
 نوروز چیست؟

دهنده سال جدید است. نوروز در کشورهایی مثل تاجیکستان، روسیه، ترکمنستان، هند،  این روز در ایران و افغانستان نوید

پاکستان، قرقیزستان، سوریه، عراق، گرجستان، جمهوری آذربایجان، آلبانی، چین و ازبکستان تعطیل رسمی است و مردم به  

 پردازند. می جشن و پایکوبی 

کشید و به دو دوره کم شش روز طول میی اشکانیان و ساسانیان هم گرامی بود. در دوره ساسانیان، نوروز دست نوروز در دوره 

بندی شده بود. اسم دیگر نوروز کوچک، نوروز عامه بود و برای پنج روز، از یکم تا پنجم  نوروز کوچک و نوروز بزرگ بخش

 شد. روز مشهور بود، نوروز بزرگ یا نوروز خاصه نامیده میوز ششم که به خرداد کشید. رفروردین طول می 

داد و برای حل و  هایشان گوش می رفتند و شاه به حرف ای از طبقات مردم به درگاه شاه میرسید، دسته هر روزی که فرا می 

 . شدندداده میکرد. در روز ششم نیز فقط نزدیکان شاه بار دستوراتی صادر می  نشافصل مشکالت 

ایم. جشنی که با رنگ و بویی ویژه، هویتی ایرانی  ما این جشن باستانی و کهن را از اقوام مختلفی در منطقه به ارث برده

دانیم و  باتات می گرفته و نماد پیوند اقوام و مردمان ایران است. نوروز را شروع رستاخیر طبیعت، موعد رویش و تولد ن

ای را با روح و روان تازه و پوشیدن لباس نو آغاز کنیم. همگام با طبیعت، ما نیز باید روزگار نو و تازهباورمان بر این است که   

اش در ابتدای برج حمل، استوای  همزمان است. موعدی که خورشید در حرکت ظاهری  اعتدال بهاری شروع جشن نوروز با

شود. در تقویم خورشیدی، لحظه تحویل سال، اولین روز )هرمز روز  عات روز و شب با هم برابر می کند و سازمین را قطع می 

. شودیا اورمزد روز( از ماه فروردین شمرده می   

روز باشد، همان روز نوروز است و اگر بعد از ظهر باشد، فردای آن روز  اگر زمان شروع سال قبل از ظهر، یعنی نیمۀ اول شبانه 

افتد. مارس اتفاق می  ۲۲ندرت در  و به  ۲۰یا   ۲۱شمار میالدی، نوروز بیشتر در شود. در گاه ه می نوروز شمرد  

شود، نوروز سرآغاز سال نو است. ولی در کشورهای آسیای  چون در ایران و افغانستان تقویم هجری خورشیدی استفاده می 

شود. شود و سال نو تلقی نمی ان آغاز بهار جشن گرفته میعنومیانه و قفقاز، به خاطر استفاده از تقویم میالدی، نوروز به   

به وجود آمده است. در اوستا،   ران ی ا یشدادیپادشاه چهارم پ د،یموجود، نوروز در زمان جمش  یاافسانه  یهات یبا توجه به روا 

برخوردار بوده است.    یزدی شده که از قدرت فره ا ادی د یبه نام جشم یباستان، از فرد  رانیا یهاکتاب  نیتری می از قد یکی

و   یاز جمله قحط یادیدر آن زمان خسارات ز منیچراکه اهر  کند؛ی م منیمقابله با اهر هبا دستور اهورا مزدا شروع ب دیجمش 

. به بار آورده بود یخشکسال  

  ن یاز ب یو خشکسال گرددی باز م ران ی ا نیو برکت به سرزم یدوباره شاد  دهد،ی را شکست م من یاهر د،یاز آن که جمش  پس

را    یجشن باستان نی کردند و با کاشتن جو در تشت، ا  یگذارنام  ن«ی »روز نو ا یروز را به »نوروز«  نیها ا. مردم بعد رودیم

. جاودانه کردند  
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نوروز   یاصل گذاران یرا بن  دیجمش  زی ن یو طبر  یرونی ب حانیابور ، یهمچون ابوالقاسم فردوس یمشهور سندگانیو نو شاعران

. دانندیم  

پر زرق و   یتخت و تاج دهدی دستور م جانیسفر خود به آذربا ر یدر مس  دیدر شاهنامه آمده است که جمش  گرید یتیروا در

