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 شب  درازترین  در  و روشنایی   شادی  ، امید  نهال  آبیاری  یلدا،  شب جشن  
 سال 

 ست ا هنوز با همه دردم، امید درمان

 را   یلدا  شبان  آخر،  بود  که آخری

 سعدی 

 جستارگشائی 
آذر   ۳۰شنبه سه برابر است با  ست، امسال ایرانیان ا  اهای مترین جشناز کهن یکیشب یلدا یا شب چلّه که جشن 

آن  بعد ازو  است بلندترین شب سال ،iهمزمان با انقالب زمستانی  یلدای ما، شب جشن .میالدی دسامبر ١۲دی و خورشی

خرین روز پاییز( تا  )آ ماه آذر  ۳۰ د. از لحظه غروب آفتابنشو می ها کوتاهترو شب بلندترشمالی  یکرهروزها در نیم

 .  ستیلداشب ن روز زمستان( ماه )نخستی دی  یکم طلوع آفتاب

 

 
به وقت   (دسامبر  ۲١آذر ) ۳۰ شنبهسهروز  ١۹:۲۹ ساعت ١۴۰۰سال  یانقالب زمستان ی،شمال کرهیمساکنان ن برای

 . افتدیاتفاق م ایران

از   یگریخود در آسمان قرار دارد و از هر زمان د یگاهجا ترینییندر پا یدکه خورش یستالحظه ینا ی،شمال کرهیمن در

 ینروز واحد نور به زم یکاز سال در  یگریتر از هر زمان دهم هست که کم یلدل یناست. به هم رتیکسال به افق نزد

 . تاباندیم

زمان مشخص اتفاق    یکهر سال در  بایدباشد،  یدبه دور خورش یناتفاق فقط چرخش زم یناگر منشا ا یبترت ینا به

کردن حساب یاست که برا یروشآن  یلاست و دل یر تغم  یانقالب زمستان یقدق یختار. یستطور ن ینا یقادق امابیفتد. 

 وجود دارد.  ینزمان در زم

حدود   یدبه دور خورش ینعدم تطابق وجود دارد. گردش زم یکم یدبه دور خورش ینگردش زممحاسبه مدت زمان  در

به   یب زمستانخاطر انقال ین. به همکشدیطول م کنیم،یکه ما معموال محاسبه م یروز  ۳۶۵از  یشترچهارم روز ب  یک

 .افتدیدسامبر اتفاق م ۲۲ یا ۲۱طور معمول روز 

های سال را جشن  ها و همه فصلخواه بودند و هستند. همه ماهبانشاط و شادیمردمی ، مانند مردم همه دنیا، ایرانیان

. هرگاه نام روز و ماهی  دبوها با دوازده نام روزها، مشترک گانه ماههای دوازدهناماهشمار باستانی ما، در گ گرفتند.می

 :های ماهانهجشنبه نام  داشتیمدوازده جشن در سال  وگرفتند و از این ر، آن روز را جشن مییکی می شد
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جشن ، جشن تیرگان، خردادگان، یا گلستان جشن اردیبهشتگان، جشن فروردگان یا جشن همسپثمیدیه و یا همسپتمدم

،  گان یا بهمنجنهبهمن، روزخرم ، جشن آذرگان، جشن آبانگان، مهرگانن جش، جشن شهریورگان یا آذرجشن، امردادگان

 .گیراناسفندگان )سپندارمذگان( یا جشن مژده

یلدا، چله زمستان(، انقالب تابستانی )تیرگان، چله  انقالب زمستانی )شب  بگوئیم، فصل و یا دقیق تر نیاکان ما چهار

 ییزی )مهرگان( را هم جشن می گرفتند.تابستان(، اعتدال بهاری )نوروز( و اعتدال پا

 

 جشن شب یلدا آبیاری نهال امید و شادی 
وفه  های خود علدام و مجبور بودند به  دادیان زندگی آنان را تشکیل می، بنو دامداری که کشاورزیردم روزگاران دور م

تغییر فصول و بلندی و رشید و گردش خوکنند،  و روشن  هایشان را گرمخود و خانه بدهند و یا با امکانات ابتدایی

