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پیامبر گرامی اسالم

رراگیتری ظ ت و

با تدبیری سنجیده و با محوریت

آموزش قرآن کریم ،گروهی زبده از قاریان و ظارظان را تربی

کتر کتج مام تج

قرآنی صدر اسالم را تشتیی متی ا نتد آن ظرترب بتا ب ترهگیتری از هیتی
نیروهای قرآنی توانس

با نشر آیاب قرآن ر میان مر م از طریق بیتان کتج تن تا

ابتترار ارتبتتاطی آن روزگتتار بتتو  ،اندیشتتج توظیتتدی را ر مام تتج تتر آلتتو
مریرةال رب گسترش هد
سپس بر اساس ای نظام ریری و ر پرتو مجاهدبهای هیان مام ج قرآنی
ر وران منگ و م ا و پایجگذاری ظیوم

واظتده استالمی را

نبتوی ،امت

تحقق بخشید ای گروه از یاران بج سبب مایگاه ویژهای کج ر مام ج اسالمی و
نر پیامبر

کسب کر ند ر م

ترویج رسال

آن ظررب بج ای تای نقت

پر اختند
ر ای مقالج با روش توصی ی -تحلیلتی ،نقت
رسول خدا

ر روند رویدا های ایام رستال

ظتامالن قترآن از اصتحاب
و تترویج و تبلیتآ آمتوزههتای

قرآنی ر مریرة ال رب و بیرون از آن ،بررسی ده اس

یارتجهای ای پژوه
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نشان می هد کتج ایت ظتامالن قترآن ،نیتروی کارآمتد یت کننتده ر امترای
برنامجهای پیامبر اسالم

و نشر م ارف قرآنی ر مام ج و میان مر م بو ند

کلیدواژگان :قرآن کریم ،رسولاهلل  ،حامالن قرآن ،حکومت نبوی ،تاریخ اسالم.
 .1مقدمه

به فرموده قرآن کریم ،پيامبر

یك مُبلِّغ( 1پيام رساننده) و داعي الياهلل 2بود که مردم را

به یك دعوت (توحيد) فرا ميخواند .ابزار او کالم؛ یعني همان قرآن و بيان؛ یعني تالالوت
آن در ميان مردم بود .این کار از طریق جامعه قرآني مرکب از نيروهای شالاخ
قاری قرآن پيگيری ميشد که پيامبر خدا
این جامعه قرآني ،رسولاهلل

حالافو و

آن را طراحي و مدیریت ميکالرد .در رس

قرار داشت که دریافتکننده آیات نوراني قرآن کریم بود و

این آیات را به جماعت آن روز ابالغ ميکرد.
سپس با بهرهگيری از آیات قرآنالي ،تالالوت و آمالوزن آنهالا در ميالان مالردم ،تعلاليم
حکمت ،تبيين مفاهيم دیني ،پاسخگویي به پرسشهالای مالردم باله شاليوههالای گونالاگون
ارشادی ،تبليغي ،تبيان ،استدالل و براهين ،موعظه حسنه ،جدال احسالن ،سالير و سالفر در
شهرها و در ميان قبایل و تما

فردی و جمعي با افراد و گروههای مختلف باله ویالهه در

موسم حج که کاروانهای قبایل مشرک به مکاله ماليآمدنالد در شالرایو و موقعيالتهالای
گوناگون ،جانهای آماده را به دین جدید ميگروانيد و پيروان را در شرایو بحراني فشارها،
محاصرهها ،تهدیدها و مشکالت به صبر و پایداری و اميد به پيروزی نهایي فرا ميخواند.
سرانجام ،آن حضرت توانست با زدودن شرک و بتپرستي از جامعاله جالاهلي ،آهنال
توحيد و نوای قرآن را بر فضای جزیرةالعرب طنينانداز نماید و امت واحالدهای مبتنالي بالر
جهانبيني توحيدی با محوریّت قرآن پدید آورد .بيگمان در تحقق این طرح بزرگ قرآني
 .1مائده26 ،29 ،76 :؛ نور45 :؛ عنکبوت.11 :
 .9احزاب.57 :
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که هدف مهم دعوت رسولاهلل

1

بود ،هر یك از حالامالن قالرآن باله فراخالور اهتمالام و

تالن خود به ایفای نقش ميپرداختند و پيامبر خدا
هدف این پهوهش ،تبيين برنامههای پيامبر

را یاری ميکردند.
بالرای پایالهگالااری جامعاله قرآنالي و

بررسي نقش حامالن قرآن در حوادث عصر نبوّت است و بر دو مسئله تأکيد دارد .1 :تبيين
برنامههای پيامبر

برای تأساليس جامعاله قرآنالي و  .2تحليالل نقالش جامعاله قرآنالي در

رویدادهای عصر نبوت ،ترویج معارف قرآني در جامعه و گسترن رسالت نبوی.
بر این اسا  ،این پرسش مطرح مي شود که جایگاه و عملکرد جامعه قرآني در گسترن
اهداف رسالت دیني پيامبر اسالم
رسول خدا

چگونه بوده است؟ فرضيه این پهوهش ،آن اسالت کاله

دعوت خویش را با ایجاد تشکيالت گسترده و فراگير قرآني به نتيجه رسانيد و

حامالن قرآن ،بازوان عملکننده ایشان در بيشتر حوادث عصر رسالت بودهاند.
این پهوهش از نوع تاریخي است که در مرحله گردآوری اطالعات با تکياله بالر منالاب
اصلي تاریخ اسالم در حالوزه هالای منالاب تالاریخي ،رجالالي ،تفساليری و قرآنالي باله رون
کتابخانهای و در مرحله تبيين و بررسي با رویکردی توصيفي -تحليلي سامان یافته است.
در بررسي پيشينه موضوع با چشم پوشي از تأليفات اخيری که در تاریخ قرآن کریم بالا
همين عنوان از سوی کساني مانند حجتي ( ،)1171معرفت ( )1171و راميار ( )1171انجام
گرفتهاست ،پهوهش های دیگر بيشتر بر تفاسير قرآن ،علوم قرآني ،مفاهيم مختلف قالرآن،
چگونگي جم آوری و تدوین قرآنکریم ،منشاء اخالتالف قرااالات در قالرآن ،قاالرِّاء سالبعه و
قرااات ایشان ،متمرکز شدهاند.
به عنوان نمونه ميتوان به آثار احمدرضا نوازني ( ،)1172بررسي چگونگي جم آوری و
تدوین قرآن کریم از عصر پيامبر

تا عصر عثمان (پایاننامه کارشناسي ارشد ،دانشالگاه

آزاد اسالمي اراک)؛ فاطمه هاشمي ( ،)1172منشاء اختالف قالراءات در قالرآن (پایالانناماله
کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران)؛ محمدعلي لسالاني فشالارکي (،)1172
قراء سبعه و گزارن و بررسي قرااات ایشان (رساله دکتری ،دانشگاه تهران) اشاره کرد.
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همچنين ،پایاننامههای کارشناسي ارشد متعددی با عنالوان جمال و تالدوین قالرآن در
دانشکده الهيات تهران ،مانند داود مصطفوی ( ،)1211غالمرضا عليرضایي ( ،)1111احمد
فغاني ( ،)1131نادر مجتبي ثمرین ( )1131و مریم ایماني خوشخو ( )1171نوشته شدهاند.
بنابراین در حدِّ تتب نویسنده ،موضوع خاصِّ این مقاله از سوی پهوهشگران مالورد توجاله
قرار نگرفته است.
ازاینرو ،بررسي نقش جامعه قرآني ،گروه برجسته حامي و فعال در رویدادهای آغازین
اسالم و جامعه اسالمي ضرورتي است که در این مقاله به آن ميپردازیم .تبيين نقش این
گروه زبده و کارآمد در ترویج آیات قرآن و اهداف پيامبر اسالالم
تأسيس و تثبيت جامعه اسالمي و گسترن فرهن

در جامعاله جالاهلي و

قرآني ،این مقاله را از دیگر پهوهشها

متمایز ميکند.
 .2تعریف مفهومی

حامالن یا جامعه قرآني صالدر اسالالم در حيالات رسالولاهلل

در تعریالف خالاص همالان

حافظان ،قاریان و آموزندهندگان قرآن بودند که مأموریت تبليغي داشتند و تنها فراگيران
شخصي قرآن نبودند ،اما در مفهوم عام آن شامل حافو ،قاری ،مُبلِّغ ،مفسّر ،فقيه ،کاتالب،
جام و مُدَوِّن قرآن ،غالب چهرهها و گروندگان شاخ
پيامبر

اوليه به اسالالم و یالاران برجسالته

بودند که هرکدام به نوعي خدمات ارزندهای را در مسير اهداف قرآن و در روند

تحوالت تاریخ اسالم انجام دادهاند.
اسامي این حامالن در کتابهای تاریخ ،انساب و تاریخ قرآن بهطور مشخ

با ویهگي

قرآني در یکي از عناویني که پيشتر بيان شد ،آمده است .به عبارتي ،حالامالن بخشالي از
صحابه برجسته و مؤثر و در هسته مشاوران ،حاميان و فعاالني بودند که یاوران یا حواریون
پيامبر

در نشر قرآن در ميان مردم به شمار مي رفتند و در تشکيالت قرآنالي کاله بالرای

دعوت طراحي شده بود ،نقش مؤثری در فراگير شدن دعوت پيامبر

داشتند.
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در پرتو کوشش آنان در تشکيالت قرآني پيامبر

زمينه گسترن اسالالم در جامعاله

جاه لي فراهم شد .این گروه که با ویهگي قرآني و صحابي ممتاز شدند و در عصر نبوّت با
از همگرایي مطلوبي برخوردار بودند در آموزن دیني جامعه ،نشر قرآن،

مدیریت پيامبر

مأموریتها ،فرماندهي جن

و دیگر حوادث زمان مؤثر بودند.

