ﻣﺘﻦ درس آزاد فارسی پایه چهارم | شب یلدا
یکی از بزرگ تریﻦ جشﻦ های ﻣا ایرانیان که هزار سال است با شکوه هر چه تمام
آن را برگزار ﻣی کنیم شب یلدا است .ایﻦ شب که طوﻻنی تریﻦ شب سال است به
شب چله نیز ﻣعروف است .طول ایﻦ شب نزدیک به  14ساعت است .ایرانیان
قدیم ایﻦ شب را به علت ایﻦ که تولد خورشید و ﻣهر شکست ناپذیر است
 .جشﻦ گرفﺘه و ﻣی گیرند

یلدا به ﻣعنای وﻻدت است .در ایﻦ شب افراد خانواده ها در خانه ی بزرگ ترهای
فاﻣیل ﻣانند پدر بزرگ و ﻣادر بزرگ ها جمع ﻣی شوند و از داسﺘان ها و قﺼه
های قدیمی ﻣی گویند و ﻣی شنوند و لذت ﻣی برند  .جشﻦ ﻣی گیرند با خوردن
آجیل و ﻣیوه های فﺼل ﻣانند انار و هندوانه آن را گراﻣی ﻣی دارند  .فال حافظ
ﻣی گیرند و شاهناﻣه هم ﻣی خوانند .در بعضی نقاط ایران ایﻦ جشﻦ را تا دیر
.ﺻﺒﺢ  -نیز اداﻣه ﻣی دهند– وقت

به ﻣناسﺒت فرا رسیدن ایﻦ شب کهﻦ خانواده ها برای هم سوغاتی نیز ﻣی برند تا
ایﻦ شب را بهﺘر گراﻣی بدارند .الﺒﺘه برگزاری ایﻦ جشﻦ در نقاط ﻣخﺘلف ایران
 .ﻣﺘفاوت است

به عنوان ﻣثال  :در تﺒریز رسم است یک خوراکی ﻣخﺼوص از آرد و شیر درست
.ﻣی کنند و ﻣی خورند
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در لرسﺘان نیز رسم است ﻣردم گندم شیر ﻣی خورند و همراه آن از گردو ،بادام ،
نخودچی و کشمش و انواع ﻣیوه هاي ايﻦ فﺼل ﺻرف ﻣی کنند .از كدوی پخﺘه
هم اسﺘفاده ﻣی کنند  .یک شعر ﻣخﺼوص ﻣحلی بسیار زیﺒا هم در ایﻦ شب
.در ایﻦ اسﺘان ﻣی خوانند

شیرازی ها ایﻦ شب را به خانه ی دوسﺘان و آشنایان ﻣی روند .سفره ﻣی
گسﺘرانند و غذاهای ﻣخﺘلف و خوشمزه ﺻرف ﻣی کنند .در سر سفره شمع روشﻦ
ﻣی کنند .آ نه و قاب عکس حضرت علی )ع( ﻣی گذارند .اسپند هم روی آتش
 .ﻣی ریزند تا بوی خوش آن اتاق را پر کند و از چشم زخم و بﻼيا هم به دور باشند

الﺒﺘه ﻣشابه ایﻦ چنیﻦ ﻣراسمی در کشورهای همسایه ایران ﻣانند روسیه-
افغانسﺘان -پاکسﺘان -هند-تاجیکسﺘان -آذربایجان نیز ﻣانند کشور ﻣا برگزار ﻣی
.گردد

به هر حال وظیفه ی ﻣا ایرانیان است که ایﻦ قﺒیل رسم ها را بهﺘر و بیشﺘر
بشناسیم و به آن ها نیز عمل کنیم و به دیگران هم بگو م و یاد آوری کنیم تا
برای نسل های آینده درس زندگی باشد
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