آداب و رﺳﻮم ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ
در رﻣﻀﺎن
اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ »روزهﮔﺮﻓﺘﻦ« ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از ﺗﻤﺎم
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨ زﯾﺒﺎی اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾ واژه ﮐﻪ ﺗﺪاﻋﮔﺮ
ﺳﺨﺘﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﺎﻗ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد .ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ وﻗﺘ ﮐﺴ اﺳﻢ رﻣﻀﺎن را ﻣﺑﺮد،
ﺑﻧﻬﺎﯾﺖ واژﮔﺎن زﯾﺒﺎ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮب ﻣﺷﺪ ﮐﻨﺎرش ﭼﯿﺪ .ﺑﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﻔﺖ
ﺧﻮب ﻣﺷﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ﺑﺮای ﻓﺮا رﺳﯿﺪن اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺣﺲ ﺧﻮب در
ﯾ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﺸﺮده و ﮐﻮﺗﺎه.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔ از اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻮب را ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻮن ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﯾ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ »آداب و رﺳﻮم« ﻧﺎم داﺷﺖ .ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨ اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮا
ﻣاﻓﺰودﻧﺪ و ﮔﺎﻫ از ﺧﻮد ﻣﺎﺟﺮا ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮ ﻣﺷﺪﻧﺪ .آداب و رﺳﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﺪ رﻣﻀﺎن ،اﯾﻦ ﻣﺎه ﺧﻮﺑﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﻮد و
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ آداب و رﺳﻮم از ﯾ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮری دﯾﺮ ،از ﺷﻬﺮی ﺑﻪ
ﺷﻬﺮی دﯾﺮ ﯾﺎ ﺣﺘ از ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای دﯾﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧ رﺳﻮم
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﻤﺎﻧ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺟﺰو ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﻣﺪﻧﺪ و ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﻣآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧ دﯾﺮ از آداب و رﺳﻮم ﻣﺨﺘﺺ ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻧﻈﯿﺮش را ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﻧﻤﺷﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ دﯾﺮ ﯾﺎﻓﺖ.
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ و در ﻣﺮﮐﺰ آن ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻫﻤﻮاره در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی دﯾﻨ ﺣﺮفﻫﺎی
زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر دﯾﻨ و
ﻣﺬﻫﺒ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺒﻫﺎی ﺧﺎص و زﯾﺒﺎ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ آﺧﺮ ﺳﺎل ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻋﺰاداری ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و… در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن رﻧ و ﺑﻮی ﺧﺎﺻ دارد ،رﻣﻀﺎن
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد ﻣآﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﻠ ﻣﺘﻔﺎوت اﻣﺎ اﺻﯿﻞ
ﻣﮔﺬرد.
ﯾﺎد ﮐﺮدن از دﺳﺖرﻓﺘﺎن در روز اول
ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻧﺤﻮه روزهداری و آداب و رﺳﻮم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
در ﺗﺒﺮﯾﺰ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﭘﯿﺶ ﮐﺴ ﻣروﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺮی را در ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در
ﺑﺎب ﻓﺮﻫﻨ اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻬﺮوز ﺧﺎﻣﺎﭼ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،در ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ درﺑﺎره آداب و رﺳﻮم ﺗﺒﺮﯾﺰیﻫﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ :آداب و رﺳﻮم اﻫﺎﻟ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺗﻮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .دﺳﺘﻪ اول ﮐﺎرﻫﺎ و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ و
ﺳﯿﺎﺳ آنﻫﺎ و دﺳﺘﻪ دوم را ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼ ﺷﻞ ﻣدﻫﻨﺪ.