 .3پایهگذاری جامعه قرآنی از سوی رسول خدا

یکي از برنامههای رسولاهلل

در برابر مخالفتهای مشرکان با دعوت الهي او ،حفالو و

صيانت از قرآن کریم و نشر این پيام آسماني در جامعه بود تا بالا فراگيرشالدن آن ،صالدای
کفر و شرک به خاموشي گراید .یکي از راههای تحقق این هدف بهخالاطر سالپردن آیالات
قرآن بود که خود آن حضرت اهتمام زیادی به این امر داشت.
پيامبر

با خواندن سورههای قرآن در نماز 1،ایام مختلف شب و روز ،در سفر و حتي

سواره 2،هنگام جن

در برابر دشمن 1و برای برانگيختگي یاران به جن

و سلحشالوری،1

هم در حفو آیات قرآني کوشش ميکرد و هم یاران را تشویق به فراگيری و حفالو آیالات
قرآن مينمود 1و هم اینکه با خواندن آیات قرآن ،اعراب را جاب ميکرد؛ زیرا قرآن اثری
عميق و نافا داشت.
 .1البخاری ،صحیح ،ص205 -209؛ سیوطي ،االتقاان یاي عماول القار ن ،ج ،1ص911 -917؛

مقدسي ،المرشد الوجیز الي عمول تتعمق بالکتاب العزیز ،ص124و بعد؛ ابنضریس بجماي ،یضاائ
القر ن ،ص.91 ،96
 .9البخاری ،صحیح ،ص202؛ منذری ،مختصر صحیح مسمم ،ص .221 ،110 ،162
 .9توبه97 ،92 ،19 ،19 ،4 :؛ سوره بقره ،یات 121 ،120 ،145؛ نساء.67 ،64 ،65 :
 .5منذری ،مختصر صحیح مسمم  ،ص.499 -491
 . 4اعمي7 :؛ حجر2 :؛ قیامت12-17 :؛ طه.115 ،9-1 :
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آن حضرت ،قرآن را با صدای بلند ميخواند و دوست داشت که قرآن خواندن دیگالران
را هم بشنود 1و آنها را در این کار ،بسيار تشویق و ترغيب ميکرد .با همه تالن مشرکان
در جلوگيری از گسترن آیات قرآن در جامعه و ميان مردم 2و خامون سالاختن نالور خالدا،
قرآن اثر جاوداني خود را آشکار کرد و آوای توحيد بر جزیرةالعرب طنينانداز شد.
پيامبر گرامي اسالم

1

یاران خود را تشویق ميکالرد کاله آیالات قالرآن را باله خالاطر

بسپارند و با حفو و قراات آن به صيانت از این ودیعه الهي بپردازند 1.نتيجاله آن شالد کاله
جمعي از قاریان و حافظان قرآن که معروف به حُفِّاظ و قارِّاء بودند در حيات رسالولاهلل
شکل گرفتند 1.آنان به عنالوان حالامالن قرآنالي ،خالدمات ارزنالدهای را در برناماله تبليغالي
پيامبر خدا

 ،تثبيت موقعيت اسالم و حاف نظام جاهلي انجام دادند.

این گروه از یاران پيامبر

افزون بر اینکه آیات قرآن را در نمازهای واجالب قرااالت

مي کردند ،با تمرین و ممارست در اوقات غير از نماز ،قرآن را حفو ميکردند 3و در مواقال
الزم در مأموریت های تبليغي ،مواجهه با مشرکان ،تأثيرگااری بر دیگران ،آشنا کردن افراد
با اسالم و غيره ،از این آیات بهره ميگرفتند.
حضرت رسول

همه قرآن را تمام و کمال به حافظه داشت و خود پيشوای به حق

قاریان قرآن بود .او هر سال در ماه رمضان ،قرآن را بر جبرايل ميخواند و سال آخر ،دو بار
 .1البخاری ،صحیح ،ص211؛ مسمم ،صحیح ،ص992 -991؛ غزالي ،احیاء عمول الدین ،ص.991
 .9سجده97 :؛ قاضي ابرقوه ،سیرت رسولاهلل ،ج ،1ص.905 -909 ،959 -951
 .9صف1 :؛ توبه.99 :
 .5ابوسمیمان ،اضواء البیان یي تاریخ القر ن ،ص99؛ برای بحثي تفصیمي در این باره ،ر.ک :رامیار،
تاریخ قر ن ،ص946 -991؛ حجتي ،پژوهشي در تاریخ قر ن ،ص.957 -994
 .4مقدسي ،المرشد الوجیز ،ص.51
 .7ر.ک :رامیار ،تاریخ قر ن ،ص956 -991؛ حجتي ،پژوهشي در تاریخ قر ن ،ص.950
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خواند 1.افزون بر این ،آن حضرت تالن ميکرد که توجّه و اهتمام باله قالرآن را در یالاران
خود و دیگر مسلمانان تشویق کند .اصحاب وی ،قرآن را از او فرا گرفتند و بر آن بودند که
همانطور که از پيامبر شنيدهاند ،کلمات را ادا کنند.
پيامبر

2

دیگران را ترغيب ميکرد که هرچه ميتوانند قرآن را حفو کننالد 1.وی بالا

بهره گيری از شيوه اقراء که در آن دعوتکننده ،قاری قرآن را به خواندن فرا ميخواند و با
استماع قراات او لغزن ها و اشتباهات احتمالي او را یادآور ميشد ،یاران خود را به خواندن
قرآن تشویق ميکرد 1.درباره عبداهلل بن مسعود (د12 .ق ).آمده است که او هفتاد سوره را
از زبان رسول خدا
فراگرفت 3.پيامبر

فراگرفت 1و بقياله سالورههالا را از اميرالمالؤمنين حضالرت علالي
برای تشویق ميفرمودند:

 .1البخاری ،صحیح ،ص205؛ مقدسي ،المرشد الوجیز ،ص40 ،51؛ ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج،9
ص970؛ سیوطي ،االتقان ،ج ،1ص.999
 .9ابنضریس بجمي ،یضائ القر ن ،ص49-55؛ سیوطي ،االتقان ،ج ،1ص.999 ،999
 .9منذری ،مختصر صحیح مسمم ،ص1001 -221؛ کتاني ،نظال الحکومة النبویة المسمي التراتیا
االداریة ،ج ،1ص59 -51؛ رامیار ،تاریخ قر ن ،ص.994
 .5مقدمتان یي عمول القر ن :مقدمه کتاب المباني و مقدمه ابنعطیه ،ص99؛ ابنسعد ،الطبقاات الکباری،
ج ،9ص971؛ ابنضریس بجمي ،یضائ القر ن ،ص99-96؛ خویي ،البیان یاي تفسایر القار ن ،ص91؛
پس از شنیدن قراءت ابوموسي اشعری درباره او یرمود« :لقاد اوتاي هاذا
برای نمونه ،پیامبر اسالل
من مزامیر لداود( ».ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،9ص979؛ ابوعبید ،یضاائ القار ن ،ص61؛ متقاي،
باه مدیناه
کنز العمال ،ج ،19ص979 ،970؛ ذهبي ،کتاب تذکره الحفاظ ،ج ،1ص)99؛ وقتي پیامبر
مد ،زید بن ثابت هفده سوره قر ن را قرائت و حفظ کرده بود .ایان ساورههاا را بار رساول خادا
خواند که موج شگفتي ن حضرت شد و به زید گفت :کتابت و خط یهاودیهاا را یارا گیار و او در
مدت پانزده روز ن را یراگریت( .ذهبي ،کتاب تذکرة الحفاظ ،ج ،1ص)96
 .4ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،9ص970؛ ابناثیر ،اسد الغابة ،ج ،9ص911؛ السجساتاني ،کتااب
المصاحف ،ص66 ،67 ،65؛ البخاری ،صحیح ،ص.204
 .7طوسي ،االمالي ،ص 707؛ الزنجاني ،تاریخ القر ن ،ص.59
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« بهترین شما و یا برترین شما کسی است که قررن اا ور ب بمراد وب و بره
بیگرا ند وش بهد»1؛ «بهترین عبابت ادت دن ،قرائت قرن است»2؛ «بزاگرا
ادت دن ،حادال قررن و شر ونرد بااا انرد»3؛ «حرادال قررن  ،نمایگردگا و
سرپرستا اهل بهشتگد و دجتهدا جل بااا اهل بهشتگد و پمرادبرا نقایرا اهرل
بهشتگد»4؛ «حادال قرن غرق با احمت وردا هسرتگد و بره نر ا وردا پ شرمد
شد اند(ن اانی شد اند)»5؛ «برترین بگردگا بره وردا پر
هستگد سپ

او پمامبررا  ،عا مرا

حادال قرن  .بمرو دیاوند او بنما هما گ نه که پمامبررا بمررو

دیاوند و برانگمخته دیش ند او قبرهایشا با پمامبرا و بر صراط برا پمامبررا
گذا کگگد و پاباش پمامبرا اا دیگمرند ،پ

گ ااا باب ج یگرد بانرو و حادرل

قرن اا او ننچه ایشا نزب ودا او بزاگ اای و شرف بااند».

