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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

تغییر  زمان  طول  در  یلدا  شب  آداب 
باقیمانده  این شب،  در  ایرانیان  و  نکرده 
میوه هایی را که انبار کرده اند و خشکبار و تنقالت می خورند.

روشن  بخاری  و  افروخته  هیزم  گرد  هم  دور  چنین  هم 
ظلمت  و  تاریکی  بشارت شکست  دم  سپیده  تا  می نشینند 
و آمدن روشنایی و گرمی )در ایران باستان، از میان نرفتن 
را  بود(  نخواهد  آن حیات  بدون  که  بودن خورشید  زنده  و 
بدهد، زیرا که به زعم آنان در این شب، تاریکی و سیاهی 

در اوج خود است.
واژه یلدا، از دوران ساسانیان که متمایل به به کارگیری خط 
رفته  کار  به  بودند  به چپ( سریانی شده  راست  از  )الفبای 

است.
یلدا- همان میالد به معنای زایش- زاد روز یا تولد است که 
که  دانست  باید  است.  شده  پارسی  وارد  سامی  زبان  آن  از 
هنوز در بسیاری از نقاط ایران مخصوصاً در جنوب و جنوب 
خاوری برای نامیدن بلندترین شب سال، به جای شب یلدا 

از واژه مرکب شب چله استفاده می شود.
خور روز )دی گان(- یکم دی ماه - در ایران باستان در عین 
حال روز برابری انسان ها بود. در این روز همگان از جمله 
شاه لباس ساده می پوشیدند تا یکسان به نظر آیند و کسی 
داوطلبانه  کارها  و  نداشت  را  دیگری  به  دادن  دستور  حق 

انجام می گرفت، نه تحت امر.
در این روز جنگ کردن و خونریزی، حتی کشتن گوسفند و 
مرغ هم ممنوع بود. این موضوع را نیروهای متخاصم ایرانیان 
می دانستند و در جبهه ها رعایت می کردند و خونریزی موقتاً 
قطع می شد و بسیار دیده شده که همین قطع موقت جنگ، 

به صلح طوالنی و صفا انجامیده بود.
ایرانیان نزدیک به چند هزار سال است که شب یلدا آخرین 
تاریکترین شب در طول سال  پاییز را که درازترین و  شب 
است تا سپیده دم بیدار می مانند و در کنار یکدیگر خود را 
سرگرم می دارند تا اندوه غیبت خورشید و تاریکی و سردی 
روحیه آنان را تضعیف نکند و با به روشنایی گراییدن آسمان 

به رخت خواب روند و لختی بیاسایند.
شاهان  مهر،  آیین  دیرینه  سنت  یک  بنابر  کهن،  آیین  در 
زمین  بر  را  شاهی  تخت  و  تاج  دی ماه  اول  روز  در  ایرانی 
بر  و  می رفتند  صحرا  به  سپید  جامه ای  با  و  می گذاشتند 
و  شاهی  کاخ  نگهبانان  و  می نشستند.دربان ها  فرشی سپید 
همه برده ها و خدمت کاران در سطح شهر آزاد شده و به سان 
دیگران زندگی می کردند. رئیس و مرئوس، پادشاه و مردم 

عادی همگی یکسان بودند.
بیش  افسانه ای  شاید  و  نشده  تایید  امر  این  درستی  البته 
نباشد. ایرانیان در این شب باقی مانده میوه هایی را که انبار 
کرده بودند به همراه خشکبار و تنقالت می خوردند و دور هم 
گرد هیزم افروخته می نشستند تا سپیده دم بشارت روشنایی 
دهد زیرا به زعم آنان در این شب تاریکی و سیاهی در اوج 

خود است.
جشن یلدا در ایران امروز نیز با گرد هم آمدن و شب نشینی 

اعضای خانواده و اقوام در کنار یکدیگر برگزار می شود.
متل گویی که نوعی شعرخوانی و داستان خوانی است در قدیم 
اجرا می شده است به این صورت که خانواده ها در این شب 

گرد می آمدند و پیرترها برای همه قصه تعریف می کردند.
آیین شب یلدا یا شب چله، همراه با خوردن آجیل مخصوص، 
انار و شیرینی و میوه های گوناگون است که همه  هندوانه، 
و  فراوانی  تندرستی،  برکت،  نشانه  و  دارند  نمادین  جنبه 

شادکامی هستند.
جادوی  نوعی  دارند،  زیادی  دانه های  اغلب  که  میوه ها  این 
به  توسل  با  انسان ها  که  می شوند  محسوب  سرایتی 
مانند  نیز  را  خودشان  ها،  آن  بودن  پردانه  و  برکت خیزی 
خویش  در  را  باروی  نیروی  و  می کنند  برکت آور  ها  آن 
افزایش می دهند.هم چنین انار و هندوانه با رنگ سرخشان 
نمایندگانی از خورشید در شب به شمار می روند. در این شب 
هم مثل جشن تیرگان، فال گرفتن از کتاب حافظ مرسوم 
است. حاضران با انتخاب و شکستن گردو از روی پوکی و یا 

پُری آن، آینده گویی می کنند.
جشن شب یلدا یک جشن کاماًل زنده است و همه مسیحیان 
جهان این جشن را با نام جشن تولد مسیح برگزار می کنند. 
یلدا و مراسمی که در نخستین شب بلند زمستان و بلندترین 
شب سال برپا می کنند سابقه ای بسیار دراز داشته و مربوط 

می شود به ایزد مهر.
این جشن که یکی از کهن ترین جشن های ایران باستان 
است در اصطالح به آن شب چله هم می گویند. چله بزرگ 
از یکمین روز دی ماه جشن خرم روز تا دهم بهمن که جشن 
سده است به طول می انجامد و آن را چله بزرگ می نامند 
به آن دلیل که شدت سرما بیشتر است، آنگاه چله کوچک 
فرا می رسد که دهم از بهمن تا بیستم اسفند به طول می 

انجامد و سرما کم کم کاسته می شود.
چله اول که اولین روز زمستان و یا نخستین شب آن است 
مردم دوره  زیرا  است،  ناپذیر  و خورشید شکست  مهر  تولد 
های گذشته که پایه زندگی شان برکشاورزی و چوپانی قرار 
داشت و در طول سال با سپری شدن فصل ها و تضادهای 
طبیعت خو داشتند و براثر تجربه و گذشت زمان با گردش 

خورشید و تغییر فصول و بلندی و کوتاهی روز و شب و جهت 
یافته و کارها و فعالیتشان  حرکت و قرار ستارگان آشنایی 
که  دریافتند  تدریج  به  و  کردند  می  تنظیم  آن  براساس  را 
کوتاهترین روزهاآخرین روزپاییزیعنی سی ام آذر و بلندترین 
شب ها شب اول زمستان است اما بالفاصله بعد از این با آغاز 

دی روزها بلندتر و شب ها کوتاه تر می شود.
زمستان  آغاز  را  آفتاب  تولد  جشن  آریایی  قدیم  اقوام 
می گرفتند خصوصاً ژرمن ها که این ماه را به خدای آفتاب 
نسبت می دهند و زیاد هم بی تناسب نیست چرا که آغاز 
زمستان مثل تولد خورشید است که از آن روز در نصف کره 
شمالی رو به افزایش و ارتفاع و درخشندگی می گذارد و هر 

روز قوی تر می شود.
عامالن  و  تاریکی  تا  افروختند  برمی  آتش  شب  این  در 
که  همچنان  و  بگریزند  و  شده  نابود  شیاطین  و  اهریمنی 
خورشید به مناسبت فروغ و گرمای کارسازش تقدس پیدا 

کرده بود آتش نیز همان واالیی را نزد مردمان دارا شد.
جشن شب یلدا جشنی است که از ۷ هزارسال پیش تاکنون 
ایرانیان برگزار می شود. ۷ هزار سال پیش نیاکان  در میان 
که  دریافتند  و  کردند  پیدا  دست  شماری  گاه  دانش  به  ما 

نخستین شب زمستان بلندترین شب سال است.
یکی دیگر از دالیل برگزاری این جشن، شب زادروز ایزدمهر 
یا میترا است. مهر به معنای خورشید است و تاریخ پرستش 
آن در میان ایرانی ها و آریایی ها به پیش از دین زرتشت 
را  او  پیامبر  این  زرتشت  ظهور  از  پس  که  گردد  بازمی 

اهورامزدا تعریف کرد.
»شب چله«)یلدا( یا جشن زایش مهر

باستان،  ایرانیان  باور  به  بنا  و  سال  یلدادرازترین شب  شب 
آغاز فصل زمستان است که  و  شب زادن دوباره ی خورشید 
فرهیخته  نیاکان  از  ارزشمند  و  ساله  هزار  هفت  یادگاری 
پیش  سال  هزاران  که  ایرانیانی  آید.  می  شمار  به  مان  ی 
نمی تواند  ماه  گردش  ی  پایه  بر  دریافتندگاه شماری 

گاه شماری درستی باشد. پس به پژوهش درباره ی حرکت 
آن  ی  پایه  بر  را  خود  گاه شماری  و  پرداختند  خورشید 
آسمان  برج های  در  را  خورشید  حرکت  ایشان  دادند.  قرار 
اندازه گیری کردند و برای هر برجی نام خاصی گذاشتند و 
دریافتند هنگامی که برآمدن خورشید با برآمدن برج »بره« 
در یک زمان باشد، بهار است و دریافتند که در ابتدای پاییز 
و بهار روز و شب برابر است و در ابتدای تابستان روز بلندتر از 
شب است. ایرانیان باستان گاه شماری خود را بر اساس چله 

)چهل روز( تقسیم کردند و 9 چله )ماه( داشتند.
می دانیم که در فرهنگ ایرانیان عدد چهل مانند عدد هفت 
و دوازده قداست خاصی دارد. واژه های »چله نشستن«، »چل 
چلی« و در طبرستان واژه های »پیرا چله،  گرما چله« نشانه 

ی اهمیت این عدد در میان فرهنگ ایرانی است.
امروزه برخی به اشتباه بر این گمانند که مراسم شب چله 
اما  می شود،  برگزار  سال  بلندترین شب  نحوست  رفع  برای 
می دانیم که در باورهای کهن ایرانی هیچ روز و شبی، نحس 
و بد یوم شناخته نمی شده است و جشن شب چله، همچون 
بسیاری از آیین های ایرانی، ریشه در رویدادی کیهانی دارد.

