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 پژوهشگر فرهنگ باستان 
در گفت و گو با »خط زندگی«:

شب چله
شب امید به روشنایی است

 زندگی/ مریم احمدی شــیروان    دكتر فریدون 
جنیدی، 76 سال دارد و متولد »ریوند« نیشابور است. 
او پژوهشگر فرهنگ باستان، اسطوره شناس و البته 
بنیانگذار بنیاد فرهنگی »نیشابور« است؛ بنیادی كه 
فرهنگ ریشه دار ایران را به جوانان یادآوری می كند 
و ســعی در شناســاندن آن فرهنگ غنی دارد. از او، 
مقاالت متعددی منتشر شده كه تمامی آن ها درباره 

غنای فرهنگ ایرانی است.
فریدون جنیدی به مناســبت شب چله، بلندترین 

شب سال، میهمان صفحه »خط زندگی« است.
آقای دکتر! چرا بلندترین شب سال، بهانه ای 

برای جشن و شادمانی شده است؟
این شــب، طوالنی ترین شــب جهان است و مفهوم 
شــادمانی در این شب، در یک نگرش تاریخی شکل 
گرفته است. در شب بلند تاریخ، ما طوالنی ترین ستم 
جهان را كه هزار ســال با حضور بابلیان و ضحاكیان 
بر جان و تن ایرانیان و بر ایران گرامی گذشت تحمل 
كردیم تا به دوران روشــنایی رسیدیم؛ پس این شب 
هم را تحمل می كنیم و فردا یک دقیقه زودتر خورشید 
جهان تاب می تابد. ما با فرهنگ خودمان به جهانیان 
نشــان دادیم كه می شود از یک شب تیره هزار ساله 
گذشت و به فروغ خورشــید فردا رسید. این جشن 
پایداری، به فرزندان مان می آموزد كه بیایســتید و از 
رنج و تیرگی و سیاهی نترسید، روشنایی خواهد آمد 

و چشم و دل ما روشن خواهد شد.
خاطرم هســت در زمان كودكی ام برای شــب چله، 
جشــنی به بزرگی نوروز برگزار می شد. در این شب، 
بزرگ ترهــای فامیل هفت میــوه آماده می كردند و 
هفت چینه)آجیل( بر ســفره می گذاشتند و شب را 
تا صبح به شادمانی گذرانده، بیدار می ماندند تا نماز 
ســپیده دم را به جا بیاورند و بعد به كار و یا استراحت 

بپردازند.
ایرانی ها هزاران ســال پیش، چطور متوجه 

شدند این شب بلندترین شب سال است؟
نیــاكان ما در 8 هزار ســال پیش، به گاهشــماری 
خورشــیدی دســت پیدا كردند و با تفکــر و تأمل 
دریافتند كه اولین شــب زمســتان، بلندترین شب 
سال اســت؛ البته در كنار آن، پس از ساخت سفال، 
»پنگان« یا ساعت آبی- كه وسیله ای برای سنجش 
زمان بود- هم اختراع شد. پنگان، كاسه ای سفالی بود 
كه در وسط آن روزنه ای تعبیه شده بود و این فنجان 
روی یک دیگ پر آب قرار می گرفت و آب كم كم وارد 
كاسه می شد. فاصله گذاشتن كاسه روی آب تا رفتن 
به زیر آن را یک پنگ می گفتند. با محاســبه پنگ ها 
زمان به دســت آمد و متوجه كوتاهی و بلندی شب 

و روزها شدند.
این را هم بگویم كه شب چله فقط از آِن ایرانیان است، 
چون گاهشمار خورشیدی از آِن ماست. بعدها با نفوذ 
آیین مسیحیت به اروپا، آن هم مسیحیتی كه كاماًل 
از آیین مهرپرستی تأثیر گرفته بود، اروپایی ها شب 
چله را كه شب رهایی نور و روشنایی از چنگ تاریکی 
و ظلمت است، شب تولد مسیح تلقی كردند و جشن 