6

 .1حر عاممي ،تفصی وسائ الشیعه الي تحصی مسائ الشریعه ،ج ،5ص194؛ ابن ضریس بجمي،
یضائ القر ن ،ص62 -67؛ البخاری ،صاحیح ،ص201؛ ترماذی ،سانن ،ص194 ،195؛ غزالاي،
احیاء عمول الدین ،ص999؛ سیوطي ،االتقان ،ج ،1ص999؛ مجمسي ،بحار االنوار ،ج ،12ص117؛
النووی ،التبیان یي داب حممه القر ن ،ص.99 ،94
 .9سیوطي ،االتقان ،ج ،1ص995؛ غزالي ،احیاء عمول الادین ،ص999؛ مجمساي ،بحاار االناوار،
ج ،12ص.12
 .9صدوق ،الخصال ،ص.995
 .5کمیني ،الکایي ،ج ،9ص .707
 .4مجمسي ،بحار االنوار ،ج  ،12ص12؛ السبزواری ،جامع االخبار ،ص.114
 .7همان ،ج  ،12ص12-11؛ همان ،ص.115
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در اثر این تشویق ها بود که ابوعبدالرحمن عبداهلل بن حبيب سُلَمي کالوفي (د72 .ق).
قریب هفتاد سال از عمر خود را به آموزن قرآن گاراند 1.همچنين ،عبادة بالن صالامت (د.
11ق ).به اهل صُفِّه قرآن ميآموخت 2.در عمل ميبينيم که صحابه در جن ها جانفشاني
ميکردند و در صلح و آرامش ،سرگرمي و کارشان آموزن قرآن بود .ميان انصار هفتاد مرد
جوان بودند که آنها را قاریان قرآن ميناميدند .آنها شبها در گوشهای از مدیناله جمال
ميشدند ،نماز ميگزاردند و قرآن ميخواندند و تا هنگام صبح بيدار بودند.
رسول خدا

1

در مسالجد ،حلقالهای از یالاران خالود تشالکيل ماليداد و قرااالت قالرآن

مي کردند .در واق  ،اجتماع صحابه بيشتر در مسجد و بهشکل حلقه بود و سرگرمي ایشان،
فقه و قرآن بود 1.بيرون از مسجد هم به صبح و شام سرگرم آموزن قرآن بودنالد .زنالان و
فرزندان خود را مي آموختند 1و بدینترتيب آموزن قرآن از همان روزهای نخست فراگيالر
شده بود .رسول خدا

خود شب هنگام به این حلقههای آموزن قرآن ميرفت .قرااالت

آنها را گون ميکرد .ميزان حفو و اسلوب قراات آنها را بررسالي و اصالالح ماليکالرد.

3

 .1ابنکثیر ،یضائ القر ن ،پایان تفسیر ابن کثیر ،ج ،5ص . 75
 .9ابناثیر الجزری ،اُسد الغابه یي معریة الصحابه ،ج ،9ص47؛ ابانساعد ،الطبقاات الکباری ،ج،1
ص947 -944؛ به نق ابنسعد ،سي مرد از اه صفّه پشت سر رساول خادا نمااز مايخواندناد
(همان ،ص)127؛ صُفّه ،سکوی مسجد پیغمبر بود که بینوایان صحابه در ن ساکن بودند.
 .9واقدی ،المغازی ،ج ،1ص.956
 .5ابنضریس بجمي ،یضائ القر ن ،ص.96-97
 .4البخاری ،صحیح ،ص ،214 ،210حدیث .4049 ،4097 ،4094
 .7همان51-56 ،؛ منذری ،مختصر صحیح مسمم ،ص221 -227؛ البخاری ،صحیح ،ص،92-96
91؛ سیوطي ،االتقان ،ج ،1ص.954 -959
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رسول خدا

آنچنان که الزم بود به آموزن اهل خانه خود ميرسيد 1.او توصيه مينمالود

هرکسي از همسایهان فقه و قرآن بياموزد 2.رسول خدا

در این باره به امت ميفرمود:

اگر جز یک نیه بههمرا ندااید ،هما یرک نیره اا بره بیگررا برسرانمد و
تبلمغ کگمد.

3

برخي مناب به دارالقارِّاء که خانهای از آن مخرمة بن نوفل در مدینه بود ،اشاره کردهانالد
که برخي از افراد ،مانند عبداهلل بن اامّ مکتوم (د11 .ق؟) در آن منزل ميرفتند و به آمالوزن
قرآن ميپرداختند 1.اشاره به دارالقارِّاء بيانگر آن است که در جامعاله اسالالمي آن روز ،قاالرِّاء
دارای امتياز بودند و از سایر مردم متفاوت دیده ميشدند .همچنين باله نظالر ماليرسالد کاله
مسلمانان آن دوره ،مرکزی شبيه به مدرسه و یالا مؤسسالهای را بالرای تعلاليم قرااالت بنيالاد
کردند .تصور ميرود این نامگااری پس از اشتهار اقراء و معلِّمان قراات در مدینه پدید آمد.
اهتمام به حفو و قراات قرآن در روند دعوت پيامبر

1

بسيار مؤثر واق شد .بسياری

از افراد ،تحت تأثير جاذبه آیات قرآن که به وسيله رسول خدا

و دیگر حالامالن قرآنالي

قراات ميشد به اسالم گرویدند که نمونههایي از آنها در تاریخ آمدهاست .پيامبر

خود

با قبایل عرب دیدار ميکرد و آنان را به قرآن و اسالم دعوت ميکرد 3.آشنایي مردم یثرب
با دین اسالم از طریق تالوت آیاتي بود که پيامبر خدا

بر تني چند از آنان قراات کرد

 .1طه.199 :
 .9کتّاني ،نظال الحکومة النبویة ،ج ،1ص.51
 .9ابنکثیر ،یضائ القر ن ،ص16؛ رامیار ،تاریخ قر ن ،ص.996
 .5ابنعبدالبر ،االستیعاب ،ج ،1ص 956؛ ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،1ص995؛ خمیفه ،تاریخ ،ص.52
 .4الفضمي ،القراءات القر نیه ،ص .17
 .7موسيبن عقبه ،المغازی النبویة ،ص126 -127؛ یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص.91
 .6یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص.92
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و با اقدامات بعدی از جمله ،اعزام آموزندهنده قرآن باله ميالان آنهالا ،1زميناله گسالترن
اسالم را در مدینه فراهم نمود.
در واق  ،پيامبر

کانوني برای تعليم قراات ،حفو و تمرین قرآن بهوجالود آورد کاله

خود بر این کانون نظارت ميکرد و افراد را به فراگيری قرآن تشویق مينمالود .صالحابه او
نيز در این راه تالن ميکردند .در دورهای آن حضرت ،چهار نفر از یاران خالود ،اابَاليّ بالن
کعب (د21 .ق ،).عبداهلل بن مسعود (د12 .ق ،).سالم مولي اَبيحُایفه (د12 .ق ).و مُعاذ بن
جبل (د11 .ق ،).را مأمور نمود که به دیگران قرآن بياموزند 2و آنها هم در این کار همّتي
بلند و گامي استوار داشتند .البته آموزن به این چهارتن انحصار نداشته است و به تناسب و
بر اسا

مقتضيات ،سایر یاران در این امر مشارکت ميکردند.

بهتعبيری دیگر ،قاری قرآن در آن زمان ،فرد روشنفکر معتقد متعهد به دین جدید بود
که از طرف پيامبر

به دعوت مردم مأمور شده بود و حفو و تعليم کتاب و اصول دین با

او بود .چنانکه امامت و حکومت و در بعضي موارد قضاوت و فتوا هم با او بالود .در زمالان
جن  ،پرچم دار لشکر اسالم بود و به هنگام صلح ،معلم و قاضي .بعضي از قاریان در تمام
غزوات رسول خدا

را در رکاب وی جنگيدند 1.این صحابه پس از آنکه خود ،قالرآن را

حفو ميکردند به نشر آن ميپرداختند ،قرآن را به فرزندان خود و دیگران و کسان دیگری
که شاهد نزول قرآن نبودند در مکه و مدینه تعليم ميدادند.

1

 .1همان ،ص.50
 .9ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،9ص971؛ البخااری ،صاحیح ،ص204؛ سایوطي ،االتقاان ،ج،1
ص954؛ مقدسي ،المرشدالوجیز ،ص.41
 .9رامیار ،تاریخ قر ن ،ص.959
 .5ر.ک :سیوطي ،االتقان ،ج ،1ص71؛ متقي ،کنز العمال ،ج ،19ص975؛ الزنجاني ،تاریخ القار ن،
ص57-54؛ الفضمي ،القراءات القر نیه ،ص17 -14؛ کتاني ،نظال الحکوماة النبویاة ،ج ،1ص-50
59؛ حجتي ،پژوهشي در تاریخ قر ن ،ص.951
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کساني از حامالن قرآني صحابه ایشالان باله آمالوزن

ازاینرو در زمان رسول خدا

قرآن مشهور شدند که نام آنها در مناب بهعنوان مُقری و استاد بيان شده اسالت .افالرادی
(د11 .ق ،).عثمانبن عفان (د11 .ق ،).اابَاليبالن کعالب،

مانند اميرالمؤمنين حضرت علي

زیدبن ثابت (د11 .ق ،).عبالداهللبالنمسالعود ،ابوالالدرداء (د11 .ق ).و ابوموسالي اشالعری (د.
11ق 1).بهعنوان مُقری و حافظان قرآن ،همزمان با حيات نبي اکرم

بيان شدهانالد 2.در

برخي روایات از جم و تالدوین قالرآن باله وساليله تنالي چنالد از حافظالان قالرآن در زمالان
پيامبر

یاد شده است که به مُدَوّنان قرآن تعبير ميشوند.

از این رو ،ميتوان گفت که کار جم آوری صحااف قرآني از همالان عصالر پيالامبر
شروع شد و در زمان ایشان و بالفاصله پس از درگاشت آن حضرت ،مصالاحفي در دسالت
بعضي از صحابه بود 1.صحابه و پس از آنها تابعين و هرکس که ميتوانست ،مجموعهای
از آیات الهي برای خود گرد ميآورد 1.این مصحفهای شخصي ،عالوه بر ایالنکاله بالرای
انجام فرایض ماهبي الزم بود ،بالرای تعلاليم سالایر مساللمانان ،کودکالان و نومساللمانهالا
ضرورت داشت و نشانه تشخِّصي به شمار ميرفت و مالکيت آن بالر شخصاليت مالاهبي و
ارزن اجتماعي دارنده آن ميافزود.

