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زبان نرم پیامبر )ص(
عربــى بیابانى وارد مدینه شــد و به مســجد آمد تا مگر از رســول خدا ســیم 
کرم)ص( در میــان انبــوه اصحــاب  و زرى بگیــرد. هنــگام ورود او، رســول ا
و یــاران خود بــود. پــس حاجت خویــش را اظهــار کــرد و عطایى خواســت. 
کرم)ص( چیــزى بــه او داد، ولــى مــرد قانع نشــد، آن را کم شــمرد و  رســول ا
کــرد. اصحــاب و یاران، ســخت در خشــم  نســبت بــه رســول خدا جســارت 
شــدند و چیزى نمانــده بود کــه آزارى به او برســانند، ولى رســول خدا )ص( 
مانــع شــد. پیامبــر)ص( اعرابى را با خــود به خانه بــرد و مقدار دیگــرى به او 
کمک کــرد. اعرابــى اظهار رضایــت کــرد و جمله ای تشــکرآمیز بر زبــان راند. 
کرم)ص( به او فرمود: »تو دیروز ســخن درشــت و ناهموارى بر زبان  رســول ا
راندى که موجب خشم اصحاب و یاران من شد. آیا ممکن است جمله ای 
کنون بــر زبان رانــدی را در حضــور جمعیت بگویــى تا خشــم و ناراحتى  کــه ا
آنان نســبت به تو از بین بــرود؟« اعرابــى پذیرفت. پس روز دیگر به مســجد 
کرم)ص( رو بــه جمعیت کرد  آمــد، در حالى کــه همه جمع بودنــد، رســول ا
و فرمــود: »ایــن مرد اظهــار مى دارد کــه از ما راضى شــده آیا چنین اســت؟« 
اعرابى گفت: »چنین اســت.« و   همان جمله تشــکرآمیز که در خلوت گفته 
بود تکــرار کرد. اصحاب و یاران پیامبر)ص( خرســند شــدند. در این هنگام 
رســول خدا)ص( رو به جمعیت کرد و فرمود: »حکایت من و این گونه افراد، 
مثل   همان مردى است که شترش رمیده بود و فرار مى کرد. مردم به خیال 
این که به صاحب شــتر کمک بدهند فریاد کردند و به دنبال شــتر دویدند. 
آن شتر فرارى تر شــد. صاحب شــتر، مردم را بانگ زد و گفت: »کسى به شتر 
من کارى نداشته باشد، من خود بهتر مى دانم که از چه راه او را رام خویش 
کنم.« پس یک مشت علف برداشت و آرام آرام به شتر نزدیک شد، بى آن که 
نعــره اى بزنــد و فریادى بکشــد و بــدود. شــتر آرام در جــای خود مانــد و او با 
گر دیروز من شما را  کمال سهولت، مهار شتر را در دست گرفت و روان شد. ا
آزاد گذاشــته بودم، حتما این اعرابى نگون بخت به دســت شما تلف شده 
بــود و در چه حال بــدى هم، درحــال کفر و بت پرســتى. ولى مانــع دخالت 

شما شدم و خود با نرمى و مالیمت او را رام کردم.«
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ماه رمضــان در کرمــان به عنوان یکى از اســتان های کویری کشــور 
حــال و هــوای ویــژه ای دارد و ایــن کویری بــودن تأثیــر بســزایى روی 
آیین های مربــوط به این ماه در کرمان گذاشــته  اســت. کرمانى ها از 
قدیم االیام در ماه رمضان آداب و رسوم خاصى داشته  و امروزه برخى 

از آنها  فراموشى شده اند و برخى دیگر اجرا مى شوند.