كریسمس از دل آیین شب چله، شکل گرفت. 
امروز تمام مســیحیانی كه تولد عیسی)ع( را جشن 
می گیرند، در روز جشن، شــومینه و شمع هایشان 
را روشــن نــگاه می دارند، درخت كریســمس را با 
چراغ های كوچــک نورانی تزئین می كنند، شــب 
زنده داری می كنند و غذاهای ویژه می خورند، به دید 
و بازدید می روند و این مناسبت را در كنار دوستان و 
اقوامشان جشن می گیرند؛ این یعنی درست همان 
سنت هایی كه ایرانی ها در شب چله از قدیم تا امروز 

دارند.
 آقای دکتر، آیین »شب چله« در قدیم چطور 

بود؟ 
در قدیم، زندگی ها عمدتاً بر مبنای كشــاورزی بود و 
به همین خاطر همه میوه و چینه شب چله، از همان 
محصوالت تولیدی در طول ســال بود. در قدیم، هر 
خانه یک انباری داشت كه به آن »پستو« می گفتند 

و مواد خوراكی را در آن نگهداری می كردند. 
به خاطر نبود امکانات سرمایشِی امروز، در انباری های 
آن زمــان، میوه هایــی مثل هندوانــه و انگور را در 
شرایطی خاص و آویزان از سقف نگهداری می كردند. 
همین شــیوه نگهداری از میوه ها و رساندن آن ها به 
فصل زمســتان، دانشی بود كه نیاكان ما داشتند. در 
خاطرم هســت هر بار كه برای برداشتن وسیله ای به 
انباری می رفتم، آرزوی زودتر رســیدن شب چله را 

می كردم.

منتظرتان هستیم
 دبیــر گروه زندگــی    صفحه »خــط زندگی«، 
صفحه ای برای زندگی است. صفحه ای برای آداب و 
رســومی كه به زندگی، رنگی از صفا و صمیمیت می 
دهد. سنت دیرسال شــب چله، یکی از همان آداب 
است، پس كاماًل طبیعی است اگر صفحه ای كه برای 
 موضوع زندگی شکل گرفته است، یکی از نخستین، 
شــماره های خود را به شــب چله و آداب و رسوم آن 

اختصاص بدهد. 

همچنان كه گفتیم، بخشــی از شــیرینی روزنامه 
 نــگاری، به ارتباط دوســویه بین روزنامــه نگارها و 
مخاطبان شــان برمی گردد. از این منظر، همراهی و 
همکاری خوانندگان، می توانــد افق های بهتری را 
پیــش روی صفحه زندگی قرار بدهد. در این صفحه، 
دســت یکایک خوانندگان را به گرمی می فشاریم و 
پذیرای دیدگاه ها و نیز عکس ها و مطالب تان هستیم. 
هر كدام از ستون های این صفحه می تواند با مطالب 

خوانندگانش، پر بشود.

همچنان كه پیش از این نوشــتیم، راه های ارتباط با 
این صفحه، راه های متنوعی است. شماره پیامک این 

صفحه این است: 3000737277
  @qzendegi عالوه بــر آن می توانید با شناســه
در محیــط تلگــرام با ایــن صفحه مرتبط باشــید. 
 كافی اســت در مرورگر اینترنت گوشی تان، عبارت  
 telegram.me/qzandegi را تایپ و اینتر كنید. 
صفحه كاربری »صفحــه زندگی روزنامه قدس« باز 
خواهد شــد و شما می توانید دیدگاه ها و مطالب تان 

را برای ما بفرستید. 

شکل مربع مانند زیر)رمزینه یا كیو آر كد( هم همین 
مســیر را تسهیل كرده است. كافی است باركد خوان 
گوشــی تان را فعال كرده و روی این شــکل بگیرید؛ 
 ســپس آدرس اینترنتــی را كــه روی صفحه نقش 
می بندد با استفاده از مرورگر اینترنت گوشی تان باز 
كنید تا به »صفحه زندگی روزنامه قدس« در محیط 

تلگرام برسید. منتظرتان هستیم. 