مردم، »نوروز« به   یشاد لیدلو به  شودی سراسر نور م ایدار، دنتاج زرق و برق   نیبه ا دیکنند. با تابش خورش  هیته ش یبرق برا

. دیآیوجود م  

خوانند. نوروز با عبور خورشید از صفحه استوای زمین و حرکت  دین را شروع عید نوروز می ر اریخ شمسی، اولین روز فرو در ت

در تقویم   که همانظور که گفته شد گویندشود. این لحظه شروع را لحظه نخست برج حمل می آن به شمال آسمان شروع می 

.  دانندهجری خورشیدی، نوروز را با روز »هرمز روز« یا »اورمزد« در ماه فروردین برابر می   

ای در زبان فارسی میانه است و ریشه در زبان اوستایی دارد. در زبان امروز، این کلمه را به دو شکل تعبیر  نوروز، کلمه 

:کنندمی  

. شود و به روز آغاز اعتدال بهاری )برابری شب و روز( مشهور استروزی که در آن سال نو شروع می :  نوروز عام   

. شودگویند که با عنوان »روز خرداد« از آن یاد میبه ششمین روز فروردین، نوروز خاص می : نوروز خاص  

هخامنشیان نیز نوروز به »نوسارد«  شناختند. در زمان معنای سالی نو می های قدیم نیز نوروز را با نام »ناوا سردا« و به در زمان 

. و »نوسارجی« مشهور بود  

  نام سفره هفت سین پهن کردن سفره عید نوروز نیز رسمی مشترک در مراسم نوروز است. عناصر این سفره که در ایران

 :شوندمی  تقسیم  نوع دو به  دارد

 … ، سمنو، سبزه، قرآن وسکه  سیر،  مثل عناصری که جنبه نمادین دارند: •

 امروزی   یا سنتی شیرینی  آجیل،  اقسام  و  انواع  مثل عناصری که جنبه خوراکی و پذیرایی از مهمان را دارند: •

توانستند پلو بخوردند که آن هم شب نوروز بود. در این شب، همه یا اکثر  یکبار می های گذشته، اکثر مردم فقط سالی در قرن 

 بردند. کدخدا محل پیشکشی می و هاها، حمامیپختند و از این پلوی نوروزی برای فقرا، سلمانی مردم پلو می 

گذارند. شمع و آب نیز می انداختن سفره نوروزی آداب و رسومی خاصی دارد و روی سفره وسایل دیگری از قبیل آیینه، 

 شوند. مرغ رنگی نیز در این بین دیده می ماهی و تخم 

هایی مثل زردآلو، سنجد،  در کابل و شهرهای شمالی افغانستان به جای سفره هفت سین، سفره هفت میوه رایج است. میوه 

 .شوندپسته، بادام، کشمش سبز و سرخ در این سفره قرار داده می 
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کنند و با قرار دادن  های ایرانی سفره هفت سین را روی زمین یا میز پهن میتحویل سال نو، خانواده چند ساعت مانده به 

یکدیگر  هفت سین شامل سیب، سرکه، سنجد، سمنو، سبزه، سماق و سیر و همچنین قرآن، ماهی، آینه و... این روز را به 

. اص خودشان را دارندگویند. هر یک از این نمادها در سفره هفت سین معنای ختبریک می   

شود. پرورش دهنده  بویش در فضا پراکنده می، شود ای است که وقتی بارور میسنجد نماد فرزانگی و زایش میوه     سنجد:

شود،  قوای احساسی آدمی نیز هست. به همین دلیل برخی بر این باورند که سنجدی که سر سفره هفت سین گذاشته می 

. یکدیگر نیز استها به نماد عشق انسان   

سیب، نماد سالمتی و زیبایی است و سیبی که سر سفره می گذارند، نشان از دوری از گزند و آسیب دارد. سیب:     

سبزه نشان از تولد دوباره، حیات دوباره و زایش و سبزی است. سر سفره گذاشتنش به این دلیل است که سال آینده    سبزه:  

 سالی شاداب، سرسبز و خرم  باشد. خود رنگ سبز هم ارتعاش افکار ما را موزون نگه می دارد و به ما آرامش می دهد. 

