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  هاي زرتشتی آن مایه و بنآیین سمنوپزي در کاشان 

  

  *قربانی پریسا

  **یان ییارض عباسعلی 

  دهیچک

یـت  هاي مختلف پیونـد خـورده و در طـول تـاریخ هو     آیینها و  ایرانی با برگزاري جشن حیات فرهنگی جامعۀ

 ي ارزشمندي از میراث فرهنگی ناملموس بـه شـمار  ها ورسوم اجتماعی، سرمایه ایرانی را شکل داده است. آداب

از فرهنگـی نـاملموس و   ي هـا  و معانی عمیقی هستند. سمنوپزي یکی از ایـن میـراث   ها روند و حامل دإللت  می

خوراکی معروفـی اسـت کـه از     . سمنودارداي  زمین است که در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه ي مهم ایرانها آیین

 سـمنو کـامإلً  اي با غلظت زیـاد اسـت. شـیرینی     شود. طعم آن شیرین و به رنگ قهوه  می گندم تهیه  ۀجوان ۀشیر

ي اصـلی سـفرۀ   هـا  سمنو نمادي از برکت، باروري و توانمندي و از خـوراکی در باورهاي ایرانیان طبیعی است. 

شـود. طـرز تهیـه و      می سمنوپزي در مناطق مختلف ایران بسیار متنوع برگزار  آییننذري است.  نوروزي و سفرۀ

ـ    می ي گوناگون تهیهها لزحمتی دارد و به شکإلنی و پرپخت سمنو، فرایند طو ۀشیو ۀ حاضـر بـه   شـود. در مقال

در میان مردم کاشان پرداخته شده و شـیوه و مراحـل پخـت سـمنو      آیینتحلیلی به برگزاري این  روش توصیفی

تشریح شده است. در نهایت با بررسی روند و آداب اجراي سنت سمنوپزي، کارکردهـاي اجتمـاعی و مـذهبی    

دهد که پخت سمنو سنت دیرپـاي   این پژوهش نشان می ۀرار گرفته است. نتیجاین مراسم مورد بحث و بررسی ق

(خیـر و   شگون عنوان بهطوري که در جشن نوروز  ؛ بهمردم کاشان است و در باورهاي آنان حضور پررنگی دارد

    شود.  می (س)آورده شدن حاجات، نذر حضرت فاطمهگیرد و نیز به نیت بر  می قرار سفرۀ نوروزيبر  برکت)

  ي.نذر ۀنوروزي، سفر ملموس، کاشان، آیین سمنوپزي، سفرۀمیراث نا ها: دواژهیکل

                                                           
 parisa400ghorbani@gmail.comشناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران/  دانشجوي کارشناسی ارشد باستان *

  rezaeinia@kashanu.ac.ir )/مسئول نویسنده( ایران کاشان، کاشان، دانشگاه شناسی باستان گروه استادیار **

2/3/1401تاریخ پذیرش:           7/11/1400تاریخ دریافت:   

  1401ستان بهار و تاب ،یشناسکاشاندو فصلنامه علمی 

130ـ113صفحات: )، 28 یاپیپ( 1شماره ، 15دوره   

یترویجعلمیمقاله   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناسیکاشان  

)28اپی ی(پ 1شمارۀ   
1401ستان بهار و تاب  

 

114  

  مقدمه. 1

شود. هرسـاله در اکثـر     می یک سنت مهم در فرهنگ غذایی مردم ایران شناخته عنوان بهسمنوپزي 

  شـیرین، جوانـۀ   یاین خـوراک  اصلی ۀماد شود.  می برگزاراي  هنقاط ایران پخت سمنو با مراسم ویژ

. گنـدم از دیربـاز   )179: 1331نش، ست (بیـ ها با ارزش غذایی با� و سرشار از انواع ویتامینگندم 

 شـود.   مـی  و مشتقات فراوانـی از آن تولیـد   بوده استایرانیان   ۀکنون از مواد غذایی مهم در سفرتا

خانگی و کارگاهی است. سمنو خوشـمزه و شـیرین اسـت و بـه آن      صورت بهاغلب  سمنوتولید 

شود. علت شیرین بودن سمنو تبـدیل نشاسـته بـه قنـدهاي      نمی کننده افزوده ۀ شیرینهیچ نوع ماد

اي  هاست. مصـرف آن در افـزایش سـ�مت و پیشـگیري از پـار      گندم  جوانۀي ها ساده بر اثر آنزیم

نمـاد قـدرت و    سـمنو را . )46ــ 45: 1391و عباسـی،   (میرمجیـدي  اسـت  مـؤثر بسـیار   ها بیماري

غذایی مقدس و مردآفرین تعبیر شده اسـت   عنوان بهو از آن اند  تهتوانمندي بر خوان نوروزي دانس

کننـد    مـی  پزند و هنگام پخـت آن نیـایش و سـتایش و بـر آن نـذر و نیـاز        میاي  هکه با آداب ویژ

    ).355ـ357: 1397(دادخواه، 

در ایـام  ایرانیـان  . کننـد   مـی  تهیـه جشن نـوروز   براياست که ه خوراکیترین  معروفسمنو از 

بـا  سـمنوپزي  رونـد.    مـی  به پیشواز نـوروز سین  ۀ هفتبراي سفر با پخت سمنونزدیک به سال نو 

 ۀدر اغلـب کشـورهاي حـوز    .اسـت  همـراه از جمله آوازخوانی و نواختن موسیقی مراسم خاصی 

پـزي نـام دارد و در    ، ایـن آیـین سـومنک   شـود. در تاجیکسـتان    مـی  تمدنی ایران این آیین برگزار

در شـود.    مـی  افغانستان در شب اول نـوروز جشـن سـمنک همـراه بـا سـرور و شـادمانی انجـام        

    ).64ـ63: 1393ترکمنستان و آذربایجان نیز پخت سمنو رایج است (سازمند، 

ـ  هاي معتبر فقهی  و کتاباس�می  روایاتدر  و امـام  (ص) رسـول خـدا   هآمده است ایرانیـان ب

برخـی از  فالوذج نام برده شده است که  از این شیرینی بهدادند.   می هدیهنوروزي شیرینی علی(ع) 

. )31ــ 27: 1387(حسینی خراسانی،  اند دهکرتعبیر نوروزي حلواي  و سمنو معناي بهرا آن محققان 

 گرچه اط�ق آن بـه سـمنو قطعـی بـه نظـر      زبانی این واژه اط�ع دقیقی در دست نیست. ۀاز ریش

کنون ینی که در ایـام عیـد از دیربـاز تـا    شباهت سمنو به حلوا و خوراك شیر رسد، با توجه به نمی

آن را  ،آشـنایی نداشـتند   سـمنو  و چون اعراب بـا همان سمنو باشد  رود  می احتمال ،شود پخت می

شـد    مـی  الرشید از اینکه فالوذج و لوزینج کدام بهتر است صحبت رونها  در مجالسحلوا نامیدند. 