   روز و شب، برایشان اهمیت حیاتی داشت. ، سردی و گرمی، تاریکی و روشنائیکوتاهی

این جشن با نام »میالد اکبر« نام برده و منظور از ابوریحان بیرونی از  »یلدا« به معنای »زایش« و »تولد« است.واژه 

 .داندمیآن را »میالد خورشید« 

شد و در اوستا، واژه با فصل سرد شروع می ، چون فرهنگ غربی،یانایران سال   فرهنگ اوستایی و در دوران کهن

ذَ  »َسر 
iiی آمدن مژده  .بودبشارت پیروزی اورمزد بر اهریمن و روشنی بر تاریکی یلدا در آن است و »سال«  « به معنی

 شد. نوروز جشن گرفته می با روشنی بر تاریکی و پیروزی با یلدانور و گرما  

 جشن های ایرانی عمدتن دو ویژگی برجسته دارند:

 .  هستندبه کار، تولید و تغییرات کیهانی و طبیعت مربوط   •

و گرما،    هستندغم بیزار  و . از سرما، نازائی و تاریکیهستندآفرین کننده و عشقوارشادی آفرین، امید  •

 د.ندارروشنائی، آفرینش و شادی را پاس می

د از آن جلوگیری نعزاداری و غم هستند، می کوش و مروج که پاسدار یاسالمروحانیون سالمی و ز اینرو، جمهوری اا

 آفرین و امیدبخش خالی کنند.محتوی شادیکنند و یا آن را تحریف کنند و از 
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دیدار  های خود وبا خورشید قلب را خورشید و نور در زمستان   مردم همه دنیا سعی می کردند و می کنند، جای خالی

 دارند: گردی زمستانی هایهمزمان با جشن شب یلدا مردم دنیا جشن نواده و یاران پر کنند.خا

جشن را انقالب زمستانی  مردم ،بود رایج ، خورشید شکست ناپذیر،iiiتوس سول اینویکپرستش  در غرب زمانی که

در   ivساتورنالیا به نام  مفصل زمستانی دسامبر جشن ۲۵تا  ۷۱روز  رومیان هر ساله ازسوم مسیحی   قرنتا گرفتند. می

 آمدن خورشید داشتند.  بشارت شادی از

از شادی مردم بیزار است، این جشن را بر نتافت، و آنرا  ،دیگر و همه ادیان ابراهیمی  اسالممسیحیت که مانند کلیسای 

جشن زمستانی برگشتند و   را به مردم تحمیل کرد. امروزه اکثر مردم غرب، به اصل vمسیح تولدممنوع کرد و جشن 

دیدار خانواده و یاران، خوردن،   ،زمستانیندارد، بلکه یک جشن شاد جنبه مذهبی دیگر  جشن کریسمس برای آنها 

 . است و دریافت هدیه از بابا نوئلنوشیدن و پایکوبی 

شود نیز  گرفته میکه با خوردن غذاهای سرخ شده در روغن و لبنیات جشن  viعید هشت روزه زمستانی یهودیان، حنوکا

 ست.ا همزمان با جشن شب یلدا
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 سفره شب یلدا 

شاید بخاطر امید به پیروزی نور بر تاریکی و بشارت  ها بود، تا دربار. جشن شب یلدا بیشتر جشن تودهن، در ایران باستا

شیرینی، آجیل و  انواع  خوشمزه و گرانمایه وشامی  نهای ایرانی در شب یلدا، معمولهخانوادبخشی که در آن بود. امید

و شب را با خوردن، نوشیدن، شادی و پایکوبی و   شوندمیهم جمع  دور .نندک تهیه می و انار به ویژه هندوانهها و  میوه

. سفره شب یلدا، »میَزد«برندگفتگو به سر می
vii .دید و   همدلی، همبستگی، شب دورهم نشینی، ،شب یلداجشن  نام داشت

را با خوردن،  ال سشب  بلندترینشوند و  خانه بزرگ خاندان جمع می، در هاخانوادهمعمولن بازدید و دیدار است. 

