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چکیده
مراسم ماه مبارک رمضان در میان مسلمانان از قدر و منزلت بااليی برخوردار است .در همه نقـاط،
برپايی اين مراسم از چند روز قبل از رؤيت هالل ماه آغاز میشود و تا عید فطر ادامه میيابـد .در
هرمزگان بسیاری از اين مراسم میان اهل تشیع و تسنن مشترک است و در کنار يکديگر اين مراسم
را برپا می کنند .تدارک ماه مبارک رمضان از پانزدهم شعبان شروع میشود .پرداخت زکات ،پخت
نان و شیرينی ،کوبیدن گندم ،نظافت مساجد و منازل از آداب استقبال از ماه مبارک رمضان اسـت.
سه روز مانده به رمضان هم به پیشواز رفته و روزه پیشواز میگیرند .استهالل ماه نیز آداب خـاص
خود را در میان اهل تشیع و تسنن دارد .در گذشته اعالم وقـت سـحر در مـاه مبـارک ابزارهـا و
شیوههايی داشت .در اين نوشتار به آداب سحری خوردن ،افطار کردن ،روزه گرفتن کودکان ،نحوه
برخورد با روزهخوار ،برگزاری مجالس ختم قرآن ،آيینهای شبهای احیا ،برگزاری مراسم ضربت
خوردن و شهادت حضرت علی(ع) ،عید مردگان ،بدرقه ماه رمضان و روزه صبريات در سه شـهر
بندر لنگه ،میناب و کیش اشاره شده است .داده های اين مقاله بـه صـورت مشـاهده مشـارکتی و
میدانی توسط فرهنگیاران گرداوری شده و به شیوه اسنادی تنظیم شده است.
کلیدواژه ها :رمضان در بندر لنگه ،رمضان در میناب ،رمضان در کیش ،رمضان در هرمزگـان،
افطار ،روزه صبريات.
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ماه مبارک رمضان ماهی مهم و پر از ارج و قترب در میتان متاههتای قمتری استت.
مسلمانان در این ماه تالش میکنند با اجابت دعتوت پروردگتار ،هتر چته بیشتتر بته او
نزدیک شوند .در این ماه عالوه بر روزه واجب ،انواع دعاها ،قرائت قرآن کریم و اعمتال
مستحبی گوناگون وجود دارد که مسلم انان بتا اجابتت هتر کتدام از آنهتا بته پروردگتار
نزدیکتر شده و به سوی جایگاه واالی بندگی حرکتت متیکننتد .اهتل تشتیع و تستنن
استان هرمزگان در این ماه مبارک عالوه بر روزه واجب ،آیینها و آداب و سنن متنوعی
را برای ادای هر چه بیشتر بندگی به جا می آورنتد .ایتن آداب دینتی از استتقبال از متاه
مبارک تا روزه صبریات گش

روز بعد از عید فطر را شامل میشود.

استقبال از ماه مبارک رمضان

از جمله کارهایی که زنان اهل کی

پی

از ماه رمضان انجام متیدهنتد ،پتاک کتردن

برنج ،پخت نانهایی که به مدت یک ماه قابتل نگهتداری هستتند و کوبیتدن گنتدم بترای

پخت هریسه 2است .زنان اهل سنت نیز بعد از ظهر آخرین روز ماه شعبان را به نظافتت و
آب و جتتاروی مستتجد اختصتتاص متتیدهنتتد .پتتس از نظافتتت ،در داختتل مستتجد عتتود
میسوزانند و با گالب فضای مسجد را خوشبو میکننتد گصتادقی ،کتی  . 2837 ،اهتالی
بندرلنگه نیز از پانزدهم ماه شعبان به فکر پرداخت زکات اموال ختود هستتند ،بنتابر ایتن
نرخ اموال و داراییهای خود را محاسبه و زکات آن را به افراد مستحق و نیازمند میدهنتد
تا اموالشان برای ماه رمضان پاک و حالل باشد .همچنین در بندرلنگه هم برای ماه رمضتان
انواع نان مانند نان نازک مالتیک ،1فلزی ،نان شیرین گچمچمو 8باالتاوه 4و ختمفتروش را
از پی

میپزند .گمحسنیزاده ،بندر لنگه2837 ،
حلیم 1. hariseh:
2. mâltik
3. čamčamu
4. bâlâtâvah
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روزه پیشواز گرفتن

می روند .تعدادی از مردم سه روز آخر ماه شعبان و بسیاری فقط روز آخر ماه شتعبان را
روزه پیشواز میگیرند و به این روزه «قربة الی اهلل» یا به طور خالصه «قربه» متیگوینتد.
گصادقی ،کی 2837 ،
آداب رویت هالل ماه رمضان

در حال حاضر ،مردم ساکن در جزیره کی

برای اطالع از نخستین روز ماه رمضان،

گوش به رادیو و چشم به تلویزیون می سپارند .اما در گذشته با توجه به موقعیت جزیره
کی  ،مردم خودشان باید از شروع ماه رمضان مطلع و مطم ن میشدند؛ به ایتن ترتیتب
که در این جزیره پیشنمازهای اهل سنت برای رؤیت هالل ماه رمضان در شب بیست و
نهم ماه شعبان بعد از نماز مغرب مردم را مکلّف میکردند که همگی در حیتاط مستجد

بایستند و چشم به آسمان بدوزند و دنبال ماه بگردند .شیعیان ماشه 2نیز بترای استتهالل
به کنار بندر مینو میرفتند و در آنجا به دنبال ماه میگشتند .همچنین تعتدادی از متردان
ساکن در جزیره« ،منازِلُالقمر» را میشناختند؛ یعنی میدانستند که در هر موقتع از ستال،
در چه ساعتی و دقیقاً در کجای آسمان باید دنبال ماه بگردند تا آن را ببیننتد و اگتر متاه
قابل رؤیت بود این افراد پی تر از مردم آن را میدیدند .وقتی هالل ماه رمضان رؤیتت
میشد آن را به همدیگر نشان میدادند و یکدیگر را در آغوش متیگرفتنتد و آغتاز متاه
رمضان را به هم تبریک میگفتند .بدین ترتیب بعد از مدت کوتاهی همه متردم بتا خبتر
میشدند که امشب «لِیلَةُالهِالل» و فردا نخستین روز ماه رمضان استت .در حتال حاضتر
نیز بعد از مطلع شدن از شروع ماه رمضان ،به زبان توأم با احترامتی همچتون «بِتالبرِکَزةِ
علَینا شَهرُ الصیام» یا «بِالب ِرکَ ِة علَینا شَهر الرَمضان» حلول این ماه را تبریتک متیگوینتد و
طرف مقابل هم پاسخ میدهد« :علَینا و علَیکُم».