ي هـا  اشاره شده اسـت کـه خلفـاي عباسـی خـوان      نوروزنامهدر همچنین ). 841: 1381(شیبانی، 

نهادند که پـیش از آن نبـوده     می ها حلواهاي گونانی نیکویی همانند پادشاهان عجم داشتند و بر آن
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  ).13: 1312است (خیام، 

داده نشـده و فقـط توضـیحی      آگاهی ها نامه یک از لغت ۀ سمنو در هیچدربارۀ وجه اشتقاق واژ

 ۀیـا سـمن بـا ریشـ    سـمنو   ،اما به نظر برخـی از محققـان  . )1399(زارع،  دربارۀ سمنو آمده است

بخشـی کـه ایرانیـان و هنـدیان از      است. گیاه افزون سوما و به اوستایی هوما در پیوند نسکریتسا

  ).  1399کردند (خالصی،   می آن نوشیدنی شفابخش تهیه ۀشیر

سـنتی مانـدگار    صورت بهتا سمنوپزي است تداوم پخت سمنو در فرهنگ ایرانی موجب شده 

اصیل پخـت    ۀدر این مقاله سعی شده است تا شیومیراث فرهنگی ناملموس تبدیل شود.   ۀدر زمر

 و نـذر و نیـاز پختـه    سـفرۀ نـوروزي  با توجه به اینکه سـمنو بـراي   سمنو در کاشان تشریح شود. 

    ارتباط آن در بستر باورهاي مذهبی مردم مورد توجه قرار گرفته است. ،شود  می

 مطالعات . پیشینۀ1ـ1

مـورد توجـه    شایسـتگی  به اماسمنو خوراکی معروف و مهمی در فرهنگ غذایی مردم ایران است 

سمنو و سنت سـمنوپزي انجـام    ۀربارد کنون پژوهش مستقل و اندکینگرفته است. تامحققان قرار 

بـه سـمنو نشـده    اي  هاشـار  ،ي ایرانی هسـتند ها ي تاریخی نیز که مربوط به غذاها ه و در کتابشد

ـ   سـمنوپزي و   آیـین تشـریح برگـزاري    بـه پـیش رو   ۀاست. لذا با توجه به اهمیت موضـوع، مقال

هاي مربوط به فرهنـگ عامـه    است. البته در کتابکاشان پرداخته  ۀدر منطقي کارکردي آن ها جنبه

و موضـوع فرعـی در کـار    تاهی در چند سـطر بـه سـمنو شـده     کو هاي اشاره ،یا مربوط به نوروز

و انجوي شـیرازي  ) 1357باف ( )، شهري1346محققانی مانند شکورزاده (پژوهشگران بوده است. 

ر وطـ  بـه تـاهی  کو ینش در مقالـۀ تقی باند.  هکرد اشارهسمنوپزان  آیینبه در کتاب خود نیز ) 1379(

بعد از ایشان، منـوچهر ک�نتـري در   ). 1331پخت سمنو اشاره کرده است (بینش،  ۀبه شیومستقل 

). 1343پختن سمنوي نذري در تهران را مورد توجـه قـرار داده اسـت (ک�نتـري،     موجز، اي  همقال

کـار   مایۀ را دست پختن سمنوي نذري ،داستان کوتاهیدر  1331سال در ج�ل آل احمد همچنین 

خـوبی توصـیف    وهواي این مراسم را به الح سمنوپزوناست. آل احمد در داستان  خود قرار داده

(آل  دربـارۀ نـذر سـمنو پرداختـه اسـت     و به اهمیت آن در میان اجتماع زنان و اعتقاداتشـان  کرده 

 ،دهـد  طرز پخت سمنو که مادري به دخترش آموزش می نیز نسیم شمال دیوان). در 1371احمد، 

 ۀاسناد مکتوب تاریخی دربـار  کمبود). با توجه به 41: 1386شعر بیان شده است (رشتی،  در قالب

کاشان واکاوي  ۀکید بر منطقشود این سنت در منابع غیررسمی فرهنگ ایران، با تأ  می سمنو، ت�ش

  شود.
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  . روش پژوهش2ـ1

بدین صـورت کـه ابتـدا سـنت سـمنوپزي و       ؛تحلیلی است توصیفی ۀروش انجام پژوهش به شیو

تحلیل و تبیین کارکردهاي پخـت سـمنو    ،سپس به بحث و ،مراسم مربوط به آن مطالعه و بررسی

پرداخته شده است. با توجه به موضوع تحقیق و تعداد محدود منابع مـرتبط بـا موضـوع، روشـن     

 دهد. منظور از بررسـی میـدانی در   است که بررسی میدانی اط�عات بیشتري در اختیار ما قرار می

ز افـراد مـاهر در پخـت    گروهی ا شناختی از طریق مصاحبه با این تحقیق اط�عات شفاهی و مردم

کنـد. در   ست. قرارگیري در فضاي سمنوپزي به درك بهتـر ایـن مراسـم کمـک مـی     خوراك سمنو

  به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شده است.اي  هکتابخان نهایت با مطالعۀ

  . مناسبت پخت سمنو 2

سـین نـوروز    بر سفرۀ هفت رار دادنق: شود  می کلی سمنو براي دو آیین ملی و مذهبی پخته طور به

و در بیشـتر منـاطق    ي نوروزي اسـت ها آیین سمنو کلید همۀي مذهبی. ها و اداي نذر در مناسبت

در کاشـان  ). 171ــ 169 و 27 :1385(هنري،  شود تهیه میي مختلف براي نوروز ها ایران به شکل

اسـتفاده کننـد.    سـین  هفـت  ۀسـفر  تـا از آن در شود   می پختاواخر اسفندماه در سمنوي نوروزي 

باعث برکت براي خانـه و اهـل آن در سـال     ،نماد قدرت است سین هفتع�وه بر اینکه سمنو در 

پرتکلفـی  یـین  آسمنوي نـذري   ۀانداز ساده است و به وي نوروزي نسبتاًشود. پخت سمن  می جدید

آیـین پخـت   اجـراي   ،شدن به عید نوروز در میـان مـردم کاشـان    ي نزدیکها . یکی از نشانهندارد

اسـت. پخـت سـمنوي    بـوده  متداول  این منطقهباز در میان مردم که از دیر سمنوي نوروزي است

 را نویـد یـش  و نزدیک شدن به سال نـو و فصـل رو   پایان سرما ،با شادي و سرور هنوروزي همرا

توانـد مشـارکت داشـته      مـی  کسـی هرخ�ف سمنوي نذري، نوروزي برسمنوي . در پخت دهد  می

یا همسـایگان بـا   ببرد. اعضاي فامیل خود  سین هفت ۀي از سمنو براي سفر، مقدارآخر و در باشد

دیگر دعاي خیر و برکت و آیین براي یکدر این  پزند.  می دیگر سمنوي سال جدید رامشارکت یک

ۀ اصـلی  تـر اشـاره شـد، گنـدم مـاد      که پیش چنان .کنند  می در سال نو آرزودن حاجات ورده شآبر

مـاه گنـدمزارهاي سـبز در    مـاه،   فـروردین  دیرباز نماد برکت در میان ایرانیان است.و از ست سمنو

بـراي یکـدیگر   جمعی از خداونـد   فعالیت دسته در یکبا پخت سمنو مردم کاشان و  کاشان است

ی را کـه در سـال گذشـته    یهـا  و با مشارکت در پخت سمنو کدورت کنند  می طلب پربرکت یسال

  روند.  می به استقبال سال جدید و دهانی شیرین دلی شاد، رویی گشادهبا  ،فراموش کرده ،اند تهداش

مـذهبی بـه خـود گرفـت و نـذر       ۀ، جلـو سـمنو  نپخترسم اس�می،  ۀرسد در دور  می به نظر
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 احسن التقاسـیم کتاب در  ۀ چهارم هجريسدترین اشاره به سمنو در  کهن (س) شد.حضرت زهرا

 بـه کـاربرد آن اشـاره شـده    منشی قمی  التواریخ ةصـخ�صفوي در کتاب  ۀآمده و در دورمقدسی 

پخت سمنوي نذري با مراسم و آداب خاصـی همـراه و سـمنوي     ).601: 1396است (خوشقانی، 

