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سالمت در شب یلدا

تقویم سالمت 6

عبدالجبار کاکائی: 
شب قصه های مادر

از شب های یلدای آن سال ها 
فقط این خاطره را به یاد دارم 
که مادرم هر سال برایمان قصه 
تعریف می کردند. یادم است 
این قصه ها درباره فردی بود که 
یک گنج پیدا کرده بود که آن را 
به همسرش می دهد و می گوید 
این را برای روز مبادا نگه دار. 
روزی یک نفر پیدا می شود و 
به خانه آنها می آید و می گوید: 
این  و  هستم.«  مبادا  روز  »من 
طوری می شود که این گنج از 

دست آنها می رود.
 به هر حال، در این سال ها به 
مادرم  قصه های  شنیدن  جای 

این شب را سپری کنم. در مورد اشعار حافظ را می خوانم و سعی می کنم کنار اقوام 
این سنت دیرینه ایرانی باید بگویم که این سنت از هزاران سال پیش بوده است. 

در آن روزگاران چون شب های زمستان سرد و پربرف بود، آدم ها سعی می کردند 
با دورهم بودن، این شب های سخت را بگذرانند و این دور هم بودن ها یک نیاز 
برای مردمان آن روزگار محسوب می شده و نسل به نسل این سنت زیبا به ما هم 
 رسید و خیلی خوب است که مردم هنوز از این سنت ها استقبال می کنند. به نظر من، 
شب یلدا به نوعی تولد خورشید نیز هست چون خورشید دوباره متولد می شود و 
رفته رفته خود را آشکار می کند از طرف دیگر، باید بگویم من از سفره یلدا بسیار 

استقبال می کنم به خصوص اگر در آن انار شیرین و خشکبار چیده شده باشد.

کاپیتان شهبازی:یلدا در آسمان
من به شخصه مراسم شب یلدا را خیلی دوست دارم اما به دلیل 
حرفه ای که دارم کمتر توانسته ام این شب را در کنار خانواده ام 
بگذرانم و بیشتر آن را در آسمان ها بودم اما این سنت دیرینه 
ایرانی را دوست دارم و به آن احترام می گذارم و معتقدم باید 
این سنت ها حفظ شود و از همان دوران کودکی پدر و مادرها 
به فرزندانشان درباره این سنت ها و حرمت گذاشتن به آنها 
صحبت کنند چون این سنت ها از نیاکان ما سینه به سینه به ما 
رسیده است. از بین خوراکی های دوست داشتنی شب یلدا هم 
می توانم به خوردن هندوانه اشاره کنم که در شب سرد یلدا 
بسیار می چسبد. یادم است هر بار که برای پدر و مادرم هندوانه 
می خریدم، سفید از آب درمی آمد. به هر حال این شب خوب 
و دوست داشتنی را به همه تبریک می گویم و امیدوارم شب 

شیرینی را در کنار خانواده هایشان داشته باشند.

هایده حائری: سعدی به جای حافظ
 به نظر من، شب یلدا یعنی گپ و گفت و شوخی و خنده، حافظ، سعدی خوانی، تناول 
آجیل، خوردن هندوانه و انار دانه شده و مهم تر از همه بودن کنار عزیزان. درست 
است که حافظ خوانی مخصوص این شب است اما توصیه می کنم امسال دوستان اشعار 
زیبای سعدی را بخوانند. خواندن حکایات سعدی به خصوص برای ما اهالی نمایش 
و هنرمندان بسیار جذاب است. حکایات سعدی شیرین و زیبا هستند و اشعارش 
بسیار دلنشین. خالی از لطف نیست که امسال به جای حافظ خوانی یا کنار خواندن 
دیوان حافظ، حکایت های زیبای سعدی را نیز بخوانیم و بیشتر با دنیای این شاعر 
دنیادیده آشنا شویم. من معتقدم خوشبختانه جایگاه شب یلدا همچنان بین مردممان 
حفظ شده است. این مراسم یادآور گذشته های زیبای ماست و برای مردم ارزشمند 
است. شما نگاهی به ترافیک شب یلدا بیندازید. مردم همه یا به  مهمانی می روند 