وی ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ و اﺳﺘﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ دﯾﻨﺪاری و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر دﯾﻨ و
ﻣﺬﻫﺒ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﻫﺪان اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
از ﺗﺒﺮﯾﺰ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ واﻻ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺧﺎﻣﺎﭼ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﮐﻨﺪ :ﻗﺪﯾﻢﻫﺎ در ﺟﺎﯾ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز آﻣﺎده و
ﭘﺮ از اﺳﺒﺎب و اﺛﺎﺛﯿﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮدﺷﺎن وﺳﺎﯾﻠ از ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﻓﺮش
و ﺳﻤﺎور و… ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣآوردﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺎن ﻗﺮار ﺑﯿﺮد .ﺑﻌﺪ از
اﻓﻄﺎر ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨ ﻣآﻣﺪﻧﺪ و ﺿﻤﻦ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ،ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ
ﻣﺮدم و اﻫﺎﻟ ﻣﺤﻞ ﻣﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﺷﺎﻻت ﺷﺮﻋ اﺣﺘﻤﺎﻟ آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮐﻨﺪ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ آذوﻗﻪ
رﻣﻀﺎن ﺑﻪ اﺳﻢ »زوﻣﺎر« آﻣﺎده ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای
اﻓﻄﺎر ﯾﺎ ﺳﺤﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن آذوﻗﻪﻫﺎ ﻏﺬاﻫﺎﯾ ﺑﻧﻈﯿﺮ و
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن اﻓﻄﺎری ﻣﭘﺨﺘﻨﺪ.
آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰی درﺑﺎره ﻣﻬﻤﺎﻧ اﻓﻄﺎر در روز اول رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ :در ﻗﺪﯾﻢ در ﺑﯿﻦ اﻫﺎﻟ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده ﮐﻪ روز اول رﻣﻀﺎن
در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰش را ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ از دﺳﺖ داده ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮای اﺑﺮاز
ﻫﻢدردی و ﻣﺤﺒﺖ روزهﺷﺎن را ﮐﻨﺎر آﻧﺎن اﻓﻄﺎر ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪﯾﻪای ﻣﺜﻞ
ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﻣدادﻧﺪ.
ﺧﺎﻣﺎﭼ در اداﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮐﻨﺪ :روزﻫﺎی دﯾﺮ رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻞ و
ﻃﺎﯾﻔﻪ و آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻬﻤﺎن اﻓﻄﺎر ﻣﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦروزﻫﺎ ﺛﺮوت ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﺪه ،اﻧﺼﺎف ﮐﻢﺗﺮ
وی ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟ از ﻧﺤﻮه اذان ﮔﻔﺘﻦ ﺻﺒﺢﻫﻨﺎم و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺮای
ﺻﺮف ﺳﺤﺮی ﻣﮔﻮﯾﺪ :آن زﻣﺎن رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و… ﻧﺒﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾ از

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و رﺳﺎﯾ داﺷﺖ ﻫﻨﺎم ﺳﺤﺮ در ﮐﻮﭼﻪ ﻗﺪم ﻣزد و ﺑﺎ
ﮐﻮﺑﯿﺪن درﻫﺎ ﯾﺎ ذﮐﺮ ﺟﻤﻼﺗ ﻣﺮدم را ﺑﯿﺪار ﻣﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮد دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اذان ﺻﺒﺢ ﻣﮔﻔﺖ.
وی راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﺷﯿﺮﯾﻨﺟﺎت و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
اﻋﻼم ﻣﮐﻨﺪ :ﺷﯿﺮﯾﻨﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻤﺰهای ﻣﺎ داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﭘﻮل ﮐﺎﻻ را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣدادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم در روزهداری دﭼﺎر ﻣﺸﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﺑﻮد واﻗﻌﺎ.
ﺧﺎﻣﺎﭼ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﮐﺮدن روزه ﻣﺮدم ﻫﻨﺎم اﻓﻄﺎر اﻇﻬﺎر ﻣدارد :ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾ ﺷﺐ ،ﻧﺦ
ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ آن زﻣﺎن ﻣﺗﻮان روزه را ﺑﺎز ﮐﺮد وﻟ در آن
زﻣﺎن در ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪای ﺑﯿﺮون از ﺷﻬﺮ ﺑﺎ زدن ﺗﻮپ ﭘﺮﺻﺪاﯾ زﻣﺎن اذان را اﻋﻼم
ﻣداﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨ و اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﺳﻨﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﮐﻨﺪ :در
روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ و ﺑﺎز ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰﺷﺎن را از دﺳﺖ
دادهاﻧﺪ ﻣرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮﻣﺎ و ﺑﺎ ﯾ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﯾﺎ ﻗﻬﻮه ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﻣﺷﺪﻧﺪ وﻟ
اﻻن اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﺷﯿﺮﯾﻨﻫﺎ …
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ :اﻣﺮوزه ﺛﺮوت ﻣﺮدم ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ وﻟ اﻧﺼﺎف ﮐﻢﺗﺮی دارﻧﺪ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﮐﻪ ﻣﺎه اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﻮﮐﺎری اﺳﺖ
ﻣﺮدم ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮ ﻓﻘﺮا و دردﻣﻨﺪان ﺑﻮدﻧﺪ.