 :mâšeh .2نام یکی از آبادیهای کی

است.
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مردم جزیره کی

و مناطق اطراف آن با روزه پیشواز گرفتن به استقبال متاه رمضتان
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مردم آبادیهای مختلف جزیره کی

برای باخبر شدن از وضتعیت متاه بتا یکتدیگر
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ارتباط برقرار می کردند .اگر شب بیست و نهم شعبان ،ماه را نمیدیدند« ،اکمتال العتده»
میکردند؛ یعنی قرار را بر این می گذاشتند که ماه شعبان آن سال سی روز است و با یک
روز فاصله روزه میگرفتند .در میان اهل سنت هم رسم است که در نخستین شتب متاه
رمضان پی نماز اهل سنت بعد از خواندن نماز عشاا با صدای بلند میگوید« :رحِم اللّهُ
من نَوا صوم غَداً»؛ یعنی «رحمت خداوند بر آن کسی که نیت کرد بترای روزه» و متردم
بعد از گفتن «انشاااهلل تعالی» و «نَویتُ صوم یومُ اَیّامِ شَهرُ الرَمضان طاعتِهِ هلل التعالی» بته
طور دستهجمعی نیت می کنند که برای ماه رمضان روزه بگیرند .پس از آن ،همه بتا هتم

از جا برمیخیزند که «نماز وِتر» و «نماز تَراویح »2را بخوانند و از اولین شب ماه رمضان
تا پایان رمضان این نمازها در تمام شب های ماه رمضان بالفاصله بعد از نمتاز عشتا بته
صورت جماعت برگزار میشود .گصادقی ،کی 2837 ،
در بندرلنگه نیز از غروب بیست و نهم یا سیام ماه شعبان ،بعد از نماز مغرب مردم،
بویژه کسانی که چشمان تیزبین دارند ،به پشتبام مسجدها و منازل میروند تتا بتواننتد
هالل ماه رمضان را رویت کنند .اگر کسی هالل ماه را دید ،به دیگران هم نشان میدهتد
و زمانی که چند نفر تیزبین ماه را دیدند و متفتقالقتول شتدند بته مدرسته علتوم دینتی
بندرلنگه اطالع میدهند و آنها را احضتار متیکننتد .مجتهتد دینتی ستؤالهتایی از آنهتا
می پرسد و اگر نیاز به سوگند خوردن باشد ،آنها که متدعی رؤیتت هتالل متاه رمضتان
هستند ،باید سوگند یاد کنند که هالل ماه را درست دیدهاند .هنگامی که مجتهد مطمت ن
شد که آنها راست میگویند ،از بلندگوهای مساجد حلول ماه رمضان را به متردم اطتالع
می دهند .البته از روستاها و شهرهای اطراف بندرلنگه نیز تتا هنگتام ستحر بته صتورت
تلفنی با مدرسه علوم دینی در تماس هستند تا خبر قطعی رؤیت هتالل متاه رمضتان از
روستاها یا شهرهای اطراف به بندرلنگه برسد .ذکر این نکته ضروری است که شتهرها و
روستاهایی که در مشرق بندرلنگته واقتع شتدهانتد ماننتد قشتم ،خمیتر و بنتدرعباس و

 .2در شرع اسالم ،نام چهار رکعت نماز نافلهای است که در شبهای ماه رمضان گذارده میشود و از سنن مؤکد است.
گدهخدا
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همچنین در غرب بندرلنگه تتا بیستت کیلتومتر بعتد از روستتای بنتدر بستتانه ،از افتق
شده ،روزه میگیرند اما از مناطق چارک یا گتاو بنتدی گپارستیان بته بعتد بترای روزه
گرفتن دیگر از بندرلنگه پیروی نمیکنند و چون افق آنها به افق دبی نزدیتک متیشتود،
مبنای آغاز ماه رمضان و روزه گرفتن را رؤیت هالل ماه در امارات متحده عربی و شتهر
دبی میگذارند .گمحسنیزاده ،بندرلنگه2837 ،
ابزارهای اعالم وقت سحر

تا چند سال پی

در جزیره کی  ،بیدار کردن مردم ،برای خوردن سحری ،بر عهتده

«امسحر »2بود .امسحرها کسانی بودند که تمام کوچهها و خیابانهتای آبتادی را زیتر پتا
می گذاشتند و در حالی که به شیوه خاصی طبل میزدند ،این عبارات را با صتدای بلنتد
فریاد میزدند:
گوم السحر یا صائِم

واذکُر ربیک الدائِم

بلند شو و سحری بخور ای کسی که خوابیدهای ،ذکر خدای جاوید را بگو
گوم السَّحر یا نائِم

واذکُر ربیک الدائِم

بلند شو و سحری بخور ای کسی که خوابیدهای ،ذکر خدای جاوید را بگو
گوم صل گوم صوم

اِسمع نَصیحت بوجِسوم

بلند شو نماز بخوان ،بلند شو روزه بگیر ،نصیحت «بوجِسوم» را گوش کن
کار امسحرها از حدود دو ساعت قبل از اذان صبح شروع میشتد و تتا نتیم ستاعت
قبل از اذان ادامه پیدا میکرد .مردم ،این ساعت از شبانهروز را در سرتاسر طول سال «اِذا
دِک اَلمُسحر» مینامند.
امسحرها برای انجام این کار نه با مردم قرارداد میبستند و نه مزد دریافت میکردند.
اهالی بندرلنگه در روز عید فطر به امسحر که در کوچهها به راه میافتاد و با طبتل زدن،
رؤیت هالل ماه شوال و فرارسیدن عید فطر را خبتر متیداد ،هتدایایی کته بیشتتر متواد
1.omesahar

شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

بندرلنگه پیروی میکنند و با دیدن هالل ماه رمضان در این بندر اهالی منتاطق نتام بترده
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خوارکی بود ،میدادند و این گونه از او تشکر میکردند .اما اگر کسی آن قدر فقیتر بتود
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که نمیتوانست هدیهای در روز عید فطر به امسحر بدهد ،در وقتت ستحر کته امستحر
مناجاتخوانی میکرد با خود کاسهای آب به دم در میآورد و در پشت سر امستحر بته
زمین میریخت؛ امسحر هم برای او دعا میکرد و به راه

ادامه متیداد .امستحرها تتا

حدود اوایل دهه هفتاد به کار خود ادامه میدادند اما از زمتانی کته استتفاده از رادیتو و
تلویزیون همگانی شد ،به تدریج کار امسحرها نیز از رونق افتاد .در حال حاضتر ،متردم
با صدای زنگ ستاعت از ختواب برمتیخیزنتد و بترای ختوردن ستحری ،ختود را بتا
برنامه های رادیو و تلویزیون هماهنگ میکنند .عالوه بر ایتن ،اگتر کستی متوجته شتود
همسایهای در خواب مانده است ،زنگ در خانهاش را به صدا درمیآورد یا بعضیهتا بتا
زنگ تلفن زمان سحری را به دیگران اطالع میدهند .گصادقی ،کی 2837 ،
در بندرلنگه نیز افزون بر مناجاتخوانی بر روی گلدستههای مستاجد ،افترادی هتم
هستند که در کوچههای محله با کوبیدن بر دهل یتا پتیت نفتت و جتار زدن بته زبتان
فارسی که «برخیزید سحری ،برخیزید سحری» یا عربی کته «قتم قتم ستحری ،قتم قتم
سحری» ،مردم را بیدار میکنند .گمحسنیزاده ،بندرلنگه2837 ،
اهالی میناب با بانگ خروس یا نگاه کردن به ستارهها برای سحری بیدار متیشتدند.
گاهی نیز با شنیدن آواز پرندههای بومی متوجه وقتت ستحر متیشتدند و بترای ستحر
برمیخاستند .گاسالمی ده وسطی ،میناب2837 ،
آداب سحری خوردن

در جزیره کی

غذاهای سحری معموالً از تنوع کمتری برخوردار است ،اما همیشته

وعده سحری از افطار مهمتر است تا آنجا که گاهی برای ستحری بترنج بتا گوشتت یتا
ماهی میخورند .اهل سنت میگویند« ،آخَتر الَسُتحور و محتلُ الفُطتور» یعنتی ختوردن
سحری را باید زودتر و مدتی قبل از اذان به پایان رساند ،امتا ختوردن افطتاری را بایتد
بالفاصله بعد از اذان شروع کرد .بنابر این باور ،ساکنان اهل سنت این جزیره نیم ساعت
تا یک ربع قبل از اذان صبح دست از خوردن غذا میکشند.
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پی تر میان شیعیان جزیره کی

چنین مرسوم بود که ملّا قبل از خوردن سحری بته

بلندگودار شدن مسجد ،ملّا بته داختل مستجد متیرود و مناجتات او از بلنتدگو پخت
میشود .ملّا حدود یک ساعت قبل از اذان به خانه میرود ،ستحریاش را متیختورد و
دوباره به مسجد برمیگردد و با خواندن مناجات ،مردم را به امساک دعوت میکنتد .بتا
نزدیک شدن به وقت اذان صبح ،مال بعد از چند دقیقه مناجاتخوانی ،چند بار عبتارات
زیر را تکرار میکرد:
اَییها النّادِم تَنَبُه و اَشرِب الماا اَلتَراح
ای کسی که خوابیدهای بلند شو و آب پاکیزه بنوش
قَبل اَن ینلِج النّور ،ی تِیک الصَّباح
قبل از آنکه نور باز شود و صبح بر شما وارد شود
اَلثَریا غَرَبت ودیک صاح
ستاره ثریا به طرف غرب رفت و خروس خواند
مردم با شنیدن این اشعار آخرین لقمههای غذا را میخورنتد و آب یتا قهتوهشتان را
مینوشند.
ملّا پس از سه تا چهار دقیقه بعد از مناجاتخوانی ،دوباره میخواند:
اِمساک ،اَییها المُؤمِنون اِمساک
اَییها الصائِمون اِمساک ،اِمساک ،اِمساک
با شنیدن این عبارات مردم دیگر دستت از ختوردن متیکشتند و آمتاده نمتاز صتبح
میشوند.
خواندن اشعار مربوط به امساک نیز تا سال  2875ادامه داشت.
در بین اهل سنت ساکن جزیره کی

نیز مرسوم است که قدری پی

از شنیده شدن

صدای اذان ،دست از خوردن بکشند؛ اما امام جمعته اهتل ستنت ،هتر شتب بته متؤذن
سفارش میکند که چند دقیقهای پی

از وقت اذان شرعی ،اذان بگوید تا اگر کسی قبتل

از آن بیدار نشده است با صدای اذان بیدار شود تا بتواند جرعهای آب بنوشد .گصتادقی،
کی 2837 ،
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مسجد می رفت و روی بام مسجد مناجات میخواند ،اما با آمدن برق بته ایتن منطقته و
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آداب افطار
شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

