آداب و رﺳﻮم ﻣﺮدم ﻣﯿﻨﺎب در ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﭼﻬﺮه ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﯿﻨﺎب از
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻣﯽ
ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن دﮔﺮون ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آداب زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن ،ﻣﺎه ﻋﺒﺎدت ،ﻣﺎه ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮔﻨﺎه ،ﻣﺎه ﭘﺎﻟﻮده ﺷﺪن از دوﮔﺎﻧﮕﯽ
و ﻣﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻏﺒﺎر روﺑﯽ ،ﻧﻈﺎﻓﺖ و
ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺎزارﻫﺎ ،ﺗﮑﺎﯾﺎ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ ،ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻣﺎه رﻣﻀﺎن از دل
ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ روزﻫﺎی ﻣﺮدم اﺳﺖ.
آداب و رﺳﻮم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﯾﻜﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻮد ،از ﻗﺪاﺳﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه و در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی و ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎی
زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻛﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪه
و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﯾﻦ رﺳﻮم زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﻣﯿﺎن آﺣﺎد ﻣﻠﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ،از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ زﻧﺎن
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﮑﺘﺐ
ﺟﻤﺎﻋﺖ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺗﻼوت ﮐﻼم
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ ﮔﻼب و ﮔﺸﺘﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮای ﺧﺘﻢ ﻗﺮآن و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎی
ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮﺧﻮاﻧﺪن
اﻟﻠﻪ ﻣﺠﯿﺪ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ

ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﭘﺨﺖ اﻧﻮع ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻧﺎن ﻫﺎی’
ﻣﺤﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮراغ و ﻣﻬﯿﺎوه و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﻧﺎن
ﮐﻠﻮﭼﻪ ای ﺑﺎ زﻋﻔﺮان ،رﻧﮕﯿﻨﻪ )آرد ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ و رﻃﺐ )ﺧﺮﻣﺎ(
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻞ و دارﭼﯿﻦ( ،ﺧﺮﻣﺎ روﻏﻨﯽ ،ﮐﻠﻤﺒﺎ ،آش ﻣﺤﻠﯽ ،ﺷﻠﻪ زرد،
ﺣﻠﯿﻢ و در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻮﻗﻊ اﻓﻄﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ در
ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﯿﻨﺎب رواج دارد.
ﻧﮑﺘﻪ اﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ذﯾﺤﺠﻪ ،ﺷﺐ ﻫﺎی  ۲۶و  ۲۷ﻣﺎه

ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن را ﻋﯿﺪ ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺷﺐ ﻫﺎی  ۲۶رﻣﻀﺎن و ﻫﺸﺘﻢ ذﯾﺤﺠﻪ را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻓﻮت ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺷﺐ ﻫﺎی  ۲۷رﻣﻀﺎن و ﻧﻬﻢ ذﯾﺤﺠﻪ را ﺑﺮای ﺗﺎزه
درﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻏﺬا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺧﯿﺮات ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪاری ﻏﺬا ﭘﯿﺶ ﻣﻼی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺧﻮردن ،ﺑﺮای
اﻣﻮات ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻏﺬاﻫﺎ را ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺮاﺋﺖ ﻫﺮ ﺷﺐ ﯾﮏ ﺟﺰء از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ
روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﯿﻨﺎب در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب ،ﯾﮏ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻧﺬر دارﻧﺪ ،ﺧﻤﯿﺮ آﻣﺎده ﮐﺮده و ﻧﺎن ﻣﯽ ﭘﺰﻧﺪ ،اﻓﺮاد ﻣﺮﯾﺾ از اﯾﻦ
ﻧﺎن ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ،ﺳﺎل آﯾﻨﺪه وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ را ﺗﺪارک ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺧﺪﯾﺠﻪ ﯾﺪاﻟﻬﯽ
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