چراغ اول

 زندگی/ شــیما بهاردوســت    حاالیی ها می گویند 
شــب یلدا اما شــب چله، مثل چله كمان همه خاطرات 
كودكیمــان را درخود جای می دهد. مویزهای ســبز و 
بلندی كه ظرف های ســفالین را زینــت می داد، گردو 
و برگــه و آجیل های تف داده مادربزرگ، روی كرســی 
خودنمایی می كردند.  استکان های كمرباریک و سماور و 
جامش كه مثل عضوی از خانواده كنار كرسی بودند. 
همه شان یادم هست. همه این یادگاری ها، كنار فال 
حافظ به زیبایی آتش در برف بود. كسی انتظاری 

بجزیوســف گم گشــته نداشت و »لســان الغیب« چه 
سخاوتمندانه خبر از گلستان شدن كلبه احزان می داد. 

با رفتــن پدربزرگ مویــز هم رفــت، مادربزرگ 
هم ســماورش را برد... اما هنوز هم شــب چله باصفا و 
محبت تمام می شود. ما تا چله آینده همدیگر را به خدا 
می سپاریم؛ هرچند ممکن است فردا پشت چراغ قرمز 
و درترافیک همیشگی خیابان های پرزرق و برق، بازهم 
همدیگر را ببینیم و خاطرات شــب گذشته را یادآوری 

كنیم.

 و باز یک 
شب چله دیگر 

یک خانواده مشهدی با ساخت وسیله ای نوستالوژیک، گذشته ها را زنده می کنند 

شب چله زیر کرسی
 زندگی/ زهــره کهندل    نه به خاطر آن یک دقیقه 
طوالنی تــر بودنش كه به خاطــر بهانه با هم بودنش، 
شــبی به یادماندنی اســت! شــب یلدا یا همان شب 
چله خودمان، دورهمی خانواده ها در شــبی ســرد 
 است. شــبی كه باریدن برف و باران گهگاهی اش، به 

خاطره انگیزی آن می افزاید.
در یکــی از خیابان های مشــهد، یک مغازه كرســی 
فروشــی جا خوش كــرده؛ آن هــم در روزگاری كه 
شــاید دیگر خبری از این مغازه ها نباشــد. مغازه ای 
كه صاحبشــان، چندان ســالخورده نیستند و قصه 
كرسی ســاز شدنشان شــنیدنی اســت. این روزها 
بــازار آن ها داغ تر از همیشــه اســت. »غالمحســن 
 ابراهیمی« به همراه پسرش رضا، چند سالی است كه 
كرســی سازی و كرسی فروشی می كنند. به مناسبت 

شب چله، میهمان این خانواده شدیم. 

 با مهربانی هم گرم می شویم
هنوز هســتند خانواده هایی كه به رســم گذشــته، 
كرســی راه می اندازند و از مهربانی و لبخندهای هم، 
گرم می شــوند؛ هرچند دیگر خبری از ســروصدای 
 بچه ها و شیطنت هاشــان نیست، بچه های دیروز قد 
كشــیده اند و پدر و مادرها، خمیده تر شــده اند. در 

روزهایی كه همه درگیر گرفتاری های و روزمرگی های 
زندگی شــده اند، یافتن فرصتــی برای یک دورهمی 

دلچسب، غنیمت است.
كرسی، یک چارچوب بزرگ یا كوچک چوبی است كه 
یک لحاف بزرگ روی آن پهن شــده باشد. كرسی ها 
در قدیم ها با گرمای زغال های گداخته، گرم می شد و 
حاال با چراغ های هیتری. پدربزرگ خانواده می گوید: 
قدیم ها همه اهل خانه برای در امان ماندن از ســرمای 
اول زمســتان، زیر كرسی می رفتند و شب ها لحاف را 
تا گردن باال می كشــیدند. لحاف های بزرگ و خوش 
نقش و نگاری كه گاهی مساحتشان به 50 متر)5 متر 

در 10 متر(  هم می رسید. 