و  ِگاهشماری ها  ترین  دقیق  که  ایرانی  گاهشماری  در 
سازگارتریِن آن ها با تقویم طبیعی است، همواره و در همه ی 
با شامگاه سی ام  برابر  انقالب زمستانی  و  سال ها، شب چله 

آذرماه و بامداد یکم دی ماه است.
شب چله در آیین مهر

مهر  ایزد  روز  زاد  چله  شب  آمد،  پیش  در  که  گونه  همان 
روز«  »خوره  نام  به  زمستان  روز  نخستین  است.  میترا  یا 
)خورشید روز(، روز تولد مهر و نخستین روز سال نو بشمار 
می آمده است و امروزه کارکرد خود را در تقویم میالدی که 
ادامه ی گاهشماری میترایی است و حدود چهار سده پس 
مهر  کیش  می دهد.  ادامه  آمده،  وجود  به  میالدی  مبدا  از 
)میتراییسم( تاثیر گذارترین آیینی است که پس از مهاجرت 
آریاییان در زمان فریدون به اروپای کنونی رفت و ردپای آن 

 را در همه ی ادیان جهان می توان مشاهده کرد.
معنای  به  و  است  سریانی  ای  واژه  یلدا  ی  کلمه 

تولد یا میالد است. در برخی منابع آمده است که پس از 
عیسی  تولد  از  پس  رومیان، چهارصد سال  مسیحی شدن 
زاد روز عیسی  به عنوان  را  تولد مهر  مسیح، کلیسا جشن 
پذیرفت، زیرا زمان دقیق تولد وی معلوم نبود. در واقع یلدا 
یک جشن آریایی است و پیروان میتراییسم آن را از هزاران 
سال پیش در ایران برگزار می کرده اند. وقتی میتراییسم 
از تمدن ایران باستان به سایر جهان منتقل شد در روم و 
بسیاری از کشورهای اروپایی روز 21 دسامبر به عنوان تولد 
میترا جشن گرفته می شد ولی پس از قرن چهارم میالدی 
در پی اشتباه محاسباتی، این روز به 25 دسامبر انتقال یافت 
و از سوی مسیحیان به عنوان روز کریسمس جشن گرفته 
و کاله  لباس  با  نوئل  هبابا  امروز  تا  این روست که  از  شد. 
ُمغان ظاهر می شود و درخت سرو و ستاره ی باالی آن هم 

یادگاری از کیش مهر و فرهنگ ایرانی است.
ابوریحان بیرونی، مبدا سال شماری تقویم کهن سیستانی را 
از آغاز زمستان ذکر کرده و جالب این که نام نخستین ماه 

سال در تقویم سیستانی نیز »کریست« بوده است.
متأخرباز  قرون  به  مسیح،  میالد  به  میالد  داشتن  منسوب 
در  بیرونی  ابوریحان  که  گونه  آن  آن،  از  پیش  و  می گردد 
یا  مهر  میالد  میالد،  از  منظور  است،  کرده  نقل  آثارالباقیه 
نو  سال  و  زمستان  ماه  نخستین  نامگذاری  است.  خورشید 
باورهای  همان  از  خداوند   - دادار  معنای  به  »دی«  نام  با 

میترایی سرچشمه می گیرد.
این مراسم و نیز سال شماری آغاز زمستانی هنوز در میان 
برخی اقوام دیده می شود که نمونه آن تقویم محلی پامیر 
تاجیکستان(  جنوب  و  افغانستان  شمال  )در  بدخشان  و 
است. هم چنین در تقویم کهن ارمنیان نیز از نخستین ماه 
سال نو با نام »ناواسارد« یاد شده است که با واژه اوستایی 

»نوسرذه« به معنای »سال نو« در پیوند است.
آیین های برگزاری جشن شب چله

این  و  اند  بوده  جشن  و  شادی  ی  شیفته  همواره  ایرانیان 
جشن ها را با روشنایی و نور می آراستند. آن ها خورشید 
را نماد نیکی می دانستند و در جشن هایشان آن را ستایش 
ستایش  سال،  شب  ترین  تیره  و  درازترین  در  کردند.  می 
با  ایران  سرزمین  مردمان  یابد.  می  دیگری  نماد  خورشید 
بیدار ماندن، طلوع خورشید و سپیده دم را انتظار می کشند 
تا خود شاهد دمیدن خورشید باشند و آن را ستایش کنند.

در گذشته، آیین هایی در این هنگام برگزار می شده است که 
یکی از آن ها جشنی شبانه و بیداری تا بامداد و تماشای 
از  که  است. جشنی  بوده  متولد شده،  تازه  طلوع خورشید 
الزمه های آن، حضور کهن ساالن و بزرگان خانواده، به نماد 
کهن سالی خورشید در پایان پاییز بوده است، و هم چنین 
خوراکی های فراوان برای بیداری درازمدت که همچون انار 

و هندوانه و سنجد، به رنگ سرخ خورشید باشند.
نشینی،  دورهم  به  توان  می  شب  این  آیین های  جمله  از 
خشک،  میوه های  و  )لرک(  آجیل  و  تنقالت  کردن  فراهم 
قصه گویی، فال حافظ، فال کوزه، و شعرخوانی )بیتو خوانی( 
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ویژه گردشگری و یلدا
»شب چله«)یلدا( یا جشن 

زایش مهر
شب یلدا در شعر 

شاعران بزرگ 
پارسی 

زبان

برگزاری 300 رویداد بزرگ 
 درحوزه گردشگری

 آداب و رسوم شب یلدا در ایران باستان
آداب شب یلدا در طول زمان تغییر نکرده و ایرانیان در این شب، باقیمانده میوه هایی را که 
انبار کرده اند و خشکبار و تنقالت می خورند.هم چنین دور هم گرد هیزم افروخته و بخاری 
روشن می نشینند تا سپیده دم بشارت شکست تاریکی و ظلمت و آمدن روشنایی و گرمی 
)در ایران باستان، از میان نرفتن و زنده بودن خورشید که بدون آن حیات نخواهد بود( را 

بدهد، زیرا که به زعم آنان در این شب، تاریکی و سیاهی در اوج خود است.

آیین یلدا
ریشه یابی نام شب یلدا

واژه یلدا برگرفته از واژه ای سریانی و به معنای تولد است. به عقیده ایرانیان باستان شب 
یلدا، شب زایش مهر) خورشید( و پیروزی نور بر تاریکی است.

یلدا در کشورهای دیگر
یلدا، آخرین شب پاییز است و در آن جشن هایی برگزار می کنند تا طوالنی ترین شب 

سال زنده نگه داشته شود. 

 کارکرد گردشگری جشن »یلدا«
برگزاری تورهای گردشگری به بهانه رویدادهای ملی، یکی از ساده ترین و در عین حال 
متداول ترین راه هایی است که در کشورهای گوناگون برای جذب گردشگر و نیز برند 
سازی به آن توجه می شود. این شیوه در زمان هایی که به دالیل فصلی ورود گردشگر 
خارجی به کشورها محدود می شود، بیشتر به کار بسته شده و از این طریق می توان 

تالش کرد که سطح تقاضا در این فصول دچار افت ناگهانی نشود.

 شام شب یلدا
شب یلدا بلندترین شب سال و البته پر خوراکی ترین شب سال نیز هست که در شهر های 

مختلف ایران آیین و رسوم متفاوتی وجود دارد که از هندوانه، انار، آجیل، میوه  های خشک و 
سایر خوراکی  ها بگذریم به شام شب یلدا می رسیم... 

یلدا؛ 
   بلندترین شب، نوید روز روشن است.

زمستان فصل مهربانی ها



ویژه گردشگری و یلدا

آیین یلدا
ریشه یابی نام شب یلدا

واژه یلـدا برگرفتـه از واژه ای سـریانی و بـه معنـای تولـد 
اسـت. بـه عقیـده ایرانیـان باسـتان شـب یلدا، شـب زایش 

مهـر) خورشـید( و پیـروزی نـور بـر تاریکی اسـت.
تاریخچه جشن شب یلدا

تاریـخ برگـزاری این جشـن به ایران باسـتان بـر می گردد. 
زمانـی کـه پیـروان دین زرتشـت قبـل از ظهور اسـالم این 

روز را جشـن می گرفتند.
بسـیاری از مسـیحیان نیـز در آن زمـان این سـنت بسـیار 
کهـن را بـه میتـرا، الهـه نـور و روشـنایی، و زادروز مسـیح 

نسـبت می دادنـد.
جشن یلدا

طبـق بـاور ایرانیـان و بسـیاری از فرهنـگ هـای کهـن، 
نـور، روز و خورشـید نشـانه های ایـزد هسـتند در حالـی 
کـه تاریکـی نمـادی از شـیطان اسـت. آن ها بر ایـن عقیده 
بودنـد کـه روشـنایی و تاریکـی مدام بـا هم در حـال پیکار 
هسـتند. بنابرایـن روزهـای طوالنـی، روزهـای روشـنایی و 

پـروردگار هسـتند. پیروزی 
در حالـی کـه شـب های طوالنی، نشـانگر پیـروزی اهریمن 
هسـتند. یلـدا، آخریـن شـب پاییـز و طوالنـی ترین شـب 
سـال اسـت، کـه بـا پیـروزی نـور و زایـش میتـرا، پایـان 

می پذیـرد.
آئین و عادات مرسوم شب یلدا

شـب یلـدا، دوسـتان و خانـواده دور هم جمع می شـوند، تا 
نیمه هـای شـب بیـدار مـی ماننـد و بـه خـوردن و خواندن 
شـعرهای حافظ مشـغول می شـوند. خوردن آجیـل، میوه، 
انـار، هندوانـه، و شـیرینی در ایـن شـب مرسـوم اسـت. 
ایرانیـان باسـتان عقیـده داشـتند کـه قرمزی ایـن میوه ها 
نمـادی از سـرخی طلـوع خورشـید و درخشـش زندگـی 

ست. ا
خوردنی های شب یلدا

خوردنـی هـای یلـدا نقـش اصلـی و کلیـدی را در مراسـم 
ایـن شـب ایفا مـی کنند. در بیشـتر نقـاط کشـور، اعضای 
خانـواده دور هـم جمـع مـی شـوند و از خـوردن غذایـی 
لذیـذ، کـه معموال فسـنجان اسـت، لذت مـی برنـد. با این 
حـال هـر شـهری ممکـن اسـت رسـوم مخصوص خـود را 
داشـته باشـد و غـذای متفاوتی سـرو کنـد. به طـور مثال، 
گیالنـی هـا در ایـن شـب، سـبزی پلـو بـا ماهـی دودی 
مـی خورنـد. شـیرازی هـا هویـج پلـو، قزوینی هـا انـار پلو، 
مازندرانی هـا  و  خاگینـه،  زنجانی هـا  خشـیل،  تبریزی هـا 

خـورش نـاردون صـرف می  کننـد.
آجیل شب یلدا

آجیـل شـب یلـدا معمـوال از نـوع آجیـل شـیرین اسـت. 
مـردم ایـران باسـتان عقیده داشـتند که خـوردن آجیل در 
ایـن شـب، باعـث رونـق و برکـت روزهـای آینده می شـود.