صفوي پخت سمنو در شـمار   ۀکم از دور است. دستشده  (س)متبرك به نام حضرت زهرانذري 

    ).85: 1349 گیرد (خوانساري، ها قرار می ترین نذري بزرگ

پخت سمنو در ایام شعبانیه نیز در میان مردم فین کاشان مرسـوم  گذشته،  ۀهمچنین تا چند ده

پخـتن سـمنو بـود     شـد،   مـی  شعبان انجـام  ۀبود. از جمله نذرهایی که در مراسم شب برات و نیم

(س) محدود شـده اسـت   به ایام شهادت حضرت زهرااین مراسم امروزه  اما) 155: 1373(اخوان، 

    پردازند. نمی ین پخت سمنوآیکاشان در ایام شعبانیه به برگزاري فین و دیگر مردم 

  پخت سمنو در کاشان . شیوۀ3

پخـت آن   ۀکنـد و شـیو   موروثی از مادر به دختر انتقال پیدا مـی  صورت بهسمنوپزي در اکثر موارد 

انجامـد. فراینـد    از هشت روز به طول می شود. مراحل سمنوپزي بیش سینه آموزش داده می به سینه

ـ   ۀ آن به مراحل آمادهپخت سمنو شامل سه مرحله است که دو مرحل سـمنو   ۀسازي مواد بـراي تهی

  صاص دارد.  تسوم به پخت سمنو اخ ۀشود و مرحل  می مربوط

است. این مرحله به هشت روز زمان نیاز دارد. ابتدا گندم مناسب ه زنی گندم ۀ اول جوانهمرحل

 ،کننـد   مـی  مخلـوط بـا آن را جـدا    ریزۀ ي سنگها ي شکسته و دانهها گندم و را به میزان �زم تهیه

 انند؛خیسـ  میداخل آب سرد  شویند و یک تا سه روز  میریزند و   می را داخل ظرفی ها سپس گندم

سه تـا پـنج بـار     ،پوشاند. در طی این مدتبرا  ها آندو بند انگشت روي  فاصلۀ ي که آب بهطور به

را  هـا  آن ،هـا  گنـدم جوانه زدن  پس ازبوي نامطبوع نگیرند.  ها کنند تا گندم  می آب ظرف را عوض

سـپس یـک    .کننـد تـا روي هـم نباشـند     میکف سینی پهن  کام�ً وریزند   می داري داخل سینی لبه

گنـدم را در مکـانی   سـینی  آنگـاه  کشند.   می  کنند و روي گندم  می دستمال تمیز و نازك را مرطوب

جـاي   در این مرحلـه بـه  برخی رطوب باشد. دهند. در طی این مدت دستمال باید م  می تاریک قرار

 بقچه صورت بهدهند و   می نخی قرار ۀرا داخل یک پارچ ها آن ،داخل یک سینی ها قرار دادن گندم

کمـی   ها و جوانه ه بزنندریش ها دارند تا پس از چهار تا شش روز گندم  می مرطوب نگه و بندند  می

  رشد کنند.

کمـی رشـد    هـا  جوانه زدند و جوانه ها ست. پس از اینکه گندمها گیري جوانه ۀ دوم شیرهمرحل

سـپس   ،شـویند   مـی  زده را خوب ي جوانهها کشی شوند. در این مرحله ابتدا گندم شیرهباید  ،کردند
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ي برقی در دسـترس نبـود، از   ها که چرخکنند. در قدیم   می خوبی چرخ ها را به آن ،کشی براي شیره

کردند که نیـاز بـه یـک کـار گروهـی و        می ي برنجی استفادهها ونگها  ي سنگی وها کوب گوشت

(آب  ۀشـیر  ،بهتـر و بیشـتر کوبیـده شـوند     هـا  زیرا هرچـه گنـدم   ؛نیروي جوان و زمان زیادي بود

. شـود   مـی تـر   شـیرین مـزۀ آن   آید و کیفیت سمنو بهتـر   می تري به دست رنگ) بیشتر و غلیظسفید

ي هـا  گوشـت  رخگندم داخل آن اسـت. امـا در حـال حاضـر از چـ      شیرینی سمنو حاصل از شیرۀ

کننـد    می ها را با کمی آب مخلوط ، آنها شود. بعد از اتمام کار چرخ کردن گندم  می طباخی استفاده

گویند. سپس آن را   می به آن صافی اصط�ح ریزند که به  می جنس لمه ۀیی از پارچها و داخل کیسه

 هـا  گنـدم دهنـد تـا     مـی  فشارند. این کار را چند بار انجام  میو  دهند میداخل تشتی پر از آب قرار 

خـوبی   شـده را بـا آب کـافی بـه     ي کوبیـده هـا  تر، گندم کشی شوند. در روشی دیگر و مرسوم شیره

خـارج   ا جایی که آب داخـل کیسـه، کـام�ً   ریزند ت  میاي  هپارچ کنند، بعد داخل کیسۀ  می مخلوط

  فشارند.    می شود و از بیرون نیز کیسه را

 ، پخـت سـمنو آغـاز   هـا  کشـی گنـدم   سمنوست. پس از اتمام مرحلۀ شـیره  پخت ،سوم مرحلۀ

ریزند. شایان ذکر است کـه دیـگ مخصـوص      می شود. ابتدا آرد گندم مورد نیاز را داخل دیگ  می

پاتیل دیگی است کـه کـف آن بـراي     ؛یک پاتیل از جنس مس استپخت سمنو بر اساس سنت، 

از جـنس مـس اسـت. بـا      و معمـو�ً مدور ساخته شده  نواخت به حالتیک صورت بهتقسیم گرما 

شـد و از    مـی  ساز و بـا اسـتفاده از هیـزم پختـه     ي دستها توجه به اینکه سمنو در گذشته بر اجاق

مدت است، ظرف مسی بیشترین گرمـاي   د طو�نیاینکه پخت سمنو یک فراینعلت  سوي دیگر به

است. همچنین اعتقاد رایج بر ایـن   مناسبکند و براي پخت سمنو   می حاصل از سوخت را جذب

است که پخت غذا در ظروف مسی، خواصی براي جسم انسان دارد که در ظـروف فلـزي دیگـر    

از پاتیل مسی باشد. اما امروزه تواند علت مرسوم بودن استفاده   می . این عواملداردهمچون روي ن

. پس از ریختن آرد داخـل  شود  می یی از جنس روي براي پخت سمنو نیز استفادهها گاهی از دیگ

کننـد. از ایـن     مـی  آتش زیـر دیـگ را روشـن    کرده، شده را نیز به آن اضافه دیگ، شیرۀ گندم تهیه

واد داخل دیـگ هـم زده شـود،    اید مزیرا مدام ب ؛شود  می مرحله نیاز به کار گروهی بیشتر احساس

شود و ما دیگر مایع صافی نداریم   می گندم و آرد) نشین شدن مواد (شیرۀ اي غفلت باعث ته لحظه

ه منجر بـه تـه گـرفتن، سـوختگی و     شود ک  می چسبیده داخل سمنو دیده هم به صورت بهبلکه مواد 

 کـل زحمـات صـاحب نـذر هـدر     توان گفت کـه    می شود. در یک ک�م  می کیفیت شدن سمنو بی

 ۀاین فعالیت تا آخـرین لحظـ   دارد. رود. پس هم زدن مداوم سمنو در این مرحله بسیار اهمیت  می
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شـود.    مـی  پخت سمنو ادامه دارد که همراه با اعتقادات مذهبی مثل ذکر گفتن و دعا خواندن انجام

هنگام پخـت سـمنو تـه نگیـرد     کنند که در  کف دیگ را چرب می دیگر این است که معمو�ً نکتۀ

بیرونی دیگ روش متداولی است کـه    مال کردن بدنۀ لگ شود. همچنین  می زیرا باعث تلخی سمنو

سـیاهی دوده   .2 ؛تـر باشـد   وشوي دیگ راحـت  زهر آتش را بگیرد و شست. 1دو دلیل مهم دارد: 

  باعث خراب شدن دیگ نشود.