اهل سنت معموالً زودتر از شتیعیان اذان مغترب را متیگوینتد و زودتتر هتم افطتار
میکنند .آنها بالفاصله بعد از اذان مغرب ،با خرما یا یک لیوان آب یتا یتک سرانگشتت
نمک ،روزه خود را باز میکنند؛ البته قبل از افطار حتماً دعای «اَلّهُمَّ لَتک صُتمتُ و بِتک
آمنتُ و علَیک تَوکَّلتُ و علی رِزقِک اَفطَرتُ ،ذَهب الطَّما ابِتَلَتتِ العُتروقَ و ثَبّتتِ االَجتر
انشاااهلل تَعالی» را میخوانند .از آنجا که اهل سنت معتقدند قبل از نماز باید روزه ختود
را باز کنند ،پس ابتدا افطاری مختصری میخورند ،بعد به مسجد میروند و نماز مغترب
را به جماعت میخوانند و پس از خواندن نماز ،افطاری کامل متیخورنتد .متالک آنهتا
برای اینکه با شنیدن اذان افطار میکنند ،حدیثی از پیامبر است که فرمودهاند« :افطار کنید
حتی با یک جرعه آب».
بعضی از خانواده های اهل سنت در جزیره کی رسمی کهن دارند که دقتایقی قبتل
از اذان یک سینی غذا به مسجد بفرستند تا کسانی که مستقیم از سرکار یا بیرون از خانه
به مسجد میروند ،بالفاصله بعد از اذان و قبل از نماز روزه ختود را بتاز کننتد یتا اگتر
غریبهای در داخل مسجد باشد که امکان تهیه افطار را نداشته باشتد ،بتا آن غتذا ،افطتار
کند .در گذشته برای افطار فقط کاسهای خرما به مسجد میفرستادند ،اما با گذشت زمان
سینی های افطاری که به مسجد فرستاده میشوند ،مفصلتر شدهاند تا جایی که بعضی از
زنان یک بشقاب برنج و گوشت به مسجد میفرستند .زنان هرگز بتا ستینی افطتار وارد
مسجد نمیشوند و این وظیفه بر عهده نوجوانان است .در داخل مسجد ،سینیهای غتذا
را به ردیف در یک گوشه میچینند تا هنگام افطار فرا برسد.
2
غذاهایی که اهالی کی به عنوان افطاری میخورند ،عبارتانتد از :خرمتا ،لگیتات ،
هریسه ،فرنی ،نشاسته ،ساگو ،1خنفروس ،8جله ،4سربه ،5مرگ 7و مضروبه .7ستفرههتای
l. legiyât
2. sâgu
3. xanfrus
4. jeleh
5. sorba
6. moreg
7. mazrubeh

رمضان به روايت مردم هرمزگان 719

اهالی میناب نیز عالوه بر آش رشته محلی ،غذاهای متنوعی در ماه رمضان متیپزنتد
که عبارتاند از :انواع شیرینی ،فرنی و نان های محلی از جمله نان مهیاوه ،نان کلوچهای
با زعفران و نان توموشی 2که به آن نان تاوه هم می گویند .برای تهیه این نتان ،آرد را در

ظرفی میریزند و کمکم آب به آن اضافه میکنند و با دست هم میزننتد تتا زمتانی کته
خمیر به نسبت روانی به دست آید .چون این نان معموالً با مهیاوه 1یتا ستوراغ 8ختورده

میشود ،به آن نمک نمیزنند .تابه را گرم و کمی چرب میکنند و مقتداری از خمیتر را
روی آن قرار میدهند و آن را با وسیلهای به صورت دایرهوار پهن میکنند .چون خمیتر
روان است ،باید با قطر بسیار کمی آن را پهن کنند .سپس اضافه خمیر را برمتیدارنتد و

به ظرف برمیگردانند و روی آن مهیاوه یا سوراغ میریزند .مهیاوه کته بته آن ماهیتاوه،4

مهوه 5و موه 7هم می گویند ،در اصل از ترکیب دو کلمه ماهی و آب 7ساخته شده است.
مهیاوه یعنی خوراک آب و ماهی .برای تهیه مهیاوه یا سوراغ ،ابتدا یک نوع ماهی ریز به

نام موتو 3را که به طول پنج تا ده سانتیمتر است ،روی شن و ماسه سواحل خلیج فارس
خشک میکنند .بعد از خشک شدن ماهیها را کامالً میکوبنتد و التک متیکننتد .پتودر
ماهیهای الکشده را با زردچوبه ،فلفل ،رازیانه ،گشنیز ،گنتدم ،جتو و ختردل مخلتوط
1. tumuši
2. mahiâveh
3. surâq
4. mâhiâveh
5. mahveh
6. maveh
 .7آوِه یا اُو در گوی

میناب به معنی آب میباشد.

 .3به این ماهی حشینه ،مومغ یا ساردی هم میگویند.
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افطاری اغلب رنگینتر است و معموالً زنان برای افطاری چند نوع غذا ت هفت تا هشت
نوع غذا -درست میکنند و در بیشتر اوقات هر کسی از غذایی که درست میکنتد یتک
کاسه یا یک بشقاب به منزل همسایه می فرستد .با وجود غذاهای متنتوع بتر ستر ستفره
افطار ،مردان از سر سفره افطار کامالً سیر بلند نمیشوند ،چتون بایتد در مجتالس قترآن
شرکت کنند .گصادقی ،بندرلنگه2837 ،
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میکنند و دوباره میکوبند و در آب و نمک میریزند و در نهایت مایع به نسبت روانتی
شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

به دست میآید که به رنگ تیره مایل به خاکستری است .این مایع را در شیشه یا خمتره
مخصوص به مدت بیست تا سی روز در آفتاب نگهداری میکننتد و بعتد از آن مهیتاوه
آماده و قابل استفاده است .گاسالمی دهوسطی ،میناب2837 ،
تغییر ساعت کار در ماه رمضان

در بندرلنگه زندگی روزمره در ماه مبارک رمضان به کلی متفاوت از دیگر ایتام ستال
است .از آنجا که مردم به نسبت دیگر ماههتای ستال ،در شتبهتای متاه رمضتان کمتتر
میخوابند ،صبحها با ت خیر کار خود را آغاز میکنند .هنگام ظهر هم کارشتان را تعطیتل
میکنند و برای استراحت یا خواندن نماز به خانه متیرونتد .در گذشتته کته در بعضتی
سالها ماه رمضان با فصل صید مروارید همزمان میشد ،رسیدن این ماه تقریباً به مفهتوم
تعطیلی عمومی در آبادی بود؛ زیرا بر اساس دستورات دینی فرو رفتتن فترد روزهدار در
آب ،باع

