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سال نو و آرزوهای دهقانان؛
دهقانان چی می خواهند، وزارت زراعت

 چی می کند؟
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هفت میوه و هفت سین

خلقــت انســان بــر اســاس یــک سلســله ارزش هــا 
ــوم،  ــگ، آداب، رس ــاق، فرهن ــت.  اخ ــتوار اس اس
ــکارات و  ــا، ابت ــد، فعالیت ه ــش، عقای ــنت ها، دان س
خاقیت هــای دیگــر از ارزش هایــی می باشــد کــه 

ــه  اســت. ــن یافت ــه زنده گــی بشــر تبیی در ادام
ــن  ــاس همی ــر اس ــان را ب ــم زنده گی ش ــردم ه م
مســایل  ایــن  ســاخته اند.  هم گــون  ارزش هــا 
ــاز  ــردم از آغ ــای م ــی ها و غم ه ــم کاروان خوش ه
ــن می باشــد. ســرودن  خلقــت بشــر و هســتی زمی
شــعر، راه انــدازی محافــل خوشــی، بازی هــای 
مــادر،  روز  عاشــقان،  روز  نام گــذاری  ورزشــی، 
روز همبســتگی زنــان جهــان،  ایجــاد بناهــا، 
مکان هــای تفریحــی، میلــه ی نــوروز و ده هــا 
ــان های روی  ــه انس ــت ک ــر اس ــات دیگ موضوع

ــد. ــکار آن زده ان ــه ابت ــت ب ــن دس زمی
ــت آوردها،  ــی از دس ــوری غن ــم کش ــتان ه افغانس
تاریخــی  خاقیت هــای  و  فرهنگــی  بناهــای 
ــر،  ــان کشــورهای دیگ ــد مردم ــه مانن ــد ک می باش
ــک  ــای نی ــیاری از کاره ــران بس ــردم آن مبتک م

ــد. ــش ان ــای ثمربخ ــی و کاره فرهنگ
میلــه ی عنعنــه ای دهقــان، جشــنواره ی تــوت، 
میلــه ی  نارنــج،  گل  ارغــوان،  گل  جشــنواره ی 
انگــور، خوانــدن قرصــک، ورزش بزکشــی، رقــص 
اتــن، پهلوانــی، پختــن قابلی پلــو و ده هــا خوردنــی 
ــت  ــا اس ــردم م ــی م ــته های بوم ــوم از داش و رس
ــال  ــزاران س ــه ه ــا ب ــی از آن ه ــت برخ ــه قدام ک
ــز  ــر پخت و پ ــردم در ام ــردد و م ــر می گ ــش  ب پی
ــد.   ــد ان ــوز متعه ــم هن ــو مراس ــزاری هم چ و برگ
هفت ســین و هفت میــوه دو نــوع غذایــی انــد 
کــه در روز نــوروز و آغــاز ســال نــو هجــری 
خورشــیدی تهیــه می شــود. از خاطــر ایــن کــه در 
ــان  ــه دهق ــم و هفته نام ــرار داری ــوروز ق ــتانه ن آس
بــه منظــور معرفــی دســت آوردها، ابتــکارات و 
زراعتــی  و محصــوالت  دهقانــان  فعالیت هــای 
و باغــی مــردم مــا چــاپ و پخــش می شــود، 
معرفــی می کنیــم. را  و هفت میــوه  هفت ســین 

 هفت میوه
ــن  ــی که ــته های بوم ــی از داش ــوه یک ــت می هف
مــردم آریایــی می باشــد. تهیــه هفتــه میــوه چنیــن 
اســت: هفــت میــوه خشــک را می شــویند، و ســپس 
مخلوطــی از ایــن میوه هــا را شــبی در ظرفــی 
ــوه در  ــاره هفت می ــا عص ــد ت ــر از آب می گذارن پ
هــم ترکیــب شــود. صبــح روز اول ســال نــو، هــر 
کــدام از اعضــای خانــواده بــا آرزوی داشــتن ســالی 
ــند و از  ــن آب می نوش ــت از ای ــر برک ــیرین و پ ش
ــه  ــد ک ــد ان ــا معتق ــد. آن ه ــای آن می خورن دانه ه
اگــر ســال بــا نوشــیدن عصــاره هفــت میــوه آغــاز 
شــود، بســیار پرمیمنــت و باشــگون خواهــد بــود. 