 طعم تاسکباب روی کرسی
قدیم ها، غذا را روی كرســی می پختند. زن ها گرفتار 
 بچــه داری بودنــد و گاهــی به كار روزانــه خانه هم 
نمی رســیدند. مادربزرگ خانــواده می گوید: روی 

كرسی تاس كباب و آبگوشت بار می گذاشتم. 
صغــری خانم تعریف می كند: كرســی های قدیمی، 
كشــو داشت و برخی هم زنجیر، كه قابلمه های مسی 
را برای پخت غذا، روی زنجیرها می گذاشتیم تا غذا با 
گرمای كرسی، پخته شود. او روی زغال های گداخته 

كرسی، شیرینی درست می كرد. كرسی های قدیمی 
كار مایکروفر امروز را انجام می داد. صغری خانم تمام 

شیرینی عید را روی كرسی می پخت. 
پدر خانواده یاد گذشــته می كنــد و می گوید: مادرم 
كیسه های آجیل خشک را به ستون كنار كرسی آویز 
می كرد و اگر بچه خوبی بودیم یک مشــت آجیل كف 

دستمان می ریخت. 

 درد و مرض از جان آدم می گرفت
غالمحسین رســتمیان، بابابزرگ مادری خنده روی 
خانواده اســت. او می گوید: یک چاله بیســت سانتی 
متر در ســی ســانتی متر می كندند و داخل آن زغال 
می انداختند، روی آن چهارپایه می گذاشــتند و پتو 
را پهن می كردند، همه از كوچک و بزرگ زیر كرســی 
می آمدند و جای خوب كرسی، برای پدر خانواده بود. 
صغــری خانم ادامــه می دهد: داخل گــودال نمک 
می ریختیــم تا زغال، دود نکنــد. مادربزرگ خانواده 
می گوید: نرمــه و خاكه زغال را گلولــه می كردیم و 
داخــل كرســی می انداختیم. یــک روز تمام، آتش 
داشــت و گداختــه بود. به باور قدیمی هــا، با گرمای 
 كرسی تمام درد و مرض های جان آدم از كف پا بیرون

 می رود.

 قصه پادرد مادرم
غالمحسن ابراهیمی، پدر خانواده و برقکار است. قصه 
ســاخت كرسی توسط او  و پسرش به چند سال پیش 
برمی گردد. زمانی كه همســرش پادرد گرفت و برای 

مداوای آن، كرسی گذاشتند.
 رضــا می گوید: بعد از مدتی، پادرد مادرم بهتر شــد. 
همان زمان پدر و پســر خانواده به فکر ساخت كرسی 

افتادند.
 ابراهیمی برای شروع كار و ساخت »هیتر« كه وسیله 
گرما بخش زیر كرسی اســت از حلب روغن استفاده 
می كرد. برش های بدنه هیتر را با دست می زد و چون 

تخصصش برق بود، هیترهای دست ساز می ساخت.
كارشــان رونق گرفت و سفارش ها زیاد شد آن قدر كه 

كارگاهی راه انداختند. 
ابراهیمــی ادامه می دهد: شــاید تا چند ســال قبل، 
جوان ترها، كرســی را فقط بــرای نمایش یا خاطره 
انگیزی می خواســتند، اما حاال همه بــه این نتیجه 
رســیده اند كه همان شــیوه قدیــم ایرانی ها یعنی 
كرســی انداختن در زمستان، در این روز و روزگار هم 
روش مناســبی برای صرفه جویی در انرژی مصرفی 
خانه هاســت و هم درمانی برای دردهای مفصلی كه 

جوان ها هم با آن درگیر هستند. 

چیپس میوه
 زندگی   چند ســالی اســت كه استفاده از »چیپس 
میوه« برای پذیرایی شــب چله، یا دید و بازدید نوروز، 
رایج شــده است. چیپس میوه البته محصول چندان 
ناآشنایی نیســت. این برش های خشک شده میوه، 
شــکل دیگری از همان »برگه« های هلو و زردآلویی 
اســت كه برای هر كدام از ما، طعم آشنایی و دوست 

داشــتنی ای دارد. برای داشتن چیپس میوه نیازی 
نیســت به آجیل فروشی سر بزنید. این دستور ساده 
را بخوانید و خودتان در خانه چیپس میوه تهیه كنید.