یا قصد خرید و تدارك برای شب یلدا را دارند و همین شور و شوق و جنب  و جوش 
نشان از اهمیت این شب برای ما ایرانیان دارد. عاشق آب و رنگ سفره شب یلدا هستم. ترکیب انار قرمز دانه شده و هندوانه و آجیل های رنگین 

و شیرینی بسیار چشم نواز است. حتی صدای شکستن پسته و تخمه در این شب شنیدنی است و در کنار اینها قصه گویی و شب نشینی اش هم برایم بسیار 
دوست داشتنی است. به نظرم، بهتر است بیشتر به جای اینکه در فکر تدارکات گرانقیمت و تشریفات در این شب باشیم، آن را ساده برگزار کنیم و بیش از 

هر چیز در کنار هم بودنمان برایمان مهم باشد.

شهره سلطانی: شب زل زدن به آسمان
شب یلدا بلندترین شب سال است و برای شب نشینی و دور 
هم جمع شدن وقت بیشتری به ما می دهد. من شب های یلدای 
پرشور  بسیار  چراکه  نمی کنم  فراموش  را  کودکی ام  دوران 
برگزار می شد. به یاد دارم از دیدن هندوانه و انار دانه شده 

و بودن کنار بچه های فامیل به وجد می آمدم. 
شب یلدا آیین بسیار زیبایی است که خوشبختانه نسل به نسل 
به ما منتقل شده و من معتقدم خود مردم این رسم را تا به حال 
زنده نگه داشته اند. ما از خانواده ها و قدیمی های فامیل این 
رسوم را یاد گرفته ایم. اگر آنها به این رسوم عالقه نداشتند، 
قطعا ما نیز با این آداب آشنا نمی شدیم و شب یلدا هم مانند 
بسیاری از آیین هایمان تنها در کتاب ها می ماند و از یاد می رفت. 
شب یلدا به نوعی حرمت گذاشتن به بزرگ تر هاست. این 
رسم برای مادربزرگم مهم بوده و برای مادرم نیز اهمیتی ویژه 
دارد و به این ترتیب برای من و خواهر و برادرانم هم این 
شب، شبی مهم و باارزش است. به نظر من، نماد های شب 
یلدا بی نهایت زیبا و جذاب اند. انار را بسیار دوست دارم و 
آجیل را هم از بچگی خیلی دوست داشتم اما تصویر شب 
یلدا در ذهن من با ماه شکل می گیرد و من این شب همیشه 
به آسمان و ماه نگاه می کنم. در دوران بچگی شب های یلدا 
به خاطر جنب و جوش و بازی با بچه های فامیل زود خوابم 
می برد ولی االن که می توانم بیدار بمانم تا جایی که بتوانم از 

تنقالت و میوه های مخصوص شب یلدا می خورم.

ایرانیان چند هزار سال است که در شب یلدا 
یا شب چله دور هم جمع می شوند. هندوانه، 
انار، آجیل و... می خورند، قرآن می خوانند 
و  بلند  این شب  تا  فال حافظ می گیرند  و 
تاریک را پشت سر بگذارند و خود را برای 
حلول نور و روزهای روشن در آینده آماده 
کنند. شب یلدا میراثی است که از پیشینیان مان 
برجای مانده و در حفظ آن نیز بسیار کوشا 
و موفق عمل کرده ایم و حتی شور و ذوق 
ایرانی و شرقی ما باعث شده چهره زیباتر و 

معنوی تری هم بگیرد. 