یـا   ل دیگ بنویسـند روي گانگشتشان هاي خود را با  ها و آرزو اگر حاجت برخی اعتقاد دارند

دیگر در پخت سمنو کـه   ۀ مورد استفادۀد. وسیلوش شان برآورده میسمبل بکشند، حاجت صورت به

تواند با وسایل دیگر نیز   می نامند و  می هجوم ي بزرگی است که آن راها م�قه ،از قدیم رایج است

  کنند که چراغ مهـر و محبـت در همـۀ    شعله، افراد نیت میدر هنگام روشن کردن  جایگزین شود.

  بستگی دارد.  ها و اعتقاداتشان  ها روشن شود که این مسئله بازهم به باور خانه

سـپس   گیـرد،  به خـود مـی   کنجد ۀکم رنگ ارد ، رنگی سفید دارد اما کمدر ابتداي پختسمنو 

 روز رسد. بعد از گذشت یـک شـبانه    می تیرهاي  هشود تا در پایان کار به رنگ قهو  می تر تیره و تیره

نداختن قطعـاتی یـخ   اي به خود نگرفته است. اما با ا اذان) سمنو هنوز طعم شیرین و رنگ قهوه 4(

محـض اینکـه    شـود. بـه   ایستد و به آن شوك وارد مـی  اصط�ح جوش سمنو می در داخل دیگ به

جـاي افـزودن    شود. در این مرحله به یرین میاش ش مزه ،رنگ انداخته ،سمنو دوباره به جوش بیاید

کنند. اما در کاشان بیشتر متـداول اسـت     می از آب ولرم استفاده ،یخ اگر سمنو زیاد قوام آمده باشد

؛ یعنـی بـا اسـتفاده از    کننـد   مـی  دم اصط�ح بهکه در این مرحله پس از افزودن آب ولرم، سمنو را 

 چفـت باشـد روي دیـگ قـرار     ی کـه کـام�ً  صـورت  بـه و پوشانند   می خیم در دیگ راضي ا پارچه

 اصط�ح قوام آمد و غلیظ شـد،  موش کردن شعله، زمانی که سمنو بهدهند. دو ساعت قبل از خا  می

شود کـه در کاشـان    جاي بادام از پسته استفاده می کنند. در برخی از شهرها به بادام اضافه می به آن

و افـراد  پخت سمنو در کاشان تا صبح روز بعد ادامـه دارد   کارافزودن بادام و گردو متداول است. 

ن شب را تـا صـبح در   آ ،کنند  می که خستگی فرایند پخت سمنو را در جسم خود احساس درحالی

 از خـدا  (س)حضـرت زهـرا   اسـطۀ و و حاجـات خـود را بـه    مانند  می کنار دیگ مسی سمنو بیدار

کردن شعله نیـز ماننـد روشـن کـردن آن بـا نیـت       خاموش اذان صبح  هنگام ،در پایان خواهند.  می

    شود.  می ها انجام خانه  ۀخاموشی آتش اعتیاد از هم

  در کاشان . آداب و باورهاي پخت سمنو4

مانند هدر کاشان  پزيسمنو مانده در میان مردم کاشان است. پخت سمنو یک سنت قدیمی برجاي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناسیکاشان  

)28اپی ی(پ 1شمارۀ   
1401ستان بهار و تاب  

 

120  

حیـاط   زنـان طبق اعتقادات مذهبی،  شود.  می رسوم خاصی انجامو ناطق دیگر ایران همراه با آدابم

شـمعدان بـراي اسـتقبال     ورودي گُل و اسپند و آینه کنند و در محلی نزدیک وجارو می خانه را آب

(س) در ایـن جمـع   ها معتقدنـد کـه حضـور حضـرت زهـرا      چینند. آن  می نانآو احترام  ها مهمان

  نذر سمنوپزي براي آن حضرت و به نام ایشان است.   محتمل است زیرا

ابتدا آتش زیر سمنو را با ختم صلوات و نیت قبولی حاجات صاحب نذر و تقـدیم سـمنو بـه    

توانند با هم زدن سـمنو    می کنند. در طول مراسم پخت افراد مختلف  می روشن (س)حضرت زهرا

خواهند در پخـت    می دي که نذري دارند یاطلب کنند. افرا ایشانبرآورده شدن حاجات خود را از 

ـ      ۀسمنو صاحب نذر را همراهی کنند، در طول زمان پخت سمنو، مبلغ مورد نظـر خـود را بـه بدن

شـوند یـا بـراي     نمـی  دار خواهند یا بچـه   می کسانی که فرزند پسر چسبانند. معمو�ً  می دیگ سمنو

  کنند.  می گشایش بخت دختران اقدام به پخت سمنو

دهنـد زیـرا    نمی دیگ راه کنارکسی را درخور توجه اینکه در طول زمان پخت سمنو، هر نکتۀ

، پخـت سـمنو   سمنوي در حال پخت را ببیند وشور باشد  شچشم اصط�ح بهاگر کسی  معتقدند

افـرادي   در میان مردم کاشان رایج است کـه حتمـاً   نیز پزد. باور دیگري نمی دیگر کامل قطع شده،

خواهند سمنو را هم بزنند یـا بـه سـمنوي داخـل       می روند و  می نار دیگ سمنوکه با�ي سکوي ک

  رود.    می در غیر این صورت تبرك سمنو از بین ؛باید وضو داشته باشند ،دیگ نگاه کنند

ـ    هـا  در میان مردم کاشان بسیار مرسوم است مهمان  صـاحب نـذر   ۀیی کـه وارد محـل یـا خان

میـان افـراد حاضـر در محـل      ،باید با خود شیرینی یا شک�ت یا نبات بـه همـراه آورده   ،شوند  می

پخش کنند تا همه دهان خود را شیرین کنند. در پایان مراسم سمنوپزان، صاحب نذر با دادن شـام  

ي خود باید پذیرایی کند زیـرا اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه آنـان وارد محفـل حضـرت          ها از مهمان

  و باید به آنان احترام گذاشته شود. دان دهش (س)زهرا

 خورد. افراد کنار دیگ سـمنو   می ي دعا و ادعیه به چشمها کتاب همواره در مکان پخت سمنو،

 خصوص حدیث شـریف کسـا محفـل را معنـوي نگـه      هنشینند و با خواندن دعاهاي مختلف ب  می

دهنـد    می با مهر و تسبیح قراري همراه ا اي خلوت، سجاده ند. همچنین در آن مکان در گوشهدار  می

یابـد    می در مراسم حضور (س)که حضرت زهرا معتقدندزیرا  ؛که کسی نباید در آنجا نماز بخواند

مراحـل پایـانی    پس از نزدیـک شـدن بـه   د. کن  می خواند و حاضرین را دعا  می و در آن محل نماز

دیگر دو رکعـت نمـاز   بـا یکـ  شـوند و   در مراسم دور هم جمع میتمام افراد حاضر  ،پخت سمنو

شـود تـا     مـی  خوانند. همچنین مرسوم است که از مداحی دعـوت   میف کسا یهمراه حدیث شر به