برای شروع میوه ها را با نهایت ظرافت برش داده و یا با 
رنده مخصوص چیپس رنده كنید. از هر نوع میوه ای 
می شود چیپس درســت كرد اما برای چیپس موز و 
كیوی، بهتر است از میوه های سفت تر استفاده كنید. 
برای سیب و گالبی بهتر است وسط آن را خالی كنید.
میوه ها را در یک ظرف بزرگ بریزید و با شربتی كه از 
جوشاندن یک پیمانه شکر در یک پیمانه آب به دست 
آمده، آغشته كنید و شربت اضافی آن را بگیرید. كف 
ســینی فر را كاغذ روغنی بگذارید و برش های میوه 
را در آن بچینید. هنگام قرار دادن میوه ها در ســینی 
به ســایز و قطر آن ها توجه كنید. مثاًل پرتقال و سیب 
با موز نباید در یک ســینی باشد. توجه داشته باشید 
كــه چیپس ها نباید رویِ هم قرار بگیرند، چون خوب 
خشک نمی شوند. حاال فر را روشن كنید و در كمترین 

دمای ممکن بگذارید. 
به مدت یک تا سه ساعت، بسته به دمای فر یا وضعیت 
میوه ها، مدت زمان ماندن در فر می تواند تغییر كند. 
در این مدت، مرتب میوه را چک كنید تا نسوزند. وقتی 
روی میوه ها كامال خشــک شد، سینی را از فر بیرون 
آورده و چیپس ها را پشــت و رو كنید و بگذارید طرف 

دیگرشان هم مدتی در فر بماند.
بــه دلیل وجــود كاغذ روغنــی، چیپس ها به ظرف 
نمی چســبد و براحتی از آن جدا می شود. می توانید 
میوه ها را روی شــوفاژ نیز خشک كنید. چیپس ها را 
پس از خنک شدن شان، می توانید در اتاق یا یخچال 

نگهداری كنید.
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شب چله چی بخوریم؟

خانه و خانواده

تاجیکستانی ها و شب چلهشب چله و رسوم افغانستانی ها

 به یاد دگر فارسی زبانان هم باشیدکیچیری در جمع سرواده
 زندگی/ دکتر خلیل اهلل افضلی/ هرات   شب چله از شب هایی است كه مردم هرات در افغانستان 
)در آن سوی خراسان بزرگ و تاریخی( از دیرباز برای آن رسوم خاصی دارند و آن شب را در كنار دیگر 
بستگان و دوستان با صرف شام و میوۀ تازه و خشک و شب چره با ذكر خاطرات و قصه ها به سپیدی 
صبح پیوند می دهند. این شب كه آن را شب یلدا نیز گویند، برابر است با آغاز چلۀ كالن؛ این چله همان طور كه از 
نامش پیداست چهل روز به طول می انجامد و پس از ختم آن، چلۀ ُخرد آغاز می شود و این چله بر خالف اسمش 
بیست روزه است و تا آخر برج دلو یا بهمن ماه ادامه می یابد. بر اساس تقویم دهقانان، پس از چلۀ خرد، دورۀ ده 
روزه ای به نام »اهمن« و » بهمن« شروع می شود كه گویا همیشه سرد و پُربرف بوده است: »اهمن و بهمن؛ هر 

چه چلۀ كالن و چله ُخرد نکرد، تعهدش با من، 
هیزم كن خرمن، آرد كن صد من.«

در این شب طوالنی سال، اعضای سرواده )پس 
از آنکه اعضای یک خانواده بزرگ شــدند و هر 
كدام خانواده ای جدید تشــکیل دادند، در این 
صــورت به خانوادۀ پــدر و خانواده های جدید 
منشعب شده از آن »َسَرواده« گویند( در خانۀ 
بزرگ خود، جمع می شوند و پس از صرف شام 