وی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺿﯿﺎﻓﺖاﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻤﺎﻟ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک در دﻫﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻧﯿ ﮐﺮدن و
اﺣﺴﺎن دادن ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ آﺑﺮوی اﻓﺮاد ﺑﺎزی ﺷﻮد.
ﺧﺎﻣﺎﭼ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﮐﻨﺪ :وﻗﺘ ﻣﻦ در ﯾ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺰﺧﻮاﻧ در ﻣﺎه
ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ را ﻣﺑﯿﻨﻢ
درﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎداتﺷﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری دﯾﺮ از آداب و رﺳﻮم ﻣﺤﻠ و ﻣﻠ ،ﺗﻨﻮﻟﻮژی ،ﻫﻤﺎن درﯾﺎﯾ
ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﻢ ،در ﺟﯿﺐ ﻣﮔﺬارﯾﻢ و ﺑﺎ آن ﻣﺧﻮاﺑﯿﻢ ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻠﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻠﺘ ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺳﺒ زﻧﺪﮔ ﺟﺪﯾﺪ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻗﺪﯾﻤ
زﻧﺪﮔ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ در روزﻫﺎی ﺧﺎص و ﻣﻬﻢ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﺧﻮرد.
ﻋﻠ ﻓﻠﺴﻔ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ و
ﮔﺮدﺷﺮی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﻧﯿﺰدر ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آداب و
رﺳﻮﻣ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در اﯾﺎم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻣﺮﺳﻮم
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ از ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺧﻮد را
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن آﻣﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺸﻦ ﻣﺮگ اﺑﻦﻣﻠﺠﻢ
وی ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻧ ،از ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣ روﻧﺪ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻣﺤﻠ ﺑﺪان

»ﻗﺎﺑﺎﺧﻼﻣﺎ« ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻗﺎﺑﺎﺧﻼﻣﺎ ﺳﻨﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
اﺟﺮا ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﻬﻤﺎﻧ ﺑﺰرگ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺎده و ﭘﺎﮐﯿﺰه
ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﻏﺒﺎرروﺑ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﻣﺮدم و روﺣﺎﻧ
ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺰ از اﻋﻤﺎل ﻗﻄﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎلﻫﺎی دور در دﯾﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﻣ
ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ اﻋﻼم ﻣدارد :ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﻪ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان
ﺷﻮد ،روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﺮای روﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎمﻫﺎ ﻣرﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮار ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ روﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه ﺑﯿﺎورد.
ﻓﺴﻔ اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ :در ﺑﺮﺧ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﺟﻠﻔﺎ
روز  ۲۷ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻣﺮگ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﺟﺸﻦ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ روز،
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﻮب و ﮐﺎه آدﻣ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺲ از ﮔﺮداﻧﺪن در
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻣﺤﻞ روی آن ﻧﻔﺖ رﯾﺨﺘﻪ و ﻣﺳﻮزاﻧﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎر
ارزﺷﻤﻨﺪی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﻣﺗﻮان ﻧﻈﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ درﺑﺎره آداب و
رﺳﻮم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن در ﺧﻄﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن درﯾﺎﻓﺖ.