 ند. برو گفتگو به سر می گویی، شعرخوانی، قصه نوشیدن، شادی و پایکوبی

 خیره کننده است.  بسیار زیبا ومی کنند که  تزیینهای مختلفی ها را به شکلها و خوراکیمیوه

 

 

 آجیل شب یلدا 

گندم ، پسته، بادام، فندق، گردو، تخم هندوانه، تخم کدو، تخم آفتابگردان، گردو لیاز قب هاخشکبارامل ش لدایشب  لیآج

 است. و . . . . ، نخود برشتهبرشته، شاهدانه

 . ستیکامل ن لدایجشن  ،لدایبه عنوان نماد جشن  ،لدایشب  لیبدون حضور آج  یمباور نیبر ا ایرانیان ما

 
 



5 

 داشب یل  شیرینی

 .... و  پسته و  با کرم هل رولت هندوانه، ژله انارپشمک،  گز، ،باسلوق، نقل

 

 میوه خشک شب یلدا

 و . . . . خرما  سنجد، ، توت خشک، شاه دانه، برنجک،ی هلوبرگه، انجیر خشک، برگه زردآلو، کشمش سبز

 

 میوه های تازه شب یلدا

 و . . . .  مو و نارنگیال، لی، پرتقهندوانه، انار، انگور، سیب، خربزه، به، ازگیل

 

 کتاب شب یلدا 

 دیوان حافظگیری با ترها برای دیگر اعضای فامیل و همچنین فال بزرگگویی  ، قصه های خوشمزههمراه با خوردن آجیل

یلدا جای اشعار نیما و شاملو هم کنار حافظ و فردوسی روی سفره  ،این روز و روزگار مرسوم است.  و خواندن شاهنامه

 .ه استرا باز کرد خود

 

 یلدا در ادبیات فارسی 
و پایان سیاهی، خودکامگی   پذیریشکستمژده نماد  یلدااز اینرو  بلند زمستان است.  و آخرین شب بلندترین شب سال یلدا

، به پیوند، دیدار، بهروزی و آزادی بشارت یلداهای اجتماعی نیز است. بزرگان شعر و ادب ما، با اشاره به و رنج

 ند. از این گلستان شاخه گل چند بر می گزینم:هدمی

 

 هـ.ق.(  ۴۳١ – ۳۵۰)  عنصری

 یلدا خال از رخ زنگی بربایی شب       چون حلقه ربایند به نیزه، تو به نیزه

 

 ( ..قـه ۴۳۲به سال   ی) متوف   یغانامد منوچهری

 کند  یلدادود چشمش روز روشن را شب     شب را روز نورانی کند نور رایش تیره

 

 .ق( ـه ۳۲۹- ۴١۶)  یفردوس

 . یدبلند کن  را : جام مییدکن، عمل یددهد، شب یلدا فقط حرف نزنفردوسی عزیز رهنمود می

 یو بردار م یاسایب  زگفتن     یاورمزد آمد از ماه د شب

 شب چلّه یا همان یلدا شود نخستین شب دی یا میدی شب اورمزد از ماه روز اول از هر ماه خورشیدی، اورمزد یعنی 

 

 هجری(  دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم مهینمان )سل مسعود سعد

 یلداروز همه دشمنان شب    کرده خورشید صبح ملک تو

 

 ( ی قمر یهجر ۵۲١ت )درگذش امیر معزی

 یلدااز شب قدر آفرید و از شب       ایزد دادار، مهر و کین تو گویی

 که به کینت بود تفاخر ترسازان       که به مهرت بود تقرب مومنزان 

 

 ( یاواخر سده چهارم و اواسط سده پنجم هجر ) بابا طاهر

 ز بودردا بتر بی شدلم درد           تر بیتیره یلداشام  ازم یوش  

 خود بی اثر بی ن درد موودرم      آخر بدرمون دهمه دردا رسن
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 ( یقمر  ۵۴۵–۴۷۳)  غزنوی سنایی

هرچند جشن زمستانی بسیار پیش از میالد مسیح رایج بود، اما برخی از بزرگان ما تحت تاثیر تبلیغات وسیع کلیسا آنرا 