باطل شدن روزه میشود .در چنین مواقعی مردان روستتای ماشته ،2صتبح از

خانه خارج میشدند و در زیر سایه درختان لور کنار چتاههتای «بندالممتذر »1دور هتم

مینشستند و به گ

زدن می پرداختند .با گرم شدن هوا هر چند وقت یتک بتار ستطلی

آب از چاه میکشیدند و روی خود متیریختنتد و در ستایه درختتان چترت متیزدنتد.
بعضیها هم مینشستند و قرآن میخواندند.
کار ماهیگیری چه در گذشته و چه در حال حاضتر در طتول روزهتای متاه رمضتان
ادامه دارد ،اما ماهیگیران قبل از اذان مغرب به خشکی برمیگردند و صتید شتبانه انجتام
نمی شود گصادقی ،بندرلنگه . 2837 ،اگر ماه رمضان در فصتل تابستتان باشتد ،ستاعات
کاری کمتر میشود؛ یعنی از بعد از نماز صبح تا ساعت  20صبح کار میکنند .گاستالمی
دهوسطی ،میناب2837 ،

 .2از آبادیهای جزیره کی
2 .bandolmomzar
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روزه گرفتن کودکان

گرفتن معاف می دارند ،اما در میان بومیان کی

بسیاری از بچتههتا بتا وجتود مخالفتت

خانوادههایشان از سنین هشت تا نه ستالگی روزهگترفتن را شتروع متیکننتد .بته روزه
«کلهگنجشکی» در کی

2

1

«نص یوم » و «ربع یوم » می گویند .این نتوع روزه مخصتوص

بچههای کمتر از هشت تا نه سال است .والدین در گذشته به بچهها میگفتند ،اگر کسی
روزه نگیرد ،او را در «فنطاس »8میگذارند و آن را میبندنتد و در دریتا متیاندازنتد .در
جزیره کی

مرسوم نیست که برای اولین مرتبهای که بچه روزه گرفته است ،به او هدیه

بدهند .گ صادقی ،کی 2837 ،
برخورد با روزهخوار

در ایام گذشته اگر کسی روزهخواری میکرد ،از سوی شتیخ جزیتره تنبیته متیشتد.
ضمن اینکه ناخداها این گونه افراد را با خود به دریا و صید نمیبردند ،مبادا کته برکتت
کارشان از بین برود .گصادقی ،کی 2837 ،
برگزاری مجالس ختم قرآن

هر سال تعدادی از بومیان شیعه و اهل سنت جزیره کی

در خانه چند نفتر مجلتس

قرائت قرآن برگزار می کنند .به این مجلس «مدرسهالقرآن» یا به طور خالصته «مدرسته»
می گویند .در این مدرسهها فقط مردان شرکت میکننتد و زنتان ،مجلتس قرائتت قترآن
ندارند .مدرسه های اهل سنت بعد از نماز تراویح شروع متیشتود .صتاحبخانه و قتاری
بالفاصله بعد از نماز به خانه برمیگردند و جلسه شروع میشود .مردم هم گروه گتروه،
به مجالس مختلفی که در جزیره برگزار میشود ،میروند .مدرسههای شیعیان نیتز یکتی
1. naseyom
2. rob 'eyom
 :fantâs .8منبع بزرگ آب شیرین در کشتی.
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با وجود اینکه مراجع تقلید معموالً کودکان را قبل از رسیدن بته ستن بلتوغ از روزه
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دو ساعت بعد از افطار آغاز به کتار متیکننتد .برگزارکننتده هتر مدرسته از یتک قتاری
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می خواهد که در طول دوره هر شب در مجلس حضتور یابتد و دستت کتم دو تتا سته
2

ساعت قرآن بخواند .به قاری اصلی هر مجلس «دریس » میگویند .درِ مدرسته بته روی
تمام بومی ها باز است .مردم تک تتک یتا در گتروههتای چنتد نفتری بته مجلتس وارد
می شوند .کسانی که قرائت قرآن بلد هستند ،بعد از قاری میتوانند قرآن بخواننتد .بترای
اینکه نوبت قرائت به آنها برسد ،کسی که تمایل به خواندن قرآن دارد به هنگام خوانتدن
قاری اصلی در زمانی مناسب به او «احسنتم» میگوید؛ قاری نیز آیه را تا آخر میخوانتد
و بعد قرائت را قطع میکند و قرآن را به شخص داوطلب میدهد و میگوید «و انت» و
آن فرد قرائت را شروع می کند .معموالً بعد از خواندن هر ربع جتزا ،قتاری متیگویتد،
«آجرک اهلل»؛ این گونه ،کسی که در حال قرائت است آیه را به پایتان متیبترد و قرائتت
قرآن را به قاری اصلی واگذار می کند .بعضی دیگر هم که قصد خواندن قرآن را دارنتد،
قرآن را برمیدارند و همچنان که قاری میخواند ،آنها هم پی

ختود بتا صتدای کوتتاه

قرآن می خوانند .هر گروه از مهمانها که وارد میشوند ،صاحبخانه در یک ستینی بترای
آنها انواع غذاها و شیرینیهای محلی را میآورد .مهمانها ساعتی متینشتینند ،بته قترآن
گوش می دهند یا خود قرآن میخوانند ،پذیرایی میشوند و بعد مجلس را ترک میکنند.
بسیاری از آنان به همین ترتیب هر شب در چند مدرسته حاضتر متیشتوند .در جزیتره
کی