کلیدزنی
کلیدزنى یکى از آداب و رســوم مردم کرمان بود که در شب های ماه 
مبارک برگزار مى شــد. در این مراســم که مختص بانوان بود، بانویى 
یک سینى برمى داشــت و در آن یک آینه، یک ســرمه دان و یک جلد 
کالم اهلل مجیــد قرار مــى داد و بــه در خانــه اهالى محل مى رفــت. این 
رســم معموال با تاریک شــدن هوا به اجرا درمى آمد و شــخص صورت 
خود را بــا چادر طوری مى پوشــاند که شــناخته نشــود. وقتى هم به 
در هــر خانه ای مى رســید، با کلیدی به ســینى آش مــى زد تا صاحب 
آن خانــه از حضــور او خبــردار شــود. شــخص کلیــدزن هــرگاه از خانه 
مذکور صــدای »چراغ بیــاور« یا »قنــد و شــیرینى بیاور« را مى شــنید، 
امیــدوار مى شــد کــه از دِر آن خانــه دســت  خالــى برنخواهد گشــت، 
درغیراین صــورت محل را تــرک مى کرد و بــه خانه ای دیگــر مى رفت. 
شخص کلیدزن به هیچ وجه با کسى حرف نمى زد. صاحبخانه پس 
از گشودن در، آینه داخل ســینى را برمى داشت و در آن به چهره خود 
نگاه مى کرد، ســپس مقداری شــیرینى، قند یا پول داخل سینى قرار 
کى ها یا پــول جمع آوری  مى داد. در پایان مراســم هم کلیــدزن خورا

شده را به مستمندان مى داد.

شب های قدر و مراسم چهل منبرون
رســم چهــل منبــرون هم زمــان بــا شــب های احیــا از مهم تریــن 
آیین هــای مــاه رمضــان کرمانى هاســت. در ایــن رســم روزه داران 40 
شمع تهیه مى کنند و به در خانه هایى مى روند که منبرهای کوچکى 
را جلــوی در گذاشــته باشــند. هر شــرکت کننده پای هر منبر شــمعى 
روشن مى کند تا حاجتش برآورده شــود. این رسم بعد از افطار شروع 
مى شــود و تا قبــل از ســحر ادامه دارد. این رســم همچنــان در کرمان 
پابرجاســت. اما باید گفت مراســم چهل منبرون در برخى شهرهای 
ایران و در ماه محرم انجام مى شود. مردم استان کرمان همچنین در 

شب های نوزدهم، بیستم، بیست ویکم ماه و بیست وسوم رمضان 
پس از نماز مغرب و عشا در مساجد و تکیه ها سینه و زنجیر مى زنند. 

آنان در شب های قدر شب زنده داری مى کنند.

اهلل رمضونی
از دیگر رســم های مردم کرمــان در مــاه رمضــان، اهلل رمضونى بود. 
این مراسم از شــب سوم ماه رمضان شروع مى شــد و تا پایان این ماه 
کثــر شــهرها و آبادی های اســتان  ادامــه مى یافــت. اهلل رمضونــى در ا
برگزار مى شــد. در اهلل رمضونى عده ای از جوانان هر محله با تشــکیل 
گروه های ۵  تا 10نفره  بعد از افطار دور هم جمع و برای اجرای مراســم 
راهــى کوچه هــا مى شــدند و بــه در خانه هــا مى رفتنــد. هر گــروه یک 
سرگروه و یک انباردار داشت. ســرگروه وظیفه اش خواندن شعر ویژه 
مراسم بود و از صاحبان خانه ها کمک طلب مى کرد و صندوق دار هم 
هدایا را دریافت مى کرد. هدایا شامل پول یا خوردنى هایى مثل گردو، 
کشــمش، خرما، بادام، قیســى هلو و قیســى زردآلو بود. در پایان این 

هدایا بین مستمندان هر محله تقسیم مى شد.