 ند.اهبط دادلد میسح ربه تو

 یلدا که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد       دولتی پیوند اگر نامی همی جوییبه صاحب

 

 ه.ق(  ۳۹۴-۴۸١)  یانیقباد ناصرخسرو

 گیرد:کمک می یلدااز سیاهی شب و نشان دادن قلب سیاه آنها از  کاراناریناصر خسرو در افشای سالوس  

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

 

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

 

 شود  یلداروز روشن در بر دانا شب     بد خلق رایا گر نیابد خوی ایشان درن

 

 ابوحامد محمد عطار ( .قهـ.  ۶١۸ – ۵۴۰) عطار نیدالدیفر

 کجا چندین دلم در سوز بودی                   شبم را گر امید روز بودی

 ی من فردا ندارد یلداشب                         چو درد من سری پیدا ندارد

 که گویی ابر شد و اتش فشان گشت     ز آهم آسمان هر شب چنان گشت
 

 ( ..قـ ه ۵۲۰-۵۹۵) یشروان خاقانی

 برآورم یلداشب  یرا به عود تن   ام کنونزرد و سرخ شام و شفق بوده در

 

 ینندب  یلداروز، به چاه شب  یوسف   غم آبستن روز طرب است یهاشب همه

 

 یلدا تو شمع فروزنده و گیتی شب      یفتو جان لطیفی و جهان جسم کث 

 

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

 

 ی من یلدابیم صبح رستخیز است از شب       هست چون صبح آشکارا کاین صباح چند را

 

 ( .ه.ق  ۶۷۳-۷۳۸) یمراغه ا اوحدی

 عید ماست پنداری رخت نوروز و دیدار تو      است پنداری  یلداای دلبر، شب  شب هجرانت

 که باالی تو گر گوید: نکردم، راست پنداری      ن سرو تو خم کردست و این مشکلقدم باالی چو
 

 ( هـ.ق. ۶۶۶ - ۵۸١) سیف افرنگی

 یلدا که درازنامی از نام مسیح یافت       گشت و شایدسخنم بلندنام از سخن تو 

 

 ( یقمر یهجر  ۶۹۰  – ۶۰۶) سعدی

 بیند: سعدی در یلدا امید می

 چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را     که اگر زهر باشد از دستت وستیبه د

 عذرا را حبیب من که ندیدست روی              به نادانیکسی مالمت وامق کند 

 نکنی آب چشم پیدا رانگاه می                     داریگرفتم آتش پنهان خبر نمی

 چو دل به عشق دهی دلبران یغما را         نگفتمت که به یغما رود دلت سعدی

 را  یلداشبان  ،که آخری بود آخر               امید درمانست ،دمهنوز با همه در

 

 تنهاییست ر که با تو به خلوت بود نه ه که      مرا و یاد تو بگذار و کنج تنهایی 

 به اضطرار توان بود اگر شکیباییست         به اختیار شکیبایی از تو نتوان بود
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 ییست یلداشب فراق تو هر شب که هست    نظر به روی تو هر بامداد نوروزیست

 مگر کسی که اسیر کمند زیباییست              خدایا همه اسیران را بخش خالص

 رفت شیداییست حکیم را که دل از دست      داییحکیم بین که برآورد سر به شی

 در این لجم چو فروشد نه اولین پاییست     ولیک عذر توان گفت پای سعدی را

 

 یار با یار سفرکرده به تنها نرود         هر که مجموع نباشد به تماشا نرود

 نرود یلداصبح صادق ندمد تا شب         ش گیتی نزند بر دل ریشآسایباد 

 گل افتاد دگر جا نرودکان که جایی به     نگستبر دل آویختگان عرصه عالم ت

 به تماشای گل و سبزه و صحرا نرود      هرگز اندیشه یار از دل دیوانه عشق

 به ارادت که یکی بر سر دیبا نرود        به سر خار مغیالن بروم با تو چنان

 

 که بی شمشیر خود کشتی به ساعدهای سیمینم       شمشیر برگیری سپر پیشت بیندازم گرو 

 مالل از ماه و پروینم  یلداکه بگرفت این شب      زدیک روز آمداگر نح مشتاقان برآی ای صب