انار شب یلدا
انـار کـه گل سرسـبد میوه های یلداسـت، نماد تولـد دوباره 

و حامل خوشـی و شـادمانی برای زندگی مردم اسـت.
هندوانه شب یلدا

هندوانـه شـب یلـدا به خاطر شـکل کـروی کـه دارد، نماد 
خورشـید اسـت. هندوانـه مهتریـن میـوه این شـب اسـت. 
اعتقـاد بـر ایـن بوده اسـت که اگـر در شـب یلـدا هندوانه 
بخوریـد، در فصل زمسـتان دچار سـرماخوردگی و بیماری 

نمی شـوید.
معمـوال هندوانـه یلـدا را به طـرز زیبایـی تزئیـن می کنند 

تـا زیبایـی ایـن شـب را چندین برابـر کند.
دعای شب یلدا

در ایـن شـب، بزرگتریـن عضـو خانـواده، از تمـام اعضـای 
خانـواده مـی خواهـد کـه پـروردگار را بـه خاطـر ارزانـی 
نعمت هایـش در سـال گذشـته شـکر بگوینـد و سـالی پـر 
از برکـت را آرزو کننـد. و بقیـه اعضـای خانـواده بـا گفتـن 
آمیـن بـه دعا پایـان مـی دهنـد. بعـد از آن بزرگترین فرد 
خانـواده برای سـالمتی اعضـای خانواده هندوانـه را می برد 
و بخشـی از آن را بـه هـر یـک از اعضای خانـواده می دهد.

خواندن شعر با صدای بلند در شب یلدا
]حافظ خوانی یلدا[

یکـی دیگر از رسـوم شـب یلـدا، خوانـدن شـعرهای حافظ 
اسـت کـه البتـه در سـده هـای اخیـر به رسـوم این شـب 
اضافه شـده اسـت. در چنین شـبی رسـم بر این اسـت که 
بزرگتریـن عضـو خانـواده بـرای بقیـه اعضـا ” فـال حافظ” 
می گیـرد. بـه ایـن ترتیـب کـه به صـورت تصادفـی صفحه 
ای از دیـوان حافـظ را بـاز مـی کنـد و شـعر را بـا صـدای 
بلنـد بـرای اعضـای خانـواده می خوانـد. شـاهنامه خوانـی 
و قصـه گویـی پدربـزرگ و مادربـزرگ دور کرسـی بـرای 

کوچکترهـا هـم، از رسـوم این شـب اسـت.

و  گویی  قصه  ظرفیت  از  برخورداری  لحاظ  به  یلدا  شب 
برای  مناسب  تواند یک وضعیت  به چهره، می  ارتباط چهره 

توسعه این فرهنگ باشد.
به  یلدا  شب  نامگذاری  درباره  مازنی  احمد  االسالم  حجت 
عنوان شب قصه گویی گفت: ساز و کار نامگذاری در قوانین 
ما تعریف مشخصی دارد و باید پیشنهاد آن به شورای فرهنگ 
انقالب  عالی  شورای  تایید  صورت  در  و  شود  ارائه  عمومی 

فرهنگی، در تقویم یا پیوست تقویم به ثبت برسد.
این  توسعه  در  آن  نقش  و  یلدا  گویی شب  قصه  در ظرفیت 
به  آن  نامگذاری  موضوع  که  این  اما  ندارم  تردیدی  فرهنگ، 
عنوان شب قصه گویی به بحث گذاشته شود و شورای عالی 
انقالب فرهنگی آن را به نتیجه برساند به بحث نیازمند است 
و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش 

نیز می توانند این مبحث را مطرح و پیگیری کنند.
مازنی درباره فضای قصه گویی در سطح جامعه و ریشه آن در 
فرهنگ ایران زمین نیز گفت: در فرهنگ عمومی و فرهنگ 
قصه  همواره  مختلف،  کشورهای  در  ها  خانواده  و  اقوام  بین 
نیز خانواده ها  ما  و در کشور  ای داشته  گویی جای شایسته 
شب ها در منازل، قهوه خانه ها و مراکز مختلف دور هم جمع 
بیان قصه های مختلف  و  با طرح  را  اوقات خود  و  می شدند 

می گذراندند.
وقتی  از  خانواده  در  دارم  ذهن  حضور  که  جایی  تا  خودم 
بلند  شب های  در  وظایفم  از  یکی  گرفتم  یاد  را  خواندن 
سواد  سطح  زمان  آن  در  بود.  خواندن  قصه  کتاب  زمستان، 
مردم خیلی باال نبود به همین جهت خواندن قصه را معموال 
نیز من  ما  برعهده داشت، در خانواده  بود  با سواد  کسی که 
این وظیفه را برعهده داشتم و گاهی نیز پدر مرحومم وقتی 
که میزبان دوستانش بود از من می خواست تا برایشان کتاب 

»قصص االنبیا« را بخوانم.
االنبیا«  »قصص  افزود:  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
انسان  و  زمین  آفرینش  آغاز  از  پیامبران  زندگی  به  مربوط 
این  از  برخی  دارد، در  ادامه  تا حضرت محمد )ص(  و  است 
شب نشینی ها نیز کتاب مختارنامه را می خواندم که مربوط 
مردم  کربالست،  شهدای  خواهی  خون  برای  مختار  قیام  به 
ایران همواره عاشق خاندان پیامبر بودند و با خواندن قصه های 
مختارنامه که در آن روایت سرگذشت مختار و یارانش که به 
های  شکل  به  را  آن ها  و  رفتند  کربال  شهدای  قاتالن  دنبال 
گاهی  و  است  نوشته شده  رساندند  مجازات  اشد  به  مختلف 
درون  خاطرات  از  قصه هایی  روایت  خانوادگی،  جمع های  در 
خانواده، روستا، شهر و قوم بود و گاهی نیز قصه های تاریخی 

در این میان جایگاه خودشان را داشتند.
پیدا  تحول  رسانه  ابزار  و  مدرن شد  زندگی  که  زمانی  از  اما 
کرد، با ورود تلویزیون به خانه ها نقش قصه گویی کمرنگ شد، 

تلویزیون حتی در قهوه خانه ها نیز رسوخ کرد و مردم به جای 
شنیدن قصه ها به دیدن سریال ها نشستند. در واقع فیلم و 
این دست سرگرمی ها به شکل مدرن وارد فضای سنتی شده و 
رفته رفته جای رسانه های سنتی را گرفت، اما در حوزه رسانه 
شناسی هیچ وقت رسانه های مدرن با تمام جذابیت ها از جمله 

سینما و تئاتر، نتوانستند جای رسانه های سنتی را بگیرند.
قصه جای خود را دارد و باید احیا شود چرا که قصه گویی 
باعث می شود ارتباط چهره به چهره بین افراد برقرار شود و 
خود افراد از طریق ارتباط مستقیم با هم در ارتباط هستند، 
هرچند امروز رسانه های تعاملی مدرن نیز به وجود آمده اما 

جای رسانه های تعاملی قدیمی را نگرفته است.
وی افزود: امروز افراد از طریق شبکه های اجتماعی در قالب 
عکس، فیلم و مولتی مدیا با هم ارتباط دارند اما باز هم این 
پر نمی کنند و ما همچنان  را  ارتباط مستقیم  رسانه ها جای 
به رسانه های سنتی و قصه گویی نیاز داریم، به نظرم برگزاری 
جشنواره قصه گویی کار ارزشمندی است و می تواند فرهنگ 
کتاب خوانی را که در جامعه ما متاسفانه وضعیت خوبی ندارد 

تحت تاثیر قرار دهد.
و  گویی  قصه  جشنواره  برگزاری  درباره  چنین  هم  مازنی 
از جشنواره  دوره  این  امیدوارم  گفت:  مردم،  میان  آن  تاثیر 
اطالع  که  جایی  تا  دوره  این  در  شود،  برگزار  خوبی  به  نیز 
دارم شبکه نسیم و برنامه تلویزیونی »کتاب باز« همراه شده 

است، اما این شبکه مخاطب گسترده ای مانند شبکه یک یا 
شبکه های سراسری دیگر ندارد و تنها برای برنامه های خاص 
پر مخاطب است بنابراین بهتر است در راستای اطالع رسانی 

این جشنواره شبکه های سراسری نیز همراه شوند.
هم چنین می توان برای این کار از شبکه های اجتماعی نیز 
آن  اهداف  و  گوییی  قصه  ترویج جشنواره  در  و  بهره گرفت 
اقدام کرد، این اتفاق باید در سه حوزه برای متولیان، صنوف و 
صاحبنظران شکل بگیرد و اطالعات به شکل ویژه برای آن ها 
فرستاده شود تا به فرهنگ سازی و ترویج قصه گویی کمک 
کند، برای نتیجه بهتر باید ابتدا سرمایه گذاری کرد و وقتی 
این موضوع جا افتاد آن وقت، خودش را می تواند ترویج کند.

این نماینده مجلس درباره فرهنگ قصه گویی و انتقال آن به 
ایران  به قدمت  نیز توضیح داد: کمتر کشوری  جوامع دیگر 
و  عمق  به  فرهنگی  که  داریم  سراغ  کشوری  کمتر  و  داریم 
از  پس  بخصوص  باشد،  داشته  ایرانی  فرهنگ  گستردگی 
تشرف مردم به دین اسالم غنای این فرهنگ چند برابر شد، 
و  ملت ها  سایر  برای  می تواند  ایرانی  های  قصه  رو  از همین 
اقوام تاثیرگذار باشد به شرط آن که به نحو شایسته، عالمانه 

و حرفه ای به زبان دیگر منتقل شود.
و  المللی  بین  فرهنگی  نهادهای  با  تفاهم  و  تعامل  از طریق 
تعامل، می توان  اهل  از شخصیت های حقیقی  کمک گرفتن 
آثار و قصه های ایرانی را ترجمه و منتقل کرد که این اتفاق 

بسیار می تواند تاثیرگذار باشد.
وی خاطرنشان کرد: کمتر کشوری داریم که مثنوی، شاهنامه 
و اثری به این غنا و زیبایی داشته باشد، حتی برخی از آثار 
مثل آثار سعدی و حافظ نیز به نوعی در درون خود زبان قصه 
دارند و می توانند با ترجمه درست به جوامع و ملت های دیگر 
منتقل شوند، عالوه بر این آثار جدیدی از نویسندگان نسل 
متاخر نیز داریم که می توانیم از آن ها نیز استفاده کنیم که 

تاثیرگذار خواهد بود.
تاثیرقصه  درباره  چنین  هم  فرهنگی  کمیسیون  عضو  این 
اتفاق  این  گفت:  نیز  بومی  های  فرهنگ  انتقال  بر  گویی 
و  ریزی  برنامه  در  را  جدید  نسل  که  است  این  به  مشروط 
اجرای این برنامه درگیر کنیم؛ نسلی که قرار است فرهنگ 
را از نسل قبلی تحویل بگیرد باید خود مستقیم درگیر این 
موضوع شود، باید با زبان خود نوجوانان و جوانان موضوعات 

