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شرایط و راههای شناخت قرآن

زبان نرم پیامبر (ص)

بــرای درک و فهــم حقایــق قرآنــی ،شــرایطی الزم
اســت کــه در ادامه بــه برخــی از آنها اشــاره میشــود:
 -1تدبر و تفکــر :قرآن تجلــی خداســت و مخاطب آن
فطــرت زوالناپذیــر آدمــی در هر عصــر و نســل و نژاد،
بدین جهــت پیــام قــرآن در بردارنــده ژرف فرازمانی،
و فرامکانــی و جهان شــمول اســت .به همیــن دلیل
همهمحققانژرفاندیش کهدر محضرحقایققرآن
زانو بزنند و با جرأت و شــهامت سواالتشــان را مطرح
کننــد ،میتوانند در خــور خــود پاســخ دریافت کنند
و نباید بــه بهانههایی چون «تفســیر بــه رأی ممنوع
اســت» از تفســیر قرآن و فهــم و ارایه حقایق آســمانی
آن خودداری کنند -2.بصیرت :معــارف قرآن دارای
ســطوح و مراتــب مختلفی اســت .بخشــی از معارف
هزار الیه آن ،آن قدر بلند و عمیقاند که جز راســخان
در علم ،توانایی درک و فهــم آن را ندارند ،کما این که
در مقابل بخشی را نیز همگان میفهمند 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 بیکــران قرآن بــرای همه پهــن اســت ،ولی آن
کس از آن بهره بیشــتر میبــرد و دردهــای خویش را با
داروهای آن درمان میکند کــه از ایمان بهرهای برده
باشد«:از قرآنآنچهشفابخشورحمتاستبرای
مؤمنان نازل کردیم و ستمگران را جز خسران و زیان
نمیافزاید»-4.تقواوپیراستگی:قرآنهرچند کتاب
هدایت همگانی اســت «هدیللناس» ،ولی کسانی
از هدایت و حقایق آن بهرهمند میشــوند کــه دارای
تقوای الهی و پرواپیشگی باشند «هدیللمتقین».
 -5طهارت باطنی :اما بــرای راه یافتن به ژرفا و عمق
آن اساســیترین شــرط طهــارت و پا کیزگــی درونــی
اســت« :به راســتی کــه آن قــرآن کریمی اســت کــه در
کتاب محفوظی جای دارد و جز پا کان نمیتوانند به
آن دســت یابنــد» .عالمــه طباطبایــی در توضیح آیه
میفرماید بــه کتــاب مکنونی که قــرآن در آن اســت،
راه نمییابــد مگــر پا کان و پا کان کســانی هســتند که
خداوندآنهارا گرامیداشتهوآنهارااز پلیدیوآلودگی
بلکهازتعلققلببهغیرخداپا کیزه کردهاست.

عربــى بیابانى وارد مدینه شــد و به مســجد آمد تا مگر از رســولخدا ســیم
و زرى بگیــرد .هنــگام ورود او ،رســولا کرم(ص) در میــان انبــوه اصحــاب
و یــاران خود بــود .پــس حاجت خویــش را اظهــار کــرد و عطایى خواســت.
رســولا کرم(ص) چیــزى بــه او داد ،ولــى مــرد قانع نشــد ،آن را کم شــمرد و
نســبت بــه رســولخدا جســارت کــرد .اصحــاب و یاران ،ســخت در خشــم
شــدند و چیزى نمانــده بود کــه آزارى به او برســانند ،ولى رســولخدا(ص)
مانــع شــد .پیامبــر(ص) اعرابى را با خــود به خانه بــرد و مقدار دیگــرى به او
کمک کــرد .اعرابــى اظهار رضایــت کــرد و جملهای تشــکرآمیز بر زبــان راند.
رســولا کرم(ص) به او فرمود« :تو دیروز ســخن درشــت و ناهموارى بر زبان
راندى که موجب خشم اصحاب و یاران من شد .آیا ممکن است جملهای
کــه ا کنون بــر زبان رانــدی را در حضــور جمعیت بگویــى تا خشــم و ناراحتى
آنان نســبت به تو از بین بــرود؟» اعرابــى پذیرفت .پس روز دیگر به مســجد
آمــد ،در حالى کــه همه جمع بودنــد ،رســولا کرم(ص) رو بــه جمعیت کرد
و فرمــود« :ایــن مرد اظهــار مىدارد 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
رســولخدا(ص) رو به جمعیت کرد و فرمود« :حکایت من و اینگونه افراد،
ل همان مردى است که شترش رمیده بود و فرار مىکرد .مردم به خیال
مث 
اینکه به صاحب شــتر کمک بدهند فریاد کردند و به دنبال شــتر دویدند.
آن شتر فرارىتر شــد .صاحب شــتر ،مردم را بانگ زد و گفت« :کسى به شتر
من کارى نداشته باشد ،من خود بهتر مىدانم که از چه راه او را رام خویش
کنم ».پس یک مشت علف برداشت و آرامآرام به شتر نزدیک شد ،بیآنکه
نعــرهاى بزنــد و فریادى بکشــد و بــدود .شــتر آرام در جــای خود مانــد و او با
کمال سهولت ،مهار شتر را در دست گرفت و روان شد .ا گر دیروز من شما را
آزاد گذاشــته بودم ،حتما این اعرابى نگونبخت به دســت شما تلف شده
بــود و در چه حال بــدى هم ،درحــال کفر و بتپرســتى .ولى مانــع دخالت
شما شدم و خود با نرمى و مالیمت او را رام کردم».
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وقایع رمضان
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گسیل ُمسلم به سوى كوفه