كه معموالً »كیچیری« و گوشت لند)قدید یا گوشت نمک سود( است با صرف انواع میوه بخصوص هندوانه و انار 
و میوۀ خشک)آجیل( كه به آن »شب چره« نیز می گویند، این شب تیره و ظلمانی را با قصه و گفت وگو و اختالط 
به شــادی و خوشــی می گذرانند. باور عوام آن است كه خوردن هندوانه در این شب سبب می شود كه آنان در 
تابستان سال آینده، دچار گرما و تشنگی نشوند.  در هرات هم رسم بر آن است كه در این شب برای دوشیزه ای 
كه قرار است عروس یک خانواده شود، شب چلگی ببرند. این شب چلگی شامل میوه های تازه )انار و هندوانه( و 
انواع آجیل و تنقالت است و آن شب خانوادۀ داماد در كنار خانوادۀ عروس به این بهانه به شب نشینی می پردازد.   
داستان هرات و لذت انگورهایش هیچ نیازی به بازگویی ندارد. این شهر هم اكنون نیز ده ها نوع انگور دارد و مردم 
ضمن استفاده از انگور تازه در فصل آن و خشک كردن انواعی از آن جهت تهیۀ كشمش های مرغوب، قسمتی 
از انگورها را پس از شست وشــو و جدا كردن تخم ها، حرارت داده و پس از غلیظ شــدن آن، در كوزه های بزرگ 

نگهداری و در زمستان و بویژه صبح ها با نان گرم استفاده می كنند. 

 زندگی/ فردوس اعظم/ خجند    شــب چله یا شــب یلدا برای آریایی نژادان، شبی مقدس بوده 
است كه به نیایش خداوند مشغول می شده اند. یلدا در تاجیکستان تا اندازه ای به گوشه فراموشی 
رفته است و مردم از این شب طوری كه در ایران و افغانستان شناخته شده و جشن گرفته می شود، 
آشــنایی خوبی ندارند. با تأسف این سنت كهن، سال هاست كه برای جامعه تاجیک فراموش شده است، اما 

هستند نفرهایی كه شب یلدا را در تاجیکستان گرامی می دارند.
البته در تاجیکســتان عبارت »شــب یلدا« را در شعر شاعران می شود پیدا كرد، كه آن هم نه به معنی جشن 

شب یلدا، بلکه بیشتر به معنی شب راز و لحظه 
فراق آمده است.

اما در بسیاری از گوشه های تاجیکستان، هنوز 
هســتند خانواده هایی كه شب یلدا را كنار هم 
جشن می گیرند. خود من، همراه خانواده این 
شــب را جشن گرفته، حافظ می خوانیم و فال 
می گیریم. این فرهنگ در برخی خانواده های 
والیت سغد، ختالن و دیگر  منطقه كشور رایج 

است.
جالب آنکه هنوز هم به قول دانشمندان تاجیک، فرهنگ نگاهداری و پاره كردن تربوز )هندوانه( در شب یلدا 

در میان مردم كشاورز رسم است، اما خود آن ها هم نمی دانند كه برای چه در این شب تربوز پاره می كنند.
این، بسیار خوب است كه ایرانیان در هر كجای دنیا كه هستند تالش می كنند تا این شب را به قدر توان خود 
گرامی دارند. مردم ایران و دیگر فارســی زبانان جهان هنوز هم این شــب را مثل جشن های دیگر باستانی، 
گرامی می دارند و حافظ می خوانند و شب را زنده نگاه می دارند. در این شب مردم ایران، گرد یک دسترخان 
)سفره( جمع آمده، خوشحالی می كنند؛ دسترخانی كه پر از میوه و خوردنی هاست. كاش در تاجیکستان ما 
هم چنین بود و این رسم دوباره زنده می شد؛ البته من باور دارم كه این جشن دوباره زنده می شود، چون هر 

سال شناخت مردم نسبت به این جشن زیادتر می شود.
شما ایرانی ها امسال در كنار دسترخان شب یلدا، به یاد دگر فارسی زبانان هم باشید؛ باشد كه آیین های كهن، 

دوباره در سراسر قلمرو زبان فارسی،  زنده شود.

شب چله، یک سنت کهنسال ایرانی است که در بخش های بزرگی از قلمرو زبان و تمدن فارسی، همچنان زنده است؛ حتی در بخش هایی از این قلمرو، که در این روزگار، در جغرافیای سیاسی دیگری حضور 
دارند. دو مطلب زیر درباره سنت شب چله، یکی به قلم »فردوس اعظم« شاعر خوش آوازه تاجیکستانی و دیگری به قلم دکتر »خلیل اهلل افضلی«، استاد افغانستانی زبان فارسی برای صفحه »خط زندگی« 

نگاشته شده است. 
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