
نشریه چکامه



به نام خالق ثانیه ها
و حال سوز سرما قرار است در این روزها در رگ هایمان ... باز هم نم نمک آخر پاییز فرا رسید ؛ بقول دنیای شاعر ها پایان فصل عاشقی 

اما گفتنی ها هنوز هم از طوالنی ترین شب سال پابرجاست ، هرچند این طوالنی بودن به چند دقیقه هم نمیرسد اما گویای آن . .. ریشه کند 
است که دقایق در زندگی هایمان چقدر حیف اند و چشیدنی ؛ دلم میخواست امسال از شور و اشتیاق دوباره جمع هایمان بنویسم اما گویی 
امسال هم بخت باما یار نخواهد بود و صدای فال حافظ پدربزرگ و نوای خنده کودکان گوش هایمان را پر نخواهد کرد ؛ گویی بازهم ماییم و 

خنده های ... از دور و نزدیک باهم همراه میشویم اما ما بازهم میمانیم و با قلبی فشرده ،... و خاطراتی که ساخته نخواهد شد خودمان
عاری از حسرت و ... کوچکمان را چاشنی شیرین هندوانه هایمان میکنیم و آواز سر میدهیم از قصه سالی بهتر و زمستانی دلچسب تر 

خالصه تر بگویم در حوالی شب یلدا به خودت قول بده به احترام آن یک دقیقه ؛ قدر لحظاتت را ... عاری از دوری ها و نباید ها ... دلتنگی 
خدا همدم دلمان خواهد شد ؛ این روزها ... طعم دلنشنین هندوانه و آجیل را بچشی و غم فردا را مخوری رفیق ... بدانی در لحظه بخندی 

خواهد گذشت و شب یلدا را بازهم پای به پایمان سحر خواهد
از باهم بودن ها و روزهای خوش ... و یادت باشد با طعم چای خوشرنگت یاد ما نیز کن و برایمان فال حافظ بخوان ؛ از خوشی ها بگو . کرد 

...آینده

موسیقیمعرفی 
...یلدا؛ شبی طوالنی و آهنگین به قدر یک دقیقه

. موسیقی یلدا را سمفونی فرشتگان به زیباترین نحو می نوازند

:ما نیز به جهت گرم تر و دلنواز تر کردن محفل هایتان در این شب، گلچینی از موسیقی های یلدایی را گردآوری کرده ایم

(  گروه آکام بند)یلدا -( گروه کلمست)شب یلدا -( امیر عظیمی)فال خوش -( حسین توکلی)یلدا -( علی موالیی)آخ تو شب یلدای منی -( حامد محضر نیا)شب یلدا 
(محسن علیمردانی)یلدا -( مهدی مطلق)یلدا -

...امیدواریم لحظات زیبای یلدایی خود را در کنار عزیزانتان، با مهر و صفا و خوشی سپری کنید و از موسیقی های پیشنهادی ما لذت ببرید



شاید براتون جالب باشه

کتاب هفته
ها یک لی از آیین ها و رسم های شب یلدا در شمال و آذربایجان می توان تزئین خنچه و فرستادن آن به خانه تازه عروس یا نامزد را نام برد که شما

.ماهی بزرگ را هم تزئین و به خانه عروس خود می برند

در این شب خویشاوندان در خانه بزرگ .امروزه یلدا جشنی خانوادگی است:از توضیحات کتاب برای توصیف شب یلدا می توان به این متن اشاره کرد
فالخاندان خود گرد هم می آیند و در سرمای آغاز زمستان،تا نیمه های شب ضمن خوردن غذا،میوه و آجیل،مشغول خواندن حافظ و شاهنامه و گاهی 

.گرفتن از حافظ می شوند

:و در آخر شب یلدا را در نظر شاعران نیر توصیف کرده و با چند بیت از شاعران معروف به شب یلدا خاتمه داده است

صحبت حکام،ظلمت شب یلداست                 نور ز خورشید خواه بو که برآید:حافظ

هنوز با همه دردم امید درمان است                 که آخری بود آخر شبان یلدا را:سعدی

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

؟یا میدانستید برخالف ماهیتِ آب محور هندوانه این میوه در زمین های پر آب رشد نمیکند و میوه ای بیابانی استآ

آیا می دانستید کسانی که اهل آجیل خوردن هستند، بیشتر از کسانی که آجیل نمی خورند عمر می کنند؟

تا 6جالبه بدونید دانشنمدان متعقدند که مغز انسان فقط به ابتدا و اتنهای کمالت توجه مکنیه برای هیمنه که شما االن 
کلمه اشتباه رو درست خوندید



راستی فلسفه تفال زدن به حافظ چیست؟؟؟ 

اخبار واحد پژوهش
درخشش پژوهشگران 

3پرتالش فرزانگان

خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی مشهور به لسان الغیب شاعر پارسی گوی سده هشتم در شیراز 
مذاق عوام را بلفظ متین شیرین کرده، >>وی .است، او یگانه غزلسرا و از خداوندان شعر و ادب پارسی است

و دهان خواص را بمعنی مبین نمکین داشته، هم اصحاب ظاهر را بدو ابواب آشنائی گشوده، و هم ارباب باطن 
را ازو موادّ روشنائی افزوده، در هر واقعه سخنی مناسبِ حال گفته، و برای هر معنی لطیف غریبه انگیخته، و 

<<معانی بسیار بلفظ اندک خرج کرده، و انواع اِبداع در دُرْج انشا دَرْج کرده

از این روست که ایرانیان در دوراهی های زندگی و مراسم ها من جمله شب یلدا به دیوان او تفال می زنند و 
بهره می برند<<گنجینه حقایق اسرار کاینات >>از این 



دلنوشته
شب یلدای امسال خیلی عجیب است، نمی دانم آخرین باری که شب یلدا چنین سوت و کور بوده ، چه 

زمانی بوده، چه سالی بوده، آیا اصال بوده؟ اما امسال مانند سال قبل بخاطر ویروس کرونا، دیگر دور 
.هم جمع نمی شویم

چون باید فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم، بنابراین بهتر است امسال شب یلدا در خانه هایمان 
برای سالمتی خودمان و خانواده مان، و مخصوصا پدربزرگ و مادربزرگ هایمان، امسال شب یلدا . بمانیم

.به خانه های آنها نمی رویم

در خانه می مانیم تا همگی سالم باشیم و بتوانیم سال بعد را با خیال راحت دور هم جمع بشویم و باز 
.هم خاطرات آنها را بشنویم و فرصت با هم بودن را قدر بدانیم

البته می توانیم با پدر و مادر و خواهرها و برادرهای خودمان که همه در یک خانه زندگی می کنیم، 
می توانیم کمی آجیل و انار و هندوانه بخریم، و بیشتر و . شب یلدایی کوچکتر از معمول برگزار کنیم

عمیق تر به فرصت های در کنار هم بودن فکر کنیم



بازی و سرگرمی




