بـر را آن از قبیـل آ

ا گیـاه ا جانـدار ا فلـز ا

سواتهاست ،به اوبی پاسدار ا از آنها به درستی بهرهبردار کند.
به هر حال آمدن بهار ا نوراز ا جشن ا سـرار مربـوط بـه آن رایـداد فرانـده
است ا به ما یادآار می کند که همانند طبیات که شب ا رازش مسـاا مـیشـود ا
اورشید در اعتدال بهار قرار دارد ،ما نیز در اعتدال زندگی کنیم .حال کـه زمسـتان ا
رازها سرد ا طاقتفرسایش سسر شـ ده اسـت مـا نیـز کـه بخشـی از ایـن طبیاـت
اداداد هستیم ،زمستان افکارمان را به فراموشی بسساریم ا راح ا اندیشه ا ن رشمان
را نسبت به همه کس ا همه چیز نو کنـیم .در درانمـان همسـا طبیاـت شـکوفههـا
داستی ،آرامش ا امید را جوانه زنیم ا این آرـاز را در دران راح ا جسـممـان جشـن
ب یریم ا همراه دعا تحویل سال ،بر سر سفره هفت سین ،برا صل پایدار ا آرامـش
ا داستی ا همدلی ا همزیستی مسالمتآمیز همه مردم جهان دعا کنیم.
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