شیعیان و اهل سنت در مجالس قرآن یکدیگر شرکت میکنند .آیینهای ختم قرآن

شیعیان و اهل سنت به جز تفاوتهتای جزئتی ،یکستان هستتند .در میتان اهتل ستنت،
روحانی هر شب در یکی از مدرسهها حضور پیدا میکند و در کنار آیتاتی کته خوانتده
میشود ،به توضیح و تفسیر آیات نیز میپردازد .امتا در مجتالس شتیعیان ،هتر شتب در
انتهای مجلس ،قاری دعای افتتاح را به طور کامل میخواند .گصادقی ،کی 2837 ،
بعد از شب بیست و یکم ماه رمضان کسانی که در جلسه حاضتر هستتند ،در پایتان
مجالس قرآن ،برای خوانتدن نمتاز «قیتام» بته مستجد متیرونتد .در گذشتته بعضتی از

1 .deris
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خانوادهها برای این ساعت ،سینی مواد غذایی برای نمازگزاران به مستجد متیفرستتادند

1. qabgeh
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2

که به این وعده غذایی غبگه میگفتند.
در سه شب آخر ماه رمضان ،تمام کسانی که مجالس قرائتت قترآن داشتتند ،مراستم
ختم قرآن برگزار میکنند .به این مجالس «ختم بخ » میگویند .ختم قرآن در مجتالس
شیعیان با حضور ملّا و در میان اهل سنت با حضور روحانی برگزار میشود .روحتانیون
برای این سه شب برنامهریزی می کنند که در هر شب در سه تا چهار مجلس دعای ختم
را بخوانند .بعد از خواندن این دعا ،مجلس قرائت قرآن ماه رمضان در آن خانه برچیتده
میشود .بعد صاحبخانه به همراه حاضران به طور دستهجمعی از یک خانه به خانه دیگر
میروند .از این رو شلوغترین شبها ،در هر یک از مدرسهها شب ختم قرآن استت .در
هر مجلس ،بعد از پایان دعا صاحبخانه با چتای ،قهتوه و انتواع شتیرینیهتا و غتذاهای
محلی از میهمانان پذیرایی میکنتد .در ایتن شتب ،پتذیرایی بستیار مفصتلتتر از دیگتر
شبهای برگزاری مجلس قرائت قرآن است .در میان اهل سنت ،صاحبان هر مجلس بته
این مناسبت گوسفند قربانی میکنند و با برنج و گوشت از مهمانان پذیرایی میکنند.
دعای ختم در میان اهل سنت با سوره فاتحه شروع میشود .سپس آیتاتی از ابتتدا و
انتهای سوره بقره و آیاتی از سوره آل عمران قرائت میگردد .در ادامه وقتی روحانی بته
قسمت «و کَالمُک القَدیم اِجالالً و فَخراً و من یتِّقِ اهلل یُکَّفِر عنهُ سیّ اتِهِ و یُعظِم لَهُ اَجتراً»
از دعا میرسد ،مک می کند و برگزار کننده دوره قرآن چنین نیتت متیکنتد «اَلّلهُتمَّ یتا
مُنزِّّلَ القُرآنِ و مُثَبِّت آیاتِتهِ ثَبِّتت حاجاتِتهِ الخَتَمتاتِ علتی کتافِی اَمواتِنتا اَجمعتین» اگتر
برگزارکننده دوره نتواند این بخ از دعا را بخواند ،ملّا خود به نیابت از طرف او همان
قسمت را میخواند و در انتهای دعا میگوید« :علی کافَّتِ اَمواتِ متولِکی اَجمعتین» .در
ادامه ،ملّا دعاهایی میخواند که مردم بعد از هر دعا «آمین» میگویند:
گآمین
اَللّهُمَّ اَجعل ثَواب ما قَراا و برِکاتِ نورِ ماتَلُونا
گآمین
مِن کِتابِک العزیزِ و اَصلِهِ
گآمین
و رحمتِهِ مِنک نازِلَه
و ...
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در خاتمه ملّا میگوید «الفاتحه» و حاضران در مجلتس فاتحته متیخواننتد و ستپس
سفره غذا را پهن میکنند .آنها معتقدند که هر چه تعداد آمینگویان بیشتتر باشتد ،ثتواب
اهل مجلس بیشتر خواهد بود .اما در مجالس ختم قرآن شیعیان ،ابتدا قتاری ستورههتای
پایانی قرآن از سوره «الضحی» تا «الناس» را میخواند .مجلس ختم قرآن آنها بایتد قبتل
از عید فطر برگزار شود؛ از این رو گاهی اوقات در شب عید فطر مردم تا ستاعاتی پتس
از نیمه شب مشغول برگزاری مجلس ختم قرآن هستند .گصادقی ،کی 2837 ،
در بندرلنگه نیز برای برگزاری جلسه ختم قرآن یک نفتر قتاری توانمنتد را دعتوت
می کنند تا به مدت یک ماه بعد از نماز مغرب و عشا تا وقتت ستحر در جلستات ختتم
قرآن شرکت کند و قرآن بخواند .جلسات ختم قرآن بعد از خواندن نمتاز تتراویح آغتاز
میشود و بعد از پایان قرائت قرآن در ساعت دوازده شب نماز «قیامالیل» را میخواننتد.
مجالس قرآنخوانی در بندرلنگه تا بیست و پنجم ماه رمضان ادامه دارد و در این متدت
این جلسات هر شب در منزل یک نفر برگزار میشود .در آخرین جلسته قرائتت قترآن
شعرهایی به فارسی و عربی می خوانند که بیشتر مضمون وداع با متاه رمضتان را دارد و
مشابه اشعار الوداعخوانی در جزیره کی و سایر نقاط هرمزگان است.
در روز ختم قرآن با خوردن شیرینی «خاله» و قهوه بته جلستات قرائتت قترآن متاه
رمضان پایان میدهند .گمحسنیزاده ،بندرلنگه2837 ،
مراسم نیمه رمضان