1

درباره نخستين مالدوّنان قالرآن ،روایالتهالای متعالددی صالادر شالده اسالت 3.از جملاله
گردآورندگان قرآن در زمان پيامبر

از اميرالمؤمنين حضرت علي

 ،اابَيّ ،مُعالاذ ،زیالد،

 .1سیوطي ،االتقان ،ج ،1ص.941
 .9ذهبي ،معریة القرّاء ،ص.1
 .9ر.ک :ابوعبید ،یضائ القر ن ،ص.144-149
 .5درباره این مصاحف از اصحاب و تابعین ،ر.ک :السجستاني ،کتاب المصاحف ،ص.994 -177
 .4رامیار ،تاریخ قر ن ،ص .999نیز ر.ک :معریت ،تاریخ قر ن ،ص.119-15
 .7ر.ک :عسقالني ،یضائ القر ن ،ص 90و بعد.
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ابوالدرداء ،عبيد بن معاویه (ناشناخته) ،عبادة بن صامت ،ابوزید قيس بن السکن انصاری (د.
11ق ،).ابوایوب انصاری (د12 .ق ،).سعد بن عبيد (د13 .ق ،).سعيد بن عاص (د11 .ق ).و
مُجَمّ بن جاریه (د .حدود11ق 1).نام ميبرند که بيشتر از انصار بودند .همچنين در برخالي
روایات ،ابوبکر بن ابيقحافه (د11 .ق ،).عمربن خطاب (د21 .ق ).و سالم مولي ابيحایفاله
به عنوان نخستين جام و مُدَوِّن قرآن یاد ميشوند 2.بنابر بعضي گزارنها ،نخستين کسي
که پس از درگاشت پيامبر

به این کار اقدام کرد ،اميرالمؤمنين حضرت علالي

بالود

که پس از ماجرای سقيفه و انتخاب ابوبکر به خالفت به جم و تدوین قرآن مشغول شد و
بر این کار سوگند یاد کرد که آن را به پایان برساند.
قارِّاء و حُفِّاظ اصحاب رسول خدا

1

بنابر نقلي که در االتقان آمده است ،تعداد زیادی

و با آماری بيش از  71نفر بودهاند 1.برخي از این حافظان و قاریان را که وجالوه قرااالات از
آنان نقل شدهاست ،چنين نام مي برند :از گروه مهاجران :خلفای چهارگانه (امام علالي

،

 .1ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،9ص941 -944؛ سیوطي ،االتقان ،ج ،1ص952 -957؛ ابناثیر،
اسد الغابة ،ج ،9ص47؛ مقدسي ،المرشاد الاوجیز ،ص49 -41؛ السجساتاني ،کتااب المصااحف،
ص104؛ ذهبي ،سیر اعالل النبالء ،ج ،9ص965؛ ابانعبادالبر ،االساتیعاب ،ج ،9ص450 -496؛
ابنندیم ،الفهرست ،ص.90
 .9السجستاني ،کتاب المصاحف ،ص40 -51؛ موسيبن عقبه ،المغازی النبویة ،ص596؛ سایوطي،
االتقان ،ج ،1ص .902 -901گفته اناد اباوبکر نخساتین کساي اسات کاه قار ن را جماع کارد و
بینالمّوحین قرار داد.
 .9یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص194؛ طبرساي ،االحتجااج ،ص995؛ سایوطي ،االتقاان ،ج،1
ص902؛ ابناعثم ،الفتوح ،ج ،1ص194؛ السجستاني ،کتاب المصاحف ،ص42؛ ابن ندیم ،الفهرست،
ص90؛ معریت ،تاریخ قر ن ،ص.16-14
 .5سیوطي ،االتقان ،ج ،1ص.949 -954
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ابوبکر ،عمر ،عثمان) ،طمحة بن عبيداهلل (د13 .ق ،).سعد بن ابيوقاص (د13 .ق ،).عبداهلل
بن مسعود ،حذیفة بن یمان (د13 .ق ،).سالم ،ابوهریره (د11 .ق ،).عبداهلل بالن سالااب (د.
31ق ،).عبداهلل بن عبا

(د31 .ق ،).عبداهلل بن عمر (د71 .ق ،).عبالداهلل بالن عمالرو بالن

عاص (د31 .ق ،).عبداهلل بن زبيالر (د71 .ق ،).حضالرت فاطماله

(د11 .ق ،).عایشاله (د.

11ق ،).حفصه (د11 .ق ،).امسلمه (د11 .ق ).و از گروه انصار :عباده ،معاذ ،سعد بن عبيالد،
مُجَمّ  ،فضالة بن عبيد (د11 .ق ،).مَسلَمه بن مُخَلِّد (د32 .ق.).
طبق برخي روایات ،کساني چون ابوموسي اشعری ،زید بالن ثابالت ،ابوایالوب انصالاری،
عمرو بن عاص ،معاویه بن اباليسالفيان (د31 .ق ،).اابالي ،ابوالالدرداء ،ابوزیالد نيالز در زمالره
حافظان و قاریان قرآن به شمار ميآیند 1.تعدادی از این حامالن قرآني از صحابه به دليل
آشنایي با احکام قرآن بهعنوان فقهای جامعه اسالمي در ادوار تاریخ فقه (عصر صالحابه) و
یا بهعنوان قاضي اامت و کساني که در زمان رسول خالدا

در مسالجد فتالوا ماليدادنالد،

معرفي ميشوند 2.ابنسعد (د211 .ق ،).غزالي (د111 .ق ،).ابنجوزی (د112 .ق ،).سيوطي
(د111 .ق ).و دیگران در آثار خود به اسامي آنها اشاره ميکنند 1.ابنحجر (د112 .ق ).در
این باره مينویسد:
اصحاب فت ا با ودا پمادبر شو نفر ب بند :عمر ،علری ،ابرندسرو ب ،اببری،
اب د سی ،ویدبن ثابت.

4

 .1همان ،ص952؛ ابنالجزری ،النشر یي القراءات العشار ،ج ،1ص7؛ مقدساي ،المرشاد الاوجیز،
ص44 -45؛ ابوعبید ،یضاائ القار ن ،ص44 -45؛ ذهباي ،کتااب تاذکرة الحفااظ ،ص92 -2؛
لزنجاني ،تاریخ القر ن ،ص56؛ ابوسمیمان ،اضواء البیان یي تاریخ القر ن ،ص.79
 .9ر.ک :ذهبي ،سیر اعالل النبالء ،ج ،9ص.599
 .9ر.ک :ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،9ص976 -945؛ کتاني ،نظال الحکومة النبویة ،ص.54 -55
 .5عسقالني ،االصابة یي تمییز الصحابه ،ج ،9ص529؛ ذهبي ،کتاب تذکرة الحفاظ ،ص.91
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همو مي گوید که زید در مدینه در قضا ،فتوا ،قراات و فرایض سالرآمد و از راسالخان در
علم بود 1.همچنين ،ابن سعد از اميرالمؤمنين حضرت علي

 ،عمر ،عثمالان ،عبالدالرحمن

بن عوف (د12 .ق ،).مُعاذ ،اابي و زید به عنوان مفتيان مدیناله در عهالد رسالولاهلل
ميبرد و ميگوید که اینان در خالفت ابوبکر فتوا دادهاند.

نالام

2

به گزارن ابنخلدون (د111 .ق ،).کليه صحابه اهل نظر و فتوا نبودنالد و هماله آنهالا
امکان نداشت تکاليف دیني را فرا گيرند .بلکه امر انما کان ذلك مختصّاً بالحاملين للقرآن
تنها به حافظان قرآن و کساني اختصاص داشت که با ناسخ و منسوخ و متشابه و محکم و
دیگر راهنمایيهای قرآن آشنا بودند و این معلومات را یا به طور مستقيم از خود پيامبر
آموختند یا از بزرگاني که گفتار او را شنيده بودند ،فرا گرفتند .بههمين سبب ایالن افالراد را
قرِّاء ميناميدند؛ یعني آنانکه قرآن را قراات ميکنند و این امر نزد عرب آن روز که ملتالي
اامّي بود ،شگفت شمرده ميشد .پس از توسعه شهرهای اسالمي و رشد سواد ،نام حافظان
قرآن تغيير یافت و به جای قاری ،آنان را فقيه یا عالم ميخواندند.

1

 .1عسقالني ،االصابة یي تمییاز الصاحابه ،ج ،9ص529؛ ذهباي ،کتااب تاذکرة الحفااظ ،ص.96
پیامبر

 :اعممُهم بالفرائض زید( .ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،9ص)965؛ ایرَضُ اُمتي زیاد بان

ثابت (همان) به نوشته ابنسعد ،نه عمر و نه عثمان ،کسي را در امر قضاء ،یتوا ،یرایض و قِراءت بر
زید مقدل نميداشتند (همان).
 .9ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،9ص .976کان معاذ بن جب یفتي بالمدینة یي حیاة رسولاهلل
و ابيبکر (همان ،ص)974؛ کان معاذ ،کان یعمّم الناس الخیار و کاان مطیعاا هلل و لرساوله (هماان،
ص)977؛ وی در جایي دیگر نوشته مفتیان عهد رسولاهلل

 ،ابوبکر ،عمر ،عثمان و عمي بودناد.

(همان ،ص )944نیز ر.ک :یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص166 ،171 ،191؛ ذهبي ،سایر اعاالل
النبالء ،ج ،9ص 599و نال ابوبکر ،سممان یارسي و ابوذر غفاری را نیز وردهاند.
 .9مقدمه ابنخمدون ،الجزءالثاني ،ص.114
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افرادی نيز به عنوان مفسّالر قالرآن مشالهور شالدند کاله در ادوار تفسالير عصالر صالحابه
پيامبر اکرم

از امام علي

 ،ابنعبا  ،ابنمسعود ،اابَيُّ ،زید ،جابر بن عبداهلل انصالاری

(د71 .ق ).نام برده ميشود 1.افزونبر حفو قرآن ،پيامبر

برای صيانت کتاب آسالماني

دستور داد که برخي از اصحاب که سواد داشالتند ،قالرآن را بنویسالند .باله ایالن گالروه کاله
دستاندرکار نگارن قرآن بودند ،کاتِّاب وحي ميگفتند.