خیلی از جشن ها مانند جشن مهرگان که در 
زمان  گذشت  با  داشت،  وجود  باستان  آیین 
کمرنگ تر شدند و فقط در برخی نقاط ایران 
برگزار می شوند. بعضی از آنها هم به طور کامل 
از بین رفتند. جشن هایی هم که از نظر ریشه ای 
توانمند تر بودند، توانستند خودشان را با شرایط 
جدید کنونی منطبق کنند. مردم نیز همچنان به 
این جشن ها و برگزاری مراسم مرتبط با آنها 
عشق می ورزند. از مراسم زیبای جاودان ایرانیان 
می توان به عید نوروز، چهارشنبه سوری و همین 

شب یلدایی که پیش رو داریم، اشاره کرد. 

مفهوم یلدا
مفهوم یلدا، تولد خورشید است. ایرانیان قدیم 
این عقیده را داشتند که بعد از پایان آذرماه روزها 
بلندتر و شب ها کوتاه تر می شوند. البته این موضوع 
از نظر جغرافیایی نیز درست است. در واقع، 
بعد شب یلدا فصل نو و تازه ای شروع می شود 
که به بهار و گرما منتهی خواهد شد. روزهای 
بلندتر و خورشید و روشنایی نکته مثبتی بود 
که همیشه در فرهنگ ایرانی به آن توجه زیادی 
می شد به خصوص در ایران باستان که شغل 
اغلب مردم کشاورزی بود و برای ادامه معاش 
نیاز به گرمای نور خورشید داشتند. شب یلدا 

نقطه عطفی است که دوره سرما و تاریکی را از 
دوره گرما و نور جدا می کند. 

شب یلدا می تواند راهی برای احیای 
خانواده ها باشد

بودن  هم  دور  دیگر  امروزی  خانواده های  در 
و سرزدن به یکدیگر را مثل گذشته مشاهده 
نمی کنیم و ارتباطات خویشاوندی کمتر شده 
است. جامعه شناسان غربی یکی از راهکارهای 
مهم برای احیای خانواده را مرتبط کردن آنها طی 
مراسم  می دانند. حتی در غرب نیز مراسمی مانند 
 هالووین، کریسمس، عید پاك، جشن شکرگزاری 
و... را می بینیم که مفاهیم و کارکردی مانند نوروز 
و شب یلدا دارند و افراد خانواده و دوستان را 

ساعاتی دور هم جمع می کنند. 
بنابراین مشاهده می کنیم شب یلدا نقش مهمی 
در انسجام و پایداری خانواده ها دارد. همین یک 
شب می تواند محبت بیشتری بین افراد ایجاد و 
آنها را از مشکالت یکدیگر مطلع کند. در این 

شب خاطرات نسلی منتقل می شود و بزرگ ترها 
ارزش های فرهنگی خود را به جوان ترها منتقل 
می کنند. انتقال  ارزش ها باید در فضای صمیمی 
انجام گیرد که شب یلدا یکی از فرصت های خوب 
است.  به دلیل همین کارکردهای ویژه است که 
شب یلدا جایگاه رفیعی بین ایرانیان پیدا کرده و 
هیچ تناقضی هم با باورهای دینی ما ندارد حتی 
باعث تقویت آنها هم می شود. در مجموع شب 

یلدا در تاریخ ایرانی جاودانه شده است.

یلدا به تجمل نیاز ندارد
در سال های اخیر تکلف های بیشتری در برگزاری 
این مراسم دیده می شود. مثال مراسم را سنگین تر، 
وزین تر و پرهزینه تر برگزار می کنند و شاید این طور 
به نظر برسد که شب یلدا نیز قرار است به یک 
شب تجملی بپیوندد. در حالی که طی هزاران 
سال، در شب یلدا هرگز سفره آنچنانی چیده نشد 
و این شب هیچ وقت هزینه زیاد و غیرعادی را به 
خانواده ها تحمیل نکرد. حتی هدف از برگزاری 

این شب هم خوردن میوه، شیرینی و غذا نیست 
و همه افراد در هر رده اقتصادی و اجتماعی 
می توانند در این شب گرد هم آیند و ساعاتی 
را به خوشی بگذرانند. این کار واقعا به صرف 

زمان و هزینه نیاز ندارد. 

