
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 2۲1۲مارچ    2۲ رحمانه سیر
 

 
 هفت سین

 
  :ندماننهند که نامشان با حرف سین شروع شود  ، نمونه ای از هفت چیز میسم استدر مناطقی که سفره هفت سین ر

، یب، )س، و سکه، سیاه دانه، سنگک، سوهان، سنبل، سپندنک، سمه، سبزسبزی، ، سنجد، سماق، سیر، سرکهسیب
 ر، سروزی ، سپیدسالمت ،سیادت ،نیت هفت سین خوشبختی سعادت ، سبزه و سماق باسکه ،، سنجدسیر ،سمنو

ار زرتشت در کنپیروان آیین  اصل هفت شین می دانند. بعضی نیز هفت سین را در بلندی ، سخاوت و سرافرازی
 آیین های مذهبی آنهاست. در ۀ، که پای ثابت همسپند همو سنجد و  اعنعننیز پهن می کنند  هفت شین ۀسفر ،هفت سین

 .گوشه سفره شین دیده می شود چهار
 ینها به هفت س ، که بعد، یعنی هفت نوع چیدنی از درختهفت چین بوده است ءند که ابتداا گروهی نیز براین گمان

  تغییر یافته است
ورجاوند و گزیده شده. هفت سین سفره ای است که بیشتر ایرانیان  و افغانها هم هنگام عدد هفت یکی از اعدادیست 

پاکی(  و از "سپنتا" یه اد )نشانای آغازین " سین باشچیزی با آو د هرند. این هفت قلم " سین " می تواننوروز می آرای
 : عبارت اند از . چیده می شود ،ستاه های گوناگون خوراکی که نشانۀ مز در این سفره هفت ولی معمولا 

 سیر 

 سنجد 

 سمنو 

 سیب 

 سماق 

 سرکه 

 سبزه 
یک  شناساییآوری فرارسیدن بهار است تا  ( بیش تر نشان سبزی و خرمی و یادکه هفتمین نمونه و یا مثال )سبزه

 . در این سفره جای داده می شود، چیز های دیگر نیز . در کنار این هفت نمونه خوراکیمزه
، ولی برای زینت " آغاز می شوند چیده شودحال هفت جزء که با آوای "سین چند که سفرۀ هفت سین باید به هر هر

 ینند و در آرایشسفره می چ دیگری هم در یهمه خانواده ها زیاد تر در ایران اجزا دلپذیر تر سفره تقریباا و زیبایی 
 . شان نهایت خوش سلیقگی را اعمال می کنند ۀو رنگ آمیزی سفر

د که ورناین با هر سفرۀ هفت سینی چیده می شود. برخی بر در آئینه و قرآن در کنار هم از اجزایی است که تقریباا 
" است بهتر است در کنار هم قرار گیرند و سکه گی از "پاکی و روشناییکه نمایند " و آبسکه نمایندگی از "دارایی
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و سنجد نیز گاهی به عنوان یکی از اعضای سفره سمنک(  ۀبت)ک . سمنسفره می گذارند ظرفی از آب سررا درون 
 .استفاده میشود

 

 :به طور کلی دیگر اقالمی که سفرۀ هفت سین را مزین می کنند عبارتند از
  

    جگ آب، سپند، آجیل ، نقل، آئینه ،شمعدان، ماهی سرخ ، نارنج ، تخم مرغ رنگین ، کاسه آب، انار، نان، شیرینی ، 
 ، گل نرگس،  قرآن پاک  و یا هم دیوان حافظ یا شاهنامه.گالب

 
 هفت سین سالمتی

 

. دانش سرشار مردمان داوندی در فصل های مختلف سال استفرهنگ کهن ما گره خورده با شکر دائم نعمت های خ
، و محصولت آن در جشن فصل ها، رنگ هاشامند و شناخت زیبایی های آنچه می خورند و می آ این سر زمین از

 . ما در فصول مختلف متجلی است ۀدانیهای  جاو
کوتاه به محتویات مواد غذایی اصلی سفرۀ هفت سین می توان با اطمینان بیان کرد که اکثر مواد غذایی مورد  با نگاه

مدت  ازدر در ، جسم انسان رادفاعی بدنست که ضمن تقویت سیستم استفاده سرشار از  مواد معدنی و ویتامین هایی ا
 .عروقی محافظت می کند -در مقابل خطرات ابتال به بیماری های سخت و مزمن مانند سرطان و بیماری های قلبی 

در طول سال و به مناسبت های مختلف  را یسین و ... به ما می آموزند که چنین الگوی غذای ی، سفره یشب یلدا
همان طور که گذشتگان ما به مناسبت های مختلف جشن می گرفتند ، ه روزانه خود بگنجانیمداشته باشیم و در برنام

ل وسین غذایی است که هر کدام می تواند سمب 6هفت سین شامل . نعمت های بی شمار الهی استفاده می کردند و از
 .سالمتی و طول عمر و زندگانی باشد

 
 منبع: جشنوارۀ زیبا ترین هفت سین

 
 پایان
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