ساکنان جزیره کی شب پانزدهم ماه رمضان را «لیلهالرمضتان» متی گوینتد .در ایتن
شب بچههای کوچک به طور دستهجمعی به در خانهها میروند و با خواندن اشعاری از
مردم شیرینی و تنقالت میگیرند .همچنین بعضی از مردم غذا درست میکنند و به خانه
مستمندان میفرستند ،بعضیها هم گوسفند ذبح میکنند و گوشتت آن را در بتین متردم
تقسیم میکنند گصادقی ،کی  . 2837 ،همچنین اهالی بندرلنگه در روز پانزدهم رمضتان
برای روز عید فطر لباس میدوزند .لباس که دوخته شد ،آن را نتزد مالیتی متیبرنتد تتا
روی آن وِردی بخواند و به قول خودشان« ،نظر بُرکند» تتا از آستیب و چشتم زختم در
امان باشند .گمحسنیزاده ،بندرلنگه2837 ،
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عزاداری برای شهادت حضرت علی(ع)

شیعیان در حسینیهها جمع میشوند .در گذشته رسم بر این بود که به مناستبت شتهادت
حضرت علیگع صبح و ظهر و شب به طور متوالی مجالس سینهزنی بتر پتا متیشتد و
2

جماعت بین دو حسینیه دستهروی میکردند .اما در سالهتای اخیتر فقتط شتبهتا در
حسینیه جمع میشوند .ملّا روضه و مصیبت میخواند و مجلس به پایان میرسد .گتاهی

اوقات هم به صورت «لطمیه »1سینهزنی میکنند .در این شبهتا مجتالس قرائتت قترآن
شیعیان برای شرکت در عزاداری تعطیل میشود .گصادقی ،کی 2837 ،
در شهر میناب مرسوم است که بته مناستبت شتهادت حضترت علتیگع دیوارهتای
مساجد و حسینیهها را سیاهپوش میکنند و در شبهای نوزدهم ،بیستم و بیست و یکتم
مراسم تعزیهخوانی برپا میشود .افرادِ در مجلس حلقه سینهزنی تشکیل میدهنتد و آرام
میچرخند و سینه میزنند .حلقه تشکیلشده در جای خود آرام حرکت میکند و گتاهی
به پایین خم میشود و سینه میزند .هزینه این مراسم بر عهده برگزارکننده مراسم است.
دیگر افراد حاضر در مراسم نیز هر کس به نسبت توانایی متالی ختود کمکتی متیکنتد.
همچنین خانواده هایی که نذر دارند ،یک شب قبل از شهادت امام علیگع  ،خمیر آمتاده
میکنند و نان میپزند .بیماران به نیت بهبود یافتن از این نان میخورند و در صورتی که
تندرستی خود را به دست آوردند ،سال آینده لوازم برپتایی مجلتس عتزاداری حضترت
علیگع را فراهم خواهند کرد .گاسالمی دهوسطی ،میناب2837 ،
آیین شبهای احیا

اهالی جزیره کی

شبهای بیست و سوم و بیست هفتم ماه رمضان را «لیلتهالقتدر»

میدانند و در حسینیه جمع می شوند و به خواندن قرآن و دعا میپردازند .مجالس شتب
قدر با خواندن «دعای افتتاح» شروع میشود .پس از آن قاریتان حاضتر در مجلتس سته
 .2دستهگردی یا حرکت دستهها بین دو حسینیه
2. latmieh
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در جزیره کی  ،شب های نوزدهم ،بیستم و بیست و یکم ماه رمضان ،بعتد از افطتار
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سوره «عنکبوت»« ،روم»« ،دخان» و پس از آن آیةالکرسی را میخوانند .در ادامته دعتای
«جوشن کبیر» خوانده میشود .دعای شب نوزدهم ماه رمضان از «صحیفه ستجادیه» نیتز
در این شبها خوانده میشود که در موقع خواندن این دعا ،مردم قرآن یا جزواتی از آن
را روی سر می گیرند و همان گونه که از آداب خواندن این دعاست ،در پایتان دعتا هتر
کدام از عبارات «بک یا اهلل ،بحمد» را ده بار تکرار میکنند و وقتی به نام حضرت مهدی
گعج رسیدند ،همه به احترام این نام از جای خود برمی خیزند .در شب قدر ،بعضتی از
پیرمردها با خود تکهای نخ شصت تا هفتاد سانتیمتری به حسینیه متیبرنتد .متوقعی کته
قاریان «دعای جوشن کبیر» را میخوانند ،در بیان هر بند همچنتان کته همتراه جمعیتت
عبارت «ال اله الّا انت ،الغوث ،الغوث» را تکرار میکنند ،یک گره به نخ متیزننتد کته در
پایان ،صد گره مانند دانههای تسبیح به دنبال هم قرار میگیرند .به این نتخ «ختیط متال
لیلةالقدر» می گویند .این نخ را تا شب قدر سال آینده در خانه نگه میدارند و اگر کسی،
بهخصوص بچهها دچار تب شدید شوند ،آن را به دور گردن

میبندند و معتقدنتد کته

تب خیلی زود پایان مییابد.
مردم جزیره کی

برای این نخ خاصیتهای زیتادی قائتل هستتند .متثالً زنتانی کته

توانایی باردار شدن نداشتند این نخ را بلندتر میگرفتند تتا بتواننتد بته دور شتکم ختود
ببندند .یا آن را به بازوی دختری که برای
سی سال پی

شوهر پیدا نمیشد ،گتره متیزدنتد .حتدود

در شب های قدر چند نفر از پیرمردهتا هنگتام خوانتدن «دعتای جوشتن

کبیر» چند جحله 2را پر از آب میکردند و مقابل خود قرار میدادند و در مدتی که ایتن
دعا خوانده میشد ،یک تسبیح امام حستین ت تستبیحی کته از کتربال آورده باشتند ت را
داخل آب میچرخاندند .در پایان دعا ،آب جحلهها را بین مردم تقسیم میکردند .متردم
این آب را به عنوان تبرک به خانه خود میبردند و در طول سال برای شتفا بته بیمتاران
میدادند.
یکی دیگر از آداب مربوط به شب قدر ،تف ل با قرآن است .بعد از پایان مراسم قرآن
بر سر گذاشتن ،هر کس قرآن یا جزوهای را که بر سر گذاشته است ،به دست میگیرد و
 :jahleh .2کوزه ،که از آن به عنوان ابزار موسیقی هم استفاده میکنند.
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نیت میکند و قرآن را باز میکند .بعضی فقط بر اساس وا ههای «خوب» و «بد» کته در
از صفحه سمت راست را مالک قرار میدهند .بعضی مردان که میخواهنتد بترای چنتد
نفر از اعضای خانواده خود فال بگیرند ،به همان تعداد جزوه یتا قترآن را بتر روی ستر
می گیرند و در پایان مجلس به نیت هر یک از اعضای خانواده یکتی از جتزوات را بتاز
میکنند و پاسخ خود را از آیههای قرآن میگیرند .گصادقی ،کی 2837 ،
عید مردگان