را مطرح کرد.
باید به این رده سنی باید بیش از گذشته توجه شود چرا که 
متاسفانه این مرحله را ما اصال نمی بینیم در حالی که مرحله 
لحاظ  به  انتقال  این  برای  و  است  فرد  هر  زندگی  از  مهمی 
روانشناختی باید با آن ها ارتباط برقرار کنیم و از زبان آن ها 
و شیوه های مدرن که با آن آشنایی دارند استفاده و فرهنگ 

قصه گویی را ترویج کنیم.
منبع: ایرنا

آن  در  است و  پاییز  آخرین شب  یلدا، 
جشن هایی برگزار می کنند تا طوالنی ترین شب سال  

زنده نگه داشته شود. 
در این شب خورشید بیشترین فاصله را از خط استوا 
در  و  زمستان  شمالی  نیمکره  در  همین  برای  و  دارد 
دیگر  مردم  شود.  می  شروع  تابستان  جنوبی  نیمکره 
انقالب زمستانی می شناسند  اسم  به  را  یلدا  کشورها 
و همیشه در طول تاریخ و در تمدن های مختلف این 
شب را با جشن ها و آئین های خاصی برگزار می کنند. 
در  فقط  نه  یلدا  بدانید  که  باشد  جالب  برایتان  شاید 
جشن  هم  دیگر  کشورهای  از  بسیاری  در  که  ایران 
با  را  این پست شما  در  گرفته می شود. می خواهیم 

جشن های یلدا در کشورهای دیگر آشنا می کنیم.
هزاران سال است که انقالب زمستانی بهانه ای می شود 
زمان  از  ایران  در  باستانی.  های  آیین  برگزاری  برای 
چله  شب  یا  یلدا  نام  به  شب  این  حال  به  تا  باستان 
شناخته می شود و از جشن های باستانی و مهم ماست 
های  میوه  و  تنقالت  خوردن  و  بودن  هم  دور  با  که 
مخصوص می گذرد. یلدا در کشورهای همسایه ایران 
مثل افغانستان و پاکستان هم تقریبا مثل ایران برگزار 

می شود.
شب یلدا در پاکستان

پاکستانی ها از دیرباز یلدا را با دعا و نیایش می گذرانند.
مردان در این شب به حمام زمستانی می روند اما حمام 
این حمام  دارد!  فرق  با حمام های معمولی  این شب 
روز  بعدازظهر آخرین  تا  از صبح  و  باشد  ایستاده  باید 
است  این  این حمام  نکته جالب  اما  انجام شود.  پاییز 
که مردان حتما باید در هنگامی که روی سرشان آب 
از  بعد  باشد.  دستشان  در  هم  نان  تکه  یک  می ریزند 
آتش  با  که  جشن  این  شود،  می  شروع  جشن  حمام 
با یک شام خوشمزه ادامه پیدا می  بازی همراه است 

کند: شکمچه بز!
شب یلدا در افغانستان

است؛  ایران  مثل  تقربیا  یلدا  هم جشن  افغانستان  در 

مردم سفره مخصوص یلدا می چینند و آن را پر از میوه 
سفره  اصلی  میوه  دو  می کنند.  آجیل های خوشمزه  و 
انار و هندوانه ست که سرخی آن ها نمادی از سرخی 

خورشید است. مردم حتما این شب را در کنار بزرگان 
خانواده می گذرانند و دورهمی های شادی دارند.

شب یلدا در تاجیکستان
یلدای ایرانی با قدمت ۷ هزار ساله اش در کشورهای 
در  برگزار می شود.  تاجیکستان هم  میانه مثل  آسایی 
زبان،  فارسی  تاجیکستان  در  مخصوصا  و  کشور  این 
مردم یلدا را با جمع شدن در دور سفره یلدا برگزار می 
کنند و از انار، هندوانه، آجیل و تنقالت برای پر کردن 
سفره استفاده می کنند. دیگر مراسم این شب پختن 
نان شیرینی های خوشمزه است که به شکل موجودات 
زنده هستند. تعدادی از مردم  قدیمی در روستاها در 
این شب جدار پنجره ها را با پوستین پر می کنند، از 
سقف چرم آویزان می کنند و به محوطه حیاط گندم 
می پاشند. آن ها در این شب فال می گیرند تا اتفاقات 

سال آینده را پیشگویی کنند.
شب یلدا در شرق آسیا

 شب یلدا در شرق آسیا یعنی نان برنجی های خوشمزه! 
مردم شرق آسیا به شب یلدا اهمیت زیادی می دهند و 
این شب را با فستیوال های خاص می گذرانند. از آنجایی 
که در شرق آسیا خانواده خیلی مهم است افراد خانواده 
چینی ها  می شوند.  جمع  هم  دور  شب  این  در  حتما 
برای گذراندن یلدا مراسمی خاص دارند، دور هم جمع 
می شوند و چای مخصوص و نان برنجی می خورند. در 
کره جنوبی هم از همین نان برنجی ها خورده می شود 
اما نان برنجی های آن جا با لوبیای قرمز درست می شود 
آن  و  دارند  هم  دیگر  جالب  رسم  یک  کره ای ها  البته 
ریختن آب در اطراف خانه است تا با این کار نیروهای 

بد و شر را از خود دور کنند. 

چینی ها یک افسانه دارند که می گویند در این شب 
روح یک شکارچی به خانه روستایی ها می رود تا بتواند 

برای زمستان سرد غذا پیدا کند.

شب یلدا در ژاپن
با  را  یلدا »توئوجی« می گویند و آن  ژآپنی ها به شب 
سنت های خاصی می گذرانند. اول از همه حمام نارنج 
آن  باشند  مرتب  و  تمیز  شب  این  برای  تا  می گیرند 
دور  آن ها  از  منفی  انرژی های  کار  این  با  معتقدند  ها 
می شود و تا آخر زمستان هم سرما نمی خورند. خوردن 
میوه و سبزی هم بخش دیگری از جشن شب یلدای 

ژاپنی هاست.
شب یلدا در اسکاتلند

در اسکاتلند برای شب یلدا مراسمی برگزار می شود که 
شبیه مراسم چهارشنبه سوری ما ایرانی هاست! همین 
باید موهای  نفر که حتما  یلدا می شود یک  که شب 
خوراکی های  گرفتن  برای  باشد  داشته  بلند  و  سیاه 

خوشمزه به جلوی در خانه همسایه ها می رود.
شب یلدا در بولیوی، پرو و اکوادور

مردم این سه کشور برای شب یلدا یک رسم مشترک 
دارند و آن هم طناب پیچیدن دور خورشید است!

آن ها برای این که دستشان به خورشید برسد به باالی 
را  خورشید  نمادین  مراسمی  در  تا  روند  می  کوه ها 
بگیرند و آن را به سنگ ها ببینند! و با این کار روزها را 

بلندتر کنند! یکی از نقاط باستانی و معروف در پرو که 
برای طناب پیچی خورشید استفاده می شود ارتفاعات 

ماچوپیچو است.
شب یلدا در آفریقا

در بین مراسم مختلفی که در این لیست برایتان تعریف 
که  آن ها جشنواره ای  باشد  ترین  مهیج  شاید  کردیم 
فستیوال  این  می شود.  برگزار  آفریقا  غربی  مناطق  در 
لباس مخصوص و در عین حال عجیبی دارد که شبیه 
است.  فرشته  و  شیطان  مثل  عناصری  یا  و  حیوانات 
است  تنشان  بامزه  لباس های  این  که  حالی  در  مردم 
به خیابان ها می روند و با موسیقی نواختن خودشان را 

آماده آمدن فصل زمستان می کنند.
شب یلدا در روسیه

خوردن  و  نیایش  با  را  یلدا  روسیه  مردم  از  تعدادی 
نان، پنیر و عسل می گذرانند. آن ها در طوالنی ترین 
هم  برای  و  می کنند  چراغانی  را  خیابان ها  سال  شب 

کلوچه های خانگی درست می کنند

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت:

2
1397/10/1 - ویژه نامه

  --- یلدا در کشورهای دیگر ---



ویژه گردشگری و یلدا

برگـزاری تورهـای گردشـگری بـه بهانه 
رویدادهـای ملـی، یکـی از سـاده تریـن و در عیـن حـال 
متـداول ترین راه هایی اسـت کـه در کشـورهای گوناگون 
بـرای جـذب گردشـگر و نیـز برنـد سـازی بـه آن توجـه 
می شـود. ایـن شـیوه در زمـان هایـی که به دالیـل فصلی 
ورود گردشـگر خارجـی بـه کشـورها محـدود مـی شـود، 
بیشـتر بـه کار بسـته شـده و از ایـن طریـق مـی تـوان 
تـالش کـرد کـه سـطح تقاضـا در این فصـول دچـار افت 

نشـود. ناگهانی 
چنانچـه  یلـدا را نیـز بـه عنـوان یک سـنت مهـم و آیین 
بـه مثابـه یـک  از آن  و  تلقـی کنیـم  ایرانیـان  مانـدگار 
ظرفیـت مهم فرهنگی در توسـعه گردشـگری بهره ببریم، 
انگیـزه ای کافـی برای آمدن گردشـگران خارجـی به ایران 

ایجـاد می کنـد.
ایـن ظرفیـت مهم فرهنگـی فرصتی برای توسـعه تورهای 
گردشـگری بـا موضـوع برگـزاری مراسـم یلـدا اسـت که 
اکنـون در برخی از دفاتر خدمات گردشـگری و مسـافرتی 
ایـن تورهـا بـه مقصـد نقـاط مختلـف کشـور خصوصـا 
هـای  زیرسـاخت  دارای  گـردی  بـوم  در  کـه  مناطقـی 

مناسـبی هسـتند، برنامـه ریـزی و انجـام مـی شـود.«
گرچـه ایـران بـرای ثبت ملی آثـار ملموس و ناملموسـش 
تـالش زیادی کرده اسـت، اما در عمل نتوانسـته از نتیجه 
چنیـن اتفاقاتـی بـه نفـع توسـعه گردشـگری خـود بهـره 
منـد شـود و این در حالی اسـت که برگـزاری رویدادهای 
ملـی در بسـیاری از کشـورها، بـه یکـی از جنبـه هـای 

بـارز در جـذب گردشـگر خارجـی بـدل شـده و هر سـاله 
جمعیـت قابـل توجهـی برای حضـور در این جشـنواره ها 

عـازم ایـن مقاصد می شـوند. 
فسـتیوال فانـوس هـا در چیـن و جشـن شـکوفه گیالس 
در ژاپـن از جملـه ایـن رویدادهـا هسـتند کـه با داشـتن 
شـهرت جهانـی در جذب گردشـگر بـه دو کشـور چین و 