سمنو نماد قدرت و سمبل خیر و برکت است. از آنجا که سمنو غذایی مقوی است که از گندم تهیه می شود و به آن  سمنو:  

عنوان نماینده ای از صبر، عدالت، مقاومت و  غذای مرد آفرین می گویند و سرشار از ویتامین و مواد مغذی است؛ آن را به  

. قدرت بر سفره می گذارند  

ای گندزدا به کار می رود و به دو دلیل سر سفره هفت سین گذاشته می  سیر، گیاهی دارویی است و به عنوان مادهسیر:  

گذاشته می شود. سیر نماد  شود، اول؛ نشان از تندرستی و میکروب زدایی دارد و دوم؛ برای رعایت حدود و مرزها سر سفره  

مناعت طبع شناخته می شود؛ یعنی انسان همواره باید مناعت طبع پیشه کند. سیر نشانه قناعت و یادآوری سیر چشمی  

. است  

زندگی  نوروزی ما را به پذیرش نامالیمات  سرکه بر سر سفره  چنینهم، شکیبایی و عمر است.  سرکه نماد جاودانگیسرکه:   

   دعوت می کند. 

. سماق که رنگ طلوع آفتاب است؛ سمبل صبر و بردباری است و مظهر طلوع و آغاز دوباره معنی می شود ق:اسم  

 

 سایر وسایل سفره عیدانه؛

 

ها به سفره اضافه شده است تا  سکه، سین مدرن سفره هفت سین است و جزو هفت سین به حساب نمی آید؛ بعد سکه:  

. باشد  خیر و برکت و درآمد نمادی برای   

 

قرآن را به نشانه توکل و توسل به خدای متعال بر سفره قرار می دهند و درخواست بهترین ها را از خالق   قرآن کریم:

. خویش دارند  

 

. آینه نماد روشنایی است و حتما باید باالی سفره جای گیرد آینه:  

 

. نماد زایش، تازگی، شادابی و تکاپو است:  ماهی  

 

. روشنایی استمظهر فروغ و   شمع:  



نماد زایش و آفرینش و نشانه ای از نطفه و نژاد   :تخم مرغ  

  در سفره نوروزی است.  نماد بهار   سنبل:

 

از نگاه برخی: »در دوران ساسانیان )دوره    ویسندگان مختلف در خصوص محتویات سفره هفت سین، نظرهای متفاوت دارند. ن

شین« شهرت داشته و محتوی شمع و شراب، شیرینی، شهد )عسل(، شمشاد، شربت  پیش از اسالم( این سفره با عنوان »هفت  

  کاالی   مهمترین   کائولین،  منقش  و  زیبا  هایقالب   زمان،   ؛درآن(۱5۱  صفحه  ، ۱389  میرفتاح، )  است«  بوده  شایه   یا   و شقایق

نهادند  وراکی که در خوان نوروزی می خ  هفت   و  بودند   معروف   چینی  به   هاقالب   این   شد؛می   وارد  ایران به که  بود چین  بازرگانی 

گفتند و بعدها با ورود اسالم به ایران و رواج  گرفته به همین سبب به خوانچه نوروزی»هفت چین« نیز می در این ظروف قرارمی 

بودن    حرام  علت  به  شراب،  جای  به  سرکه   زبان عربی، به دلیل نبود »چ« در زبان عربی به سین تغییر نام داد و عالوه بر این

  استدالل   گونهاین   نیز   گروهی. است  شده  مبدل  سین«   »هفت   به   ایرانی«  چین   هفت   »  یا    شین«  »هفت    آن، جایگزین شده و

=  چین   »هفت  را  آن  و  جستندمی   سود  تر  یا  شده  خشک  میوه  گونه  هفت  از  نوروزی  سفره  سر   در  باستان  »ایرانیان:  کنندمی

 473، صفحه    ۱378رضایی،)  «  .از سنجد، سماق، سمنو، سیب، سیر، سرکه و سبزی  بودند  عبارت   که  نامیدند می   «  چیدنی  هفت

 (474و 

  

های باستانی و کهن که از زمان باستان تا امروز از سوی نیاکان ما  در مورد هفت سین در ایران باستان درخور نگرش  اما نکته

 :دارای این پنج ویژگی باشندها باید نهادند، این است که هفت سین بر خوان نوروزی می 

 .نام پارسی باشد . ۱

 .با بند واژه سین آغاز شود. ۲

 .دارای ریشه گیاهی باشد . 3

 .خوردنی باشد . 4

 .نام آنها ترکیبی نباشد . 5

 هرکدام از این سین ها نمادی به شرح زیر داشتند:  آنان بر این باور بودند که 

 سیر  •

مبارزه با زشتی و پلشتی. همچنین نماد زدودن چشم زخم است که باید حتماً بر سر سفره  سیر، نشانه اهورامزدا است و نماد 