2

کاتبان وحي ،آیات قرآني را بر روی شاخههای نخل (عُسُالب) ،سالن هالای رریالف و
نازک (لخاف) ،چوبهایي که بر اشتران مينهادند (اَقتاب) ،استخوان شانه شتر و گوسالفند
(اَکتاف) ،پوست حيوانات یا برگ درخت و گياه (رقاع) ،حریر یا پارچاله و کاغالا (قرطالا )
مينوشتند 1.برخي از افرادی که کاتب پيامبر بودند نامههالا (مکاتيالب رسالول) ،قراردادهالا،
پيماننامهها و صلحنامهها را مينوشتند.
اسامي این کاتبان را که وحي ،نامهها و قراردادها را مينوشتند تا چهل و پنج نفر هالم
نوشته اند که در ميان آنان نام اميرالمؤمنين حضرت علي

 ،ابوبکر ،عمر ،عثمان ،زید بن

ثابت ،اابي بن کعب ،زبير بن عوام (د13 .ق ،).مصعب بن عمير (د1 .ق ،).حایفه بن یمالان،
عبداهلل بن جحش (د1 .ق ،).محمد بن مَسلَمه (د11 .ق ،).سعيد بالن عالاص ،عبالداهلل بالن
رواحه (د1 .ق ،).طلحه ،سعد بن ابيوقاص ،عبداهلل بن ارقم (د11 .ق ،).خالد بن سعيد بالن
 .1جاللیان ،تاریخ تفسیر قر ن کریم ،ص.42 -56

 .9ابوعبید ،یضائ القر ن ،ص141؛ السجستاني ،کتاب المصاحف ،ص50-96؛ زرکشي ،البرهاان
یي عمول القر ن ،ج ،1ص999 ،991؛ مقدمتان یي عماول القار ن ،ص50؛ معریات ،تااریخ قار ن،
ص.90-96

 .9ر.ک :ابوعبید ،یضائ القر ن ،ص145 ،149؛ سیوطي ،االتقان ،ج ،1ص911؛ عسقالني ،یضائ
القر ن ،ص99؛ مقدسي ،المرشد الوجیز ،ص47؛ اباننادیم ،الفهرسات ،ص99 -99؛ السجساتاني،
کتاب المصاحف ،ص 47 -49؛ زرکشي ،البرهان یي عمول القر ن ،ج ،1ص.990 ،996
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عاص (د11 .ق ،).عمرو بن عاص ،عبداهلل بن سعد بن ابيسرح (د17 .ق ،).مغيرة بن شعبه
(د11 .ق ،).معاذبن جبل ،حنظمة بن ربي (د11 .ق ،).معاویه ،جهيم بن صلت (د .؟) ،حصين
نميری (د .؟) ،شرحبيل بن حسنه (د11 .ق ).و دیگران بيان شدهاند.
بيان این اسامي به عنوان حافو ،قاری و کاتب قرآن بالر اسالا

1

گالزارنهالای متالون

تاریخي ،رجالي و قرآني است که نویسندگان آنها بيشتر اهلسنِّت هستند و درباره کساني
از آنان جای تأمل وجود دارد و با دیدگاه شيعي هماهن

نيسالت .برخالي از اینالان ،ماننالد

معاویه در سال هشتم هجری و پس از فتح مکه اسالم آوردند و اگر هم کتابت وحي کرده
باشند مدت کوتاهي بوده است ،اما نامشان در فهرست کاتبان آمده است .این اسالامي اگالر
جعل تاریخي نباشند ،بدون لحاظ کردن مدت کتابت و تقدّم و تأخِّر حضور افراد در عرصه
کتابت بوده است و دقيق مشخ

نساختهاند که این قبيل افراد آیا کاتب وحي بودهاند؟ یا

کاتب نامهها و قراردادها بودهاند؟
در روند جامعه اسالمي ،افزون بر صحابهای که به آموزن قالرآن مشالهور شالدند و از
آنان یاد شد ،جماعتي از تابعين در مدینه ،مکه ،کوفه ،بصره و شام از این صحابه قرآن فرا
گرفتند و به آموزن قرآن پرداختند و مشهور شدند 2تا جایي که بعدها عدّهای خود را فقو
وقف این کار کردند و بيشترین اهتمام را به این امر اختصاص دادند و پيشالوا و رهبالر در
امر قراات و آموزن قرآن شدند .در نتيجه دیگران به آنها اقتدا ميکردند و بهسوی آنها
سفر ميکردند .اسامي این افراد در مناب به تفکيك شهرها آمده است.

1

 .1یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص10؛ ابنساعد ،الطبقاات الکباری ،ج ،1ص991 -121؛ ابان-
عبدالبر ،االستیعاب یي معریة االصحاب ،ج ،1ص71؛ الزنجاني ،تاریخ القر ن ،ص.51
 .9سیوطي ،االتقان ،ج ،1ص.941

 .9همان ،ص949-949؛ ابن الجزری ،النشر یاي القاراءات العشار ،ج ،1ص2-1؛ قیساي ،االباناه
یي معاني القراءات ،ص.51 -56
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 .4نقش ترویجی جامعه قرآنی در عصر نبوّت

همانگونه که اشاره شد ،حامالن قرآن همان چهرههالای شالاخ
بهعنوان بازوان و نيروهای عملکننده در کنار رسول خالدا

مالؤثر در دوران نبالوّت
در تحقالق اهالداف وی باله

ایفای نقش مي پرداختند .در واق  ،گروه مقاومالت اولياله نهضالت بيالداری اسالالمي پيالامبر
گرامي

را تشکيل ميدادند که نقشي چند وجهي برعهده داشتند .آنان هم مُبلِّغ و مُروّج

دیني و فرهنگي بودند ،هم مجاهد و رزمنده عرصه جهاد با دشمن ،هم معلِّم و مربّي و هم
کارگزار و مأمور انجام مسئوليت های سياسي و حکومتي .فعاليتهای این گروه را ميتوان
در دو دوره مکه و مدینه بررسي کرد.
 .1-4دوران مکه

در این دوران به مواردی ميتوان اشاره کرد که حامالن قرآن در نشر نوای توحيالد در
جامعه جاهلي و پيشبرد اهداف پيامبر اسالم

تالالن نمالودهانالد .بالرای نموناله ،وقتالي

مخالفتها و کارشکني های قریش مکه در راه دعوت نبوی باال گرفت ،حامالن قرآنالي در
گفتوگویي پيشنهاد کردند که یکي از آنان ،صدای قالرآن را در مسالجدالحرام باله گالون
قریش برساند .عبداهلل بن مسعود داوطلب این کار شد و در کنار کعبه ،هنگامي که سالران
قریش ،مجلسي برگزار کرده بودند با صدای رسا آیات اوليه سوره الرَّحْمَن را خواند کاله در
جم آنان ولولهای ایجاد کرد .سران مشرک برای جلوگيری از این پيام آسماني ،بر سر ابن
مسعود ریختند و به قدری او را زدند که خون از سراسر بدن او جاری شد ،امّا ابن مسالعود
خوشحال بود که ندای قرآن را به گون مشرکان رسانده است.

1

نمونه دیگری از خدمات حامالن قرآن در زمالان رسالول خالدا

تالالن جعفالر بالن

ابيطالب (د 1 .ق ).برای نجات جان مهاجران به حبشه بود .با همه ترفندها و تالنهایي
 .1ابنهشال ،السیرة النبویة  ،ج ،1ص996؛ طبری ،تاریخ الطبری و هو تااریخ الرسا و المماوک،
ج ،9ص997؛ ابناثیر ،اسد الغابة ،ج ،9ص919 -911؛ مقدسي ،البدء و التاریخ ،ج ،4ص.26
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که فرستادگان قریش بهکار بردند تا بالا کمالك کالارگزاران نجاشالي ،او را وادار کننالد کاله
مهاجران را از حبشه بيرون کند و به عربستان بازگرداند ،اما جعفر در دو نوبت که جلسهای
برگزار شد با انتخالاب و قرااالت آیالاتي از قالرآن در وصالف حضالرت مالریم
عيسي

و حضالرت

توانست نقشه آنها را خنثي کند و نجاشي را نهتنها از اخراج مهاجران منصرف

نماید ،بلکه حمایت او را برای ماندن در حبشه بهمدتي طوالني به دسالت آورد .در نتيجاله،
فرستادگان قریش سرافکنده و دست خالي برگشتند و سياست توطئاله و تطميال آنهالا در
حبشه شکست خورد.

1

این درایت و بصيرت یکي از حامالن قرآن سبب شد که جمعالي از یالاران پيالامبر
به مثابه یك نيروی ذخيره برای آینده اسالم از گزند مشرکان در آن سرزمين حفو شوند و
برخي از اینان پس از بازگشت ،خدمات ارزندهای در راه اسالم انجام دادند .به عنوان نمونه،
جعفر

در سال هشتم هجری بهعنوان یکي از فرماندهان سپاه اسالالم بالرای نبالرد بالا

روميان به منطقه موته اعزام شد و در همين جن

به شهادت رساليد 2.گفتنالي اسالت کاله

تعدادی از مهاجران به حبشه در زمره قارِّاء و حُفِّاظ قرآن بودند و نامشان در ميان حافظالان
و قاریان در مناب آمده است.

1

نقش حامالن قرآن در فراهمسازی زمينه نشر و گسترن اسالم در یثرب ،باله اسالالم
درآوردن تعداد زیادی از مردم او

و خزرج و در نتيجه ایجاد یالك پایگالاه مناسالب بالرای

 .1طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،9ص997؛ یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص90 -92؛ قاضي ابرقاوه،
سیرت رسولاهلل ،ج ،1ص.999 -914
 .9طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،9ص179 -170؛ واقدی ،المغاازی ،ج ،9ص 672– 644؛ یعقاوبي،
تاریخ الیعقوبي ،ص74؛ خمیفه بان خیاا  ،تااریخ ،ص51 -50؛ مقدساي ،البادء و التااریخ ،ج،5
ص ،991 -990ج ،4ص.22
 .9برای اسامي ،ر.ک :طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،9ص.994-999
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هجرت پيامبر

پيامبر

و انتقال دعوت او از مکه به مدینة النبي آشکار است .شخ

در آغاز برای سوید بن صامت از قبيله او  ،قرآن تالوت کرد و او را به خدا دعوت نمالود،
اما وی پس از بازگشت به مدینه بهدست خزرجيان کشته شد .سپس بر تعالداد دیگالری از
مدنيها مانند پسران عفراء ،قرآن را تالوت کرد .آنان اسالم آوردنالد و رسالول خالدا

از

آنان بر ایمان به خدا و رسولش پيمان گرفت .این افراد بازگشتند و جریان را به قالوم خالود
بازگفتند .آنان پيش از رفتن ،از رسول خدا
دعوت مردم به کتاب خدا با آنها بفرستد.