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در سمنوپزي آیین

 هاي مایهو بن کاشان

 زرتشتـی آن 

 

 

                                 121  

  را کنار دیگ سمنو بخواند. (س)حضرت زهرا ۀي روضا  دقیقهچند 

در  د.کنن نمی استفاده هاي دیگر از آن در مراسم پزند، مین سمنو آدیگ مسی که در  ،در کاشان

و  تهي گذشـته حـاجتی داشـ   هـا  در سـال افـرادي کـه   در جمـع و   سمنو افراد حاضـر پایان پخت 

و بـرآورده شـدن    اندازنـد  آن مـی داخل  ، چند گردو و بادامنزدیک دیگ آمدهاند،  روا شده حاجت

کنند. در میان مـردم ایـن بـاور وجـود       می طلب (س)حاجات افراد داخل جمع را از حضرت زهرا

 عنـوان  بـه ن را آیـا  اگر داخل ظرف سمنوي کسی، بادام یا گردو پیدا شود و آن را بخورد که دارد 

 درِ ،بـا ذکـر صـلوات و شـکرگزاري     ،شود. در پایـان   می وردهنذرش برآ ،نزد خود نگه دارد تبرك

در میان مردم کاشـان  کنند.   می و توزیع ریزند میي کوچک ها دیگ را باز کرده و سمنو را در ظرف

بساط پخـت  ساله نذر سمنو دارد و کسی که هر .د توجه استن مورآتبرك سمنو بیشتر از خواص 

برخی تنها یک بـار مراسـم پخـت    است.  احترامدر میان مردم مورد  ،جاستپابر شا سمنو در خانه

 متـداول سـمنو   صـورت  بـه چند سال  ،دهند و برخی در صورت گرفتن حاجت  می سمنو را انجام

  پزند.    می

هـم  ها و منـاطق اطـراف کاشـان    بر شهر کاشان در میان مردم روسـتا یین پخت سمنو ع�وه آ

هاي کویرنشـین بخـش شـرق کاشـان مثـل شـهر      ین مراسم بیشتر در بین مردم مورد توجه است. ا

منــاطق روســتاها و بــاد برقــرار اســت. در آ باد و علــیآسفیدشــهر و روســتاهاي محمــد ،مشــکات

شـکل کامـل    ن را بـه آشـود و مـردم    نمـی  راسم پخت سمنو انجامدیگر م ،کاشانهستانی غرب کو

کننـد یـا    نمـی  خـود اسـتفاده   سـین  هفـت  مردم ابیانه از سمنو بر سفره که تا آنجا اند دهفراموش کر

در راوند نیز پخـت سـمنو در ایـام اسـفندماه      کنند.  می ن را از کاشان تهیهآدر ایام نوروز  ،ندرت به

  تفاوتی با مناطق دیگر ندارد. اماشود   می انجام

متداول است کـه هرسـاله در ایـام     ،از روستاهاي اطراف کاشاندر روستاي محمدآباد مرکزي، 

ـ  پخت مراسم شود. اگر بانی تمایل داشته باشد   می برگزارفاطمیه آیین پخت سمنو   ۀسـمنو در خان

عـ�وه بـر    تـا شـود    مـی  ارت در حسینیه برگزئدر غیر این صورت از طرف هی و شود  می او انجام

حتی اگـر صـاحب نـذر تمایـل      .ددر یک مکان مقدس انجام شونیز ن آپخت متبرك بودن سمنو، 

یعنـی   ،اول پخت سمنو ۀمرسوم است که مرحل ،و انجام شودداشته باشد که پخت سمنو در منزل ا

را  ییهـا  گندمظرف به این صورت که  ؛شود  می داخل حسینیه یا امامزاده انجام ها جوانه زدن گندم

دهند تا جوانه زدن در مکان مقدس انجـام    می داخل حسینیه قرار شدند،ماده آکه براي جوانه زدن 

  شود و بدین وسیله متبرك بودن سمنو بیشتر شود.
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. تبـدیل شـده اسـت   ه یک حرفه منو بو پخت س ستبرجاپاشهر همیشه در سفیدبساط سمنو 

آنجـا  و وسـایل را از  روند  میشهر هاي اطراف به سفیداز روستا ،ددارننذر پختن سمنو  که يافراد

ـ   ،و ایام فاطمیه هوس خوردن سمنو کنـد جز نوروز  اگر کسی در ایامی به کنند.  می تهیه  ۀبـراي تهی

  .رود  می شهرن به سفیدآ

ورسـوم پخـت    آدابرود.   مـی  بـه شـمار  شهر مشکات ي قدیمی ها سمنوپزي از آیینهمچنین 

  در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسـیده  1397 سالسمنوي نذري مشکات در 

 ؛تـر اسـت   رایـج اي اطـراف کاشـان   هسـتاها و شـهر  مشکات نسـبت بـه رو   پخت سمنو درت. اس

ـ اي  هگون به اسـت. در   سـمنوپزي  در حـال اي  همجسـم مـزین بـه   ن شـهر  که نماد میدان ورودي ای

شود. اما مردم مشکات سمنوي نذري را در ایـام    می مختلف سال سمنو پختهمشکات در روزهاي 

یـل  دل بـه نیـز اسـتفاده کننـد.     سـین  هفـت  ۀسـفر  ايبر از آن اداي نذرپزند تا ع�وه بر   می اسفندماه

طعـم سـمنویی کـه از     بیشـتري دارد.  اقبـال ماه در اسـفند  سـمنو پخت هواي گرم این منطقه و بآ

ي دیگـر سـال   هـا  نسبت به سمنوهایی که در ماه ،شود  می در اسفندماه پختهشده  ي روییدهها جوانه

  .تر است شیرین پزند، می

در ابتـدا  پزنـد.    مـی  (ع)و براي امام حسـن  (س)مردم مشکات سمنو را به نیت حضرت فاطمه

 دانـه و بـا ذکـر    بـه  را دانـه  ها گندم بسیاربا دقت  ،زنان دور هم جمع شده ها براي جوانه زدن گندم

 �ًي سـمنو کـام  ها ند که گندما مشکات بسیار حساسزیرا مردم  ؛شویند  می کنند و  می صلوات تمیز

 ،قـرار داده شـدند   ها براي جوانه زدن داخل سینی ها بعد که گندم و بدون هر ناخالصی باشد. تمیز

کسـی حـق    ،داخل اتاق هسـتند  ها تا زمانی که گندم دهند.  می را داخل یک اتاق جدا قرار ها سینی

باید باوضو باشـد   حتماً ،شود  می وارد اتاق ها دن گندمتاق را ندارد و کسی که براي نم داورود به ا

  .بفرستدصلوات از ابتداي ورود تا خروج و 

ن ایـ ي داخل هر سینی بـه نیـت شـیرینی    ها روي گندم ،ي گندمها اولین جوانه پس از مشاهدۀ

 هـا  از مهماننیز ریزند. در طول پخت سمنو   می نقل چند (س)رویش و خوشنودي حضرت فاطمه

 ۀوسـیل  ش رشـته بـه  یـک دیـگ آ   ،ها کشی گندم ۀ شیرهد. قبل از شروع مرحلشو  می با نقل پذیرایی

بـه اتمـام    هـا  کشـی گنـدم   شـیره  ۀشود تا زمانی که مرحل  می طبخزنان در همان محل پخت سمنو 