 دارم که مسکینمکنون امید بخشایش همی                ز اول هستی آوردم قفای نیستی خوردم

 

 عاشق آن قد مستم که چه زیبا برخاست          به سخن گفتن او عقل ز هر دل برمید

 برخاست  یلدامت شب گفتی از روز قیا    روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلف

 که حجاب از حرم راز معما برخاست         ترک عشقش بنه صبر چنان غارت کرد

 که قلم را به سر از دست تو سودا برخاست      سعدیا تا کی ازین نامه سیه کردن؟ بس

 

 ( قرن هشتم ه.ق. لیاوا و اواخر قرن هفتم  ) زاکانیعبید 

 وی روی خوشت به ترکتازی مشهور       ای لعل لبت به دلنوازی مشهور

 به درازی مشهور  یلداهمچون شب      ایست ما را مشکلبا زلف تو قصه 

 

 (هـ.ق. ۷۷۸ -  ۷۰۹) یلمان ساوج س

 های یلدا را بینم، خود این شبکه من روزی نمی       عجب کاریاست هر تاری ز مویت، وین  یلداشب 

 های سودایت، امیدی نیست فردا را که در شب   دانمدهی هر دم، مرا امید و میبه فردا می 

 

 .(قهـ. ۸۷۵ - ۷۸۲) ابن حسام خوسفی

 : آری خاک کویت جنه المأواست آنگفتم            : بر خاک سر کویم چه ماوی کرده ایگفت

 ست آنیلدا:ماه روشن است این و شب گفت      تاف: با عارضت زلفت تناسب از چه یگفتمش

 : کوته کن سخن سر حلقه غوغاست آن گفت        : خواهم زدن در حلقه زلف تو چنگگفتمش

 این زمان بر چهره زردش همه پیداست آن              آنچه از عشق تو پنهان داشتی ابن حسام

 

 .ق( ـه ۷۲۶-۷۹۲) حافظ

 :استپافشاری بر گذرا بودن آن  که  داندمییلدا پیشه را ظلمت م ستمراهی با حکاظ بزرگ همحاف

 نرود یلداصادق ندمد تا شب  صبح       یشنزند بر دل ر یتیگ یشآسا باد

 

 برخاست  یلداشب  یامتاز روز ق گفتی     چو برانداخت نقاب شب زلف یشرو روز

 

 ییست یلداشب که هست فراق تو هر  شب      یستتو هر بامداد نوروز یبه رو نظر

 

 دست به کاری زنم که غصه سر آید          بر سر آنم که گر ز دست برآید

 بیرون رود فرشته درآید دیو چو      خلوت دل نیست جای صحبت اضداد

 نور ز خورشید جوی بو که برآید        ستیلداصحبت حکام ظلمت شب 
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 .ق(ـه  ۶۸۹-۷۵۲) یکرمان  خواجوی

 نتوان کرد یلداپیش تو حدیث شب         رامیتا در سر زلفش نکنی جان گ

 دانند که انکار زلیخا نتوان کرد           خونین آنها که ندانند ترنج از کف

 

 بود یلدارا دو شب  ینشان ندهد که ماه  کس     یکول  یلدارا  یاما یشب یدر سال هست

 

 بنمود یلداماه من طلعت صبح از شب                 مهر چو از حقه مینا بنمود یهرهم

 زهرا بنمود یی از جرم قمر زهرهیگو      بنا گوش چو سیمگوشوار زرش از طرف 

 

 ه.ق(  ۹١۳-۹۹١) یبافق  وحشی

 ببرد  یلدادر پس و پیش هزاران شب         شام هجران تو تشریف به هر جا ببرد

 گر به کاشانٔه خود آتش موسا ببرد                  خیزددود آتشکده از کلبه عاشق 

 

 من  ییلداصد ماتم شب دارد به   حامله      چه دانستم که چرخ یدخواستم زا یشیع روز

 