ژاپـن اثرگـذار بـوده اند.
فستیوال فانوس ها

فسـتیوال فانوس هـا یکـی از رویدادهـای سـنتی کشـور 
چیـن اسـت کـه در سـال های اخیـر، در فاصله مـاه فوریه 
تـا هفتـه اول مـاه مـارس برگزار شـده اسـت. این جشـن 
مهم تریـن رویـداد پس از جشـن سـال نو چینی به شـمار 
مـی رود و مشـخصه اصلـی آن رهـا کـردن فانـوس هـای 

بسـیار در آسـمان شـب است. 
در ایـن رویـداد غـذای خاصی نیز بـا برنج تهیه می شـود. 
ایـن جشـن بـا داشـتن تاریخـی 2 هزار سـاله و عـادات و 
فعالیـت هـای سـنتی در دل خـود، بـرای مردم بسـیاری 
در سـنین مختلف جذاب اسـت و ریشـه آن به شـکوفایی 
آییـن بودایـی در چیـن بـاز می گـردد. هم چنیـن در این 
مراسـم پایکوبی هـای سـنتی ماننـد رقـص شـیرها اجـرا 
می شـود. مشـابه همیـن رویـداد در تایـوان نیـز کـه بـه 

طـور سـنتی بخشـی از چیـن اسـت، برگزار می شـود.
برگـزاری جشـن فانوس ها هر سـاله گردشـگران بسـیاری 
را بـه چیـن و تایوان می کشـاند و سیاسـت گـزاران بخش 
گردشـگری در ایـن کشـورها توانسـته اند از ایـن رویدادها 

در جهـت درآمدزایـی و هـم چنیـن نشـان دادن فرهنگ 
چینـی و بـه تصویـر کشـیدن چهـره مثبتی از این کشـور 
نـزد توریسـت های غربـی اسـتفاده کننـد. ایـن جشـن به 
رغـم سـابقه سـنتی کـه در چیـن دارد در تایـوان پـس از 
سـال 1990 و زمانـی کـه دفتـر توریسـم دولـت، منابـع 
الزم و تامیـن وجـوه مالـی بـرای میزبانی از این فسـتیوال 
را تامیـن کـرد، شـکل گرفـت تـا بـه ایـن وسـیله توجـه 
ایـن کشـور  بـه جشـن های  را  المللـی  بیـن  رسـانه های 
از ایـن طریـق، بخـش گردشـگری ایـن  جـذب کنـد و 
کشـور را رونـق دهـد. مطابق آمارهایی که منتشـر شـده، 
ایـن رویـداد به انـدازه ای مهم اسـت که باعـث گردهمایی 
بیـش از 80 هـزار نفـر از چینی هـای واشـنگتن آمریـکا 
می شـود. ایـن رویـداد تنهـا در واشـنگتن مخارجی حدود 
یـک میلیـون دالر را در پی داشـته اسـت. در همین حال 
امـا آمـار دقیقـی در مـورد تعـداد گردشـگران چیـن و 

تایوان در دسـت نیسـت.
جشن شکوفه گیالس

یکـی دیگـر از اعیـاد ملـی کـه در جهـان شـناخته شـده 
و در کشـورهای دیگـر گرامـی داشـته مـی شـود را مـی 

هانامی  تـوان 
یـا همان جشـن شـکوفه هـای گیـالس در ژاپن دانسـت. 
ایـن جشـن تقریبـا از سـال ۷10 میالدی مرسـوم شـد و 
هرسـال در پایـان ماه مارس برگزار می شـود. این جشـن 
نیـز همانند فسـتیوال فانوس هـزاران گردشـگر را این بار 
بـه ژاپـن دعوت مـی کنـد. در ژاپن ایـن شـکوفه ها را یاد 

آور سـامورایی هـا مـی داننـد. ژاپـن بـه شـدت در حـال 
برنامـه ریـزی بـرای جـذب گردشـگران خارجی اسـت تا 
بـه عنـوان محرکـی بـرای اقتصاد این کشـور عمـل کنند. 
هـدف ایـن کشـور ایـن اسـت کـه تعـداد گردشـگران آن 
تـا سـال 2020 بـه 20 میلیون گردشـگر برسـد و در این 
راسـتا چنیـن جشـن هـا و رویدادهای سـنتی مـی توانند 

کمـک زیـادی به ایـن کشـور کنند.
ژاپـن در راسـتای همیـن فعالیـت هـا دسـت به تسـهیل 
ویـزا برای ورود گردشـگران خارجی زده اسـت. مشـارکت 
گردشـگری در بخـش اقتصـاد از سـال 2003 به این سـو 
از رشـد خوبـی برخوردار بوده اسـت. مطابق آمار شـورای 
جهانـی سـفر و گردشـگری انتظـار می رود این مشـارکت 
در طـول زمـان افزایـش یافتـه و در سـال 2024 حـدود 
2.3 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی ژاپن معـادل 12.5 
تریلیـون یـن را تشـکیل دهـد. عـالوه بـر این ،بـا افزایش 
امکان ورود بیشـتر گردشـگران از چین، ایـن آمار احتماال 

فراتـر از ایـن میـزان نیز خواهـد رفت.
در ایـن میـان، جشـن شـکوفه گیـالس نیز نقـش مهمی 
خواهـد داشـت. بـرآورد می شـود تنهـا حـدود 350 هـزار 
چینـی مبلغی در حدود 1.1 میلیـارد دالر را صرف بازدید 
از تورهـا و خریـدن اجنـاس مرتبـط بـا این جشـن کنند. 
هـم چنیـن بـا توجـه بـه آمـار از کـره جنوبـی، انتظـار 
مـی رود کـه تعـداد گردشـگران کـره ای نیز کـه در همین 
مـدت از ژاپـن دیـدار می کننـد حـدود ۷0 درصـد رشـد 
یابد. جشـن شـکوفه گیـالس ارزش دیپلماتیـک نیز دارد؛ 
در سـال 1912 ایـن کشـور 3 هـزار درخـت گیـالس بـه 
ایـاالت متحـده داد و بسـیاری از آن هـا اکنـون نیـز در 

واشـنگتن قـرار دارنـد کـه هنـوز نیـز شـکوفه می دهند.
رویدادهایـی کـه تـا چنـد دهـه پیـش تنهـا در عرصـه 
محلـی و ملـی برگـزار می شـدند، حاال با گسـترش سـطح 
ارتباطـات و رفـت و آمـد میـان شـهروندان کشـورهای 
مختلـف، جنبـه بیـن المللـی و جهانی یافته و بـه بهانه ای 

بـرای سـفر تبدیـل شـده اند. 
مطـرح کـردن جشـن ها و گردهمایی هـای ملـی در ابعـاد 
فـرا ملـی و افـزودن جنبه هایـی تـازه و خالقانه بـه آن ها، 
ایـن رویدادهـا را بـه یک جاذبه گردشـگری بـدل و حتی 
آن  بـرای گردشـگری  نشـانه هایی  بـه  مـوارد  برخـی  در 

کشـورها تبدیـل کرده اسـت.
امـا در این میـان، ایران با داشـتن جشـن ها و رویدادهای 
ملـی و محلـی بسـیار، همچنان نتوانسـته از ایـن ظرفیت 
بـرای جـذب گردشـگر بهـره بگیـرد، گرچـه بایـد یـادآور 
شـد کـه در سـطح داخلـی نیـز از ایـن امکان به درسـتی 
اسـتفاده نشـده اسـت؛ در حالـی کـه چنیـن رویدادهایی 
بـا ایجـاد فرصـت کافـی بـرای نزدیکـی هـر چـه بیشـتر 
را  ملـی  پیوندهـای  یکدیگـر،  بـه  محلـی  فرهنگ هـای 
انسـجام بخشـیده و بـه تقویـت سـرمایه های اجتماعـی 
کمـک می کننـد. هـم چنیـن بـا مطـرح شـدن مقاصـد 
جدیـد، توزیـع مکانـی سـفر محقـق و در همیـن راسـتا 
توزیـع  سـال  مختلـف  فصل هـای  در  داخلـی  سـفرهای 

می شـود.

شـب یلدادرازترین شـب سـال و بنا بـه باورایرانیان باسـتان، 
شـب زادن دوبـاره ی خورشـید و آغـاز فصـل زمسـتان اسـت 
نیـاکان  از  ارزشـمند  و  سـاله  هـزار  هفـت  یـادگاری  کـه 
هـزاران  کـه  ایرانیانـی  بـه شـمار می آیـد.  فرهیخته ی مـان 
سـال پیـش دریافتنـد گاه  شـماری بـر پایـه ی گـردش مـاه 
بـه پژوهـش  باشـد. پـس  نمی توانـد گاه  شـماری درسـتی 
دربـاره ی حرکـت خورشـید پرداختنـد و گاه شـماری خود را 
بـر پایـه ی آن قـرار دادنـد. ایشـان حرکـت خورشـید را در 
برج هـای آسـمان اندازه گیـری کردنـد و بـرای هـر برجی نام 
خاصـی گذاشـتند و دریافتنـد هنگامی که برآمدن خورشـید 
بـا برآمـدن بـرج »بـره« در یـک زمـان باشـد، بهـار اسـت و 
دریافتنـد کـه در ابتـدای پاییز و بهار روز و شـب برابر اسـت 
و در ابتـدای تابسـتان روز بلندتـر از شـب اسـت. ایرانیـان 
باسـتان گاه شـماری خـود را بـر اسـاس چلـه )چهـل روز( 

تقسـیم کردنـد و 9 چلـه )مـاه( داشـتند.
ماننـد  چهـل  عـدد  ایرانیـان  فرهنـگ  در  کـه  دانیـم  مـی 
عـدد هفـت و دوازده قداسـت خاصـی دارد. واژه هـای »چلـه 
نشسـتن«، »چل چلی« و در طبرسـتان واژه های »پیرا چله،  
گرمـا چلـه« نشـانه ی اهمیـت ایـن عـدد در میـان فرهنـگ 

اسـت. ایرانی 
امـروزه برخـی بـه اشـتباه بـر ایـن گمانند که مراسـم شـب 
برگـزار  سـال  شـب  بلندتریـن  نحوسـت  رفـع  بـرای  چلـه 
می شـود، امـا می دانیـم کـه در باورهـای کهـن ایرانـی هیـچ 
روز و شـبی، نحـس و بـد یـوم شـناخته نمی شـده اسـت و 
جشـن شـب چلـه، همچـون بسـیاری از آیین هـای ایرانـی، 

ریشـه در رویـدادی کیهانـی دارد.
در گاهشـماری ایرانـی کـه دقیـق تریـن ِگاهشـماری هـا و 
سـازگارتریِن آن هـا بـا تقویـم طبیعـی اسـت، همـواره و در 
همـه ی سـال ها، شـب چلـه و انقـالب زمسـتانی برابـر بـا 