مردم شهرستان میناب روز بیستت و ششتم و بیستت و هفتتم متاه رمضتان را عیتد
مردگان مینامند .روز بیست و ششم رمضان برای کسانی که در سالهای پی تتر فتوت
کردهاند و روز بیست و هفتم بترای تتازهدرگذشتتگان ،غتذا تهیته متیکننتد و خیترات
میدهند .گاسالمی دهوسطی ،میناب2837 ،
آیین وداع با ماه رمضان (الوداع)

بومیان کی

بر اساس یک سنت دیرینه از شب بیست و هفتم تا آخترین شتب متاه

مبارک رمضان ،مراسم الوداع برگزار متیکننتد؛ بته ایتن شتکل کته بعتد از نمتاز عشتا،
نمازگزاران در مسجد حلقه می زنند و اشعاری را با مضمون خداحافظی بتا متاه رمضتان
در قالب جمعخوانی ،میخوانند .نمازگزاران بخشی از این همخوانی را با گوی
میخوانند و میگریند .ترجمه بخشی از آن اشعار چنین است.
الوداع ،الوداع یا رمضان الوداع
ای ماه رمضان ،ماه سراسر رحمت و برکت،
افسوس که قدر تو را ندانستیم و با تو وداع کردیم
رمضان تو ماه فضیلتی و ما نتوانستیم از تو کمال استفاده را ببریم،
الوداع ،الوداع ،الوداع ،یا رمضان الوداع.

محلتی
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باالی بعضی قرآنها نوشته شده است ،فال می گیرند و بعضی دیگر مضمون نخستین آیه
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مجلس وداع اهل سنت در شب های بیست و هفتم و بیست و هشتتم ،بعتد از نمتاز
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تراویح در مسجد برگزار میشود ،امتا مجتالس وداع شتیعیان در خانتههتایی استت کته
مجلس قرائت قرآن در آنها برپا میشود .در این شبها ،شیعیان دعای وداع با رمضان را
قرائت میکنند و همچنین قاریان اشعاری را با حالتی پرسوز متیخواننتد و حاضتران در
مجلس ،بخ هایی از آن را به صورت همخوانی تکرار میکنند؛ بته ایتن شتکل کته در
پایان هر بند از اشعار میخوانند:
الوداع الوداع یا شهر اهلل

و علیک السالم یا شهر الصیام
گصادقی ،کی 2837 ،

روزه صبریات

4

در میان اهل سنت جزیره کی
ش

نیز همچون سایر همکیشان آنهتا مرستوم استت کته

روز بعد از عید فطر را روزه بگیرند که به ایتن روزه «صتبریات» متیگوینتد .آنهتا

معتقدند ،ش

روز روزه صبریات در نزد خداوند شصت روز محسوب میشود؛ اگرچه

همگان روزه صبریات را نمیگیرند و این کتار بستتگی بته تمایتل فترد دارد .گصتادقی،
کی 2837 ،
منابع

ت اسالمی دهوسطی ،حمید ،میناب ،هرمزگان2837/4/23 ،
ت صادقی ،سارا ،بندرلنگه ،کی  ،هرمزگان2837/7/8 ،
ت محسنیزاده ،علی ،بندرلنگه ،هرمزگان2837/4/3 ،

1. sabriyât

گزارش فرهنگیاری

گاچو؛ گهواره سنتی سیرجان
(تاريخ دريافت ،1316/12/12 :تاريخ پذيرش)1317/3/2 :

مهری مؤید محسنی

1

چکیده
در گذشته گهواره يکی از ملزومات ضروری کودکانه بود .تنوع کـاری مـادران در خانـه و اشـتغال
طوالنیمدت آنان از سويی و نیاز به قرار دادن کودکان در محلی امن و آرام ،وجود اين وسـیله را در
خانهها ضروری میساخت .اين گهوارهها که بعد از آغوش مادر ،آرامترين و امنترين جايگـاه بـرای
کودکان محسوب میشد ،در نقاط مختلج نامهای متفاوتی داشت .در سیرجان به اين گهواره سـنتی،
گاچو میگفتند که از جايگاه خاصی هم برخوردار بـود .سـاخت گهـواره و نحـوه اسـتفاده از آن و
نگهداری آن پس از بزرگ شدن کودک نیز در میان خانوادهها ،آداب و سنن خاصی داشـت .فراينـد
ساخت گاچو ،معموالً به استطاعت مالی خانوادهها بستگی داشت و جنس و مرغوبیـت آن را تعیـین
میکرد.
در اين نوشتار که دادههای آن به روش مشاهده مشارکتی و پژوهش میدانی گرداوری شده ،به نحـوه
ساخت گاچو ،باورها و ادبیات شفاهی پیرامون آن اشاره شده است .يافتههـای ايـن پـژوهش نشـان
میدهد برگزاری مراسم گاچوبندون بهطور مفصل بـرای فرزنـد اول و در دهمـین روز تولـد انجـام
میگرفته ،هرچند برای فرزندان ديگر هم اين مراسم برپا میشده است .ديگر آنکه بین نوزاد و گـاچو
ارتباط و وابستگی عاطفی وجود داشته است .امروزه گاچوهای فرسوده بـا از دسـت دادن کـاربری،
جنبه تزيینی يافتهاند.
کلیدواژهها :گهواره ،گاچو ،گاچوبندون ،فرهنگ مردم سیرجان ،ادبیات شفاهی سیرجان.
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