  رایی شود.نان با آش رشته پذیآاز  ،رسید

ود شامل دو مرحلـه اسـت: در   کشی خ ۀ شیرهدوم پخت سمنو یعنی مرحل ۀمرحل ،مشکاتدر 

مـده در  آ دسـت  به شیره بـه  گیرند.  می ن راآ ۀکوبند و شیر  می خوبی را به ها اول یک بار گندم ۀمرحل
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 اصـلی نـام دارد. در مرحلـۀ    ۀتر است و شـیر  تر و شیرین غلیظ گویند که  می اول ۀشیر ،این مرحله

    دوم به دست بیاید. کنند تا شیرۀ  می مخلوطرد آب و اول را با آ ۀمرحل شدۀ وبیدهي کها دوم گندم

ي سـنگی و  هـا  سنگی بـا دسـته  ون) ها  (نوعیدر پخت سمنو از پانزده سرکوي مردم مشکات 

شـود    مـی  زنان انجام وسیلۀ به ها گندمکنند. کوبیدن   می گندم استفادهي ها دن جوانهچوبی براي کوبی

 کننـد.   مـی  طلـب  (س)ورده شدن حاجت خود را از حضرت زهرا، برآها طول کوبیدن جوانه و در

  شود.  می بانوان مشکاتی انجام وسیلۀ تمام مراحل پخت سمنو به کلی طور به

قرمز  ۀچسباندن یک قطعه پارچتوان به   می یین سمنوپزانآ دراز اعتقادات دیگر مردم مشکات 

زخـم در   بـه چشـم   مردم مشـکات  است.سمت در ورودي محل  بهکه اشاره کرد روي دیگ سمنو 

 قرمز بر دیـگ سـمنو اسـتفاده    ۀاز این پارچ اي رفع آندارند و برزیادي مراسم پخت سمنو اعتقاد 

قرمـز   دا پارچـۀ تاب ،قبل از دیدن دیگ سمنوو د در زمان ورود به مراسم افرا. به این ترتیب کنند  می

ر زیرا مردم بر این باورنـد اگـ   ؛شودزده ن چشم سمنو اصط�حاً ،دارندا اگر چشم شور تینند ب  می را

همچنین بر دیگ مسی سمنو مقـداري   ماند.  می شود و سفید نمی ن تیرهرنگ آ ،وردبخچشم سمنو 

دیـگ  شده بـر   ي چسباندهها پول رند.گی  می صدقه براي مراسم در نظر عنوان بهچسبانند که   میپول 

 صدقات و براي کمک به نیازمنـدان اختصـاص  ن را به صندوق کنند بلکه آ نمی ا در مراسم هزینهر

  .دهند  می

در ایـن   کننـد.   مـی  پهـن  (س)حضرت زهرا ۀسفر ،مراسم پخت سمنو در محلمشکات  مردم

 شب بر سر این سفره روضـۀ  دهند و  می شا قرارگ مشکلآجیل پنیر و  ،نان آرد، ،نمک ،سفره خرما

در پایـان   خواننـد.   مـی  ورده شدن حاجـات آهمراه دعاي امام زمان به نیت بر (س) بهحضرت زهرا

 پـذیرایی  هـا  داخـل سـفره قـرار دادنـد از مهمـان     در  نچهآزهرا هستند و با  حضرت ۀمهمان سفر

  کنند.  می

ازنـد و زمـانی کـه    اند  مـی  چند قطعه بـادام آن ند داخل دم کن اصط�ح و را بهقبل از اینکه سمن

خود به نیـت افـزایش    آشپزخانۀن را داخل آ ،در ظرف هرکس باشد ها این بادام ،سمنو تقسیم شد

بایـد در   ،افرادي که بادام سمنوي قبلی را دارنـد  دارد.  می تا مراسم بعدي سمنو نگهرزق و روزي 

دم رمـ  .است سمنو صبح روز بعد آماده مراسم پخت سمنوي بعدي شریک باشند و مشارکت کنند.

ي رو اگـر  ،سـمنو را بعـد از دم شـدن بـاز کردنـد      دیگ درِکات بر این باورند صبح زمانی که مش

که نـذر سـمنوي   از ایندانند و   می (س)ا نماد حضرت زهران رآ ،سمنو شکل نخل یا گردنبند باشد

  شوند.  می خوشحال رار گرفته است،ایت حضرت زهرا قنان مورد عنآ
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از پخـت سـمنو    سـنت تـداوم   ،شـود   مـی  کاشان ۀمنطق درپزان آیین سمنوباعث اهمیت آنچه 

کـه   امـروزي  وسایل وجودبا  و بر است سخت و زمان ،پزانیین سمنوآبرپایی است.  کنوندیرباز تا

ي سـنگی و  هـا  با دسته از سرکوهاي سنگی چنانهممردم کاشان  ،کند  می تر تانجام مراسم را راح

ي هـا  کنند و هنوز همان اعتقـادات و بـاور    می استفادهیین آي چوبی در انجام این ها چوبی یا اجاق

پزان برقـرار اسـت.   توسط زنان، در مراسم سمنو چشم نخوردن سمنو و انجام مراسم انندقدیمی م

بخشـی  دو ،شـود   مـی  کاشان با سایر مناطق ایـران دیـده   ر سمنوپزي منطقۀکلی تفاوتی که د طور به

شـده و   ي تـازه روییـده  ها و ریختن نقل روي جوانهکشی در بین اهالی مشکات  بودن مرحلۀ شیره

داخل یـک مکـان مقـدس مثـل      ها یا قرار دادن گندمآش رشته در مشکات  با ها پذیرایی از مهمان

  .است آبادر روستاي محمدحسینیه، براي جوانه زدن د

ایـن   داب اجـراي آ ،شـود   می بیشتر باعث تمایز سمنوپزان مردم کاشان با مناطق دیگرنچه آاما 

در برابـر   قرمز روي دیـگ سـمنو بـراي محافظـت از سـمنو      ۀچسباندن پارچ :انندم است؛مراسم 

پخـتن سـمنو    ایشان؛راي توسل به بکنار دیگ سمنو  (س)حضرت فاطمه ۀچیدن سفر زخم؛ چشم

باور مـردم مشـکات    شود؛ نمی برگزارامروزه دیگر سفانه شعبان توسط مردم فین که متأ در ایام نیمه

ذکـر   (س)؛حضرت زهـرا  ۀنشان عنوان بهنخل یا گردنبند روي سمنوي داخل دیگ در دیدن شکل 

  .است  دهآن قرار داده شداخل  ها ورود افراد به اتاقی که گندم صلوات براي

و اعیـاد مـذهبی در    ها مناسبتدر رود که   می ي معنوي به شمارها از آیین ي نذريپخت سمنو

آشـتیان در اسـتان   ، خراسـان شـمالی  درق در  ،در اصـفهان  شهرضاویژه در  به ایران مختلفمناطق 

در بسـیاري از  سـنت دیرینـه    ایـن شـود.    مـی  فراوانی برگـزار و رونق در مقیاس گسترده  ،مرکزي

    شود.  می اجراحال خاصی نیز با شوروایران شهرهاي دیگر 

  . دیرینگی سمنوپزي5

 ي نـوروزي قـرار  هـا  ي شیرینی اسـت کـه در سـفره   ها سمنو از جمله خوراکی ،اشاره شدکه  چنان

 ي خانگیها خوراکی ۀو نوروز اقدام به تهی *بانوان زرتشتی در تدارك مراسم پنجه بزرگگیرد.   می

سـمنو،  پخـت   آیـین ). 49: 1379) نـام دارد (نیکنـام،   Senي سـن ( اها حلو کنند که یکی از آن  می

 عنـوان  بـه در میان زرتشتیان دارد. زرتشتیان این حلوا را از آردي  سنحلواي  ۀیی با تهیها همانندي