خواستند که مردی را از طالرف خالود بالرای
1

یکي از کساني که در ابتدا برای تعليم قرآن ،اسالم و فقه به مردم مدینه وارد این شالهر
شد مُصعب بن عُمير بود که از سوی رسول خدا
آموزن قرآن در ميان او

به این مأموریت اعزام شالد .مصالعب بالا

و خزرج در یثرب و آشنا کردن مردم با احکام اسالم موفالق شالد

که تعداد بسياری از آنان را به دین اسالم درآورد 2.مصعب را مقرئالمدیناله ماليناميدنالد 1.در
نتيجه این فعاليت ها در سال سيزدهم بعثت بيش از هفتاد نفر از مردم یثرب در مراسم حج به
مکه آمدند و با رسول خدا

پيمان بستند که به پيمان عقبه دوم مشهور است.

1

 .1یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص91 -96؛ طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،9ص957 -955؛ ابنکثیر،
البدایة و النهایة ،ج ،9ص156؛ ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،1ص.912 -916
 .9ابنهشال ،السیرة النبویة ،ج ،9ص56 -92؛ موسي بن عقبه ،المغاازی النبویاة ،ص909 -900؛
طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،9ص951 -956؛ یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص91؛ قاضاي ابرقاوه،

سیرت رسولاهلل ،ج ،1ص 596 -599؛ ابنکثیر ،یضائ القر ن ،ص141 -152؛ ابنسعد ،الطبقاات
الکبری ،ج ،9ص16؛ مقدسي ،البدء و التاریخ ،ج ،5ص ،176 -174ج ،4ص.26 -27
 .9ابنالجزری ،غایة النهایة یي طبقات القرّاء ،ج ،9ص922؛ طبری ،تاریخ الطباری ،ج ،9ص956؛
ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،9ص.16
 .5طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،9ص941 -952؛ ابنسعد ،الطبقاات الکباری ،ج ،9ص16؛ یعقاوبي،
تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص91؛ موسي بن عقبه ،المغازی النبویة  ،ص.905-909
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مصعب پس از هجرت به مدینه ،همچنان در کنار پيالامبر

حضالور فعالال داشالت و

سرانجام در جن
رسول خدا

احد که پالرچمدار بالود باله شالهادت رساليد 1.پالس از شالهادت مصالعب،
پرچم را که بهدست وی بود باله اميرالمالؤمنين حضالرت علالي

داد و در

بيشتر جن ها آن حضرت پرچمدار بود 2.افزونبر مصعب ،ابن اامّ مکتوم نيز به مدینه آمد و
در دارالقارِّاء منزل کرد و برای مردم قرآن ميخواند .او در کنار بالل بالن ربالاح حبشالي (د.
21ق؟) مؤذن هم بود.

1

زبير بن بکار (د213 .ق ).در اخبار المدینة آورده اسالت کاله پيالامبر

در مالقالات بالا

راف بن مالك انصاری(شهادت1ق ).در عقبه ،آنچه از آیات قران که در ده سال بالر ایشالان
نالالازل شالالده بالالود بالاله رافالال بخشالاليد و او آن را بالاله مدینالاله آورد و بالالر قالالوم خالالود خوانالالد و
رسول خدا

از اعتدال قلب راف به شگفت آمد .گویند که او نخستين کسالي اسالت کاله

سوره یوسف را به مدینه آورد.

1

پس از زمينه سازی برای ایجاد پایگاه جدید دعوت ،در عملالي شالدن هجالرت رسالول
خدا

به یثرب هم ،نقش یکي از حامالن قرآنالي بساليار برجسالته اسالت .اميرالمالؤمنين

حضرت علي

که خود یکي از حافظان و مقراان قرآن بود در لیمة المبيالت بالا بيالنش و

بصيرت کامل در بستر پيامبر خدا

خوابيد 1و با این اقدام شجاعانه ،نقشه مشرکان برای

 .1طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،9ص72 ،74؛ ابنسعد ،الطبقات الکباری ،ج ،9ص12 -11؛ خمیفاه،
تاریخ ،ص.96
 .9طبری ،تاریخ الطبری ،ص72؛ ابنعبدالبر ،االستیعاب ،ج ،9ص.1026
 .9ابنعبدالبر ،االستیعاب ،ج ،1ص 956؛ ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،1ص995؛ خمیفه ،تاریخ ،ص.52
 . 5به نق از :کتاني ،نظال الحکومة النبویة  ،ج ،1ص.92
 .4ر.ک :طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،9ص 944؛ یعقوبي ،تااریخ الیعقاوبي ،ج ،9ص92؛ موسايبان
عقبه ،المغازی النبویة  ،ص910؛ مقدسي ،البدء و التاریخ ،ج ،5ص.160

18

قتل رسولاهلل

نقش حامالن قرآن در گسترش و نهادینهسازی اهداف پیامبر اسالم

را که در دارالندوه طراحي شده بود ،خنثي شد و آن حضرت با سالالمت

به یثرب هجرت کردند.
همچنين اميرالمؤمنين حضرت علي

از طرف پيامبر خالدا

مردم 1و بردن زنان هاشمي ،مانند حضرت فاطمه

مأموریالت رَد امانالات

دختر گرامي پيامبر

را به مدیناله

برعهده گرفت که به خوبي از عهده انجام آنها برآمد 2.این مأموریتها و مسئوليتهالا بالا
هدف تحقق جامعه اسالمي و متالشي شدن جامعه جاهلي انجام ميشد .اگر اميرالمؤمنين
حضرت علي

در گروه حامالن قرآن قرار نداشت ،این مسئوليتهای مهم و ایالن هماله

خطرات را نمي پایرفت .مشرکان در تعقيب او بودنالد امّالا آن حضالرت در پالي باله سالامان
رسيدن جامعه قرآني ،این مشقِّات را تحمّل ميکرد.
 .2-4دوران مدینه

پس از هجرت پيامبر

به مدینه ،بسياری از قاریان و حافظان قرآن کریم در غزوات

و سرایای این دوره حضور داشتند .این حامالن قرآني با مجاهدتهالا و جالانفشالانيهالای
خود ،دشمنان مختلف از قریش ،یهودیان و سایر قبایل مشرک را به شکست واداشتند و در
پرتو مساعي آنان ،اسالم توانست بر جزیرةالعرب حکمفرما شود .در حادثه بئر معونه که در
صفر سال چهارم هجرت رخ داد ،تعداد هفتاد نفر از صحابه رسول خدا

که به آنها قارِّاء

مي گفتند و برای دعوت مردم نجد مي رفتند با خيانالت قبایالل مشالرک کشالته شالدند کاله
حادثهای بسيار غمانگيز برای پيامبر خدا

بود.

1

 .1طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،9ص 946؛ یعقاوبي ،تااریخ الیعقاوبي ،ج ،9ص92؛ مقدساي ،البادء
والتاریخ ،ج ،5ص.162
 .9طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،9ص 970؛ یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص.51

 .9واقدی ،المغازی ،ج ،1ص945 -957؛ طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،9ص11 -14؛ یعقوبي ،تاریخ
الیعقوبي ،ج ،9ص69؛ خمیفه ،تاریخ ،ص99؛ مقدسي ،البدء والتاریخ ،ج ،5ص.919 -911
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در همين سال در حادثه رجي  ،پيامبر

11

شش تن از یاران خود را برای آموزن علالم،

شریعت و خواندن قرآن به همراه گروهي از مردم عَضَل و قارَه فرستاد ،اما آنان در نقطهای
به نام رجي خيانت کردند و چهار تن از قاریالان را کشالتند و دو تالن دیگالر را باله مکيالان
فروختند که به انتقام خون کشتگان خود ،آنان را بکشند 1.این دو واقعه نشان از نقش مهم
حامالن قرآن در راه آرمان ها و اهداف اسالم دارد که چگونه از جان خویش ميگاشتند تا
آیين اسالم پایدار بماند.
در این دوره ،رسول خدا

هرگاه از مدینه بيرون ميرفت ،کسي را به جانشيني خود

در نماز و به امارت شهر ميگمارد و همچنين کساني را برای تعليم قالرآن و بيالان احکالام،
دستور به ماندن در شهر مالي داد کاله باله طالور معمالول ،همگالي از جامعاله قرآنالي بودنالد.
هنگام ترک مدینه به سوی یهود بنيقریظه در سال پالنجم هجالرت ،ابالن

رسول خدا

ام مکتوم را در مدینه جانشين نمود 2.پيش از آن ،برای یادآوری پيمان صلحي که بالا هالم
داشتند ،سعد بن معاذ (د1 .ق ،).عبداهلل بن رواحه و خالوّات بالن جبيالر (د11 .ق ).را پاليش
آنها فرستاد.

1

رسول خدا

در سال هفتم هجری برای حرکت بهسوی خيبالر ،سالباع بالن عُرفاطَاله

(د .؟) از قبيله غفار و به نقلي ابوذر غفاری (د12 .ق ).را جانشين خود در مدینه قالرار داد.

1

 .1ابنهشال ،السیرة النبویه ،ج ،9ص119 -176؛ واقدی ،المغاازی ،ج ،1ص979-945؛ یعقاوبي،
تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص60؛ طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،9ص19 -11؛ مقدسي ،البدء والتاریخ ،ج،5
ص.911 -902
 .9واقدی ،المغازی ،ج ،1ص527؛ پیامبر

چندان به ابن المکتاول اعتمااد داشات کاه  19باار

ازجممه در غزوات مختمف ،او را به جای خود در مدیناه برگماارد (خمیفاه ،تااریخ ،ج ،1ص51؛
واقدی ،المغازی ،صفحات مختمف).
 .9یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص.49
 .5واقدی ،المغازی ،ج ،9ص.796 ،797
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آن حضرت در رمضان سال هشتم هجری به قصد فتح مکه ،ابولبابة بن عبدالمنار (د .؟) را

به عنوان جانشين در مدینه گااشت1و پس از فتح مکه در همان سال ،معالاذ بالن جبالل را
برای آموزن قرآن و یاد دادن مبادی اسالم (یُفَقِّه اهل مکاله ویُقالراهم القالرآن) در آنجالا
گمارد 2.در رجب سال نهم که بالرای غالزوه تبالوک بيالرون رفالت ،اميرالمالؤمنين حضالرت
علي

را در مدینه جانشين گااشت 1.در همين سال ،ابوبکر را ساالر حج کالرد و سالپس

اميرالمؤمنين حضرت علي

را مأمور کرد ،سوره براات را بر مشرکان قراات کند.