 ه.ق(   ۹۶۳-۹۹۹) یرازیش عرفی

 ست در هر گوشه ی زندان مایلداشب صد         بیهوده نتوان ریختن آبروی شمع را

 گر نمود کفر دارد شاهد ایمان ما             ما خجل اما سخن در صنعت مشاطه اشت

 

 یدندهجران آفر ییلداشب        من از روز جزا واقف نبودم 

 

 (..قـه  ١۰۰۰- ١۰۸۶)  یزیتبر صائب

 است  یکی یلداب کز جمله شبها ش آنچنان      یدگانما رعناترست از آه ماتم د آه

 

 ید شد سف یاردبخت من ن ییلداشب  در     روزن مرا از ماهتاب یدهفتد در د گل

 

 هرکه با دشمن خونخوار مدارا نکند    فزونتر داردسعی در خون خود از خصم  

 خرج تماشا نکند دوربینی که نگه          شود از گوهر عبرت صدفش سینه بحر

 نکند  یلداروانان شب  آنچه با خسته         می کند زلف دراز تو به دلهای حزین

 قه مینا نکند چاره تلخی می قه                      سخن تلخ نگردد به تبسم شیرین

 

 .(قهـ. ١۲۸۵   -  ١۲۲۳)  قاآنی

 از عشق تو مغز عقل پر سودا        ل روح در آتشنعاز لعل تو 

 یلدا خورشید برآید از شب     چون از خم زلف چهره بنمایی

 چون زلزله عشق تست پر غوغا     حلقهچون سلسله زلف تست پر 

 

 ه. ق(  ۹۷۷- ١۰۵۸)  یکاشان فیض

 دارد یلدازلف تو صد شب        چه عجب گر دل من روز ندید

 جا کند در دل من جا دارد            یر مژگان تو گر هر لحظهت

 هد از ما گله بیجا دارد زا            می نداند که چه با ما کردی

 

 ه.ق(  ۶۵١- ۷۲۵)  یدهلو امیرخسرو

 هست  یلداییشب  یکبه جهان  یه سالب که      مرا یلداستدر غم هجرت شب  یشب هر
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 بس که ز زلف تو سخن رفت دوش        گذشت یلداشب  یارانبر من و 

 

 توبه به زیر گنه آورده ای      مشک بر اطراف مه آورده ای

 سپه آورده ای یلدااز شب       بر رخ تو کآفت جان من است
 

 

 (هـ.ش. ١۳١۷  - ١۲۵۶)  اقبال الهوری

 در آویزم چو شمع یلدابا شب        اشک خود بر خویش می ریزم چو شمع

 دیگران را محفلی آراستم                          لوه را افزودم و خود کاستمج

 پروین اعتصامی 

 را یلـداشمعی بباید این شب       دور است کاروان سحر زینجا

 

 (یهساهـ.ا. ) هوشنگ ابتهاج سایه

 

 نهنگ آسا به من ده یدر او عشق      به من ده یـــادر  ی، دلخداوندا

 هبه من د یابگردان جام و آن در    چند یارا بس آمد قطره یفانحر

 آن کلک نقش آرا به من ده یکی        آراست یدبا  یگرنگارا نقش د

 به من ده یالمنم امروز، آن ل               ییز مجنـونان دشت آشنـا

 ها به من ده ین ینهٔ سوز س که          چشـم آهـوان دشت غربت به

 من گفتم، آن باال به من ده  یبل         بر نتـابند یشبال یان،تن آسـا

 به من ده  یابه جام آسمان در     یست قدح چ ی،افت یادالنبا در چو

 به من ده  یبـاز یورز یآن ب تو       هّمـت شـــاهانه دارند یانگدا

 به من ده  دنیایب یهاآن غم  از         چه سنجد با دل من یـادن غم

 به من ده یماس یب ینهدر س یدل   یانرو یینها یندل تنگ اند ا چه

 به من ده  یلدادر شب  یصبرکه     یدخورش یدارو د یهاس به جان

 

 گدازان را از سینه فروریزموین سیل          برخیزم و بگشایم بند از دل پر آتش

 چون خشم رخ افروزد در صاعقه آویزم      چون گریه گلو گیرد از ابر فرو بارم

 گریزمب بگشایم و یلدازندان شب         ای سایه ! سحرخیزان دلواپس خورشیدند

 