را  هـا  آن ،جوانـه زدنـد   هـا  شود. وقتی گندم  می تهیه گندم  جوانۀکنند. آرد سن از   می آرد سن تهیه

دهنـد. طـی ایـن مـدت       مـی  ریزند و در مکانی تاریک و مرطوب قرار  میاي  هپارچاي  هداخل کیس

را  ها رشد کردند، گندم ها جوانه زدند و ریشه کام�ً ها دارند. وقتی گندم  می را مرطوب نگه ها گندم
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شـده را   ي خشـک هـا  خشک شوند. سپس گنـدم  کام�ً دهند  می اجازه ،روي یک پارچه پهن کرده

طبیعی شیرین است  صورت بهنامند. آرد سن   می کنند. این آرد را آرد سن  می چرخ و به آرد تبدیل

، شـیرینی  گندم  جوانۀشود استفاده از   می ). م�حظه633: 1381و نیازي به شکر ندارد (سروشیان، 

فصل مشترك پخت سمنو و حلواي سن است با این تفـاوت   ،گندم  جوانۀطبیعی و بدون افزودنی 

که در  شود درحالی  می ، در پخت سمنو استفادهگندم  جوانۀکوبیدن و فشردن حاصل از  ۀاز شیرکه 

شود. زرتشتیان براي پخـت سـمنو نیـز از ترکیـب       می استفاده گندم  جوانۀاز آرد  ،حلواي سن تهیۀ

ي مشـابه در پخـت چنـین    هـا  رسد وجـود پیونـد    می کنند. به نظر  می آرد سن و آرد گندم استفاده

  ي شیرینی، گواهی بر قدمت این آیین در باورهاي ایرانیان است.ها خوراکی

 و یادآور آیین کوبیدن هـوم در  سمنو مانند هوم با آب و کوفتن در پیوند است ،از سوي دیگر

است کـه توسـط    به دست بانوان همانند خرد و نرم کردن گیاهی گندم  جوانۀ. کوبیدن ون استها 

 طـور  به رویاند و بارور ساخت. گیاهان را در زمین با آن که استآمده  بندهشدر امشاسپند امرداد 

. پیوند هوم با زنان در بنـد دیگـري از   ایرانی گیاه، آب و زمین با زنان مرتبط است ۀکلی در اندیش

از آن  هوم یشـت در  ودر ایران کهن، هوم و آناهیتا با فرزندآوري در ارتباط است آمده است.  یسنا

. شـود   مـی  از سـوي اهـورامزدا فرزنـدي بـه او داده     ،فشـارد   مـی  هوم را که آنیاد شده است که هر

رو اشـتراك   انند که از آن ایزدبانو آناهیتاست. ازاینخو  می زرتشتیان هنگام کوبیدن هوم، آبان یشت

ـ  ).1399 ،(خالصی شود  می زیادي میان آیین هوم و آیین پخت سمنو دیده  ۀشاپور شهبازي نیز تهی

داند که در حین پخت آرزوي داشتن شـوهر و فرزنـد     می سمنو توسط زنان را با آناهیتا در ارتباط

نـام  شود. همچنین   می تهیه (س)حضرت فاطمه زهرانذر  عنوان بهخوب دارند. ع�وه بر این سمنو 

همچنین به ). Shapur Shahbazi, 2012: 526است (شده ه نسبت داد آناهیدزهره و  ۀسیار زهرا به

، بخشـی از  انـد  دهتهیـه شـ   گنـدم   جوانـۀ هاي نوروزي که از  باور برخی از محققان سمنوي خوان

ۀ پخـت سـمنوي   سابق). 28: 1370کند (آموزگار،   می ي باستانی مرتبط با نوروز را یادآوريها آیین

 ).842: 1381رسد (شیبانی،   می صفویه کم به دورۀ نذري دست

  . کارکردهاي اجتماعی و مذهبی سمنوپزي8

از تقیـد  اي  هملی و مذهبی مورد توجه است. سمنوي نوروزي و سمنوي نذري جلو سمنو از جنبۀ

ي نـوروزي  هـا  حضـور سـمنو در سـفره   ي مـذهبی اسـت.   ها ي ملی و آیینها مردم ایران به جشن

 شـکرانۀ نیـز  ي خداونـد، زنـدگی و   هـا  ی است و در ستایش و تکـریم آفریـده  آییننوعی عملی  به

 ي نوروزي نشانگر اسـتفادۀ ها سمنو در آیین تهیۀیی است که به مردم ارزانی داشته است. ها نعمت
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مند و مغذي است که در نهایـت دقـت و ظرافـت    دشکلی سو نه و هوشمندانه از مواد غذایی بهبهی

 ،دهنـد. از ایـن طریـق     مـی  د و مردم به نیت شادي و س�متی آن را به یکدیگر هدیـه شو  می انجام

هـم آمـدن دوسـتان و     گرد از سوي دیگردهند.   می ربانی و دوستی را در جامعه ترویجمهصلح و 

  براي تازه کردن دیدارها و باخبر شدن از حال یکدیگر است.  اي  هآشنایان براي پختن سمنو، بهان

همبستگی و همـدلی  فرهنگ یاریگري، یک مشارکت اجتماعی زنانه و نمایشی از  پختن سمنو

شـود و در نتیجـه بـه سـ�مت       می ت و نزدیکی افراد به یکدیگریموجب صمیماجتماعی است که 

مضـاعفی بـه کـار و     ۀ. از این طریق افراد جامعه با نیرو و روحیـ کند کمک میروانی فرد و جامعه 

سـا�ر نیـز   ۀ مردشوند. از سوي دیگر باید به عاملیـت زنانـه در جامعـ     می و امیدوارزندگی دلگرم 

دلیل سـختی کـار از    یک مجلس زنانه است، اما به پزان عموماً، سمنواشاره شدکه  توجه شود. چنان

هـا   کید و نقـش آن مراسمی، بر اهمیت جایگاه زنان تأ شود. برپایی چنین  می مردان نیز کمک گرفته

  کند.  می را در مناسبات اجتماعی تقویت

 گردد. بل از اس�م برمیق ي آن بهها مهم دیگر، عمل نذر در باورهاي مردم است که ریشه نکتۀ

 بـه ایـزدان متوسـل    ،کردن و خواستن مراد و حاجت آید که هنگام نذر برمی شایست ناشایستاز 

: 1383(مزداپـور،  اند  تهو هنگام رسیدن به مراد، موبدان در برگزاري آداب آن نقش داش اند دهش  می

نثار کردن هدیه، قربانی براي ایزدان و طلب کمک از آنان سنتی است کـه در ایـران باسـتان     ).159

که مردم براي گشایش امور زندگی خـود   چنان وران اس�می نیز ادامه یافته است؛ریشه دارد و در د

(س) ایرانیان سمنو را نـذر حضـرت زهـرا    یابند. شاید علت اینکه  می به امامان و معصومین توسل

با ایزدبانوي آناهیتا باشد. صـفاتی چـون پـاکی،     آن حضرتانگاري برخی صفات  همسان ،اند دهرک

(جوادي آملـی،   (س)درخشنده بر اهل آسمان و زمین، صاحب خیر و برکت بودن حضرت فاطمه

 ،ماننـد پـاکی، درخشـندگی   ي ایزدبانوي آناهیتا ها برخی از ویژگی ،در نظر ایرانیان )66ـ64: 1398

و الگویی آرمـانی   هکرد  می مجسم ) را53ـ47و  39ـ35: 1386(گویري،  موکل آب و نماد باروري