همچنين ،هرکس از مکه به مدینه مهاجرت ميکرد ،رسول خالدا

1

او را بالرای فالرا

گرفتن قرآن به یکي از قارِّاء و حُفِّاظ قرآن ميسپرد 1.وقتي فالروَة بالن مُساليَك مالرادی (د.
11ق ).که از دستگاه پادشاهان کنده کنار کشيده و پيرو رسول خدا
نهم هجرت به مدینه آمد و به حضور پيامبر

شده بود در سالال

رسيد .او در خانه سَعد بن عُباده (د11 .ق).

منزل کرد و به آموختن قرآن ،احکام و شرای اسالمي همّت گمارد .پيامبر
وی بخشيد و او را بر قبایل مراد ،زُبَيد و مَاحج گماشت.

عطایایي به

3

 .1یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص.41
 .9طبری ،تاریخ الطبری ،ج ، 9ص129؛ ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،9ص.974
 .9یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص .76طبری از قول ابناسحاق نق ميکند که پیامبر ،عمي را باه
سرپرستي خانوادة خود در مدینه بهجای گذاشت و سباعبن عُریُطة غفااری را در مدیناه جانشاین

خویش کرد .این سخن جاای نقاد دارد (طباری ،تااریخ الطباری ،ج ،9ص126؛ مقدساي ،البادء
والتاریخ ،ج ،5ص992؛ هر دو به حدیث منزلت درباره امال عمي

اشاره کردهاند).

 .5طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،9ص902 -901؛ مسعودی ،مروج الاذه  ،ج ،9ص 915؛ یعقاوبي،

تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص67؛ واقدی ،المغازی ،ج ،9ص1061 -1066؛ موسيبن عقباه ،المغاازی
النبویة ،ص920؛ مقدسي ،البدء والتاریخ ،ج ،5ص.951 -950
 .4الزنجاني ،تاریخ القر ن ،ص57؛ الفضمي ،القراءات القر نیه ،ص.17
 .7ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،9ص956؛ عسقالني ،االصابة ،ج ،5ص.904
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رسول خدا

 ،اميرالمؤمنين حضرت علي

را بهسبب آشنایي و تسلِّو بر قرآن برای

قضاوت به یمن فرستاد و در حقش دعا کرد 1.در روایتي ،پيامبر

در سال دهم هجرت،

خالد بن وليد (د21 .ق ).را سوی مردم یمن فرستاد که ایشان را به اسالم دعوت کند ،امالا
پس از شش ماه توقف در آنجا ،کسي دعوت وی را نپایرفت تا اینکاله پيالامبر خالدا
اميرالمالالالؤمنين حضالالالرت علالالالي
اميرالمؤمنين حضرت علي

،

را فرسالالالتاد و خالالالالد را برگردانالالالد .بالالالا اقالالالدامات

هماله مالردم قبيلاله هَمالدان در یالك روز مساللمان شالدند و

پس از آن مردم یمن به اسالالم روی آوردنالد و آن حضالرت مشالغول آمالوزن قالرآن باله
آنها گردید.

2

همچنين ،پيامبر

چون به بزرگان قبایل برای دعوت آنان باله اسالالم ناماله نوشالت،

معاذ بن جبل را برای بردن نامه بهسوی مردم یمن فرستاد 1.ملالوک حميالر در سالال نهالم
هجری ،اسالم خویش را بهوسيله فرستادگاني به رسول خدا

گالزارن دادنالد و ایشالان

معاذ بن جبل را برای دریافت جزیه ،صدقه و زکات بهسوی آنان فرستاد 1.معاذ را یك بالار
دیگر در سال نهم هجری برای قضاوت به یمن فرستاده شده بود 1که اصل اجتهاد و اخالا
 .1مسعودی ،مروج الذه و معادن الجوهر ،ج ،9ص 914؛ ابنعبدالبر ،االستیعاب ،ج ،9ص1100؛
ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،9ص946؛ درباره حضرت عمي گفتاه شاده اسات :اقضاي اها
المدینه ابن ابيطال و عمر دربارهاش گفته است :عمي اقضانا لمقضاء (ابنسعد ،الطبقاات الکباری،
ج،9ص )942 ،941نق شده است که امال عمي یرمود :سموني عن کتاباهلل یانه لیس مناآلیاه
اال وقد عریتُ بِمَی ٍ نزلَت اَل بِنَهارٍ ،یي سَه ٍ اَل یي جَبَ ٍ (همان ،ص.)946
 .9طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،9ص919؛ ابنعبدالبر ،االستیعاب ،ج ،9ص1190؛ واقدی ،المغاازی،
ج ،9ص1019-1062؛ ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،9ص.191
 .9همان ،ص11؛ ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،1ص.975
 .5یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص10 ،62؛ طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،9ص.901
 .4یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص67؛ ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،9ص591؛ به نق خمیفة بان
«و استخمف ...معاذ بن جب عمي الجند و القضاء و تعمیم النااس االساالل و
خیا  ،رسول خدا
شرائعه و قراءة القر ن» (تاریخ ،ص.)51
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فتوا مبتني بر حدیثي است که از این مأموریت او به جای مانده است 1.معاذ بن جبل همراه
با ابوموسي اشعری در آخر عمر حضرت رسول
فقه ميآموختند.
پيامبر

همچنالان در یمالن بودنالد و باله مالردم

2

پيش از فتح مکه ،عالء بن حضرمي (د21 .ق ).را به رسالت سوی منار بن

ساوی عبدی فرستاد .او اسالم آورد و مسلماني پاک اعتقاد شد و عالء به نزد وی از جانب
پيامبر

امارت بحرین داشت 1.وقتي نمایندگان مردم یمن در سال نهم هجرت به مدینه

آمدند ،ابوعبيدة بن جرِّاح (د11 .ق ).را برای تعليم اسالم و سنِّت همراه آنها فرستاد 1.ااسيد
بن حُضير (د . .حدود 21ق ).و خالد بن سعيد بن عالاص (د11. .ق ).از سالوی پيالامبر

،

چندین بار در جهت تأمين معيشت زندگي و تعليم باله بردگالاني کاله در جنال هالا اسالير و
مسلمان ميشدند ،مأمور شدند.

1

خالد بن سعيد را در سال نهم هجرت ،همراه وفد مراد که از یمن به مدینه آمده بودند
به عنوان کارگزار صدقات روانه نمود و برایش فرماني صادر کرد که شامل احکام مربوط به
زکات بود .وی تا هنگام رحلت رسول خدا
 .1درباره برخي روایتهای پیامبر

کارگزار صدقات بود 3.همچنين ،گروهالي از

در منزلت معااذ ،ر.ک :ابانساعد ،الطبقاات الکباری ،ج،9

ص ،974 -975ج ،9ص592591 ،؛ ابناالثیر ،اسد الغاباه ،ج ،5ص590 -511؛ شایباني ،مساند
احمدبن حنب  ،ج ،97ص999؛ دارمي ،سنن الدارمي ،ج ،1ص.976
 .9یعقوبي تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص.199
 .9طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،9ص917؛ ابناثیر ،اسدالغابه ،ج ،5ص554؛ خمیفاه ،تااریخ ،ص51؛
مقدسي ،البدء و التاریخ ،ج ،5ص ،992ج ،4ص.109
 .5ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،9ص.915
 .4کناني ،نظال الحکومة النبویة  ،ج ،1ص.92
 .7ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،1ص ،956ج ،5ص27؛ عسقالني ،االصابة ،ج ،1ص ،506ج ،5ص.904
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بنيتميم نزد پيامبر

آمدند و آن حضرت ،عَبّاد بن بشر (د12. .ق ).را همراه آنها فرستاد

تا شرای اسالم و قراات قرآن را به ایشان بياموزد و زکات اموال ایشان را دریافت دارد.

1

پس از اینکه فرستادگان طایفه بنيالحارث بن کعب که در نجران بودند ،پيش پيالامبر
اسالم

آمدند آن حضرت ،عَمرو بن حَزم انصاری (د11 .ق ).را با نامهای سوی آنها به

نجران فرستاد که قرآن ،فقه دین ،سنِّت پيامبر خدا
دهد و زکات بگيرد 2.پيامبر

و آداب مسلماني باله آنهالا تعلاليم

در این نامه مفصّل ،تکاليف قاریان قرآن را روشالن کالرده

است .این تکاليف ،بشارت مردم به خير ،امر به نيکالي ،تعلاليم قالرآن ،بيالان احکالام شالرع،
بشارت به بهشت و اناار از آتش بيان شده اسالت 1.هالمچنالين ،پالس از محاصالره طالااف،
اميرالمؤمنين حضرت علي

را برای شکستن بتها فرستاد و آن حضرت ،آنها را درهم

شکست 1.بدینترتيب ،برخي از مأموریتهای مهم مانند شکستن بالتهالا ،امالر قضالاوت و
داوری بين مردم ،تبليغ دین و نشر قرآن ميان مردم ،مااکره و انعقاد پيمان برعهده کساني
بود که بهطور مشخِّ

به جامعه قرآني وابستگي داشتند.