شب یلدا همگانی است
خوبی شب یلدا همگانی بودن آن در کشور 
است. این جشن کوچک و زیبا در همه شهرهای 
بزرگ و کوچک و دورافتاده و در همه اقوام 
برگزار می شود و متعلق به همه ایرانیان مقیم 
داخل و خارج کشور است. زنده نگه داشتن شب 
یلدا در تحکیم فرهنگ ایرانی و جامعه ایرانی و 
حتی معرفی آن به کشورهای دیگر بسیار مهم 
است. خیلی از کشورها سعی دارند با مناسک و 
آیین هایی که دارند کشورشان را به دیگران معرفی 
و کشورهای دیگر را از سابقه و پیشینه خود، مطلع 
کنند. البته در سال های اخیر جشن نوروز ما نیز 
به سایر کشورها معرفی شده و باید سعی کنیم 

شب یلدا را نیز به عنوان یکی از آیین های کهن 
و معنوی مان به دنیا معرفی کنیم.

شب رهایی از کدورت ها
هر عمل یا اقدامی در جامعه 2 کارکرد مهم دارد؛ 
یک فایده آن آشکار است و فایده دیگر پنهان. 
فرض کنید دانش آموزی مدرسه می رود. کارکرد 
آشکار رفتن به مدرسه، این است که او می خواهد 
خواندن و نوشتن را بیاموزد ولی کارکرد پنهان 
آن ورود دانش آموز به جامعه و جامعه پذیر بودن 
اوست. جامعه پذیری و بایدها و نبایدهای جامعه 
به طور غیرمستقیمی به دانش آموز آموزش داده 
می شود. در جشن یلدا نیز یک کارکرد آشکار است 
و افراد بلندترین شب سال را جشن می گیرند و 
لحظات شادی را می گذرانند ولی کارکرد پنهان 
آن از بین رفتن کدورت ها، آشنایی با دردهای 
هم و کمک به یکدیگر است. جشن یلدا جایگاه 
بسیار واالیی بین ایرانیان دارد و طی سال ها قدرت 

بیشتری هم گرفته است.

 کارکرد پنهان 
شب یلدا از بین 
رفتن کدورت ها، 
آشنایی با دردهای 
هم و کمک به 
یکدیگر است. 
به همین علت 
جشن یلدا جایگاه 
بسیار واالیی بین 
ایرانیان دارد و 
طی سال ها قدرت 
بیشتری هم 
گرفته و از بین 
نرفته است

 دکتر محمدمهدی لبیبی
جامعهشناس

این روزها تا بحث دور هم جمع شدن 
به میان می آید، صداها بلند می شود که 
در مهمانی ها و جمع ها همه سرشان 
روی تلفن همراه و تلگرام و... است و 
دیگر ارتباط چشمی و کالمی وجود 
هم  یلدا  شب  به  بحث  این  ندارد. 
کشیده شده و دیگر مانند سال های 
قبل کرسی در خانه ها نیست و کودکان 
و  پدر  روایت های  به  نوجوانان  و 
مادر بزرگ هایشان گوش نمی دهند. 
گرچه  است.  درست  حرف ها  این 
شب یلدا هنوز هم بهانه ای است تا 
هم  دور  خانواده ها  نزدیک  اعضای 
جمع شوند و همان رسم و رسوم  قبلی 
را برگزار کنند ولی تغییراتی را نسبت 
به سال های قبل در برگزاری این آیین 
کهن مشاهده می کنیم چون شب یلدا 
وارد  کشورمان  رسمی  شب های  و 
البته  شده اند.  اجتماعی  شبکه های 
ورود شب یلدا به شبکه ها مجازی 
این  اهمیت  که  نیست  معنا  این  به 