شـامگاه سـی ام آذرمـاه و بامـداد یکـم دی مـاه اسـت.
شب چله در آیین مهر

همـان گونـه کـه در پیش آمد، شـب چلـه زاد روز ایـزد مهر 
یـا میترا اسـت. نخسـتین روز زمسـتان بـه نام »خـوره روز« 
)خورشـید روز(، روز تولد مهر و نخسـتین روز سـال نو بشمار 
می آمـده اسـت و امـروزه کارکرد خـود را در تقویـم میالدی 
کـه ادامه ی گاهشـماری میترایی اسـت و حدود چهار سـده 
پـس از مبـدا میالدی بـه وجود آمـده، ادامـه می دهد. کیش 
مهـر )میتراییسـم( تاثیـر گذارتریـن آیینـی اسـت کـه پـس 
از مهاجـرت آریاییـان در زمـان فریـدون بـه اروپـای کنونـی 
رفـت و ردپـای آن را در همـه ی ادیـان جهـان مـی تـوان 

مشـاهده کرد.
کلمـه ی یلـدا واژه ای سـریانی اسـت و بـه معنـای تولـد 
یـا میـالد اسـت. در برخـی منابـع آمـده اسـت کـه پـس از 

مسـیحی شـدن رومیان، چهارصد سـال پس از تولد عیسـی 
مسـیح، کلیسـا جشـن تولد مهر را به عنوان زاد روز عیسـی 
پذیرفـت، زیـرا زمـان دقیـق تولـد وی معلـوم نبـود. در واقع 
یلـدا یک جشـن آریایی اسـت و پیـروان میتراییسـم آن را از 
هـزاران سـال پیـش در ایـران برگـزار مـی کـرده انـد. وقتی 
میتراییسـم از تمـدن ایـران باسـتان به سـایر جهـان منتقل 
شـد در روم و بسـیاری از کشـورهای اروپایی روز 21 دسامبر 
بـه عنـوان تولـد میتـرا جشـن گرفتـه می شـد ولـی پس از 
قـرن چهـارم میالدی در پی اشـتباه محاسـباتی، ایـن روز به 
25 دسـامبر انتقال یافت و از سـوی مسـیحیان به عنوان روز 
کریسـمس جشـن گرفتـه شـد. از ایـن روسـت که تـا امروز 
هبابـا نوئـل بـا لبـاس و کاله ُمغـان ظاهر می شـود و درخت 
سـرو و سـتاره ی بـاالی آن هـم یـادگاری از کیـش مهـر و 

فرهنـگ ایرانی اسـت.
ابوریحان بیرونی، مبدا سـال شـماری تقویم کهن سیسـتانی 
را از آغـاز زمسـتان ذکـر کـرده و جالب این که نام نخسـتین 

ماه سـال در تقویم سیسـتانی نیز »کریسـت« بوده اسـت.

منسـوب داشـتن میالد بـه میالد مسـیح، به قـرون متأخرباز 
می گـردد و پیـش از آن، آن گونـه کـه ابوریحـان بیرونـی در 
آثارالباقیـه نقـل کرده اسـت، منظـور از میالد، میـالد مهر یا 
خورشـید اسـت. نامگذاری نخسـتین ماه زمسـتان و سـال نو 
بـا نـام »دی« بـه معنـای دادار - خداونـد از همـان باورهای 

میترایـی سرچشـمه می گیرد.
ایـن مراسـم و نیـز سـال شـماری آغـاز زمسـتانی هنـوز در 
میـان برخـی اقـوام دیـده می شـود کـه نمونـه آن تقویـم 
محلـی پامیـر و بدخشـان )در شـمال افغانسـتان و جنـوب 
تاجیکسـتان( اسـت. هـم چنیـن در تقویم کهـن ارمنیان نیز 
از نخسـتین مـاه سـال نـو با نام »ناواسـارد« یاد شـده اسـت 
کـه بـا واژه اوسـتایی »نوسـرذه« بـه معنـای »سـال نـو« در 

اسـت. پیوند 
آیین های برگزاری جشن شب چله

انـد و  ایرانیـان همـواره شـیفته ی شـادی و جشـن بـوده 
ایـن جشـن ها را بـا روشـنایی و نـور مـی آراسـتند. آن هـا 
خورشـید را نماد نیکی می دانسـتند و در جشن هایشـان آن 

را سـتایش می کردند. در درازترین و تیره ترین شـب سـال، 
سـتایش خورشـید نمـاد دیگری مـی یابد. مردمان سـرزمین 
ایـران بـا بیدار ماندن، طلوع خورشـید و سـپیده دم را انتظار 
می کشـند تـا خـود شـاهد دمیـدن خورشـید باشـند و آن را 

کنند. سـتایش 
می شـده  برگـزار  هنـگام  ایـن  در  آیین هایـی  گذشـته،  در 
اسـت کـه یکـی از آن ها جشـنی شـبانه و بیداری تـا بامداد 
و تماشـای طلـوع خورشـید تـازه متولـد شـده، بـوده اسـت. 
جشـنی کـه از الزمه هـای آن، حضـور کهن سـاالن و بزرگان 
خانـواده، بـه نماد کهن سـالی خورشـید در پایـان پاییز بوده 
بیـداری  بـرای  اسـت، و هـم چنیـن خوراکی هـای فـراوان 
درازمـدت کـه همچـون انـار و هندوانـه و سـنجد، بـه رنـگ 

سـرخ خورشـید باشند.
از جملـه آییـن هـای این شـب می تـوان به دورهم نشـینی، 
فراهـم کـردن تنقـالت و آجیل)لـرک( و میوه های خشـک، 
قصـه گویـی، فـال حافـظ، فـال کـوزه، و شـعرخوانی )بیتـو 

خوانـی( اشـاره کرد

جشن یلدا
سـازمان میـراث فرهنگـی بـا ارائـه ی چنـد پرونده ی 
نـا ملمـوس مشـترک خـود بـا دیگـر کشـورها بـه شـش 
عضـو کمیتـه ی میـراث ناملمـوس جهانـی پیشـنهاد داد 
تـا در صـورت تمایـل بـه پنـج پرونـده ی ناملمـوس ایران 
بپیوندنـد و از سـوی دیگـر پرونده هـای مشـابه کشـورهای 
دیگـر بـا کشـورمان نیـز در کمیتـه ی مشـورتی سـازمان 

میـراث فرهنگـی بررسـی شـود.
هـر چند سـازمان میراث فرهنگی در سـیزدهمین نشسـت 
کمیتـه ی بیـن دولـت هـای حراسـت از میـراث ناملموس 
نتوانسـت از سـهمیه ی خـود اسـتفاده کند، اما دسـت کم 
بـا به اشـتراک گذاشـتن برخی میـراث ناملموس کشـور با 
تعـدادی از اعضای این کمیته کـه در جمهوری موریس در 
جنـوب غربـی اقیانـوس هنـد برگزار شـد، آئین هـای ملی 
ماننـد »یلـدا«، »عود« و »عروسـک های بـدون صورت« را 
بـه اشـتراک گذاشـت تـا در صـورت تمایل به پرونـده های 
ایـران بپیوندنـد و ایـن آئیـن هـا در قالـب پرونـده هایـی 

مشـترک، جهانی شـوند.
محمدحسـن طالبیـان، معـاون میـراث فرهنگـی سـازمان 
میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری بـا بیان این 
کـه کارشناسـان سـازمان میـراث فرهنگـی در آن کمیتـه 
آذربایجـان،  تاجیکسـتان،  کشـورهای  بـا  جلسـاتی  در 
ارمنسـتان، اسـپانیا، مکزیـک و سـوریه، در مـورد پرونـده 
هـای مشـترک کشـورها بـا یکدیگـر بـه تبـادل اطالعـات 
پرداختنـد، اظهـار مـی کنـد: پرونـده هایی که کشـورهای 
دیگـر بـه ایـران پیشـنهاد کننـد، نخسـت در شـورای ثبت 
از  پـس  و  بررسـی  فرهنگـی  میـراث  سـازمان  ناملمـوس 
مذاکـره بـا شـورای ثبـت ایـران نتایـج آن اعالم می شـود، 
امـا در صورتـی کـه پرونده هـای معرفـی شـده ی ایـران به 
کشـورهای دیگـر توسـط آن کشـورها بررسـی شـود، کار 

تهیـه ی پرونـده زودتـر انجـام مـی شـود.
او بـا اشـاره بـه صحبـت هایـی کـه کارشناسـان میـراث 
فرهنگـی بـا ارمنسـتان در آن اجـالس داشـته انـد، بیـان 
مـی کنـد: ایـران در پیشـنهاد بـه ارمنسـتان موضـوع ثبت 
را  »یلـدا«  و  دوزی«  »سـوزن  کاری«،  »نقـره  مشـترک 
پیشـنهاد داده اسـت، هـم چنیـن کشـور ارمنسـتان نیـز 
تمایـل دارد تـا آدابـی را کـه هرسـاله در برخـی کلیسـاها 
در ایـران توسـط ارمنی هـا برگـزار مـی شـود و مشـابه بـا 
آئیـن برگزارشـده در آن کشـور اسـت ثبـت جهانـی کنـد، 
کـه نتیجـه ی ایـن پیشـنهاد بعـد از بررسـی در کمیته ی 
شـورای ثبـت ناملمـوس سـازمان میـراث فرهنگـی اعـالم 

می شـود، تـا در صـورت تأئیـد اجرائـی شـود.
بـه گفته ی وی، کشـور سـوریه نیز از مشـارکت بـا ایران در 
پرونـده ی »عـود« اسـتقبال کـرده و قرار اسـت در صورت 

تائیـد نهایـی، این پرونـده با مدیریـت ایران تهیه شـود.
او بـا بیـان ایـن کـه کشـورمان پیشـنهاد ثبـت مشـترک 
اسـت،  داده  تاجیکسـتان  بـه  را  چلـه«  پرونـده ی »شـب 
ماننـد  مناطقـی  در  هنـوز  اسـت  ممکـن  می گویـد: 
»بََدخشـان« و اطراف آن، این آئین اجرایی شـود. براسـاس 
مذاکـرات تاجیکسـتان یـک لیسـت از آثار ناملمـوس ثبت 
ملـی شـده ی خـود را در اختیـار ایـران قـرار مـی دهـد، 
ایـران نیـز چنین لیسـتی را به تاجیکسـتان می دهـد تا در 
صـورت نیـاز و تمایـل هر دو طرف با درخواسـت به کشـور 