در مجموع ،حامالن قرآن به عنوان یکي از عوامل مهم در تحوالت سياسي و نظالامي
صدر اسالم راهر شدند و با دفاع از جان پيامبر

 ،1سرکوب مخالفان ،نشر اندیشه دیني

 .1ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،9ص199؛ «یأخذ صدقات اموالهم ویعممهم شرائع االسالل ویقرئهم
القر ن ».درباره مأموریتهای عباد بن بشر از سوی پیامبر

 ،ر.ک :هماان ،ج ،9ص 191و ج،9

ص.997
 .9طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،9ص911 -910؛ قاضي ابرقوه ،سیرت رسولاهلل ،ج ،9ص.1041
 .9ر.ک :ابنهشال ،السیرة النبویه ،ج ،5ص.959 -951
 .5یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص75؛ واقدی ،المغازی ،ج ،9ص.649 -652
 .4نمونهها در جنگ احد و حناین ،ر.ک :یعقاوبي ،تااریخ الیعقاوبي ،ج ،9ص79 -79 ،51 -56؛
واقدی ،المغازی ،ج ،1ص ،910 -999ج ،9ص.299 -114
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در جامعه ،تثبيت نظام سياسي اسالم به ایفای نقش پرداختند و پيروزیهای مهمي در بدر،
احد ،احزاب ،خيبر ،فتح مکاله ،حنالين و غيالره بالا محوریالت آنالان رقالم خالورد .تالدبيرهای
سرنوشتسازی از سوی آنان در برابر مشرکان بهکار بسته شد که حفر خندق باله پيشالنهاد
سلمان فارسي 1از حامالن برجسته قرآن ،کشتهشدن عمرو بن عبدود (د1 .ق ).جن جوی
معروف عرب و مرحب یهودی (د7 .ق ).محافو قلعه قموص خيبر به دست اميرالمالؤمنين
حضالالرت علالالي

 2داوری سالالعد بالالن معالالاذ در قضالاليه یهودیالالان بنالاليقریظالاله 1،مأموریالالت

اميرالمؤمنين حضرت علي

و زبير برای کشالف ناماله محرماناله حاطالب بالن اباليبلتعاله

(د11 .ق ).درباره تصميم پيامبر

به فتح مکه از کنيز قاصد 1،بهکالارگيری منجنيالق باله

پيشنهاد سلمان فارسي (د13 .ق؟) در محاصره طااف 1،خنثي شدن نقشه ترور پيالامبر
به تدبير حایفة بن یمان که از جانب اصحاب عقبه (منافقان) در مسالير بازگشالت از غالزوه
تبوک طراحي شدهبود 3از این نمونهها است.
البته ،برخي از حامالن قرآن ،ضعفها و لغزنهایي داشتند که به دليل ابهت و عظمت
رسول خدا

و رهبریهای خردمندانه او ،اینگونه خطاها و کهیهالا در رونالد تحالوالت

اسالم اختاللي ایجاد نکرد ،امّا پس از درگاشت وی ،حوادث بهگونهای دیگر رقم خورد.
 .1یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص40؛ واقدی ،المغازی ،ج ،9ص554؛ مقدسي ،البادء والتااریخ،
ج ،5ص.916
 .9همان ،ج ،9ص47 ،40؛ همان ،ج ،9ص741-745 ،527 ،561؛ همان ،ج ،5ص.996 -997 ،911

 .9یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص49؛ واقادی ،المغاازی ،ج ،9ص410 -417؛ مقدساي ،البادء
والتاریخ ،ج ،5ص.990
 .5یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص41؛ واقدی ،المغازی ،ج ،9ص.621 -626
 .4واقدی ،المغازی ،ج ،9ص.296
 .7یعقوبي ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،9ص71؛ واقدی ،المغازی ،ج ،9ص.1059 -1059
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 .5نتیجه

از آنچه در این مقاله آمد ميتوان نتيجه گرفت که جامعه قرآني زمان رسول خالدا

بالا

درایت و مدیریت مناسب ایشان بهمنزله یك فرصت ارزنمنالد در خالدمت اهالداف واالی
پيامبر

و تحقق حاکميت الهي و گسترن دین اسالم بهکار گرفته شد .حامالن قرآنالي

در حيات رسول خدا

در مسير اهداف دیني ایشان و برای اعتالی کلمه توحيالد ،محالو

نظام جاهلي و برقراری نظام اسالمي تمام توان خویش را بهکار بستند و بدون حضور آنان،
این مهم بهآساني تحقق نميیافت.
آنان در تشکيالت قرآني نبوی با حفو ،قراات ،تبليغ و تعليم آیات قالرآن در راسالتای
هدف رسالت پيامبر

خدمت ميکردند .ترویج مباني دیني و معرفت قرآني در جامعاله و

تثبيت و نهادینهسازی آیين اسالم ،نيازمند فعاليت مؤثر شالبکهای از نيروهالای شالاخ
آگاه به قرآن بود که به شيوههای گوناگون زیر نظر رهبر اصلي که شخ
بود در تحقق آن بکوشند .این شبکه فراگير و مؤثر را پيالامبر

و

رسول خدا

بالا تالدبير و درایالت الزم

بنيان نهاد و از ثمره تالن آن بهرهمند شد.
بيگمان ،تثبيت رسالتي بزرگ در جامعه جاهلي و شرکآلالود ،هرچنالد کاله از پشالتوانه
تأیيدی الهي برخوردار بود ،بدون برخوردار بودن از تشکيالتي نظاممنالد و مالؤثر در پيکالره
اجتماع نهادینه نميشد .پيامبر

این نيالروی حالامي و مالؤثر را در قالالب جامعاله قرآنالي

تشکيل داد .مدیریت رسول خدا

بر این جامعه قرآني و برنامهریزی برای بهرهگيالری از

توان آنها موجب کارآمدی و اثربخشي این نيرو در جامعه آن روز شد ،اما ماجرای سالقيفه
بالاله مالالدلي از حکومالالت مسالاللمانان منجالالر شالالد کالاله در فقالالدان مرجعيالالت علمالالي همتالالای
رسول خدا
گسترده شد.

 ،دامنه انحرافات سياسي ،اعتقادی ،اقتصادی ،حقوقي و اخالقالي در جامعاله
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در این دوره ،جامعه قرآني همبستگي دروني عصر نبوّت را از دست داد و حامالن قرآن
در جریانهای متنوع با دیدگاههای متبالاین و گالاه روبالهروی هالم ،از جایگالاه و موقعيالت
برخورداری از امتياز صحابي رسول خدا

بودن و سوابق فعاليتي در عصالر نبالوّت بهالره

ميجستند و بر روند حوادث تأثير ميگااشتند.
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 .92غزالي ،االمال ابيحامد محمد ،احیاء عمول الدین ،بیروت :دار ابنحزل1597 ،قق.
 .50الفضمي ،عبدالهادی ،القراءات القر نیه ،الطبعة الثالثة ،بیروت :دارالقمم1504 ،ق.
 .51قاضي ابرقوه ،رییعالدین اسحاق بن محمد همداني ،سایرت رساولاهلل ،تحقیاق اصاغر
مهدوی ،تهران :خوارزمي.1966 ،
 .59قیسي ،مکي بن ابيطال حماوش ،االباناة یاي معااني القاراءات ،تحقیاق عبادالفتاح
اسماعی شمبي ،قاهره :مطبعة الرسالة ،بيتا.
 .59کتاني ،محمد عبدالحي ،نظال الحکومة النبویة المسمي التراتی االداریة ،تحقیق عباداهلل
خالدی ،الطبعة الثانیة ،بیروت :شرکة داراالرقم بن ابياالرقم ،بيتا.
 .55کمیني ،ابوجعفر محمد بن یعقوب ،الکایي ،تصحیح عمياکبار غفااری ،چااه چهاارل،
تهران :دارالکت االسالمیه1506 ،ق.
 .54المتقي الهندی ،عالءالدین عمي ،کنز العمال یي سنن االقوال واالیعال ،تحقیاق محماود
عمر الدمیاطي ،بیروت :دارالکت العممیة1512 ،ق.
 .57مجمسي ،محمدباقر ،بحار االنوار ،بیروت :مؤسسه الطبع و النشر1510 ،ق.

 .56مسعودی ،ابيالحسن عمي بن الحسین ،مروج الذه

و معادن الجاوهر ،شارح محماد

قُمیحَه ،الطبعة الثانیة ،بیروت :دارالکت العممیة1594 ،ق.
 .51مسمم بن الحجاج النیسابوری ،صحیح مسمم ،اعتني به یاسر حسن ،عزالادین ضامّي و
عمادالطیار ،بیروت :مؤسسة الرسالة ناشرون.1590 ،
 .52معریت ،محمدهادی ،تاریخ قر ن ،تهران :سمت.1964 ،
 .40مقدسي ،ابوشامه ،المرشد الوجیز الي عمول تتعمق بالکتاب العزیاز ،بیاروت :دارالکتا
العممیة1595 ،ق.
 .41مقدسي ،مطهر بن طاهر ،البدء والتاریخ ،بيجا :مکتبة الثقایة الدینیة ،بيتا.
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 .49نویسنده ناشناس ،مقدمتان یي عمول القر ن :مقدمه کتاب المباني و مقدماه ابانعطیاه،
تصحیح عبداهلل اسماعی صاوی ،قاهره :دارالصاوی1929 ،ق.
 .49منذری ،حایظ زکيالدین عبدالعظیم ،مختصر صحیح مسمم ،ریاض :دارالسالل لمنشار و
التوزیع1599 ،ق.
 .45موسيبن عقبه ،ابيمحمد ،المغازی النبویة ،تحقیق حسین مرادی نس  ،قم :منشاورات
ذوی القربي1595 ،ق.
 .44النووی ،محیيالدین یحیي بن شرف ،التبیان یي داب حممه القر ن ،بیاروت :مؤسساة
الرسالة1591 ،ق.
 .47واقدی ،محمد بن عمر ،المغازی ،تحقیاق مارسادن جاونس ،الطبعاة الثالثاة ،بیاروت:
مؤسسة االعممي لممطبوعات1502 ،ق.
 .46یعقوبي ،احمدبن ابيیعقوب ،تاریخ الیعقوبي ،بیروت :دارصادر ،بيتا.
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