 ی فرامرز عرب عامر 

 یم بزن یپا تا سحرالدهر به خواب  پشت          یمبزن یو شراب یو انار یسرخ سیب

 بکشد  یلدا اگر کار من و عشق به وای        تو باشد و شب را به درازا بکشد موی

 

 مینا معمارطلوعی 

 ام ها جان دادهات با جامخسته از دلتنگی       امی عشقت شب نشین بادهیلدادر شب 

 امبا خیالت مست در آغوش غم افتاده         نیستی هر لحظه اما با منی در شعر من

 

 شهنام دادگستر 

 یلدایی

 یلداچونان  یجشن یچه یدشا    

 ته نباشدجسسوگواران خ یبرا    

 گیرندیم یپ یدکه شب را با ام    

 یتا سرزدن روشن    
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 ی در شادمان یستادگیو با ا    

 شب  یشدن باالکوتاه یبرا    

 روز. یدنو بال    

 

 امشب     

 انار دل من     

 سوگواران است یادپر از      

 شانیانگرام یادکه خود در      

 .یدخورش زوایشاند به پبرافروخته  یاالله     

 

 هچکید
یلدا را جشن بگیریم.   یروس()کرونا و  ۱۹-یدمبارزه با کوو   یپروتکل بهداشتبا رعایت  خانواده و یارانمحدود با دیدار 

 تر کنیم.یم و پیوند خود را با خانواده و یاران محکمکن امید به پیروزی شادی و نور را زنده 

و   یزترینانگ خاطره  را به شب سال ینتر یو طوالن ترینیکتارجشن بگیریم و  رقص و عشق  ،یشاد بارا جشن  یلداشب 

 شب سال بدل کنیم. تریننیروبخش
 

 ۲۰۲۱دسامبر  ۱۹ -  ۱۴۰۰آذر  ۲۸

 حد قربانی دهناری ا

 گوتنبرگ، سوئد

ahad.ghorbani@gmail.com 

 

 برای مطالعه بیشتر 
 )ویدئو(  مستندی دربارٔه تاریخ و فلسفه یلدا

 ه و جایگاه یلدا در فرهنگ ایرانیننگاهی به پیش

 همنشین بهار: شب  یَلدا و انقالب  زمستانی 

 . تهران: انتشارات بهجت. های ایران باستانو جشنگاهشماری . (۱۳۸۳) رضی، هاشم

Roger Beck, Mithraism, Encyclopædia Iranica, online edition, at  

http://www.iranicaonline.org/articles/mithraism 

 

Yalda Night Celebration, watering the tree of hope and joy in the 

longest night of the year 
Yalda Festival, Jashn-e Shab-e Yalda, is an Iranian festival celebrated on the longest night of 

the year that is, in the night of the Northern Hemisphere's winter solstice. Calendrically, this 

corresponds to the night of December 20/21 (±1) in the Gregorian calendar, and to the night 

between the last day of the ninth month, Azar, and the first day of the tenth month, Dey, of the 

Iranian calendar.  

Yalda Festival is a time when friends and family gather together to eat, drink, dance, sing  and 

read poetry especially Hafez until well after midnight. Fruits and nuts are eaten and 

pomegranates and watermelons are particularly important. The red color in these fruits 

symbolizes the crimson hues of dawn and glow of life.  

 

Central Asian countries such as Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan and some 

Caucasian states such as Azerbaijan and Armenia share the same tradition as well and 

celebrate Yalda Night annually at this time of the year. 

https://file.qums.ac.ir/repository/vch/ENV/1399/991128.Talarha_Paziraee_COVID.pdf
mailto:ahad.ghorbani@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=sJcn9Yu5ZWs
http://www.savepasargad.com/December/yalda.bonyadmiras.htm
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=214
http://www.iranicaonline.org/articles/mithraism
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i Winter solstice 
ii Saredha 
iii Sol Invictus 
iv Saturnalia 
v Christmas 
vi Hanukkah 
vii Myazd 