اند، در  های نان که در آن ترید کرده گریزاند. زرتشتیان سیر را با تکه نهاده شود. به اعتقاد زرتشتیان بوی سیر دیوان را می 

 .ندگذار برند و بر سر سفره نیایش می مراسم پرسه با سداب به کار می 



 سبزه  •

 .های پاکسبزه نشانه فرشته اردیبهشت است و نماد آب 

شود و معموالً از گندم، یونجه، ماش یا عدس سبزشده است که ممکن است بر کوزه  سبزه از اجزای اصلی سفره شمرده می 

سبزه با رنگ و   توان به وجود سبزه آن دانست، به این دلیل کهسین را می سبز کنند. شاید زیباترین ویژگی سفره هفت 

کند. در ایران باستان رسم بر این بود  سازد و با نگریستن به آن طلوع سال جدید را زیباتر می طراوت خود دلها را شادمان می 

کاشتند و  ساختند و بر هرکدام یک نوع غله می ستون از خشت خام برپا می   ۱۲۲روز قبل از نوروز در کاخ پادشاهان   ۲5که 

 .شود بیشتر گندم و عدس استهایی که امروزه کشت میها خوب بروید سال پر برکتی است. دانه بزه معتقد بودند اگر س

 سیب  •

 .سیب، نشانه فرشته سپندارمزد )فرشته زن( است و نماد بارداری و پرستاری

واپسی و نگرانی  چیند شاید به آن خاطر که همه ما بارها شاهد دلسین می سیب را مادر یا پدربزرگ خانواده بر سفره هفت 

 .ایممادر خانواده برای حفظ سالمتی اعضای خانه بوده 

 سمنو  •

سمنو، نشانه فرشته شهریور است. نماد خواربار، زایش گیاهی و بارور شدن گیاهان، فراوانی خوراک و غذاهای خوب و پر  

 .نیرو است

 .شودهای تازه رسیده گندم تهیه می سمنو از جوانه 

 سنجد  •

 .رشته خرداد است، و نماد دلبستگیسنجد، نشانه ف 

آید، باید بر سر  های آن محرک عشق و مهر است و از مقدمات اصلی زایندگی به شمار میسنجد که عطر برگ و شکوفه 

 .خوان نوروزی نمایان باشد. وجود سنجد در سفره نوروزی انگیزه زایش کیهانی است

 سرکه  •

 .انگی و صبرسرکه، نشانه فرشته امرداد است، و نماد جاود

 سماق  •

 .سماق، نشانه فرشته بهمن است، و نماد باران

 .شودسین نهاده می سماق نماد عشق مهر و پیوند دلها است که بر سر سفره هفت 

 

 



ها در زمان کنونی است؛  گویند. »سال نو مبارک« شادباش معروف ایرانی مردم با فرا رسیدن سال نو به یکدیگر شادباش می 

تر از امروز بوده است. مورخان یکی  تر و پر محتوا گفتند، بسیار پیچیدهبه یکدیگر می  گذشته جمالتی که برای شادباشاما در 

های نه چندان دور نیز با رواج سره نویسی و سره  دانند. در سال ها« می از اصطالحات رایج آن زمان را »صد سال به این سال 

. شودوز پیروز« یا »نوروزتان خجسته و فرخنده باد« بیشتر از قبل استفاده می گویی در کشور، اصطالحاتی مانند »نور  

دهند. البته در تاریخ  عنوان »عیدی« یا »نوروزی« میتر مبلغی پول یا هدیه به ها به افراد کوچک تر در ایام نوروز معموال بزرگ 

.  دادندترها عیدی می ترها نیز به بزرگ باستان ایران گاهی کوچک  

روند. درباره فلسفه ها به دامان طبیعت میپاکیآیند و برای دور کردن نا فروردین، مردم ایران از خانه بیرون می   ۱3روز  در 

کنند دهند. برخی نیز استدالل می ای آن را به در کردن نحسی سیزده نسبت می سیزده بدر نظرات مختلفی وجود دارد. عده 

دانند. سنت مشهور  و دشت« است، سیزده بدر را روز پناه بردن به در و دشت می معنی »در از آنجایی که کلمه »در« به 

سیزده بدر »سبزه گره زدن« است. فلسفه این کار گره زدن زندگی با طبیعت است و افراد با این کار، شادابی و طراوت را  

.کنندبرای خود آرزو می   