مقابـل بـه پرونده هـای مشـترک بـا یکدیگـر بپیوندنـد.
طالبیـان هـم چنین با اشـاره به حضور نداشـتن نماینده ی 
کشـور افغانسـتان در ایـن کمیتـه ادامـه می دهـد: بـا ایـن 
بـا مرکـز  افغانسـتان قـرار شـد  وجـود ازطریـق سـفارت 
میـراث ناملمـوس غـرب ایـران کـه افغانسـتان نیـز در ان 
عضـو اسـت، در تمـاس باشـیم تـا در صـورت تمایـل ایـن 
ایـران  بـه  چلـه«  مشـترک »شـب  پرونـده ی  بـه  کشـور 
بپیونـدد. در مـورد افغانسـتان کـه از طریـق مرکـز میـراث 
ناملمـوس مـا بتوانیـم با آن هـا در تماس باشـیم و از طریق 
سـفارت افغانسـتان در ایـران که بـه یلدا بتواننـد بپیوندند، 
مهمتریـن  از  یکـی  امـا  داریـم  فراوانـی  مشـترک  مـوارد 

نمونه هـا همیـن اسـت.
ایـران به یونسـکو اعالم کـرد در صورتی که کشـوری برای 
پرونـده ی یلـدا وارد مذاکـره شـده و اعـالم امادگـی کنـد، 
می توانیـم تـا پایـان امسـال پرونـده ی »شـب چلـه« را به 

بفرستیم. یونسـکو 
معـاون میـراث فرهنگـی هـم چنیـن از ارائـه ی پیشـنهاد 
تهیـه ی پرونـده ی »عروسـک هـای بـدون صـورت«، بـه 
کشـورهای پیشـنهاددهنده خبـر مـی دهـد و مـی گویـد: 
در صورتـی کـه هـر کـدام از کشـورها بـا ایـن آئیـن نیـز 
آشـنا باشـند می توانیـم ایـن پرونـده را با آن هـا به صورت 
مشـترک بـه یونسـکو ارائـه دهیـم، گویـا برخـی از مناطق 

تاجیسـکتان بـا ایـن آئیـن آشـنایی دارند.
طالبیـان هم چنین از برگزاری جلسـه ای بـا رئیس کمیته 
میـراث ناملمـوس یونسـکو خبـر مـی دهـد و مـی افزایـد: 
در ایـن جلسـه بحـث هـای همـکاری بیشـتر و کارگاه ها و 

ارزیابـی مرکـز میـراث ناملمـوس ایران مطرح شـد.
منبع: ایسنا

  --- »شب چله«)یلدا( یا جشن زایش مهر ---
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 کارکرد گردشگری جشن »یلدا«



شب یلدا در شعر شاعران 
بزرگ پارسی زبان

شب یلدا از زمان باستان در فرهنگ ما حضور داشته 
است و در شعر شاعران بزرگ پارسی زبان نیز بازتاب آن 

 دیده می شود. 
در قرن های گذشته شب یلدا به نحوست شناخته می شد 
و در بیشتر مواقع شب طوالنی سیاه، شب هجران، شب 
سختی و درد، شب غم و... با شب یلدا مترادف بودند و 

این مفاهیم در شعر شاعران بزرگ نیز نمود پیدا کردند. 
نه فقط غم روزگار به یلدا تشبیه شده بلکه غم دوری از 

معشوق و دست نیافتن به او را در برخی اشعار عاشقانه با 
تشبیه موی معشوق به شب یلدا می بینیم که وجه شبه 

این دو همان سیاهی و درازی  است. در شعر شاعران 
بزرگ، برعکس شعر معاصر، یک شعر کامل در وصف شب 

یلدا وجود ندارد بلکه شاعر حین غزل یا قصیده در تک 
 بیتی اشاره به این شب می کند. 

در زمینه شب یلدا خواندن مجموعه متنوع شعر شب یلدا 
 و اشعار طنز شب یلدا نیز خالی از لطف نخواهد بود.

 تک بیت های ناب شاعران بزرگ پارسی گوی درباره شب 
 یلدا

 صحبت حکام ظلمت شب یلداست
 نور ز خورشید جوی بو که برآید

 حافظ
***** 

 باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش
 صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود

 هنوز با همه دردم امید درمانست
 که آخری بود آخر شبان یلدا را

 نظر به روی تو هر بامداد نوروزی ست
 شب فراق تو هر شب که هست یلدایی ست

 روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلف
 گفتی از روز قیامت شب یلدا برخاست

 برآی ای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز آمد
 که بگرفت این شب یلدا مالل از ماه و پروینم

 سعدی

****** 
 به عزت شب قدر و شب حساب برات

 به حرمت شب آبستن و شب یلدا

 چو درد من سری پیدا ندارد
 شب یلدای من فردا ندارد

 عطار
******

 در زرد و سرخ شام و شفق بوده ام کنون
 تن را به عودی شب یلدا برآورم

 گر آن کیخسرو ایران و تور است
 چرا بیژن شد اندر چاه یلدا

 آری که افتاب مجرد به یک شعاع
 بیخ کواکب شب یلدا برافکند

 همه شب های غم آبستن روز طرب است
 یوسف روز، به چاه شب یلدا بینند

 هست چون صبح آشکارا کاین صباحی چند را
 بیم صبح رستخیز است از شب یلدای من

 خاقانی
***** 

 شب هجرانت، ای دلبر، شب یلداست پنداری
 رخت نوروز و دیدار تو عید ماست پنداری

 اوحدی مراغه ای
****** 

 قندیل فروزی به شب قدر به مسجد
 مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا

 او بر دوشنبه و تو بر آدینه
 تو لیل قدر داری و او یلدا

ناصرخسرو

پر  البته  و  سال  شب  بلندترین  یلدا  شب 
مختلف  شهر های  در  که  هست  نیز  سال  شب  خوراکی ترین 
انار،  هندوانه،  از  که  دارد  وجود  متفاوتی  رسوم  و  آیین  ایران 
آجیل، میوه  های خشک و سایر خوراکی  ها بگذریم به شام شب 

یلدا می رسیم:
شام شب یلدا در آذربایجان

برای شام یلدا در شهر های مختلف آذربایجان شرقی و غربی 
خیس  را  ابتدا بلغور  تهیه خشیل  وبرای  خوردند  می  خشیل 
تا نرم شود، چهار قاشق آرد را در  با آب می پزند  می کنند و 
به  را  بلغور پخته شده  و  پیمانه آب سرد حل می کنند  چهار 
آن اضافه کرده و می گذارند بپزد و غلیظ  تر از هلیم شود، بعد 
آن را در کاسه ی بزرگی می ریزند، وسط کاسه را گود می کنند 
که این گودی جای ریختن شیر و عسل است. خشیل را حتما 
باید با شیره مصرف کرد چون بدون شیره بی مزه خواهد بود.

شام شب یلدا در گیالن
که  دارد  آوکونوس” رواج   ” گیالن  در  یلدا  شب  شام  برای 
آوکونوس  تهیه  برای  و  می خوردند.  یلدا  شب  شام  عنوان  به 
آب  از  پر  را  خمره  می ریزند،  خمره  در  را  خام  ابتدا ازگیل 
را  خم  در  و  می افزایند  آن  به  هم  نمک  کمی  و  می کنند 

می بندند و در گوشه ای خارج از هوای گرم اطاق می گذارند.
خوشمزه  و  آبدار  و  پخته  مدتی  از  بعد  خام،  و  سفت  ازگیل 
شب  شام  برای  که  هستند  نیز  دیگر  غذاهای  البته  می شود. 
یلدا محبوب هستند مانند خورش فسنجان، خورش انار آویج 
)انار بیج( خورشت انار مسما و… انار را به گونه های مختلف به 

عنوان چاشنی به کار می برند.
شام شب یلدا در سنندج

برای شام شب یلدا در سنندج از چند ماه قبل از شب چله، 
خربزه های کوچک را در تفاله ی سرکه می اندازند تا برای این 

شب کالَک تورش )خربزه ترش( درست کنند.
انگور را در زیرزمین یا  از زمستان، خوشه های  چند ماه قبل 

در سایه، نخ کرده و از سقف آویزان می کنند که به آن )آنو( 
می گویند. غذای سنندجی ها در این شب عموماً دلمه برگ مو 

و کلم است که گوشت را البه الی آن می گذارند. 
بعد از شام، نوبت به خوردن کالَک ترش می رسد.

شام شب یلدا در زنجان
می خورند. این  خرما  خاگینه  یلدا  شب  شام  برای  زنجان  در 
زنجانی ها  که  غذاهایی هست  جزو  و خوشمزه  شیرین  غذای 

سالی یک بار و فقط برای این شب درست می کنند.
شام شب یلدا در لرستان

در لرستان مردم در شب یلدا )چله( گندم شیره می خورند که 
گندمی است که در شیره می خیسانند و زردچوبه و نمک به آن 
می زنند، بعد روی ساج برشته اش می کنند و همراه خالل بادام، 

گردو، کشمش، سیاه دانه و کنجد مخلوط کرده و می خورند.
شام شب یلدا در شیراز

شیرازی  پلوی  کلم   و  پلو  انار  شیراز  در  چله  شب  شام  برای 
می خورند. ابتدا گوشت چرخ کرده را با ادویه، آرد نخود چی و 
پیاز رنده شده ورز می دهند و سرخ می کنند، کلم خرد شده را 
با روغن و پیاز و رب گوجه فرنگی تفت می دهند و به آن آب 
بپزد،  و می گذارند خوب  اضافه می کنند  یا آب خالی  گوشت 
ادویه و دارچین و  و  را هم داخلش می ریزند  قلقلی ها  کوفته 
پودر گل سرخ می افزایند و آبش که کشیده شد این مایه را با 

برنج آبکش شده مخلوط می کنند و می گذارند که دم بکشد.
شام شب یلدا در قزوین

قزوینی ها هم برای شب یلدا،  انار پلو می خوردند، طرز تهیه 
شیرازی  مخصوص  پلو  انار  با  تفاوتی  هیچ  قزوینی  پلوی  انار 

ندارد. پس دستور پخت انار پلو یک سان هست. 
و توی هر دو دستور از مرغ استفاده می شود. اما شما می توانید 
انار پلو با گوشت هم تهیه کنید که حتما طعم فوق العاده ای 
دارد و انار باعث می شود چربی گوشت کمتر شده و غذا یک 

غذای کامال سالم باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان یزد از برگزاری 300 
رونق  برای  جشنواره  و  رویداد  برنامه، 
گردشگری در تمام نقاط استان خبر داد.