مــواد اصلــی هفــت میــوه شــامل کشــمش، بــادام، 
پســته، اشــتق، چهارمغــز و ســنجد، بــا مقــدار 
ــد از  ــواد بع ــن م ــه ای ــود. هم ــکر می ش ــی ش کم
ــدار آب  ــا مق ــک ظــرف ب ــل ی ــازی در داخ پاک س
الزم انداختــه می شــود و بــرای مــدت معینــی 

هفت میوه یکی از داشته های بومی کهن مردم آریایی می باشد. تهیه هفته میوه چنین است: هفت میوه خشک 
را می شویند، و سپس مخلوطی از این میوه ها را شبی در ظرفی پر از آب می گذارند تا عصاره هفت میوه در هم 
ترکیب شود. صبح روز اول سال نو، هر کدام از اعضای خانواده با آرزوی داشتن سالی شیرین و پر برکت از 
این آب می نوشند و از دانه های آن می خورند. آن ها معتقد اند که اگر سال با نوشیدن عصاره هفت میوه آغاز 

شود، بسیار پرمیمنت و باشگون خواهد بود.  {{

و همســایه ها هم چنــان اقــارب کــه تبریکــی 
ــد تقســیم  ــر می رون ــارت هم دیگ ــه زی ــو ب ســال ن

می شــود.
هفت سین

هفت ســین از مــواد خوراکــی دیگــری ســاخته 
از عناصــر  می شــود، ســیب، ســماق و ســبزه 
اصلــی آن اســت ولــی ســایر عناصــر آن می توانــد 

ــد.  ــاوت باش متف
ــای  ــدام از اعض ــر ک ــو، ه ــال ن ــح روز اول س صب
ــر  ــیرین و پ ــالی ش ــتن س ــا آرزوی داش ــواده ب خان
برکــت از ایــن آب می نوشــند و از دانه هــای آن 
می خورنــد. یکــی از مهم تریــن آداب و رســوم 
عیــد نــوروز آریایی هــا از گذشــته تــا امــروز 
ــر  ــه ه ــد ک ــین می باش ــفره ی هفت س ــدن س چی
یــک از اجــزای ایــن ســفره معنــا و مفهــوم خاصــی 
ــا ســین آغــاز  دارد. خوراکــی کــه ابتــدای آن هــا ب
می شــود از قبیــل ســنجد، ســبزه، ســمنو، ســرکه، 
ــی  ــفره م ــر س ــر س ــیر را ب ــماق و س ــیب، س س

ــد. گذارن
سبزه

ســبزه نمــاد شــادابی و سرســبزی و نشــانگر 
زنده گــی بشــر و پیونــد او بــا طبیعــت اســت.

سیب
ســیب، نمــادی از تندرســتی و زیبایــی اســت کــه 

مــردم آن را بــرای حفــظ ســامتی اعضــای خانــه 
ــد. ــرار می دهن ــر ســر ســفره ق ب

سمنو
ســمنو از جوانه هــای تازه رســیده گنــدم تهیــه 
می شــود و نمــاد زایــش و بــاروری گیاهــان و 
ــرو  ــر نی ــوب و پ ــای خ ــوراک و غذاه ــی خ فراوان

ــت. اس
سنجد

ــوروزی  ــوان ن ــزای اخ ــر از اج ــی دیگ ــنجد یک س
آن  شــکوفه های  و  بــرگ  عطــر  کــه  اســت 
محــرک عشــق و مهــر و نمــاد زاینده گــی، عشــق 

اســت. دل باخته گــی  و 
سیر

ســیر دیگــر اجــزای ســفره هفت ســین اســت 
ــط  ــی محی ــی و پاکیزه گ ــاد میکروب زدای ــه نم ک
زیســت و ســامت بــدن و نیــز زدودن چشــم زخــم 

اســت. 
سرکه

ــط،  ــی محی ــرای پاک ــیر ب ــد س ــز مانن ــرکه نی س
ــادو  ــحر و ج ــردن س ــل ک ــی و باط زدودن آلوده گ

ــرد. ــرار می گی ــفره ق ــر س ــر س ب
سماق

ــاد  ــین و نم ــت س ــفره هف ــزای س ــماق از اج س
عشــق مهــر و پیونــد دل هــا می باشــد.

اجزای دیگر هفت سین
    سکه )نمادی از خیر و برکت و درآمد(

    تخــم مــرغ )نمــاد زایــش و آفرینــش و نشــانه ای 
از نطفــه و نــژاد(

    آیینه )نماد روشنایی(
    آب و ماهی نماد )برکت در زنده گی(

حبــوب،  هفــت  از  شــده  پختــه  نــان  گاب، 
خرمــاس، پنیــر، شــکر، شــاخه هایی از درخــت 
ــه،  ــته های س ــر در دس ــون، انجی ــد، زیت ــار، بی ان
هفــت یــا دوازده تایــی در ســفره هفت ســین مــورد 

اســتفاده قــرار می گیــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه آگاهــان امــور فرهنگــی 
بــه ایــن بــاور انــد کــه تهیــه هفتــه میــوه و هفــت 
ســین در ماهیــت یــک فرهنــگ اســت، لیکــن در 
طــرز تهیــه و مــواد آن تفــاوت کمــی وجــود دارد.