شب کم شده است.
کمپین های زیادی درباره شب یلدا 
راه می افتد و جوك ها و داستان های 
می شود.  گفته  شب  این  در  زیادی 
که  شغلی  دلیل  به  افراد  از  خیلی 
دارند، نمی توانند در این شب بلند، 
باشند.  دوستانشان  و  خانواده   کنار 
مانند  اینترنتی  مجازی  ارتباط های 
وسیله های  و...  تلگرام  واتس آپ، 
به  مواقع  این  در  که  هستند  خوبی 
به هم  را  انسان ها  راحتی می توانند 

ارتباط دهند. 
به وسیله تلگرام بسیاری از دوستان 
قدیمی که سال ها از هم بی خبر بودند 
به یکدیگر وصل شده اند. البته این 
وسایل می توانند باعث اغراق شوند 
ولی همیشه نباید با ذهنیت منفی به آنها 
نگاه کرد و نظر من نسبت به اینترنت 
و ارتباط های مجازی مثبت است. 

می توانند  اجتماعی  شبکه های 
به  را  قدیمی  رسم های  و  سنت ها 
جوانانی که اصال با آن آشنایی ندارند، 
معرفی کنند. می توان تکنولوژی را در 
بدون  کرد  استفاده  راستای سنت ها 

اینکه چیزی را تخریب کرد. 
رسانه های مجازی در شب یلدا کمک 
می کنند تا بتوانیم شب یلدا را به دنیا 
هم معرفی کنیم. وقتی نرم افزاری به 
نام الین، استیکرهایی برای شب یلدا 
طراحی می کند، نشانه این است که 
شب یلدا را می شناسند. ما همیشه بر 
این باور بوده ایم که کشورهای دیگر 
قصد دارند فرهنگشان را به ما تحمیل 
کنند. این همان چیزی است که معموال 
یاد  فرهنگی  تهاجم  با عنوان  آن  از 
می کنیم. خب، چرا ما فرهنگ زیبای 
خودمان  را با رسانه های مجازی انتشار 
ندهیم و سنت های زیبایمان را وارد 
فرهنگ کشورهای دیگر وارد نکنیم؟ 
قصدشان  اجتماعی  شبکه های  همه 
این است تا فرهنگ های مختلف را 
به  را  بیشتری  مخاطبان  و  بشناسند 
خود جلب کنند. نگرانی و ناراحتی 
اصلی، کم کاری خودمان است. گرچه 
کشورهای دیگر نسبت به قبل بیشتر 
با فرهنگ و سنن ما آشنا شده اند ولی 
به نظر می رسد جای آیین هایی مانند 
شب یلدا، چهارشنبه سوری و... هنوز 
در رسانه های مجازی دنیا خالی است. 
شب یلدا و آیین هایی مانند آن فرصت 
مناسبی هستند تا ما هم فعالیت خود 
را در رسانه های مجازی آغاز کنیم و 
رسوم زیبایی که اتفاقا هزینه زیادی 
هم ندارند را به مردم دنیا نشان دهیم. 
شب یلدا مفهوم زیبای دور هم جمع 
شدن را دارد. با ابزاری مانند تلگرام 
نیز می توانیم دور هم جمع شویم. زمان 
وامصیبتا  فریاد  دیگر  که  رسیده  آن 
و وا اسفا که چه بر سر فرهنگمان 
آمده را متوقف کنیم و از بین رفتن 
به  را  رسوممان  و  آداب  و  فرهنگ 
شبکه های مجازی ربط ندهیم، بلکه 
استحکام  برای  تکنولوژی  از همین 
روابط بین انسانی و زنده نگه داشتن 

آیین هایمان استفاده کنیم.

دنیا را با یلدا آشنا کنیم

نگاه روان پزشک
 دکتر حامد 

محمدی کنگرانی
عضوکمیتهرسانه

انجمنروانپزشکان
ایران

شماره پانصد وپنجاه ودو  شنبه بیست وهشت آذر نودوچهار

بیشتر بخوانید

یادداشت های داریوش اسدزاده، عبدالرضا 
اکبری و کمند امیرسلیمانی را در ارتباط با 
شب یلدا در صفحات 2، 17 و 25 بخوانید.