  .  استرفته   می براي زندگی زنان به شمار

 افـراد معمـو�ً   گشایی از کارکردهاي دیگر سـمنوپزي اسـت.   گشایی و بخت بخشی، گره رکتب

 دهنـدۀ  کنند. نذر سمنو نیـز نشـان    می از مال و خوراك خود نذر ،براي برآورده شدن حاجات خود

رو مراسـم سـمنوپزان را بـا     ۀ مردم بوده است. ازایناهمیت و ارزش با�ي غذایی این ماده در سفر

در تاریخ  ،ست. ع�وه بر این، گندم که مادۀ اصلی پخت سمنواند دهکر  می تشریفات خاصی برگزار

سرور غ�ت معرفی شـده اسـت    عنوان بهندم گ ،بشر تقدس و جایگاه مهمی دارد. در ایران باستان
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بـه آن دخترانـی کـه دیرزمـانی      آمـده اسـت: هـوم    9 تهـا  یسنا 23بند در ). 37: 1398(تفضلی، 

محـض اینکـه خـواهش شـود (از آن)      شـناس بخشـد بـه    شوهرنگرفته نشستند، یک شوهر پیمـان 

 زایـش و بـاروري اسـت   نیرومنـدي،  در فرهنگ مردم ایران نماد  سمنو .)1399(خالصی،  خردمند

باشـد. از   دار شدن به همین سـبب  با نیت بچه . شاید اعتقاد به پخت سمنو)448: 1386بزرگی،  (ده

 مناسـبی مورد سنگینی، نذر چنین و طو�نی سمنو، براي اداي  زحمت، پرسوي دیگر پخت دشوار

    گرداند.  می است که آن را کاري ارزشمند و سختی آن را شیرین

از دیگر کارکردهاي سمنوپزي است. در واقع در ایـن   ،روح و نیایش گروهیطهارت جسم و 

باید وضو داشت و براي بـرآورده   ،مراسم براي رفتن به پاي دیگ و هم زدن سمنو در حین پخت

 ۀنامـ  ، زیـارت حدیث شریف کسـا  ز معصومین یاري خواست. خواندن قرآن،شدن حاجات خود ا

افزاید. برپایی دو رکعـت نمـاز     می است که بر معنویت مراسم دوازده امام و مداحی از جمله آدابی

دیگـري از   ۀ، جنبـ در پایـان پخـت   کننـدگان  جمعی توسط بانیان و شرکت دسته صورت بهحاجت 

کنـد.    مـی  تقید به امور عبادي به تقویت افراد در جهت قرب الهـی کمـک   مراسم سمنوپزان است.

اسـت،  منقـول   )س(حضـرت زهـرا  به روایت از  جالب توجه دیگر آن است که حدیث کسا ۀنکت

بسیار جالبی با مراسم سمنوپزان دارد چراکه مضمون آن طلـب برکـت و   و مناسبت قرابت معنایی 

بـان و  مححاجـت  درخواسـت اینکـه   و  (ص) اسـت رحمت و زدودن پلیدي از اهل بیـت پیـامبر  

بـراي قضـاي    توسـل که در مجالس بـه قصـد تبـرك و     روست شیعیان ایشان برآورده شود؛ ازاین

  شود.  می خوانده حاجات و رفع مشک�ت

  گیري . نتیجه8

مردم تشریح و تبیین گردد. بر ایـن   در این پژوهش ت�ش شد ابعاد مختلف پخت سمنو بر زندگی

کیـد بـر ایـن    بررسی شد. تأاجتماعی، اعتقادي و اقتصادي آن در جامعه  فرهنگی، مبنا کارکردهاي

اي  هسـرمای جهـانی شـدن    بخشی جامعه و مقابله بـا پدیـدۀ   ي آن در هویتها عناصر و بیان ارزش

در رژیـم  اي  هبـا�، جایگـاه ویـژ   بـومی بـا ارزش غـذایی    اي  هوردفرا عنوان بهسمنو سودمند است. 

در میـان مـردم کاشـان     مندسمنوپزي از جمله میراث ناملموس ارزشآیین دارد. ایران غذایی مردم 

ي نـوروزي  هـا  آیـین یکی از سمنو  نپختشود.   می است که از دیرباز تاکنون با رونق فراوان برگزار

مـردم بـا پخـتن     نشان از دیرینگی آن دارد. سفرۀ نوروزيبا سمنو و پیوند  سال نو است در آستانۀ

 تکننـد و بـه جـان خـود قـو       مـی  روند و بـا آن کـام خـود را شـیرین      می سمنو به پیشواز نوروز

همچنین مردم براي رهایی از مشک�ت و تنگناهاي اجتماعی و برآورده شدن حاجـت  بخشند.   می
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در در ایـام فاطمیـه   نیـز   ي نـذري وپخـت سـمن   این ترتیببه  شوند.  می خود به نذر سمنو متوسل

ست که با اعتقادات مذهبی مـردم گـره   ي نیکویی اها از سنتسمنو نذر  .شده است مرسومکاشان 

معنـوي و   جنبـۀ  و بـه زنـدگی خـود    نمایند از این طریق رحمت الهی را طلب می است و خورده

ي این خوراك شیرین، آمیختگی آن با باورهاي مذهبی مردم است ها از ویژگی د.نبخش  می قداست

ي ملـی و  هـا  آیـین سـمنو در   دکه م�حظـه شـ   چنان دار تبدیل کرده است. که آن را به سنتی ریشه

تا آداب مراسم سمنوپزان از فرایند پخت بررسی  شود و کارکردهاي متنوعی دارد.  می مذهبی پخته

عمیقـی دارد و   ریشـۀ مردم ایران و باورهاي  خوراکیفرهنگ  دردهد سمنو   می نشان مترتب بر آن

و اجتمـاعی   سمنو بخشی از هویـت فرهنگـی   دانش بومی تهیۀاز اهمیت فراوانی برخوردار است. 

 عنوان بهپخت سمنو رساند. همچنین   می ما از نظام غذایی یاريدهد و به درك   می مردم را تشکیل

ـ   باورها را شکل دادهاز اي  همجموع ،یآیینیک کنش  . شـده اسـت   معنـوي تبـدیل  اي  هو بـه تجرب

ی دینـی دارد و بـا   و چه به نیـت نـذر، مـاهیت    ينوروز سین هفت ۀسمنو چه براي سفرکلی  طور به

ستایش از او همـراه اسـت.   مندي از رزق و روزي، احترام به نعمات خداوند و  شکرگزاري و بهره

پیونـد خـورده    )س(ایزدبانوي آناهیتا و حضرت فاطمـه  ي دینی مانندها انتساب سمنو با شخصیت

 پخـت، دشـواري و زمـان طـو�نی    و با توجه بـه   رود  می به شمار رسمی زنانهسمنو  پختناست. 

ست. برگزاري آیین سـمنوپزان در مقیاسـی   در تهیۀ سمنو زنانمشارکت گروهی همیاري و نیازمند 

بـه  مشـارکت مـردم    کرده است.گسترده به بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و س�مت جامعه کمک 

اگر سمنو نماد  .انجامد  می ي انسانیها کند و به تقویت پیوند  می کمک م این رسموتدا ماندگاري و

 ؛دهد  می را نشانو فرهنگ آن زنده بودن ایرانی سمنوپزان برپایی رسم  ،از زندگی باشداي  هو نشان

 و دوسـتی  ، پیروزي، برکت، بخت یـاري خواهی نیکتندرستی، آرزوي شادي،  ،رسمی که در خود

   براي همگان دارد.
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