رسم ابراهیم خانی
کرمانى ها مانند سایر مســلمانان در روز عید فطر هم نماز عید فطر 
به جــا مى آورند و بــا دادن فطریه، نیازمندان را یــاری مى کنند. آنها در 
روز عید فطر همچنین به زیــارت اهل قبور مى روند و غذاهایى مانند 

شله زرد توزیع مى کنند که به آن »ابراهیم خانى« مى گویند.
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رمضان های کرمان

گسیل ُمسلم به سوى کوفه
اعزام مســلم بــن عقیل توســط امام حســین)ع( بــه جانــب کوفــه در رمضان 
ســال 60 هجری قمری، پــس از نامه هاى پى درپــى کوفیان به امــام و دعوت از 
آن حضرت جهت بر پا کردن حکومت اسالمى و مبارزه با یزید بن معاویه اتفاق 
افتاد. کوفیان گرچه در ابتدا استقبال شایانى از مسلم به عمل آوردند، لیکن با 
تطمیع و تهدید حکومت عبیداهلل، ســرانجام ســفیر امام را تنها گذاشــتند و در 

نهایت جناب مسلم بن عقیل به دست ابن زیاد به شهادت رسید.

شرایط و راه های شناخت قرآن
بــرای درک و فهــم حقایــق قرآنــى، شــرایطى الزم 
اســت کــه در ادامه بــه برخــى از آنها اشــاره مى شــود: 
1- تدبر و تفکــر: قرآن تجلــى خداســت و مخاطب آن 
فطــرت زوال ناپذیــر آدمــى در هر عصــر و نســل و نژاد، 
بدین جهــت پیــام قــرآن در بردارنــده ژرف فرازمانى، 
و فرامکانــى و جهان شــمول اســت. به همیــن دلیل 
همه محققان ژرف اندیش که در محضر حقایق قرآن 
زانو بزنند و با جرأت و شــهامت سواالتشــان را مطرح 
کننــد، مى توانند در خــور خــود پاســخ دریافت کنند 
و نباید بــه بهانه هایى چون »تفســیر بــه رأی ممنوع 
اســت« از تفســیر قرآن و فهــم و ارایه حقایق آســمانى 
آن خودداری کنند. 2- بصیرت: معــارف قرآن دارای 
ســطوح و مراتــب مختلفى اســت. بخشــى از معارف 
هزار الیه آن، آن قدر بلند و عمیق اند که جز راســخان 
در علم، توانایى درک و فهــم آن را ندارند، کما این که 
در مقابل بخشى را نیز همگان مى فهمند و نیازی به 
تبیین ندارد. قرآن به لســان بلیغ و آشــکار نازل شده 
تــا مــردم بفهمنــد و بــدان عمــل کننــد، لکــن چنان 
نیســت کــه عمــق معــارف آن بــرای همــگان در یــک 
ســطح قابل فهم باشــد. 3- ایمان راستین: هرچند 
ســفره بى کــران قرآن بــرای همه پهــن اســت، ولى آن 
کس از آن بهره بیشــتر مى بــرد و دردهــای خویش را با 
داروهای آن درمان مى کند کــه از ایمان بهره ای برده 
باشد: »از قرآن آن چه شفابخش و رحمت است برای 
مؤمنان نازل کردیم و ستمگران را جز خسران و زیان 
نمى افزاید«. 4- تقوا و پیراستگى: قرآن هرچند کتاب 
هدایت همگانى اســت »هدی للناس«، ولى کسانى 
از هدایت و حقایق آن بهره مند مى شــوند کــه دارای 
تقوای الهى و پرواپیشگى باشند »هدی للمتقین«. 
۵- طهارت باطنى: اما بــرای راه یافتن به ژرفا و عمق 
کیزگــى درونــى  آن اساســى ترین شــرط طهــارت و پا
اســت: »به راســتى کــه آن قــرآن کریمى اســت کــه در 
کان نمى توانند به  کتاب محفوظى جای دارد و جز پا
آن دســت یابنــد«. عالمــه طباطبایــى در توضیح آیه 
مى فرماید بــه کتــاب مکنونى که قــرآن در آن اســت، 
کان کســانى هســتند که  کان و پا راه نمى یابــد مگــر پا
خداوند آنها را گرامى داشته و آنها را از پلیدی و آلودگى 

کیزه کرده است.  بلکه از تعلق قلب به غیرخدا پا