اعزام مســلم بــن عقیل توســط امام حســين(ع) بــه جانــب كوفــه در رمضان
ســال  60هجری قمری ،پــس از نامههاى پىدرپــى كوفيان به امــام و دعوت از
آن حضرت جهت بر پا کردن حكومت اسالمى و مبارزه با يزيد بن معاويه اتفاق
افتاد .کوفیان گرچه در ابتدا استقبال شايانى از مسلم به عمل آوردند ،ليكن با
تطميع و تهديد حكومت عبيداهلل ،ســرانجام ســفیر امام را تنها گذاشــتند و در
نهایت جناب مسلم بن عقيل به دست ابن زياد به شهادت رسيد.
چی بخوریم؟
3

رسم رمضان
3

رمضانهای کرمان
ماه رمضــان در کرمــان بهعنوان یکی از اســتانهای کویری کشــور شبهای نوزدهم ،بیستم ،بیستویکم ماه و بیستوسوم رمضان
یبــودن تأثیــر بســزایی روی پس از نماز مغرب و عشا در مساجد و تکیهها سینه و زنجیر میزنند.
حــال و هــوای ویــژهای دارد و ایــن کویر 
آیینهای مربــوط به این ماه در کرمان گذاشــت ه اســت .کرمانیها از آناندر شبهایقدر شبزندهداریمیکنند.
قدیماالیام در ماه رمضان آداب و رسوم خاصی داشت ه و امروزه برخی
اهللرمضونی
از آنها فراموشیشدهاندوبرخیدیگراجرامیشوند.
از دیگر رس ـمهای مردم کرمــان در مــاه رمضــان ،اهلل رمضونی بود.
این مراسم از شــب سوم ماه رمضان شروع میشــد و تا پایان این ماه
کلیدزنی
کلیدزنی یکی از آداب و رســوم مردم کرمان بود که در شبهای ماه ادامــه مییافــت .اهلل رمضونــی در ا کثــر شــهرها و آبادیهای اســتان
مبارک برگزار میشــد .در این مراســم که مختص بانوان بود ،بانویی برگزار میشــد .در اهلل رمضونی عدهای از جوانان هر محله با تشــکیل
یک سینی برمیداشــت و در آن یک آینه ،یک ســرمهدان و یک جلد گروههای ۵تا۱۰نفره بعد از افطار دور هم جمع و برای اجرای مراســم
کالماهلل مجیــد قرار مــیداد و بــه در خانــه اهالی محل میرفــت .این راهــی کوچ ههــا میشــدند و بــه در خان ههــا میرفتنــد .هر گــروه یک
کشــدن هوا به اجرا درمیآمد و شــخص صورت سرگروه و یک انباردار داشت .ســرگروه وظیفهاش خواندن شعر ویژه
رســم معموال با تاری 
خود را بــا چادر طوری میپوشــاند که شــناخته نشــود .وقتی هم به مراسمبودواز صاحبانخانهها کمکطلبمیکردوصندوقدار هم
در هــر خانهای میرســید ،با کلیدی به ســینی آش مــیزد تا صاحب هدایارادریافتمیکرد.هدایاشاملپولیاخوردنیهاییمثل گردو،
آن خانــه از حضــور او خبــردار شــود .شــخص کلیــدزن هــرگاه از خانه کشــمش ،خرما ،بادام ،قیســی هلو و قیســی زردآلو بود .در پایان این
مذکور صــدای «چراغ بیــاور» یا «قنــد و شــیرینی بیاور» را میشــنید ،هدایابینمستمندانهرمحلهتقسیممیشد.
ت خالــی برنخواهد گشــت،
در آن خانــه دس ـ 
امیــدوار میشــد کــه از ِ
درغیراین صــورت محل را تــرک میکرد و بــه خانهای دیگــر میرفت .رسمابراهیمخانی
شخص کلیدزنبههیچوجهبا کسیحرفنمیزد.صاحبخانهپس کرمانیها مانند سایر مســلمانان در روز عید فطر هم نماز عید فطر
از گشودن در ،آینه داخل ســینی را برمیداشت و در آن به چهره خود ب هجــا میآورند و بــا دادن فطریه ،نیازمندان را یــاری میکنند .آنها در
نگاه میکرد ،ســپس مقداری شــیرینی ،قند یا پول داخل سینی قرار روز عید فطر همچنین به زیــارت اهل قبور میروند و غذاهایی مانند
میداد .در پایان مراســم هم کلیــدزن خورا کیها یا پــول جمعآوری شلهزردتوزیعمیکنند کهبهآن«ابراهیمخانی»میگویند.
شدهرابهمستمندانمیداد.
شبهایقدر ومراسمچهلمنبرون
رســم چهــل منبــرون همزمــان بــا ش ـبهای احیــا از مهمتریــن
نهــای مــاه رمضــان کرمانیهاســت .در ایــن رســم روزهداران۴۰
آیی 
شمعتهیهمیکنندوبهدر خانههاییمیروند کهمنبرهای کوچکی
را جلــوی در گذاشــته باشــند .هر شــرکتکننده پای هر منبر شــمعی
روشن میکند تا حاجتش برآورده شــود .این رسم بعد از افطار شروع
میشــود و تا قبــل از ســحر ادامه دارد .این رســم همچنــان در کرمان
پابرجاســت .اما باید گفت مراســم چهل منبرون در برخی شهرهای
ایرانودر ماهمحرمانجاممیشود.مردماستان کرمانهمچنیندر