لزوم  به  اشاره  با  فاطمی  مصطفی  سید 
گردشگری  رونق  و  گردشگران  جذب 
با  داشت:  اظهار  استان  مختلف  نقاط  در 
هدف رونق گردشگری هم چنین معرفی 
مختلف  نقاط  از  گردشگری  ظرفیت های 
استان به مردم کشورمان و سایر کشورها 
دیده  تدارک  زمینه  این  در  هایی  برنامه 

شده است.
برنامه،  برگزاری 80  که  این  بیان  با  وی 
مربوط  تعداد  این  از  جشنواره  و  رویداد 
برنامه هایی  داد:  ادامه  است  یلدا  به شب 
که در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی 
خوب  استقبال  با  شد  اجرا  و  طراحی 

شهروندان همراه بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان یزد با اشاره به برگزاری 
شنی،  مجسمه های  خرما،  جشنواره های 
زعفران، کودک و قورمه در شهرستان هایی 
چون بافق، بهاباد و مهریز اضافه کرد: به 
دنبال برگزاری این جشنواره ها، جشنواره 
تفت  شهرستان  رشکوئیه  در  کلوخ  لپو 
شهرستان  خرانق  در  زردک  جشنواره  و 

اردکان نیز برگزار خواهد شد.
برگزاری  که  این  بر  تاکید  با  وی 
در  باالیی  تاثیر  گردشگری  برنامه های 

افزایش گردشگران و رونق گردشگری دارد اظهار داشت: 
آمار گردشگران به رغم مشکالت بین المللی و تحریم ها در 
ماه های آبان و آذر رو به افزایش است به طوری که شاهد 

کامل شدن ظرفیت اقامت در هتل های استان هستیم.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
آمار  گذشته  سال های  در  که  این  بیان  با  یزد  استان 
بوده  مواجه  کاهش  با  همواره  ماه   2 این  در  گردشگران 
زیرساخت های  روزها  این  عنوان کرد: خوشبختانه  است 
به  نسبت  بیشتری  پذیرای گردشگران  استان هم  اقامتی 

سال گذشته هستند.
وی با تاکید بر اهمیت حضور گردشگران داخلی و خارجی 
مسافرانی  داشت:  بیان  ها  این جشنواره  در  برای شرکت 
داشتند  تردد  امروز  تا  گذشته  از  استان  در شهرهای  که 

در کاروانسراهای استان اقامت می کردند و این نشان از 
ظرفیت استان برای پذیرایی از گردشگران دارد.

تعداد  به  باید  رویکرد  این  با  کرد:  عنوان  فاطمی 
کاروانسراهایی که در استان وجود داشته است تاسیسات 
گردشگری از جمله هتل و اقامتگاه های بوم گردی ایجاد 
بازدید گردشگران قرار  تا استان یزد همچنان مورد  شود 

گیرد.
توجه  استان  توسعه  و  رشد  اولویت  که  این  بیان  با  وی 
جدی و علمی به صنعت گردشگری است تصریح کرد: در 
این مسیر عالوه بر گردشگری تاریخی و فرهنگی باید در 
اولویت های بعدی به گسترش هماهنگ و متوازن استان 
در این صنعت و در بخش های طبیعت گردی هم چنین 

گردشگری سالمت توجه ویژه داشت.
گردشگری حوزه  در  بزرگ  رویداد   300  برگزاری 

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
استان یزد از برگزاری 300 برنامه، رویداد و جشنواره برای 

رونق گردشگری در تمام نقاط استان خبر داد.
به لزوم جذب گردشگران  با اشاره  سید مصطفی فاطمی 
و رونق گردشگری در نقاط مختلف استان اظهار داشت: 
معرفی ظرفیت های  گردشگری هم چنین  رونق  با هدف 
و  کشورمان  مردم  به  استان  مختلف  نقاط  از  گردشگری 
سایر کشورها برنامه هایی در این زمینه تدارک دیده شده 

است.
وی با بیان این که برگزاری 80 برنامه، رویداد و جشنواره 
از این تعداد مربوط به شب یلدا است ادامه داد: برنامه هایی 
که در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی طراحی و اجرا 

شد با استقبال خوب شهروندان همراه بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

جشنواره های  برگزاری  به  اشاره  با  یزد 
زعفران،  شنی،  مجسمه های  خرما، 
کودک و قورمه در شهرستان هایی چون 
بافق، بهاباد و مهریز اضافه کرد: به دنبال 
لپو  ها، جشنواره  این جشنواره  برگزاری 
و  تفت  شهرستان  رشکوئیه  در  کلوخ 
شهرستان  خرانق  در  زردک  جشنواره 

اردکان نیز برگزار خواهد شد.
برگزاری  که  این  بر  تاکید  با  وی 
در  باالیی  تاثیر  گردشگری  برنامه های 
گردشگری  رونق  و  گردشگران  افزایش 
به  گردشگران  آمار  داشت:  اظهار  دارد 
رغم مشکالت بین المللی و تحریم ها در 
افزایش است  به  آبان و آذر رو  ماه های 
به طوری که شاهد کامل شدن ظرفیت 

اقامت در هتل های استان هستیم.
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
این که  بیان  با  یزد  استان  و گردشگری 
در سال های گذشته آمار گردشگران در 
با کاهش مواجه بوده  این 2 ماه همواره 
است عنوان کرد: خوشبختانه این روزها 
زیرساخت های اقامتی استان هم پذیرای 
سال  به  نسبت  بیشتری  گردشگران 

گذشته هستند.
وی با تاکید بر اهمیت حضور گردشگران 
این  در  شرکت  برای  خارجی  و  داخلی 
جشنواره ها بیان داشت: مسافرانی که در 
شهرهای استان از گذشته تا امروز تردد 
اقامت  استان  کاروانسراهای  در  داشتند 
می کردند و این نشان از ظرفیت استان برای پذیرایی از 

گردشگران دارد.
تعداد  به  باید  رویکرد  این  با  کرد:  عنوان  فاطمی 
کاروانسراهایی که در استان وجود داشته است تاسیسات 
گردشگری از جمله هتل و اقامتگاه های بوم گردی ایجاد 
بازدید گردشگران قرار  تا استان یزد همچنان مورد  شود 

گیرد.
توجه  استان  توسعه  و  رشد  اولویت  که  این  بیان  با  وی 
جدی و علمی به صنعت گردشگری است تصریح کرد: در 
این مسیر عالوه بر گردشگری تاریخی و فرهنگی باید در 
اولویت های بعدی به گسترش هماهنگ و متوازن استان 
و در بخش های طبیعت گردی هم چنین  این صنعت  در 

گردشگری سالمت توجه ویژه داشت.

ایرانیان  اصیل  مناسبت های  از  یکی   
شب یلدا است که طبق عادت بسیاری از خانواده های 
انار،  آجیل،  هندوانه،  این شب  مخصوص  تغذیه  ایرانی، 
خرمالو و غذاهایی همچون مرغ و ماهی است و باید به 
این مساله توجه داشت که پرخوری و همه چیزخوری 

سبب ابتال به بیماری های مختلف می شود.
از دیدگاه طب سنتی خوردن انواع غذاها همچون آجیل، 
میوه و سبزیجات، نان و غالت و... همزمان با هم سبب 

اختالل در هضم و فساد غذایی در معده می شود.
استفراغ  و  اسهال  مسمومیت،  سنتی  متخصصین طب   
نباید  تأکید می کنند:  از عوارض پرخوری می دانندو  را 
فریب سفره های رنگین در شب چله را خورد و طی مدت 
زمان محدود انواع مواد غذایی را در فاصله کوتاه همزمان 
با هم مصرف کرد. کسانی که در اثر پرخوری و همه چیز 
خوری دچار مشکل نشوند قطعا تأثیر این مساله در دراز 
مدت در بدن آن ها ایجاد شده و معده، کبد و روده ها را 
که  افرادی  است  طبیعی  می کند.  فراوان  عوارض  دچار 
معده ضعیف تری داشته باشند با همه چیز خوری زودتر 

بیمار می شوند.
متأسفانه ما ایرانی ها در زمان کنونی به سمت همه چیز 
انواع  خوری و پرخوری پیش رفته ایم و این سبب بروز 

بیماری ها در میان ما شده است.
متخصصین طب سنتی توصیه می کنند: نیم ساعت قبل 
هیچ  به  آن  از  پس  نیم  و  ساعت  یک  و  غذا  مصرف  از 
عنوان نباید آب یا سایر مایعات را مصرف کرد چرا که 
این موضوع فرآیند هضم غذا در معده را با اختالل مواجه 

می سازد.
حدود  غذایی  لقمه  هر  باید  که  این  بر  تأکید  با  آن ها 
کسانی  می کنند:  تصریح  شوند،  جویده  بار   40 تا   30
غذا  که  می کنند  احساس  بلعند  می  سریع  را  لقمه  که 

این  می کنند  سعی  و  است  گیر کرده  آن ها  گلوی  در 
در  کنند  رفع  نوشیدنی ها  و  آب  مصرف  با  را  مساله 
خوبی  به  جویدن  طریق  از  دهانی  هضم  اگر  که  حالی 
می رود پیش  خوبی  به  نیز  معده  در  هضم  شود   انجام 

بنابراین اگر مواد غذایی مختلف را همزمان مصرف کنیم 
دارد  آن  هضم  برای  مختلف  حرارت های  به  نیاز  معده 
هضم  در  اختالل  سبب  خوری  چیز  همه  و  پرخوری  و 

می شود.
تاکید  متخصصین طب سنتی براین است که: در شب 
یلدا مصرف آجیل یا میوه باید یک ساعت و نیم پس از 

شام باشد.
خواص علمی میوه های شب یلدا

آسم، سرطان  بروز حمالت  از  هندوانه  هندوانه: مصرف 
کولون و حتی آرتروز جلوگیری کرده و به علت خواص 
آنتی اکسیدانی مانع بروز برخی از انواع سرطان می شود.

می شود،  میل  هندوانه  و  انار  همراه  به  که  انگور  انگور: 
آنتی  وجود  دلیل  به  و  است  فشار خون  دهنده  کاهش 
آرتروز  بیماری  پیشرفت  از  قوی  بسیار  اکسیدان های 

جلوگیری می کند.
انار: انار نیز مانند هندوانه باید در شب یلدا خورده شود.

نحوی  به  است  بسیار  دارای خواص  زمستانی  میوه  این 
به  را  افراد  نیاز  از  انار حدود 15 درصد  که مصرف یک 
ویتامین C و دو درصد از نیاز روزانه به آهن را بر طرف 

می کند.
که  است  کلسیم  و  آهن  زیادی  مقادیر  پسته  در  پسته: 

برای افراد دچار کم خونی می تواند موثر باشد.
بسیاری  غذایی  ارزش  ای  تغذیه  نظر  از  مغز  این  بادام: 
از آن حاوی 21 گرم  به طوری که هر 100 گرم  دارد 
منبع  عنوان  به  زمینی  بادام  از  بیشتر  و  بوده  پروتئین 

مناسبی از پروتئین محسوب می شود.
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 برگزاری 300 رویداد بزرگ در حوزه گردشگری

 شام شب یلدا سفره شب یلدا

سپاسگزار افراد، خربگزاری ها، سایت ها و نهادهایی هستیم که از اطالعات ارزشمندشان برای تهیه این ویژه نامه بهره برده ایم