در ﮐﺘﺎب وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﻬﯿﻤﻪ ﺣﺴﯿﻦ زاده در ﻣﻮرد
ﻣﺮاﺳﻢ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺒﺴﺘﺮ و اﻃﺮاف آﻣﺪه اﺳﺖ :از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺮاﺳﻢ وﯾﮋه اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﯾﻦ
ﻣﺎه ،ﺟﻮاﻧﺎن درب ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣ ﮐﻮﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ :
»ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺷﻤﺎﯾﯿﻢ« .در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺠﺪ و

ﮔﺮدو ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣدﻫﺪ.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺖ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸ» رﻣﻀﺎن در ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺮدم«
ﻣﻧﻮﯾﺴﺪ :در ﺑﺮﺧ از روﺳﺘﺎﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﺒﺴﺘﺮ،
ﻣﺮاﻏﻪ ،ﺗﺴﻮج و اﻫﺮ ﻣﺮاﺳﻢ »ﮐﯿﺴﻪ دوزی« در روزﻫﺎی ﺧﺎص اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺘﺪاول
اﺳﺖ .آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ۲۷ ،ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻣﺎه
روزی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ،زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه و ﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﯿﺴﻪای ﻣدوزد .ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل در اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ
ﻣﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺮ آن دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﻮت ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ را ﺗﺎ ﺳﺎل دﯾﺮ در
ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﺧﻮد ﻧﺎه ﻣدارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ را »ﺑﺮﮐﺖ ﮐﯿﺴﻪﺳ «ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺮﮐﺖ
ﻧﺎﻣﯿﺪه و اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﺰ دﭼﺎر ﻓﻘﺮ و ﺑﭘﻮﻟ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در ﺑﺮﺧ ﻣﻨﺎﺑﻊ اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه
اﺳﺖ؛ در ﺑﺮﺧ از روﺳﺘﺎﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ،ﺟﻤﻌﻪ آﺧﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن زﻧﺎﻧ
ﮐﻪ ﺑﭽﻪدار ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ ﻫﻨﺎم ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻪ و  ۲رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﻣآورﻧﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻫﻔﺖ زن ﮐﻪ اﺳﻢ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ
اﺳﺖ رﻓﺘﻪ و از ﻫﺮﮐﺪام ﯾ ﺗﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه
ﭘﯿﺮاﻫﻨ ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ دوﺧﺘﻪ و ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﺎه ﻣدارﻧﺪ وﻋﻘﯿﺪه
دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺣﺘﻤﺎ ﺑﭽﻪدار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻧﯿ ،ﻧﯿﺗﺮﯾﻦ رﺳﻢ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻫﺎ در رﻣﻀﺎن
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ آداب و رﺳﻮم ﺣﺘ از ﺧﺎﻧﻪای
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای دﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ ﻧﻤﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺒﻌ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌ
ﺗﯿﻪ ﮐﺮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﻫﻤﻪ آدمﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﺑﻪ دﻗﺖ ﮔﻮش ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ ﺑﻪ

راﺣﺘ درﻣﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ آداب و رﺳﻮم در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده ﺟﺰ »ﻧﯿ.«
ﻧﯿ ﭼﯿﺰی ﺑﻮده ﻓﺮاﺗﺮ از رﺳﻢ و ﺷﺒﯿﻪ اﺻﻞ .اﺻﻠ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﭼﻮن و
ﭼﺮا در ﺑﻪ ﺟﺎی آوردن آن در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻤﻦ
ﺑﻮد ﮐﺴ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠ ﻧﺘﻮاﻧﺪ روزه ﺑﯿﺮد اﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﻪ از دﺳﺖ ﯾ دردﻣﻨﺪ و
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﯿﺮﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﺷ ﻧﺒﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣآﯾﺪ آنﻫﻤﻪ آداب و رﺳﻮم ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾ ﺑ رﯾﺸﻪ و ﺑاﺳﺎس ﻧﺒﻮدﻧﺪ و از
اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ ﻫﺪﻓ واﻻ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮﺑ و اﺣﺴﺎن ﭘ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﺪ ،ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﻬﻤﺎﻧﻫﺎی ﺗﺠﻤﻼﺗ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ در
ﻏﺬاﺧﻮریﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺧﻮرﻧﺪ و ﻣروﻧﺪ .ﻣروﻧﺪ ،ﺑآﻧﻪ ﮔﺮﻫ از
ﮔﺮهﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪای را ﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ….
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻓﻨﺎوری و ﺗﻨﻮﻟﻮژی دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﺧ
ﺳﻨﺖﻫﺎ و آداب و رﺳﻮم روی آورﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺷ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺻﻞ ﻧﯿ را در اﺑﻌﺎد
ﺗﺎزهﺗﺮی رواج ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ؟