ــد  ــور فرهنگــی می گوی ــان ام ــد از آگاه ــال نژن کت
ــل  ــه تجلی ــده  اســت ک در کتاب هــای تاریخــی آم
ــا مراســم خاصــی صــورت  ــو ب ــوروز و ســال ن از ن
ــت  ــوه و هف ــت می ــه هف ــت. تهی ــه اس می گرفت
ــه از  ــت ک ــی اس ــن کار فرهنگ ــی از ای ــین نوع س
زمــان ســومر ی ها، زردشــتیان و ساســانی تــا 

ــده  اســت. ــراث مان ــه می ــون ب اکن
ــوه و  ــت می ــه هف ــد، »تهی ــای نژن ــه  آق ــه گفت ب
تجلیــل از نــوروز از کارهــای مثبــت و نیــک مــردم 
ــا  ــر دنی ــی در سراس ــروان میلیون ــوده پی ــی ب آریای
دارد، تجلیــل بــا هفت ســین و هفت میــوه بــه 
ــه  ــردد ک ــر می گ ــای واحــدی در گذشــته ب جغرافی
ــه کشــورهای مختلفــی چــون افغانســتان،  حــاال ب

ــت« ــده  اس ــیم ش ــتان تقس ــران و تاجیکس ای

ــا ســه روز( آن را در مکانــی مایــم  )معمــواًل دو ت
رهــا نمــوده و پــس از کامــل نمــودن آن را بــه روی 

ــد.  ــل می کنن ــته و می ــوروزی گذاش ــفره ن س
ــه حــدود ۱۰  ــل می باشــد ک ــی در کاب ــم بانوی مری
ــازد:  ــوه می س ــوروز هفت می ــت در روز ن ــال اس س
ــرای تجلیــل خوشــی  ــادرم ب ــودم کــه م »طفــل ب
ــاخت و  ــوه می س ــو هفت می ــال ن ــتقبال از س و اس
بــرای مــا توزیــع می کــرد و مــا هــم نــوش جــان 
ــل  ــای فامی ــه اعض ــن روز هم ــم، در ای می کردی
ــادرم  ــدر و م ــه پ ــاال ک ــد، ح ــوش می بودن ــا خ م
نیســتند و فــوت کردنــد ایــن کار را مــن می کنــم، 
ــوع  ــت ن ــم و هف ــش می ده ــوهرم فرمای ــه ش ب
میــوه را خریــداری کــرده و مــی آوَرد و مــن تهیــه 
ــی  را  ــاد و خوش ــته را ی ــرات گذش ــم و خاط می کن

ــم.« ــل می کنی تجلی
طرز تهیه

ــوروز اول کشــمش را چیــده  و  دو شــب قبــل از ن
ــاک  ــته و پ ــوب شس ــک را خ ــا خش ــه میوه ه هم
ــش آن را  ــگ گنجای ــن دی ــد در بی ــد. بع می دارن
ــوروز،  ــد. در روز ن ــاوه می کنن ــد، ع ــته باش داش
قــدری عــرق گاب و هیــل بــه هفت میــوه عــاوه 
ــن  ــوه را بی ــردم مســاله هفت می ــر م ــد. اکث می کنن
می اندازنــد.  دیگــر  میوه هــای  بــاالی  دیــگ 
ــتان  ــارب دوس ــرای اق ــوه را ب ــان هفت می هم چن
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پیام تبریکی به مناســب سال نو  و روز  دهقان
هم وطنان عزیز

السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته
سال نو، روز دهقان و نوروز باستان بر همه ی شما مبارک

ــای  ــت پروژه ه ــی و اکثری ــت، عمل ــما داش ــا ش ــر ب ــال های اخی ــه را در س ــی ک ــت، تعهدات وزارت زراع
ــت. ــرده اس ــل ک ــت کارش را تکمی ــی تح زیربنای

دهقانــان عزیــز! در ســال گذشــته، از برکــت دســتان پرثمــر شــما، محصــوالت زراعتــی ۲۵ درصــد افزایــش 
داشــت کــه عامــل اساســی رشــد اقتصــادی در کشــور بــود.

تــالش دهقانــان، همــکاری وزارت زراعــت و فعالیــت موثــر و مثمــر ســکتور خصوصــی در بخــش زراعــت، 
اســاس پیش رفــت ایــن ســکتور اســت.

در ســال جدیــد، توجــه بیش تــر مــا روی زنجیره هــای ارزشــی محصــوالت اســت. در ایــن بخــش، نقــش 
ــرمایه گذاری و کار در  ــه س ــان را ب ــا آن ــت و م ــده اس ــی تعیین کنن ــکتور خصوص ــرمایه گذاری های س س

ــم. ارزش افزایــی محصــوالت زراعتــی، تشــویق می کنی
ــماری از  ــل و ش ــان در کاب ــن دهق ــا، جش ــروس کرون ــهروندان از وی ــت ش ــزوم حفاظ ــر ل ــا ب ــال بن امس

والیت هــا برگــزار نمی شــود و هــدف از آن، مصون مانــدن صحــت هموطنــان اســت.
به امید توسعه ی زراعت، صلح پایدار در سال نو

با احترام
 نصیر احمد درانی

وزیر زراعت، آبیاری و مالداری

- هفته نامه دهقان -

سال نو، روز دهقان 
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