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ﺟﺰء ﻗﺮآن
اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻓﺨﺮی ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺎه ﻫﺎی ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺪا
ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ دارای اﺣﺘﺮام ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻫﺎ و ﻋﺒﺎدت ﻫﺎ در ﻣﺎه ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪا ،اﺻﻮل و
ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺎﺻﯽ دارد ،اﻣﺎ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﻄﺎری ،ﺳﺤﺮی و دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺖ
ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ دارد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓ وآداب و
رﺳﻮم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :رﻣﻀﺎن ،ﻣﺎه ﺷﮑﻮه،
ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮای اﻫﻞ اﯾﻤﺎن و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮب ﺧﺪا اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﻋﯿﻦ و ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
دارای آداب و رﺳﻮم ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺨﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺮدﻣﺎن دﺑﺎر ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ آداب و رﺳﻮم ﺧﺎﺻﯽ
در اﯾﻦ ﻣﺎه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ
و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری
ﻫﺎ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻼل
ﻣﺎه را ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺎه را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ
اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از روﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻋﺪه ای از
ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎز و دﻫﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص در ﺷﺐ
اول ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪا درآﻣﺪن ﻧﻮای
دﻫﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮوع ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻮد و اﯾﻦ رﺳﻢ ﻫﺮ روزه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد را از دو

ﻣﺎه

رﺟﺐ و ﺷﻌﺒﺎن ﺑﺎﮔﺮﻓﺘﻦ روزه ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را
ﻗﺒﻞ ﯾﻌﻨﯽ از
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻟﻬﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺨﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ دﯾﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ،
ﮔﻔﺖ :در اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺰ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﯾﮏ ﺟﺰ ﻗﺮان را ﻫﺮﺷﺐ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺧﻮاﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺖ ﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﯾﺎ،
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن درﯾﺎ دل ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ روزه ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺮﻫﺎ
و ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :رﻧﮕﯿﻨﮏ ،ﻓﺮﻧﯽ ،ﺷﯿﺮﺑﺮﻧﺞ،
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻧﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎن ﺗﻮﻣﻮﺷﯽ ،ﻧﺎن ﻣﻬﯿﺎوه و ﻧﺎن رﺣﺘﻪ
از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ آن اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

روز ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( و ﺷﺐ ﻫﺎی ﻗﺪر و ﺗﻌﺰﯾﻪ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از آدب ورﺳﻮم ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﺷﺐﻫﺎی اﺣﯿﺎء ﻗﺎرﯾﺎن ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯿﻬﻤﺎنﻫﺎ ﭘﺲ از
ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺎﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﺨﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﻓﻄﺮﯾﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻮار ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﻪ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺰرﮔﺎن
ﻓﺎﻣﯿﻞ در ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن و
رﯾﺸﻪ اﻋﺘﻘﺎدی دارد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺳﻨﺖ ﻫﺎ
ﻫﺮﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺸﻮری از
و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ دراﯾﻦ ﻣﺎه ﮐﻪ
و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ
زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه
ﺑﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎﺗﺮ

