
اء و نقش ايشان در تحوالت قرن اول ھجرى ّ ر   قُ
  1فرشته كوشكى  -دكتر حسین مفتخرى 

اء مشـھور  ّ ـر فت كـه بـه قُ با ظھور اسالم و آغاز وحى، گروھـى در جامعـه اسـالمى شـكل گر
مى. شدند اء و بررسـى . آمدنـد آنان از بزرگان و خواص جامعه اسالمى به شمار  ّ شـناخت قـر

 .نقش آنان در تحوالت فرھنگى، سیاسى قرن اول ھجرى محور اصلى بحث حاضر است
له لف، از جم لوم مخت كارگزاران تولیـد و نشـر ع : در بعد فرھنگى، قاريان، رھـبران انديشـه و 

آنـان بـا حضـور خـود . قرآن، تفسیر، فقه، حديث، تاريخ و ادبیات عرب، در تمدن اسالمى بودند
با .  پـذيرى آن نواحـى نقـش مھمـى ايفـا كردنـد درمناطق تازه فتح شده، در جامعـه در تعامـل 

ھا كمـك  ھا، گاھى با ايفاى نقش حكومت ھاى مشروعیت بخشى و حمايتى بـه اسـتحكام آن
مى مى ند و در  كردند و گاھى با ايفاى نقش انتقادى و اعتراضى، به رويارويى بـا آنـان  پرداخت

عده اين مسیر مشقت اى از  ھايى را متحمل شدند؛ گروھى مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و 
 .آنان تبعید يا كشته شدند

اء، قرن اول ھجرى، نخبگان، كوفه، بصره: ھاى كلیدى واژه ّ ر  .قرآن، قُ

  مقدمه

اى، يكـى از نقـش آفرينــان اصـلى در تحـوالت سیاسـى، اجتمـاعى و فرھنگــى،  در ھر جامعه
گان آن جامعـه فى از بزرگـان نقـش آفريـن  در تـاريخ اسـالم گـروه. انـد خواص و نخب ھـاى مختل

قرآن برجسـته. اند بوده يان  قرآن  از میان آنھا نقش قار تـر اسـت، چـرا كـه آشـنايان و حـامالن 
 .اند موقعیت ممتازى در میان مسلمانان داشته و از خواص و بزرگان جامعه اسالمى بوده

يان قــرآن، از جنبـه ھـاى فرھنگـى، فكـرى و سیاسـى در  در اين مقاله به نقش و عملكـرد قار
قرآن و ھـم. جامعه اسالمى، خواھیم پرداخت شركت در  قاريان قرآن كه براى آمـوزش  چنیـن 

ھـاى علمـى  ھا را بـه كـانون شدند، آن سرزمین غزا و فتوحات به مناطق مختلف فرستاده مى
كه، مدينـه، . كردند تبديل مى قرن اول، شـھرھاى م با توجه به گسـترش قلمـرو اسـالمى در 

. كوفه، بصره، شام و بیت المقدس از مراكز مھم نشر و آموزش قرآن، در آن دوران بوده اسـت
مى و ھـم حضور قاريان قرآن و تشكیل آموزشگاه چنیـن  ھاى قرآن، اين شھرھا را به مراكـز عل

كرد ھسته مھم ايجاد حركت كرى تبـديل  بررسـى ايـن تحـوالت و . ھا و تحوالت سیاسـى و ف
 .گیرى آن موضوعى است كه در اين مبحث به آن اشاره خواھیم كرد نقش قاريان در شكل

ا و جايگاه آنان در جامعه اسالمى ّ ر   قُ

غه تداى نـزول وحـى بـوده  قرائت و تالوت آيات قرآن، يكــى از دغد سلمانان از اب ھم م ھـاى م
شته و عھـده از ھمان آغاز، عــده. است به ايـن امـر ھمـت گما دار قرائـت قـرآن و  اى پیوسـته 

سل . آموزش آن در جامعه اسالمى شدند موزش قـرآن از نسـلى بـه ن در طول تاريخ اسالم آ
اء«در ھمان قرن، نخست گروھى به نام . بعد ادامه داشت ّ ھـاى  در كتــاب. شكل گرفتنـد» قر

خى از آنھـا آمـده اسـت. ھاى گوناگونى از آنان ارائه شـده اسـت لغت تعريف اء«: در بر ّ از » قـر
قرائت به معنى تالوت و قارى به معناى تـالوت كننـده  2.است» قارى«و جمع » قرائت«مصدر 
.قارى به معناى خوش خواننده قرآن، مرد پارسا، زاھد و عبادت كننده نیز آمده اسـت 3.است

أء ھم 4 َّ ر أ: چنین تَقَ َ ر َقَ َ وت َقَّه َ : تَف ك َّ َس َن ً ناسكاً (ت ُ قارئا ت ْ ر ُ اى صِ أت َ اء و قرائت به معنى تفقـه ) قَر ّ قر
عانى آن اسـت 5نیز آمده است؛ عانى گونـاگون كـه در . عبادت كرد و زھـد ورزيـد نـیز از م از م

اء آمده است برمى كتاب ّ آيد كه قرائت در لغت تنھا به معنى خواندن نیست،  ھاى لغت براى قر
به ھمـراه دارد و قـارى بـودن بـا زاھــد و عابـد بـودن ھمــراه اسـت . بلكه يك بار معنوى را نـیز 

اء«شك مفھوم  بى ّ نوان نمونـه، در  6.ھاى مختلف با ھم تفاوت داشته اسـت در قرن» قر بـه ع
اء«ابتداى قرن سـوم،  ّ ً بـه كسـانى اطـالق مـى» قـر قرآن  عمومـا شـود كـه قرائـت خاصـى از 
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اء ده داشته ّ اء سبعه، قر ّ اء چھارده اند، قر ّ ندى از  ايـن دسـته. اند گانه در اين دوران بوده گانه، قر ب
 7.ھاى مختلف است بندى او قرائت كند كه مالك دسته ابن مجاھد نقل شده و روشن مى

اء«در دوره فاطمیان  ّ فه  گفتند كه در ركاب خلیفه فاطمى در شب به كسانى مى» قر ھـاى عر
به . به قرائت قرآن مشغول بودند نیز  اء الحضـره«گروھى  ّ ند كـه در مجالـس » قـر مشـھور بود

كردند؛ مثـالً اگـر خلیفـه بـر كسـى  خلیفه و ھمراه وى بودند و آياتى مناسب حال، قرائت مى
اء در نخستین  اما در اين 8.كردند كرد، آيات مربوط به عفو را قرائت مى  غضب مى ّ جا، مفھوم قر

 .سده اسالمى مورد بحث است
جود  آيات قرآن در سـینه مسـلمانان حـافظ قـرآن و نــیز در صــحیفه شته آنـان و ھـاى دسـت نو

مدام بـه تـالوت  داشته و ھمواره عده طور  اى از صحابه به منظور عبادت و تفقـه در ديـن، بـه 
قرآن اشتغال داشتند، كه در زمان پیامبرصلى هللا علیه وآله و خلفا، جمعیت بزرگى را تشكیل 

 9.دادند مى
ست،  10ابوعبیده قاسم بن سالم، نخستین كسى است كه در باب قراءات، كتابى نوشـته ا

مه از صـحابه رسـول خداصـلى هللا  او تعداد فراوانى از قاريان و حافظان قرآن را نام برده كه ھ
اء به ترتیب زير ياد كرده است. علیه وآله بودند ّ  :وى در كتاب ياد شده از قر

: د(، عبداللَّه بن مسـعود )ه  51: د(، سعد بن عبید )ه36: د(خلفاء اربعه، طلحه : از مھاجرين
يره )ه35: د(لم بـن معقـل ، حذيفه سـا)ه32 سائب )ه59: د(، ابوھر ه بـن  ، )ه  7: د(، عبداللـَّ

73: د(، عبداللَّه بن زبـیر )ه63: د(، عبداللَّه بن عمر )ه68: د(عبداللَّه بن عباس : عبادله اربعه
ــن عــاص ) ه ــن عمــرو ب ــه ب ــیز از ام ســلمه ) ه65: د(و عبداللَّ ، )ه45: د(، حفصــه )ه63: د(و ن

60: د(، معاويه )ه58: د(، عمرو بن عاص )ه12: د(، سالم مولى ابى حذيفه )ه58: د(عايشه 
 .را نام برده است... و) ه

ّ بن كعب : از میان انصار ، ابوزيد، انس )ه45: د(، زيد بن ثابت )ه32: د(، ابوالدرداء )ه20: د(ابى
بل )ه91: د(بن مالك  مان )ه33: د(، عبادة بن صامت، معاذ بـن ج بن جاريـه كـه در ز ، مجمـع 

عده در . خالفت معاويه وفات يافت، فضالة بن عبیده و مسلمة بن مخلد را نام برده است اين 
 11.زمان پیامبرصلى هللا علیه وآله موفق به حفظ قرآن شده بودند

 :اند برخى قاريان را صاحبان سبك و شیوه خاص قرائت دانسته
اء مـى« ّ قر مع قرائـت اسـت و آن مصـدر سـماعى بـراى  باشـد و در اصـطالح شـیوه  قراءات ج

و اين وجـه ... خاصى است كه يكى از امامان قرائت براى تالوت و نطق به قرآن برگزيده باشد
تمايزى كه در میان قاريان قرآن است يا در نطق به خود حروف اسـت و يـا در نطـق بـه ھیئــت 

 12.»حروف
صحابه منتسـب » قاريـان«بر اين اساس، آغاز علم قرائت و پیدايش جمعى بـه نـام  بـه عصـر 

سانى مــى. شود مى قرآن  برخى نیز قاريـان را ك سى تعلیـم و تـدريس  داننـد كـه صـاحب كر
شمندان «: اند، از جمله در تعريفى آمده است بوده اء جمع قارى و به معنى خوانندگان، دان ّ قر

صــحابه، قــرآن را از پیامبرصــلى هللا علیــه وآلــه  13»بــه علــم قــرآن و آگاھــان بــه قــرآن اســت
 14.آموختند و سپس خود، مأمور آموزش به ديگران بودند مى

. نقل شده است كه علم قرائت از او آغاز شد. ابن مسعود يكى از استادان برجسته قرآن بود
بوده اسـت وى مصحفى داشت كه ترتیب آن با مصحف فاوت  گر مت ابـن مسـعود  15.ھـاى دي

چون اسـود بـن يزيـد، زر بـن  شاگردان زيادى تربیت كرد؛ در كوفه شـمارى از بزرگـان تـابعین، 
ھب و ضر ... جیش، عبید بن قیس، ابوعبدالرحمن سلمى، ابو عمرو شیبانى، زيد بـن و از مح

 16.او قرائت آموختند و تا چندى قرائت او در كوفه غالب بود
اء«بالشر  ّ  :كند صحابه را به سه دسته تقسیم مى» قر

صلى هللا علیـه وآلـه ھفـت نفـر . 1 حافظان قرآن؛ بالشر شمار حافظان قرآن را در زمان پیامبر
ّ بـن كعـب، زيـد بـن ثابـت، سـالم : داند مى بى عبداللَّه بن مسعود، ابوالدرداء، معاذ بن جبل، ا

 .مولى حذيفه و أبو زيد بن سكن
یش از » القراءات ابوعبیـده«قاريان قرآن؛ كه تعداد آنان بیش از حافظان است كه در كتاب . 2 پ

 .اين بدان اشاره كرديم
ھده آنـان بـود كاتبان قرآن، كه مسئولیت جمع. 3 پیامبرصـلى . آورى، تنظیم و كتابت قرآن بر ع

: برخى از ايـن افـراد عبارتنـد از. هللا علیه وآله، اين گروه چھل نفره را براى اين امر برگزيده بود
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ّ بن كعب، خالد  طالب على بن ابى]  امام[ علیه السالم، ابوبكر، عمر، عثمان، زيد بن ثابت، ابى
یع،  ، حنظلــة بـن رب ّ بى قم بـن اُ بن سـعید، أر بن ولید، ثابت بن قیس، ابان بـن سـعید، خالـد 
ه بـن  ّ سرح، زبیر بـن عـوام، عبداللَّـه بـن رواحـه، محمـد بـن مسـلمه، عبداللـَّ عبداللَّه بن ابى
َّلْت،  ھم بـن الص ، عبداللَّـه بـن ارقــم، حنظلـه االسـیدى، عــالء الحضـرمى، ج ّ بى عبداللَّه بن ا
غیرة  عاص و م معیقب بن ابى فاطمه، شرحبیل بن حسنه، معاوية بن ابى سفیان، عمرو بن 

 17.بن شعبه

  اولین قارى

بن  18.اند را اولین قارى دانسته» سعد بن عبید«نويسان  برخى از تاريخ نیز مصـعب  و برخـى 
قارى يافـت عمیر را اولین كسى دانسته ، امـا بـه نظـر 19 اند كه پس از اعزام بـه مدينـه لقـب 

له دانسـت، چـرا كــه اولیـن معلـم  مى رسد نخستین قارى را بايد خود پیامبرصلى هللا علیه وآ
 20.قرآن پیامبرصلى هللا علیه وآله بود كه قرآن را از جبرئیل آموخت و به صحابه آموزش داد

ا ّ ر  ظھور و پیدايش قُ

قرائت قرآن كه با وحى بر پیامبرصلى هللا علیه وآله آغاز شد، تا ابتداى قرن سوم ھجـرى كـه 
اء سبعه«با تالش  ّ  21:شكل رسمى به خود گرفت، مراحلى طى كرد» قر

نب  اين مرحله با وارد كردن قرآن بر قلـب نـبى اكـرم: نزول وحى. 1 صـلى هللا علیـه وآلـه از جا
َ خطاب به آن حضرت آغاز شد: جبرئیل با نزول آيه لَق َ الَّذِي خَ ِّك ب َ ِ ر م ْ ِاس ْ ب أ َ ر  .إقْ

اى كه پیامبرصلى هللا علیه وآله قرآن را با  دوره: آموزش پیامبرصلى هللا علیه وآله به صحابه. 2
ّ بن كعب روايت . ھدف دعوت به اسالم به مردم ياد داد از عثمان بن مظعون و ابن سعد و اُبى

فرمود و آنان از ايـن ده آيـه  شده كه رسول خداصلى هللا علیه وآله ده آيه براى آنان قرائت مى
رفتند مگر آن كه راه و رسم عمل به ده آيه نخست را از پیامبرصـلى هللا علیــه وآلـه  فراتر نمى

آموختند و پیامبرصلى هللا علیه وآله قرآن كريم و عمـل بـه مضـامین آن را بـا ھـم بـه آنـان  مى
 22.آموخت مى

گران تعلیـم  در اين دوره عده: آموزش صحابه به ديگران. 3 اى از مسلمانان آيات قـرآن را بـه دي
بن ام . اين دوران با فرستادن مصعب بن عمیر به مدينه آغاز شد. دادند مى وى به ھمراھـى ا

 23.داد قرآن را به مردم مدينه ياد مى) عبداللَّه بن مسعود(مكتوم 
نه فرسـتادند كه . رسول گرامى اسالم بعد از مدتى عمار و بالل را نیز به مدي ھنگـامى كـه م

كس كـه از مكـه بـه  جا گماشـت و نـیز ھــر  فتح شد، معاذ بن جبل را براى تعلیم قرآن در آن 
مى كرد، نبى اكرم مدينه مھاجرت مى سـپرد  صلى هللا علیه وآله او را به يكى از حافظان قرآن 

نه از  24.تا كالم اللّه را به وى آموزش دھــد به مدي سـخن » دار القـراء«در زمـان ورود مصـعب 
مردم و » دار القراء«اشاره به  25.گفته شده است یاز ايـن گـروه در بیـن  نه بیــانگر امت در مدي

قرآن بـوده اسـت ھم ند . چنین وجود مركزى، ھمانند مدرسه يا مؤسسه براى آموزش  ھـر چ
ئت در مدينـه  برخى از نويسندگان برآنند كه اين نام گذارى پس از استقرار قاريان و معلّمان قرا

صعب بـن عمـیر بـه » دار القراء«البته قبل از آن كه  26.پديد آمده است يد، م يد آ در مدينـه پد
قرى« ُ صلى هللا علیه وآله در عقبه اولى، وى را براى تعلیم قرآن به  نبى اكرم. مشھور بود» ء م

گذارد و او با ھفتــاد  وى با مسلمانان مدينه نماز مى 27.اوس و خزرج، به مدينه گسیل داشت
مده كـه . نفر از بیعت كنندگان، با پیامبرصلى هللا علیه وآله به حـج رفـت در برخـى از روايـات آ

ّلین كسى است كه در مدينه نماز جمعه به پا داشته است  28.مصعب، او
نان  آموزش زنان نیز در برنامه و دستور كار قاريان بوده است؛ ام سلمه، حفصه و عايشه، از ز

مه دخـتر عمـر بـن : در روايتى آمده است. قارى بودند خباب بن ارت براى آموزش قرآن به فاط
صحاب » ام ورقه« 29.خطاب، نزد او آمد و شد داشت كى از بـانوان أ دختر عبداللَّه بن حارث ي

بود كه قرآن را جمع كرده و پیامبرصلى هللا علیه وآله با او ديدار كرده و لقب شھیده به او داده 
له  31.آموخت قرآن مى» ابا عمرو«عايشه از غالم خود،  30.بود یه وآ صلى هللا عل زنـان پیامبر

زنان بسیارى حافظ قرآن بودنـد، گرچـه بـاب . اند نیز به تالوت قرآن و شنیدن آن اھتمام داشته
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 32.مستقلى به آنان اختصاص نیافته است
مى. 4 ھى آغـاز  تدريس آن از  مرحله چھارم، با پديد آمدن گرو كه تـالوت آيـات قـرآن و  شـود 

اء«اينان به  33.اشتغاالت عمده زندگانى آنان بود ّ ین كسـانى كـه بـه . موسـوم بودنـد» قر اول
علیه السالم، عثمان، ابى بن كعب، زيـد بـن ثابـت،  تعلیم قرآن پرداختند، عبارت بودند از على

 .عبداللَّه بن مسعود و ابوموسى اشعرى
 

اء«گذارى و پیدايش اصطالح  برخى اين مرحله را آغاز نام ّ در اين مرحله به حفـظ . دانند  مى» قر
كه فكـر . شده است و نگھدارى قرآن عنايت خاصى مى ئتى  ھر شخصـى سـعى داشـته قرا

از اين رو، مسأله اختالف . كرده ھمان قرائت پیامبرصلى هللا علیه وآله است، را ترويج كند مى
ه : قرائت قرآن را از چھار نفر بیاموزيد: پیامبرصلى هللا علیه وآله فرمود. قراءات پديد آمد عبداللـَّ

مى 34.بن مسعود، سالم مولى حذيفه، معاذ بن جبل و ابى بـن كعـب گر كسـى  خواھـد  و ا
قرآن را ھمان گونه كه نازل شده با طراوات و شادابى تالوت كند، بايد آن را بر طبق قرائت ابن 

له نقـل  35.ام مكتوم؛ يعنى عبداللَّه بن مسعود بخواند ھمین طور از پیامبرصـلى هللا علیـه وآ
ّى بن كعب«: شده است اُب ِ ھتر از . قرآن را از ابى بن كعب ياد بگیريد» اقرأ ب چرا كه قرائـت او ب

اء بزرگ بود. ديگران است ّ علیه السالم از بیعـت  وى به ھمراه على. ابومنذر ابى بن كعب از قر
بود» سید القراء«لقبش  36.سقیفه خوددارى كرد چنیـن از  او ھـم. و از بزرگان صحابه انصارى 

له را ھمراھـى  یه وآ أصحاب عقبه ثانیه بود كه در بدر، احد و خندق، رسـول خداصـلى هللا عل
 37.كرد مى

اء«در میان انصار، ھفتاد جوان به  ّ آمدنـد  مشھور بودند كه شب ھنگام به ناحیه مدينه مى» قر
یدار بودنـد و به تعلیم قرآن و اقامه نمـاز مـى صبح ب نه. پرداختنـد و تـا  براى خا ھـاى  صـبحگاه 

مى خانواده. آوردند پیامبرصلى هللا علیه وآله آب شیرين و ھیزم مى كردنـد كـه  ھايشان گمـان 
آنـان، ھمـان . ھايشـان ھسـتند كردنـد كـه در خانـه آنھا در مسجدند و اھل مسجد تصــور مـى

اى كـه در مـاه صـفر  واقعـه. كسانى بودند كه مدتى بعد در كنار بئر معونه به شھادت رسیدند
 38.در سى و ششمین ماه ھجرت پیامبرصلى هللا علیه وآله اتفاق افتاد

كردند تا قرآن را فراگیرند، اينھا  مندان به صحابه رجوع مى در اين مرحله عالقه: مرحله پنجم. 5
 .گیرد اين مرحله، دوره تابعین را دربرمى. دادند طبقه دوم قاريان را تشكیل مى

فه و بصـره مـدارس  كه، مدينـه، كو ھى از تابعـان در م در نیمه دوم قرن نخسـت ھجـرى، گرو
ه بــن عیـاش، ابوالعالیـه  39:قرائت تشـكیل داده بودنـد َّه بـن سـائب، عبداللـَّ ابوھريـره، عبدالل

ّ بن كعب به حساب مى از قاريان برجسته اين دوره... رياحى و  .آيند اند كه از شاگردان اُبى
مغیرة بن شھاب مخزومى از عثمان، علقمة بن قیس و اسود بن يزيد نخعى از أبـو مسـعود و 

كرده ابوعبداللَّه سلمى از عثمان و على ند علیه السالم و ابن مسعود كسب قرائت  ين . ا در ا
شد،  مرحله كه قرائت به عنوان يك ماده درسى درآمد و مكان ھايى براى تعلیم قرآن تشكیل 

قرن اول . وجوه مختلف قرائت قرآن پیش آمــد شـیوع پديـده اختــالف قــراءات تـا نیمـه نخسـت 
يژه بودنـد ايـن امــر در زمــان . ھجرى ادامه داشت و صحابه ھر كدام صاحب قرائت و مصـحف و

 .ھا و اعالم يك مصحف به عنوان قرائت رسمى منجر شد سان كردن مصحف عثمان به يك
شمارى از قاريـان بـه  سان كردن مصحف پس از يك: مرحله ششم. 6 ھـا، بـه دسـتور عثمـان 

ھدف از اعزام آنان ترويج مصحف . ھمراه مصحف عثمان به شھرھاى گوناگون فرستاده شدند
ــت ــردن قرائ ــك نواخــت ك ــان و ي ــود عثم ــا ب ــرآن، در . ھ ــت ق ــرويج قرائ ــر ت ــزون ب ــارى، اف ــر ق ھ

قش محـورى ايفـا  ھاى سیاسى و اجتماعى منطقه گیرى جھت اى كه در آن حضـور داشـت، ن
 :فرستادگان عثمان عبارت بودند از. كرد مى

 به مكه؛) ه70: د(عبداللَّه بن سائب . 1
لم قـرآن ) ه47: د(ابوعبدالرحمن سلمى . 2 به كوفه، قبل از وى ابن مسعود از طرف عمر، مع

 آن شھر بود؛
 به مدينه؛) ه55: د(عامر بن عبد قیس . 3
 به شام؛) ه70: د(مغیرة بن ابى شھاب مخزومى . 4
 40.به مدينه) ه45: د(زيد بن ثابت . 5

كم . گرفتند به اين ترتیب، در ھر شھرى قاريانى پديد آمدند كه قرائت خود را از اين صحابه مى
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ين منـاطق شـھرت و . كم اين شھرھا به مراكز مھم قرائت تبديل شدند قاريان مھمى كه در ا
 :اعتبار زيادى داشتند، به شرح زير است

، )ه106: د(، طاووس بـن كیسـان )ه103: د(، مجاھد بن جبر )ه74: د(عبید بن عمیر : در مكه
و عكرمـه مولـى ابـن عبـاس ) ه117: د(، عبداللَّه بن ابى ملیكـه )ه115: د(عطار بن ابى رباح 

 .مشھور بودند) ه102: د(
عروة )ه94: د(، سعید بن مسـیب )ه63: د(معاذ بن حارث معروف به معاذ القارى : در مدينه  ،
ھرى )ه107: د(، عطاء بن يسار )ه101: د(، عمر بن عبدالعزيز )ه95: د(بن زبیر  ، ابن شھاب ز

 .از قاريان برجسته اين شھر بودند
)ه63: د(، مسروق بن اجدع )ه62: د(، علقمة بن قیس )ه60: د(عمرو بن شرحبیل : در كوفه

، )ه82: د(، زر بـن جیــش )ه74د (، ابوعبدالرحمن سـلمى )ه72: د(، عبید بن عمرو سلمانى 
مون )ه105: د(عامر بن شـراحیل شـعبى ) ه95: د(سعید بن جبیر  مرو بـن می و ) ه75: د(، ع

 .نخعى در دانش قرائت از شھرت بیشترى برخوردار بودند
ياحى )ه55: د(عامر بن عبـد قیـس : در بصره یع بـن مھـران ر ، حسـن )ه90:  د(، ابوالعالیـه رف
و ابــو رجــاء از ) ه117: د(، قتــادة بــن دعامــه )ه110: د(، محمــد بــن ســیرين )ه110: د(بصــرى 

 .آمدند قاريان بزرگ به شمار مى
بى الـدرداء ) ه70: د(در شام نیز مغیرة بن ابى شھاب مخزومى  صاحب ا سعد  و حلیفـه بـن 

 41.شھرت داشتند
مى قه . گـیرد  اين مرحله، نیمه دوم قرن اول و نیمه اول قرن دوم را دربر ايـن افـراد در ھـر منط

در پايان قرن دوم با . كردند دانشمندانى شدند كه مردم به آنھا اقتدا و از قرائت آنھا پیروى مى
ند؛ بنـابراين از  پیدايش قرائت ھاى مختلف، عالمان بر آن شدند كه به اين وضعیت سـامان دھ

 .میان قراءات، ھفت قرائت را از ھفت قارى مورد تأيید قرار دادند
اء در جغرافیاى اسالمى ّ   پراكندگى قر

بود گرى، چـون . از مراكز مھم تجمع قاريان مكه، كوفـه، مدينــه، شـام و بصــره  البتـه مراكـز دي
یل تحـوالت مھــم ... حِمص، فلسـطین، يمـن و نج شـھر بـه دل نـیز وجـود داشـت، ولـى ايـن پ

ترين شھرى بود كه مردم آن بـه  كوفه، پس از مدينه، مھم. سیاسى اھمیت بیشترى داشتند
 :از حسن بصرى روايت شده 42.ورزيدند قرآن و قراءات اھتمام مى

مى« شـود؛  از رسول خداصلى هللا علیه وآله شنیدم زمینى فتح خواھد شد كه بصره نامیـده 
بات بادت. ھاسـت تـرين زمیـن از حیث قبله بـا ث يان و ع كننـدگان آن شـھر بھــترين قاريـان و  قار

 43».عابدان ھستند
یدتى و قرآنـى آنـان بودنـد قاريان اين مراكز، مرجع مردم و پاسخ در . گوى سؤاالت فقھـى، عق

یه وآلـه، علـى زمان رسول گرامى اسالم شعرى و )علیـه السـالم(صلى هللا عل ، ابوموسـى ا
من . اند معاذ بن جبل، براى آموزش قرآن به يمن مسافرت كرده معاذ بن جبل در ابتدا قاضـى ي

قارى . بود و سپس به شام رفت، مصحفش در شام و حمص رواج داشـت فتى و  یه، م او فق
یز  44.ه بر اثر طاعون در شام درگذشت18بود و در سال  نا بـر قرائـت مقـداد ن مردم حمـص ب

نیز قبـل از  تالوت مى ند و اھـالى كوفــه  بن كعـب بود  ّ كردند، مردم دمشـق پـیرو قرائـت اُبـى
خى از قاريـان  45.عبداللَّه بن مسعود پیرو قرائت ابوموسـى اشـعرى بودنـد مان خلفـا، بر در ز

ید » غزا«براى  ناطق تبع به مرزھاى شام و كوھھاى جبل عامل رفتند و برخـى نـیز بـه ايـن م
 .شدند

ین بـه نظـر  با اين كه نمى شد چن توان تعريف جامع و مانعى از قاريان ارائه داد، از آنچه گفته 
اء«رسد كه واژه  مى ّ حوى بـا قــرآن پیونـد داشـته» قر طالق  بر طیـف گونـاگونى كـه بـه ن انـد، ا
، كاتـب قـرآن،  مى ّ شده است؛ خواننده قرآن با صوت خوش، حافظ قسمتى از قرآن، حافظ كل

يل قـرآن و عامـل بـه قـرآن از  شنا بـه تنزيـل و تأو جمع كننده قرآن، معلم قرآن، مفسر قرآن، آ
ھـاى  بر ھمیــن اسـاس، در بررسـى و تحلیـل عملكــرد قاريـان نـیز تحلیـل.  اند جمله اين مراتب

اء«اروپايیان . مختلفى صورت گرفته است ّ در حالى كـه  46.دانند كنندگان قرآن مى را تالوت» قر
ھــاى  گــیرى آنــان را از زمــان حضــور سیاســى در جامعــه و انجــام دادن فعالیــت اى شــكل عــده

گیرى گروھى به نام قاريان را از زمان شورش بر ضد عثمـان  پندارند و آغاز شكل سیاسى مى
 .دانند علیه السالم در جريان حكمیت مى و بعدھا طغیان آنان در برابر امام على
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ا در گسترش فرھنگ اسالمى ّ   نقش قُر

تب بـر شـالوده بن مايه ستوار اسـت ھاى ھر مك یدتى آن ا كرى و عق حور و . ھـاى ف قرآن، م
ً بـا عنايـت ويـژه صا سالم بـود، خصو سبت بـه  دستورالعمل نھضـت جھـانى ا اى كـه اسـالم ن

نش گر داشـت، قاريـان منشـأ و منبــع ديگـر دا بـر ھمیـن . ھـا شـدند يادگیرى قرآن و علـوم دي
ــان ــان را بنی ــندگان، آن ــیارى از نويس ــاس، بس ــالم  اس ــى در اس ــت علم ــوم و نھض ــذاران عل گ

قاريــان انتقــال دھنــده فرھنــگ اســالمى از دوره پیامبرصــلى هللا علیــه وآلــه بــه . انــد  دانســته
گان، جامعـه اسـالمى محـور . ھاى بعدى جھان اسالم بودند نسل آنھا به عنوان خـواص و نخب

سى جامعـه شـدند حركت ماعى و سیا ين. ھاى فكــرى، عقیــدتى، اجت نان در  از ا قش آ رو، ن
 :تحوالت فكرى قرن اول، از چند جنبه قابل بررسى است

  قراء و قرآن

صیانت خـود قـرآن اسـت محورى فظ و  اء در پاسـدارى از مـیراث اسـالمى، ح ّ . ترين عملكرد قر
قرائت قرآن، تعلیم قرآن به ديگران، حفظ قرآن از تحريف، تفسیر قرآن، نوشتن قرآن و گردآورى 

ھدف بـود قرآن، از جمله مسؤولیت ين  يان بـراى تحقـق ا ھم قار ھاى . ھاى م از ديگـر كاركرد
ابواالسـود «گذارى كـرد  گذارى و اعراب قرآن بود؛ اولین كسى كـه قــرآن را نقطـه قاريان، نقطه

 .بود» دوئلى

  قراء و حديث نبوى

قاريان قرآن براى حفظ احاديث از نسیان و فراموشى به ثبت احاديث پرداختند و براى آمــوزش 
كردند تا از علم و دانش اسـتادان فـن اسـتفاده  حديث و روايات به شھرھاى مختلف سفر مى

يان حـديث اھمیـت بسـیارى داشـت. كنند بیر، ابـن . چرا كه شناخت حـديث و راو عـروة بـن ز
شاگردان ابن مسعود عالوه بر . شھاب زھرى و عامر شعبى از راويان مشھور اين دوران بودند

ابراھیم نخعى، علقمـة بـن قیـس، مسـروع بـن . قرائت، به آموزش حديث نیز اھتمام داشتند
یس و عــروة بـن شـرحبیل از آن جملـه ند اجدع، عبیده السلمانى، حارث بـن ق ابوالعالیـه  47.ا

فقـد «: درباره مجاھد بن جبر آمده است 48.رياحى به كثرت حديث و ثقه بودن شھرت داشت
ً ثقـة كثـیر الحـديث كثیرالحـديث بـود و از أصـحاب رسـول » ابوالبخـترى طـائى« 49».كان عالما

مدينى، طــاووس، سـلیمان بـن  50.كرد خداصلى هللا علیه وآله روايت مى اعمـش، علـى بـن 
 .اند يسار از قاريانى بودند كه به حفظ، بیان و شناخت اسناد حديث اھتمام داشته

  قراء و فقه

با . اصوالً علم فقه از قاريان نشأت گرفت آنـان بـه سـبب شـناخت قــرآن و تفسـیر و آشـنايى 
ند و مـردم بـراى شـناخت  جع مـردم بود موزش قــرآن، مر حديث پیامبرصلى هللا علیه وآلـه و آ

ھاى جديد، علم فقه بـه  با گسترش دامنه مسائل و پرسش. كردند احكام به آنان مراجعه مى
: بنا به گفته يعقوبى، فقیھــان در دوران عثمـان عبـارت بودنـد از. اى مستقل شكل گرفت گونه
علیه السالم، عبداللَّه بن مسـعود، ابـى بـن كعـب، زيـد بـن ثابـت، ابوموسـى اشـعرى،  على

 51 عبداللَّه بن عباس، ابوالدرداء، ابوسعید خدرى، عبداللَّه بن عمر و سلمان بن ربیعـه بـاھلى
اين طور نبود كـه ھمـه صـحابه، فقیــه و مفـتى باشـند، . آمدند كه ھمه از قاريان به شمار مى

بلكــه ايــن امــر مختــص بــه حــامالن قــرآن بــود؛ كســانى كــه قــرآن، تفســیر و احكــام الھــى را 
ــاھى داشــتند مــى ــه ناســخ و منســوخ و محكــم و متشــابه آن آگ در آن دوران . شــناختند و ب

عالمانى، مانند محمد بن سیرين فقیه اھل بصره، عطاء بن رباح، مجاھـد، سـعید بـن جبـیر و 
سلیمان بن يسار فقیه اھل مكه، ابن طاووس فقیه اھل يمن، ابراھیم نخعى و عامر شـعبى 

ين  52از فقھاى كوفه، مسلم بن يسار از بزرگان فقھاى بصره و نـیز عطـاء بـن ابـى ربـاح داناتر
ابـن شـھاب . وى بعد از ابن عباس در مكه صاحب كرسـى فتـوا بـود. مردم به مناسك حج بود
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 53.دانست زھرى فقیھى است كه عمر بن عبدالعزيز او را اعلم در سنت مى
حديث و  اغلب حافظان قرآن و آشنايان به حديث و اخبار از فقھا بودنـد و در حـوزه ھـاى قـرآن، 

كات علمـى مسـلمانان در . كوشـیدند خبر و تبیین و توضیح احكام فقھى مى ین حر اصـوالً اول
 54.شكل گرفته است) تبیین و توضیح احكام(مدينه و در دو حوزه تفسیر و فقه 

 :قراء و ادبیات عرب

اين . قاريان براى حفظ قرآن از تحريف در باب درست خواندن كلمات قرآن تالش بسیارى كردند
یات عـرب ترغیـب كـرد ست  روش. امر آنان را به تدبر، شناخت، تـدريس و تصـنیف ادب ھـاى در

ست» علم القراءات«خواندن قرآن به علمى به نام  . تبديل شد، كه از علـوم مھـم اسـالمى ا
مى ايـن . داشـتند عالوه بر اين، براى شناخت قرآن بايد به دقائق و لطائف لغت عرب آشنايى 

مور صـاحب  يان بسـیارى در ايـن ا شناخت در تفسیر قرآن و فھم بھتر آن اھمیت داشت و قار
توجه بـه رسـم . ابى االسود دوئلى و نصر بن مزاحم در وضع علم نحو شھره بودند. نظر بودند

آنـان كـه در ابتـدا جماعــت . گذارى بین قاريان و عالمان نحو عالقه ايجاد كرده بود الخط و نقطه
صى شـدن موضـوعات آن علــوم از يـك بنـابر برخـى . ديگـر جـدا شـدند واحـدى بودنـد، بـا تخص

قرآن» نصر بن مزاحم لیثى«ھا،  روايت ھـا را  اولین قارى بوده است كه قواعد عربى را وضـع و 
بن يعمـر« 55.گذارى كـرد نقطه حیى  قارى مدينـه و از » عبـدالرحمن بـن ھرمـز االعـرج«و » ي

طه گـذارى كردنـد، شـناخته  شاگردان ابن اسود نـیز بـه عنـوان اولیــن كسـانى كـه قـرآن را نق
 56.اند شده

یش، » علم نحو«افراد زيادى از قاريان در  بن ج بن العـالء، زر  مرو  صاحب نظر بودند، كـه ابوع
عاصم بن ابى النجود، محمد بن عبدالرحمن بن محیض، مسلم بن جندب، عبداللَّه بن كثـیر و 

 57.اند يعقوب حضرمى از آن جمله

  قراء و علم تاريخ، مغازى و سیره

 :اند قاريان قرآن در بیان روايات تاريخى به دو شكل عمل كرده
آنان، به دلیل حضور عینى در حوادث صدر اسالم، برخى از روايات را به طور مسـتقیم نقـل . 1

سن . انـد كرده و در روايت اخبار تاريخى و مغازى نقش مھمى داشته عكرمـه، ابـن عبـاس، ح
 .اند بصرى و عامر شعبى از آن جمله

. نگارى نقـش داشـتند برخى از آنان از طريق روايت تاريخى و تالش در نگارش تاريخ و وقايع. 2
تــوان بـه عـروة بــن زبــیر و  از كســانى كـه بـه تـدريس و تـألیف تــاريخ و مغـازى پرداختنــد، مــى

 .شاگردش ابن شھاب زھرى اشاره كرد
صحابه  كتاب له و  یه وآ ھاى تاريخى پر است از روايات مربوط به سیره رسول خداصلى هللا عل

بن عـاص، : از قول قاريانى، چون مرو  ه بـن ع ه بـن عمــر، عبداللـَّ عبداللَّه بن مسـعود، عبداللـَّ
حة بـن  ابوالعالیه رياحى، سعید بن جبیر، سعید بن مسیب، زيد بن ثابت، مجاھد بن جبر، طل

 ...مصروف و

  قراء و تصوف

خوابیدند  كسانى بودند كه با اجازه رسول خداصلى هللا علیه وآله در مسجد مى» اھل صفه«
اى ھــم نداشــتند و از راه صــدقات رفــع گرســنگى  آنھــا خــانواده. و غــیر از آن جــايى نداشــتند

ــن . كردنــد مــى ــه ھمی ــراين نظرنــد كــه صــوفیان اولی ــوده» اھــل صــفه«برخــى ب ــه  ب ــد كــه ب ان
ھد و سـاده. نیز معروف شدند» پوشان پشمینه« چه  اينان بـه ز زيسـتى شـھرت داشـتند، گر

برخـى . برخى از آنان بعد از فتوحات و به دست آوردن ثـروت فـراوان، ايـن رويـه را تغیـیر دادنـد
یه  ھسته اولیه قاريان را نیز اھل صفه مى صلى هللا عل دانند؛ كسانى كـه روزھـا بـراى پیامبر

 58.دادنـد رفتند و قرآن يـاد مـى ھا به بیرون از مدينه مى كردند و شب وآله آب و ھیزم تھیه مى
مى خود را بـه آمـوزش قـرآن  ابونعیم به تعداد زيادى از اھل صفه اشـاره  ند كـه روز و شـب  ك
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چیزى نداشـتند آنھـا كـه از حالـت فقـر بـیرون آمدنـد و  59.اختصاص داده بودند و از اموال دنیا 
مان  ھر ز صاحب اموالى شدند، از مسجد بیرون رفته و زندگى مستقلى تشكیل دادند، ولى 

در فھرسـت اسـامى اھـل صـفه، . شدند نیاز بود در ركاب پیامبرصلى هللا علیه وآله حاضر مى
اء مشھور ديـده مـى ّ یع،  شمار بسیارى از قر بن عمـیر، مسـعود بـن رب شـوند، ماننـد مصـعب 

سالم مولـى حذيفـه ه بـن مسـعود و  اويـس  60.ابودرداء، عكاشه، صھیب بـن سـنان، عبداللـَّ
اء و يكى از زھاد ھشت ّ  61.گانه بود قرنى نیز از جمله قر

  ھاى كالمى جريان

با ظھور اسالم، برخورد ايـن . ھاى كالمى گوناگون است قرن اول ھجرى بستر پرورش انديشه
نگ تفكر جديد با عقايد، سـنت يرة العـرب و چـه در  ھا و فرھ ھـاى گونـاگون، چـه در حـوزه جز

ــران، افريقــا، مصــر و شــام مشــاھده مــى ســرزمین ــروز و ظھــور . شــود ھــاى ديگــر، چــون اي ب
 .ھا با تفكر اصیل اسالمى ايجاد شده بود ھاى كالمى از به ھم ريختن اين انديشه جريان

اءِ بـه تناسـب فھـم و شـناخت خـود از حـوادث، در پیـدايش و گسـترش ايـن  ّ ـر در ايـن میـان، قُ
شان دربـاره راويـان، در . اى داشتند ھا نقش عمده جريان قرآن و ديدگاھ نحـوه تفسـیر آنـان از 
 .ھاى كالمى تأثیرگذار بود گیرى اين فرقه شكل

ھاى فكرى بودند كه منشأ تحوالتى در جامعه اسالمى شدند، در جنگ  مرجئه از اولین جريان
به  جمل و صفین، گروھى از صحابه دچار ترديد شـدند و بـى یار كردنـد؛ نـه  مل اخت طرفـى كا

ھر دو گـروه . صلى هللا علیه وآله پیوستند و نه از معاويه طرفـدارى كردنـد على ظر آنـان،  بـه ن
ند و بـه  نان از ھـر دو جريـان كنـاره گرفت نابراين، آ مسلمان بودند و جنگ با آنـان جــايز نبـود؛ ب

 62.خوار ھمین اھل قعود ھستند مرجئه، میراث. مشھور شدند» قاعدين«
اء«سعد بن ابى وقاص كه يكى از  ّ بود  به شمار مى» قر مدعى  آمد، از رھبران قاعدين بـود و 

كه ھر دو گروه مسلمانند و او شمشیرى كه بـا آن مسـلم را از كـافر بـاز شناسـد، در اختیــار 
ــدارد ــود، ھمیــن عقیــده را داشــت و مــى 63.ن ــان ب : گفــت اســامة بــن زيــد كــه او ھــم از قاري

ّ اللَّه«پیامبرصلى هللا علیه وآله از وى خواسته كه با كسانى كه  . گويند بجنگـد نمى» ال اله اال
مر بعدھـا  بن ع ه  ه بـن عمـر نـیز از ايـن گـروه بودنـد، گرچـه عبداللـَّ اھبان بن صیفى و عبداللـَّ

طل  اين انديشه كم كم موجب ايجاد فرقه. پشیمان شد اى شد كه در مواردى كه حق را از با
كه در ايـام فتنـه، انـزوا  تشخیص نمى دھند، قضاوت را به تأخیر بیندازند؛ آنان عقیـده داشـتند 

در پــى ايــن . گــیرى سیاســى متولــد شــد ارجــاء از درون ھمیــن موضــع.  بھــترين موضــع اســت
 .مطرح شد... ھا، مسأله ايمان و كفر، ارتكاب گناه كبیره، جبر و اختیار، قضا و قدر و جريان

شكل گرفــت و منشـأ تنـش خوارج نیز از گروه ين دوره  یام ھاى مھمى بود كه در ا ھـا و  ھـا، ق
اين گروه كه به صورت منسـجم، بعـد . ھاى نخستین اسالمى شد ھاى فراوانى در قرن جريان

عنى بـر سـر  از جنگ صفین شكل گرفتند از قاريانى بودند كه در صفین نیرنـگ عمـرو عــاص؛ ي
ّ للّه«علیه السالم كناره گرفتند، شعار  ھا از سپاه على نیزه كردن قرآن ند » ال حكم اال سـر داد

آنچه مھم است تـأثیر قاريـان قـرآن در . علیه السالم را مجبور به پذيرش حكمیت كردند و على
 .ھاى فكرى قرن اول ھجرى است به وجود آمدن فرقه خوارج و تأثیر اين انديشه در جريان

كرد، كه مكتب سـلفیه را پـى) ه22 - 110(حسن بصرى  يكـى از قاريـان، مفسـران،  64ريـزى 
ساله رد «اى در  محدثان و متكلمان قرن اول ھجرى است كه به جـز نگاشـتن تفسـیر قـرآن، ر

مه» قدريه بدالملك مـروان نیز به او منسوب است كه در واقع، نا بن ع . اى اسـت بـه ھشـام 
حسن بصرى در بصره مجلس درس داشت و در كنار تفسـیر و حـديث بـه احتجاجـات كالمــى 

 .پرداخت مى
مى فرادى، چـون  در میان قاريان و علماى شیعه نـیز، نـام متكلمـان مشـھورى ديـده  شـود؛ ا

فت،  یا ر بود و در دوره خالفــت معاويـه از دن فه و تـابعى  مان كو صعصعة بن صوحان كه از عال
ّ امیرالمؤمنین ھد مشـھور بـه   كمیل بن زياد نخعى، صاحب سر علیه السالم و اويس قرنى، زا

 65.سید التابعین كه در صفین به شھادت رسید

  قراء و نشر علوم
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از جمله عوامل رشد و بالندگى يك فرھنگ و غنـاى محتـواى آن، ورود از مرحلـه شـفاھى بـه 
در اسالم بر حفظ علم از طريق نگارش تأكید زيادى شده و نقـش قاريـان . مرحله كتبى است

نان بـا نگـارش و تفسـیر قـرآن مــیراث  سالمى درخـور توجـه اسـت؛ آ در ثبت علوم و معـارف ا
ھايى در دست قاريان  ھا و صحیفه كتاب. اسالمى را حفظ كرده و بر غناى فرھنگى آن افزودند

شته اسـت سعود مسـندى دا ه بـن م  66.بوده كه اكنون از بین رفتـه اسـت؛ از جملـه عبداللـَّ
صحیفه ھـم 67.ھايى نگارش كرده بـود شاگرد او، عبیده سلمانى نیز كتاب ین ابـودرداء  اى  چن

صحیفه عبداللَّه بن  68.داد داشته است ھايى كه به شاگردانش آموزش مى مشتمل بر درس
ھايى  ابن عباس لوح 69.نام داشت كه در آن احاديث نبوى را نوشته بود» صادقه«عمرو عاص 

طورى كـه  صلى هللا علیه وآله را در آنھا مى داشت كه حوادث و سیره رسول اكرم نوشت، به 
به او خـبر مـى اگر كسى از او مى .داد پرسید كه فالن روز چه اتفاقى افتاده، از روى آن الواح 

شت عروة بن زبیر در حديث و تاريخ نوشته 70 قارى معـروف در  71.ھايى دا سـعید بـن جبــیر 
حسن بصرى، ابن شھاب زھرى و مجاھد نیز مكتوباتى  72.كرد تفسیر به شاگردانش امال مى

 73.اند از روايات و احاديث و تفسیر داشته
در ابتدا، قاريان به سبب آگاھى از ھمه مسائل و علوم مورد نیاز، مرجعیت مـردم را بـر عھـده 

قرآن و  اى كه فرستاده مى داشتند، چنان كه ھر قارى به منطقه شد، در فقه، احكام، تفسیر 
اندك اندك با رشد و توسعه علوم، ھر كـدام در علمـى . حديث مورد مراجعه و توثیق مردم بود

موزش قـرآن . متخصص و متبحر شدند به آ ابن مسـعود، عـالوه بـر ايـن كـه فقیــه كوفـه بـود، 
ھا در صدر اسالم، قاريان كه عازم جھاد بودنـد، قـرآن، احاديـث  با شروع جنگ. اشتغال داشت

طق ... ھاى گذشته و نبوى و اخبارى از حوادث مكه و مدينه و جنگ را به ھمراه خود به آن منا
كه جوينـدگان . كردند برده و براى مردم بیان مى علم و آمـوزش قـرآن آن قــدر اھمیـت داشـت 

سعید بن . كردند ھاى دور مسافرت مى علم براى يادگیرى يك روايت يا مسأله فقھى به مكان
.»كردم ھا و روزھا براى يافتن يك حديث سفر مى من شب«: گفت مسیب، قارى و فقیه، مى

74 
كه در بصـره بـود روايـتى از رسـول  ما، از كسـى  از أبو العالیه ريـاحى نقـل شـده اسـت كـه 
خداصلى هللا علیه وآله شنیديم و پیش از آن كه بـه آنجـا رويـم و از خـودش بشـنويم، راضــى 

موضـعى از «: گويـد  عكرمه نـیز چنیــن بـود؛ احمـد بـن حنبـل در خصـوص وى مــى. شديم نمى
ضـحاك بـن  75»رفـت خراسان و شام و يمن و مصر و افريقیه نبود مگر اين كه به جانب آن مى

مرو، بلــخ، بخـارا و سـمرقند  مزاحم در توجه به قرآن و آموزش آن شھرت داشت و مدت ھـا در 
 76.اقامت داشت

يان كوفـه، نظیـر  ضر برخـى از قار محمد بن سیرين، قارى بصره، براى ديـدار و اسـتفاده از مح
به ايـن شـھر سـفر كـرد لى  ابـن . عبیده سلمانى، علقمة بن قیس و عبدالرحمن بن ابـى لی

یوه و ابـن  ثل رجـاء بـن ح اء نیز براى مالقـات بـا بزرگـان شـام، م ّ شھاب زھرى از محدثان و قر
كه در تولیـد علـم سـھم  77.محريز به آن جا مسافرت نمود مان طـور  با اين وصف، قاريـان، ھ

ھم در جھـان اسـالم نیـز  كز فرھنگـى م بسزايى داشتند، در گسترش و نشـر آن و ايجـاد مرا
مى،  سفر آنھا به مناطق مختلف و برپـايى مباحثـه. نقش مھمى ايفا كردند ھـا و مجـالس عل

بسیارى از قاريان به كوفه مھاجرت كردند تا اين كه اين . شد باعث رشد علمى آن مناطق مى
فقیھان، محدثان و نحويان مشھورى،  78.شھر در فقه و معرفت بر شھرھاى ديگر برترى يافت

 79.اند چون سعید بن جبیر، ابراھیم نخعى و علقمة بن قیس، از آن جمله
ھاى اعتقادى خاصى را در آنان ايجاد كـرد، ايـن باورھـا  آشنايى آنان با علوم اسالمى، گرايش

كــارويژه اساســى قاريــان، ايــدئولوژى . ھــاى سیاســى آنــان نقــش مھمــى داشــت در گــرايش
ھا و گفت و گوھاى فرھنگى در جامعه و رشد علــوم و  ھاى جديد و بحث سازى، طرح انديشه
 .فرھنگ اسالمى بود

اء در تحوالت سیاسى ّ   نقش قُر

توانند نقشى مثبـت  اى با ذھن پويا، اطالعات و دانش فراوان خويش مى نخبگان در ھر جامعه
ضريب تأثیرگـذارى آنـان . يا منفى ايفا كنند و موافق يا مخالف وضع موجود باشند به ھر حال، 
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اى بر عھده دارند كه عبارت اسـت  بخشى از ايشان نقش برجسته. بیش از افراد عادى است
سى در درون جامعـه؛ : از یم قـدرت سیا القاء ايدئولوژى طبقه حاكم به مردم و در نتیجـه تحك

 .و قراءِ نیز از اين امر مستثنى نبودند 80 يعنى جايگاه اصلى قدرت
دار تو  از قاريان دورى كن، زيرا آنان اگر دوست«: عبداللَّه بن خبیق به نقل از فضیل گفته است

شى بـر ضــد تـو   باشند به آنچه ندارى، تو را مدح و ستايش مى كنند و اگر مورد غضب آنـان با
 81».شود دھند و از آنان پذيرفته مى شھادت مى

اء از نخبگــان و خــواص جامعــه بودنــد ّ چــه در دوره (و در تحــوالت سیاســى اجتمــاعى . قــر
تـوان در  نقشـى ممتـاز داشـتند، ايـن نقـش را مـى) پیامبرصلى هللا علیه وآله و چه پس از آن

 :چند مقطع مورد بررسى قرار داد

  از آغاز وحى تا رحلت پیامبرصلى هللا علیه وآله

اء«، 82ھـاى حكومـت نبــوى بودنـد قاريـان در دوره پیامبرصـلى هللا علیـه وآلــه از شاخصــه ّ » قــر
شر  كسانى بودند كه از سوى پیامبرصلى هللا علیه وآله به نمايندگى ايشـان بـراى تبلیـغ و ن

چنانكه گفتیم معاذ بن جبل ابتدا به يمن و سپس به مكه . رفتند اسالم به مناطق مختلف مى
علیه السالم از جانب پیامبرصلى هللا علیه وآله به  قبل از وى على. فرستاده شد) بعد از فتح(

شرعى . يمن رفته بود كام  به قضـاوت و بیـان اح اين افراد عالوه بر آموزش قرآن و تبلیغ ديـن 
ــد  مــى ــدھى اســامه در واپســین روزھــاى عمــر ايشــان و . پرداختن ــه فرمان اعــزام ســپاھى ب

ستى مھــاجران . ھاى اين مناصب است فرماندھى جعفر در جنگ موته از نمونه سپردن سرپر
سلمانان را  حبشه به جعفر بن ابى جا، م خود در آن طالب كه بـا سـخنان حكیمانـه و مدبرانـه 

 83.دھد نجات داد، اھمیت اين مناصب را بیشتر نشان مى

  علیه السالم از رحلت پیامبرصلى هللا علیه وآله تا حكومت امام حسن

سئله،  پس از جريان سقیفه و روى كار آمدن ابوبكر، مھــم تداد«ترين م سـپاھى بـه . بود» ار
شد، در ايـن جنــگ   1200فرماندھى خالد بن ولید در يمامه با گروھى از مدعیان نبوت درگـیر 

فت حضـور شـمار  84.صـد نفـر از آنـان حـافظ قـرآن بودنـد نفر از مسلمانان كشته شدند كه ھ
مر، اغلــب قاريـان در  بسیارى از قاريان در نبردھاى مرزى نیز چشمگیر بود؛ در دوره ابوبكر و ع

شعبان در كتاب تاريخ اسـالمى قاريـان را بـه نـام . مناطق مرزى مشغول جنگ با كافران بودند
سادت . كند معرفى مى» اھل االيام« وى معتقد است كه اشراف قبايل به موقعیــت قاريـان ح

ند ھاى فتح شده را از وظیفه قاريان مــى او سرپرستى زمین. ورزيدند مى يان در ايـن  85.دا قار
 .دوره، به تبلیغ دين، آموزش قرآن و جھاد در راه خدا در مرزھاى ايران و شام اشتغال داشتند

نى شـدند با گسترش فتوحات در دوران عمر، مسـلمانان، صـاحب ثـروت برخـى از . ھـاى فراوا
يى. اندوزى و دنیاطلبى روى آوردند بزرگان و قاريان به ثروت ھى از  عمر نیمى از دارا ھـاى گرو

كارمندان خود را مصادره كرد؛ سعد بن ابى وقاص فرماندار كوفه، عمرو بن عاص فرماندار مصر 
مت عمــر نـیز كـم و بیــش  86.انـد و ابوھريره فرماندار بحرين، از آن دسـته يان قـرآن در حكو قار

باس و عثمـان از مشـاوران عمـر بودنـد و در وى نفـوذ . موقعیت ممتازى داشتند عبداللَّه بن ع
فت را میـان شـورايى مركـب از  87.داشتند مرگ، خال عمر، پس از ضربت خوردن و در آستانه 

علـى : اين شش نفـر عبـارت بودنـد از. اى انتخاب كنند شش نفر قرار داد تا از بین خود خلیفه
بى  طالب بن ابى علیه السالم، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحة بن عبیداللَّه، سعد بـن ا

چنیـن سـعد  ھـم. بودنـد» قـارى«بنابراين، اكثر اعضاى شورا  88وقاص و عبدالرحمن بن عوف؛
، فرماندار كوفه؛ ابوموسى اشعرى، فرماندار بصـره؛ )به قولى مغیرة بن شعبه(بن ابى وقاص 

مان، از  معاويه، فرماندار بخشى از شام؛ عمرو بن عاص، فرماندار مصر و ابوھريـره فرمانـدار ع
 89.كاركنان عمر و قارى قرآن بودند

ھـا  ، نارضايتى»عزل و نصب كارگزاران«و به تبع آن » تغییر معیارھا«با روى كار آمدن عثمان، و 
ست . در مردم به خصوص در كوفه افزون شد اين بار ھم بزرگان كوفه كه باز از قاريان بودند، د

قريش خوانـده بـود،  به اعتراض زدند، به خصوص زمانى كه سعید بن عاص، عــراق را بسـتان 
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 90.آنان به خلیفه شكايت بردند، ولى پاسخ او چیزى جز دستور تبعید معترضان نبود
قدم  ند ت در كوفه، دو گروه اصلى صاحب نفوذ بودند؛ يك گروه بر اساس معیارھاى ديـنى، مان
در اســالم، رشــادت و مجاھــدت در راه خــدا و تقــوى، در نظــر مــردم جايگــاه وااليــى داشــتند، 
افرادى، چون عبداللَّه بن مسعود، مالك اشتر، عدى بن حاتم، يزيد بن قیس ارحبى، صعصــعة 
بن صوحان عبدى ومسیب بن نجبه فزارى، كه از مناصب بركنار و حـتى تحـت آزار و اذيـت نیــز 

 .قرار گرفتند، از اين گروھند
ند كـه بـا حضـور طايفـه نگ  گروه دوم، اشراف و رھـبران قبايـل بود ھـاى گونـاگون و رشـد فرھ

خى  قبايلى در كوفه، دوباره جان گرفته بودند و ھواى رياست در سر مى نزد بر پروراندند و در 
یس ھمدانـى  قبايل، صاحب نفوذ بودند؛ كسانى، مانند اشعث بن قیس كندى و سـعد بـن ق

 .از آن جمله بودند... و
گوش خلیفـه  قاريان قرآن پس از اعتراض خود را بـه  ضايتى  ھاى مكرر بـه مدينـه آمدنـد تـا نار

لى كم كم دامنه شورش. برسانند علیـه السـالم كـه میــانجى دو  ھا باال گرفت به طورى كه ع
تل عثمـان   و در پايان، شورش. طرف بود نیز نتوانست مانع اعمال افراطیون شود ھا منجر به ق

علیه السالم كـه متشـكل از انصـار و  ھاى طرفدار على پس از كشته شدن عثمان، گروه. شد
لى علیـه السـالم را مطـرح كردنـد و  بسیارى از صحابه و قاريان كوفه بودند، خالفت حضـرت ع

نه على يان شــورش، موضـع میا اى گرفتـه بـود كـه ھمـه  علیه السالم بـه دلیـل آن كـه در جر
به  گروه مردم،  صرار  بود، بـا ا گران  ھا آن را پذيرفته بودند و نیز از لحـاظ شخصـیتى برتـر از دي

 91.خالفت رسید
قاريان، به خوبى روشن است؛ آنان با اعتراض خـود » مشروعیت بخشى«در اين میان، نقش 

واكنش مـردم . علیه السالم را تأيید كردند مشروعیت خالفت عثمان را زير سؤال بردند و على
علیه السـالم بیعـت  طلحه و زبیر از اولین كسانى بودند كه با امام على. ھم پیروى از آنان بود

در طرف ديگر، سعد بن ابى وقاص، عبداللَّه بن عمر، زيد بن ثابـت و اسـامة بـن زيـد از . كردند
 92.مندان خوان نعمت عثمان بودند اين قاريان، از بھره. بیعت خوددارى كردند

ند با حكومت حضرت على در ايـن جـا ذكـر . علیه السالم، قاريان قرآن موقعیت باالترى پیدا كرد
فرادى، نظـیر ابواالسـود  نام كارگزاران على ست؛ ا سته ا علیه السالم در مناطق مختلف شاي

دوئلى، استاندار بصره؛ عبداللَّه بن عباس، استاندار بصره؛ مالك اشتر، اسـتاندار مصـر؛ قیــس 
فه؛  بن عباده انصارى، استاندار مصر؛ ابوقتاده، استاندار مكه؛ ابوموسى اشعرى، استاندار كو
عى، فرمانـدار ھیــت و سـلیمان بـن صـرد  ياد نخ یل بـن ز كارگزار فـرات؛ كم سلمانى،  عبیده 

 93.خزاعى، كارگزار جبل
لى ھـاى جمـل،  علیـه السـالم، نحـوه اداره حكومـت و جنــگ قاريان، در به حكومـت رسـیدن ع

جه در . اى چه به صورت مثبت و چه منفى داشتند صفین و نھروان، نقش عمده نكتـه قابـل تو
حه، . ھا بود علیه السالم، روشن شدن تمايز میان اين گروه حكومت على از يك سو، حضور طل

علیه السالم شاھديم و از سوى ديگر، حضـور  زبیر و عايشه را در جنگ جمل و در مقابل على
يه  ھم در سپاه على -قاريان فراوان را در صفین  ھم در سـپاه معاو مالحظـه  -علیه السالم و 

به نـام خـوارج،  مى ھى  ھروان و تشـكیل گرو ھا در ن كنیم از جانب ديگر، حضور بسـیارى از آن
سال . ترين نقش قاريان در صفین بود عمده روز، در منطقـه  110ه و بـه مـدت 36جنگى كه در 

اى در پــى  و تحــوالت سیاســى و رويكردھــاى فكــرى و فرھنگــى گســترده 94صــفین روى داد،
ھاى فكرى گوناگون، چون خـوارج، مرجئـه،  داشت كه ايجاد حكومت امويان و بروز و ظھور فرقه

باس، . جبريه و قدريه از آن جمله است بن ع در صفین سرداران و فرماندھانى، چون عبداللَّه 
ه  سلیمان بن صرد خزاعى، حجر بن عدى، عدى بن حاتم، مسعود بن فدكى تمیمى، عبداللـَّ

علیـه السـالم  قاريان سپاه علـى 95.بن بديل، مالك اشتر و صعصعة بن صوحان از قاريان بودند
ھمراھان عمار بن ياسر، ھمراھان قیس بن سعد و ھمراھان عبداللَّه بـن : در سه گروه بودند

شتند ھا و جايگاه بديل، كه ھمه در دسته قرار دا گاه مالـك اشـتر بـه قاريـان  96.ھاى خود  ھر
علیه  در اين میان، على 97.كرد مردى و پافشارى در جنگ تشويق مى رسید آنھا را به پاى مى

 :اى فرمود السالم ھیچ گاه از ھدايت باز نايستاد؛ امام طى خطبه
خاتـم . ما خاندان رحمتیم و سخن ما راست و كردارمان به اعتدال و با ھدفى درست اسـت«

خوان قـرآن  پیامبران صلى هللا علیه وآله از ماست و رھبران اسالم در میان ما و قاريان درست 
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خوانیم و به جھاد با دشمن او و سخت كوشـى در كـار  خدا را به خدا و پیامبرش مى. از مايند
 98».كنیم دعوت مى... او و كسب خرسندى او و برپا داشتن نماز،

لى مام ع صوص ا علیـه السـالم  در صفین، قاريان زيادى به شھادت رسیدند و مورد الطاف مخ
صفین جـوان. واقع شدند نه جنگیـد تـا كشـته شـد عبداللَّه بن بديل، فرمانده قاريان، در  . مردا

با تعـدادى از قاريـان اسـلم كشـته  ھاشم بن عتبه كه مردى شجاع و كارشناس جنگى بود، 
تاده بودنـد گذشـت،  ھنگامى كه حضرت على. شدند علیه السالم از كنار آنان كه بـه خـاك اف
 :فرمود

ھره« خاك  خداوند گروه اسلمیان را جزاى خیر دھد كـه بـا چ شم بـه  پیرامون ھا ھـاى تابنــاك 
 99.»اند افتاده

گروھى از قاريان نیز در ھمان میدان جنگ از فتنه آگاه شدند و از سپاه معاويـه خـارج شـدند؛ 
پس از تـرك سـپاه معاويـه، بـه  شامى،  شمر بن ابرھه بن صباح حمیرى با گروھى از قاريان 

 100.اين امر سبب تضعیف قواى معاويه شد. علیه السالم پیوست ياران على
شان  شايد وجود قاريان قرآن در دو سپاه و وجه اشتراك آنان در احترام به قــرآن و نـیز ترديـد اي

يه و  علیه السالم و ترس معاويه از گرايش آنـان بـه علـى در جنگ با على سالم، معاو علیـه ال
ند ايـن گـروه فـراوان را بـه ترديـد  عمرو عاص را بر آن داشت تا با توسل به حیله اى جديد بتوان

ھـا، ايـن كـار عملـى شـد و  واداشته و به نفع خود از آنان استفاده كنند، با به نیزه كردن قرآن
علیه  تعدادى از سربازان سپاه حضرت. علیه السالم را فرا گرفت شك و ترديد، سپاه امام على

پس از آن، سفیرانى از ھـر . جنگیم ما با قرآن نمى: السالم مانع از ادامه جنگ شدند و گفتند
مرو بـن محصـن  علـى. ديگـر رفتنــد دو گروه، براى مذاكره به نزد يك علیـه السـالم بشـر بـن ع

يه فرسـتاد و از ايـن  نزد معاو بن ربعـى تمیمـى را  انصارى، سعید بن قیس ھمدانى و شبث 
كرد طريق او را به فرمان يان  101.بردارى و ھدايت دعوت  ين افــراد كـه از قار عد، ا در مرحلــه ب

شدند عبیـده سـلمانى، علقمـة بـن قیــس نخعـى، : بودند، براى گفت و گو بـا معاويـه اعــزام 
آنان با بعضى از افراد كه در جانب ديگر بودند به رفت و آمـد . عبداللَّه بن عتبه و عامر بن قیس

ند و . و گفت و گو پرداختند شمارى از قاريان، چون ابوامامه و ابوالدرداء نیز از جنگ كنـاره گرفت
ھا و پذيرش حكمیـت، قاريـان شـامى  پس از اين مذاكره 102.اى شركت نكردند در ھیچ معركه

اى  علیه السالم، وضع بـه گونـه ولى در سپاه على. عمروعاص را به عنوان حكم انتخاب كردند
ید  بن عبـاس و پـس از وى مالـك اشـتر تأك ه  بر انتخـاب عبداللـَّ مام  ديگر بود؛ در حـالى كـه ا

كرد، قاريان به سركردگى اشعث بن قیس، از پذيرش اين امر خوددارى كرده و ابوموسـى  مى
پس از  103.اشعرى را به عنوان نماينده، بر امام تحمیل كردند گروه  فر از ايـن  بیسـت ھـزار ن

تل  كه به مخالفت با على آن ند و بـه ق علیه السالم برخواسـتند، امـام را بـه كتـاب خـدا خواند
 :علیه السالم در جواب فرمود امام 104.تھديد كردند

ھم نخسـتین  من نخستین كسـى ھسـتم كـه بـه قـرآن دعــوت مــى! واى بر حالتان« نم و  ك
دھم، از من و ديندارى من نسزد كه به كتـاب خـدا خوانـده  كسى ھستم كه به آن پاسخ مى

جنگم كه سر به فرمان قــرآن نھنـد،  شوم و آن را نپذيرم، به راستى من از آن رو با ايشان مى
اند و پیمان الھى را شكسـته و كتابـش  چه، آنان از فرمانى كه خدا به ايشان داده سر برتافته

 105»...اند را خوار داشته و رھا كرده
اين گروه به ھمراه شبث بن ربعى از امام جدا شـده و بـا ايشـان وارد كوفــه نشـدند، آنـان در 

بن عبـاس و  106.اى به نام حروراء گرد آمدند منطقه ه  امام بارھا نماينــدگانى از جملـه عبداللـَّ
آنان . صعصعة بن صوحان را براى گفتگو نزد آنان فرستاد، اما اين گفت و گوھا سودى نبخشید

 .معروف شد» جنگ نھروان«سرانجام، نبردى به راه انداختند كه به 
ــام علــى ــیز در ســپاه ام ــان ن ــام  برخــى از قاري ــس از ايشــان، از ام ــد و پ ــه الســالم ماندن علی

با  ھنگامى كه امـام حسـن. علیه السالم حمايت كردند حسن نگ  علیـه السـالم در تـدارك ج
شكرى  معاويه بود، مغیرة بن حارث بن عبـدالمطلب را جانشـین خــود در كوفـه قــرار داد و بـا ل

 :ايشان طى سفارشى به عبیداللَّه بن عباس، فرمود. انبوه و مجھز به دير عبدالرحمن رفت
ــو« ــو ! اى پســر عم ــراه ت ــه ھم ــان شــھر را ب ــرب و قاري ــر از شــجاعان ع ــزار نف ــن دوازده ھ م

كن و  مى تارى  خوش رف فرستم، مردانى كه ھر كدام با سـتونى از دشــمن برابرنـد، بـا آنـان 
مورد اعتمـاد . درباره ايشان فروتن باش آنان را به خود نزديـك گـردان، زيـرا بـاقى مانـده يـاران 
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خورد نمـودى » مسكن«علیه السالم ھستند، تو به  امیرالمؤمنین على برو، چون با معاويـه بر
م َ ِس  107».جلوى او را بگیر تا به زودى به دنبال تو فرا ر

شدند به چنـد دسـته تقسـیم  يان  اى از فرمانـدھان بـا زر و سـیم  عـده: در اين مقطع نیز قار
سن یه السـالم، بـه معاويـه پیوسـتند تطمیع شده و با ترك سپاه امـام ح ين ترتیـب، . عل بـه ا

علیـه  گروھى ديگر از آنان، به صلح امام حسن. علیه السالم ناگزير به صلح با معاويه شد امام
از اين گروه افرادى، مانند حجر بن عدى، . السالم اعتراض كردند، گرچه بعدھا پشیمان شدند

مدانى، سـلیمان بـن صـرد خزاعـى، سـعید بـن  بن محمـد ھ مسیب بن نجبه فـزارى، علــى 
 108.توان نام برد عبداللَّه حنفى و جندب بن عبداللَّه ازدى را مى

ا در حكومت اموى ّ   قر

به دسـت معاويـه و بـه خانـدان امـوى منتقـل  پس از صلح امام حسن مت  علیه السالم، حكو
شه. شد نگ شـد؛ گروھـى بـه گو اء ت ّ ند و  در اين دوران، عرصه بر قـر نشـینى و تھجـد پرداخت

سـعد بـن ابــى وقـاص در ده . برخى ديگر جذب معاويه شدند؛ عمرو بن عاص حاكم مصر شـد
یت ولى برخى ھم 109.میلى مدينه ساكن بود تا مرد علیھـم السـالم  چنان بر حقانیت اھــل ب

به لعـن علـى. اصرار داشتند و با معاويه درگیر شدند بن عـدى بـه علـت اعــتراض  علیـه  حجر 
عى و  110.السالم در مساجد مورد تعقیب قرار گرفت تا به شھادت رسید عمرو بن حمق خزا

ستگیرى، گـردن  مق خزاعـى را پـس از د رفاعة بن شداد نیز تحت تعقیب بودند؛ عمرو بـن ح
شد زدند و سرش را بر نیزه سالم گردانـده  .اى زده، گرداندند؛ اين نخستین سرى بود كه در ا

صعصعة بن صوحان طى سخنانى براى بنى عبدالقیس كـه گروھـى شـیعى بودنـد، بـه  111
قرار  ھاى اھل بیت بیان فضیلت علیھم السالم و انتقاد از عثمان پرداخت و مورد مؤاخذه مغیره 

مع شـدند و  112.گرفت كسانى، چون ابوھريره، عمرو بن عاص و عروة بن زبیر گرد معاويـه ج
اين جريان، در دوران يزيـد نیـز  113.علیه السالم رواياتى جعل كردند به دستور وى بر ضد على

شھادت رسـیدند بسیارى از قاريان كوفه در كنار امام حسین. ادامه داشت . علیه السـالم بـه 
سـید «بود كه در كوفـه او را بـه » برير بن حضیر ھمدانى«ھاى برجسته  يكى از اين شخصیت

لى« 114.پرداخت شناختند و در آن شھر به آموزش قرآن مى مى» القراء بن ھـالل جم » نافع 
علیه السالم بود كه در  او سرورى دلیر و بزرگ، كاتب حديث و از ياران على. نیز قارى قرآن بود

بود. سه جنگ مھم شركت داشت حق شـده  او در . نافع پیش از شھادت مسلم بـه امـام مل
 :علیه السالم اظھار داشت يكى از نطق ھايش خطاب به امام حسین

كم « ما را با سالمتى و ھدايت خود ببر، خواه به مشرق، خواه به مغرب، به خدا سـوگند از ح
مان،  ما بـا نیــت و بصـیرت خود ما ناپسـند نیسـت زيـرا  براى  خدا باكى نداريم و مالقات خدا 

 115»دوستدار تو را دوست داريم و دشمنت را دشمن
علیه السالم پشـیمان شـدند، بـه دور ھـم  اى از قاريان نیز كه از يارى نكردن امام حسین عده

به نـام  گرد آمدند و به رھبرى يكى از أصحاب رسول خداصلى هللا علیه وآله و از قاريان كوفـه 
مام حسـین قیامى با شعار خون» سلیمان بن صرد خزاعى« علیـه السـالم طراحـى  خواھى ا

ً تصـمیم  اين گروه در ابتدا قصد داشتند به طور دسته. كردند جمعى خودكشى كنند، امـا بعـدا
به نـام 65مشھور شدند، در سال » توابین«آنھا، كه به . گرفتند با امويان بجنگند ه در محلــى 

 116.مقابل سپاه عظیم اموى قرار گرفتند و به دلیل كمى افراد، كشته شدند» عین الورده«
گر  بنا به روايتى در دوران امام سجادعلیه السالم، قاريان به جانب مكه حركت نمى كردنـد، م

ھزار سـوار در پـى  خارج شـوند كـه در آن صـورت،  آن گاه كه ابتـدا امـام سـجادعلیه السـالم 
نوز ھـم  از اين روايت چنین برمى 117.كردند ايشان حركت مى مان، ھ آيـد كـه قاريـان، در آن ز

 .اند گروه متشكلى بوده
. علیه السالم برپا شد، قیام مختار بود خواھى امام حسین ھايى كه به خون يكى ديگر از قیام

یام خـود بـه ھمراھـى قاريـان نیــاز داشـت شروعیت ق براى جـذب . وى نیز براى كسـب م او 
اى كه  ابراھیم بن مالك اشتر كه مردى شجاع بود، تعدادى از قاريان را جمع كرد و با طرح نامه

سعى در  محمد بن حنفیه خطاب به ابراھیم نوشته و پس از تأيید اين نامـه از جانـب قاريـان، 
 :گويد شعبى مى. جذب ابراھیم داشت
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شھادت درسـت دادنـد؟!تو شھادت ندادى: ابراھیم به من گفت« نان  گفتـم ! ؟ بـه نظـر تـو اي
عرب ھسـتند و  شجاعان  نان بزرگـان، قاريـان، مشـايخ شـھر و  شھادت اينــان را شـنیدى، اي

شھادت آنـان  شعبى اضافه مى» .گويند دانم چنین كسانى جز حق نمى مى كند بـه خـدا بـه 
جام گـیرد  بدگمان بودم، اما به قیام دل بسته و ھمراه مردم بودم و دوست داشتم كه قیام ان

ً  118».و از آنچه در دل داشتم او را آگاه نساختم مى«ظاھرا ست و يقیــن داشـت  شعبى  دان
 119».كه نامه را خود مختار نوشته است

ھان كوفـه بـود) ه19 - 105(عامر بن شـراحیل شـعبى  مردم . خـود از قاريـان و فقی وى كـه از 
حمیر بود، در جريان قیام مختار از كوفه فرار كرد و سپس نديم عبدالملك مروان شـد و سـفره 
با ديگــر قاريـان وى را ھمراھـى  پر زرق و برق بنى مروان او را جذب كرد و در قیام ابن اشعث 

 .كرد
نمايد، قیام  تر مى از ديگر حوادث مھمى كه در دوره اموى رخ داد و نقش قاريان در آن برجسته

به وقـوع پیوسـت؛ 84تا  81ھـاى  ابن اشعث است كه در زمان خالفت عبدالملك بین سـال ه 
لع  كم شـعار خ عراق بـود، ولـى كـم  قیامى كه در ابتدا شورشى بر ضد حجاج، حاكم اموى 

ھاى زيادى، مانند قاريان در اين شورش، ابن  خلیفه و براندازى حكومت اموى مطرح شد؛ گروه
اء از ھمراھى با ابن اشعث با گروه. اشعث را ھمراھى كردند ّ گرى كـه بـه او  انگیزه قر ھاى دي

آنان، مانند ديگر عراقیان، از تسلط امويان بر عراق و چپـاول منافـع . پیوسته بودند، متفاوت بود
نزد او  از نظر آنھا، حجاج مردى ستمگر و بـى. مادى آن ناراحت بودند مذھب در  ين بـود كـه  د
يان . عدالتى، از موالى حمايـت كردنـد آنان براى مبارزه با ظلم و بى. ھیچ اھمیتى نداشت قار

مى برى حقـوق موالـى حمايـت  كردنـد، آنـان در  بر اساس تعلیمات پیامبرعلیه السـالم، از برا
يان را  ّت براى پیوستن به قیام و تبلیغ اين امر تالش فراوان كردند، حجـاج و امو گردآورى جمعی

. كننـد گذارانى معرفى كردند كه حقیقت را انكار و ستم مـى خواندند و آنان را بدعت» محلّین«
كه شـعار . از اين رو فرمان جنگ با آنان را صادر كردند و آنان را تارك نماز خواندنـد گفتـه شـده 

نان را بـه  -آنان مردم را به مبارزه با شامیان . بود» يالثارات الصلوة«قاريان،  كه ديـن و دنیـاى آ
يان در  اين مطلب از خطبـه 120.كردند ترغیب مى -خطر انداخته بودند  ھـايى كـه از برخـى قار

به. شود اين قیام نقل شده، روشن مى لى، قـارى و فقیـه، در خط به  ابـن ابـى لی طاب  اى خ
 :گويد قاريان چنین مى

مى... علیه السالم در روز صفین از على... اى گروه قاريان« ھـر كـه ببینـد : گفـت شنیدم كـه 
سالمت باشـد  كنند يا به منكرى مى ستمى مى خوانند و به دل منكر آن شود، قرين برائت و 

كار آن برخـیزد كـه كلمـه ... و اگر به زبان منكر شود، پـاداش يابـد كه بـا شمشـیر بـه ان و ھـر 
خداوند برتر شود و كلمه ستمگران پايین رود، راه ھدايت يافته و قلبش از يقین روشن شـده، 

انـد  اند و به ستم پرداخته گر كه جاھل حقند و آن را نشناخته آور و بدعت با اين منحرفان حادثه
 121».و منكر آن نیستند، نبرد كنید

كوشـش دوبـاره «كنـد و  ھرگونه انگیزه مـذھبى در قیـام ابـن اشـعث را نفـى مـى» ولھاوزن«
در حالى كه  122.داند را انگیزه اصلى شورش مى» عراقیان براى رھا شدن از سلطه شامیان

اء در قیام، بر جنبه مذھبى آن تأكید مـى. خانم ال ّ .كنـد ويكا واگلیرى، به لحاظ شركت مؤثر قر
مت امـوى و ظلـم و  مھم 123 ترين انگیزه ھمراھى قاريان در قیام ابن اشعث، مخالفت با حكو

شرايطى كـه بتـوان در . حد و حصر و كشتارھاى حجاج بود ستم بى اين عوامل، در پرتو ايجاد 
موى شـركت  آن به مبارزه برخواست قاريان را به صـحنه آورد تـا در مھــم صر ا تـرين شـورش ع

 .كنند
بن جبـیر نـیز حاضـر  در میان قاريان مشھورى كه در قیام ابن اشعث شركت داشـتند، سـعید 

مى سوم از طبقـات قاريـان محسـوب  با ابـن . شـد بود؛ وى از تابعین و جزء طبقه  او در ابتـدا 
چه مــى«: اشعث و شورش وى مخالفت كرد و ابراز داشت ید دسـت  به نظر من، از آن  خواھ

نه كار فت بر دارد برداريد؛ زيـرا ايـن  ھـا حـالل  حـرام. شـود ھـا ريختـه مــى خـون. ھـاى زيـادى در
. ، اما سرانجام با اصرار قاريان، آنان را ھمراھى كـرد».رود و دين و دنیا از دست مى. شود مى

ولـى . سعید پس از شكست سپاه ابن اشعث به نزديكى مكه گريخت و در جايى پنھان شـد
ھد كشـت،  يادى را خوا ند، شـمار ز فى نك پس از تھديدھاى حجاج كه اگر سعید خود را معر
ست وى  خود را تسلیم كرد و به دربار حجاج رفت و پس از گفت و گوى مفصل با حجاج، بـه د
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مدت زيـادى عمـر نكــرد. كشته شد ابـن  124.گفته شده است كه پس از قتل سعید، حجـاج 
اء را بـه  اعثم شمارى از قاريان شركت كننده در سپاه ابن اشـعث و نـیز عـده ّ اى از بزرگـان قــر

 :شرح ذيل آورده است
ويزيد يومئذ فى عسكر ابن اشعث زھاء عن ثمانیة آالف رجل من القراء والزھاد والعباد ممـن «

ً منھم لى و : يرى قتل الحجاج جھادا بى لی بدالرحمن بـن ا محمد بن سعد بن ابى وقـاص و ع
شعبى و زاذان ابوعمـر مولـى كنــده  عبداللَّه بن شداد بن الھاد الیــثى وعـامر بـن شـراحیل ال
وابوالبخترى الطائى و مسلم بن يسار و سعید بن جبیر واشباھھم من الناس على ذلك مائـة 

 125».يوم مثل يوم واحد ما يفترون وما يكیع بعضھم من بعض
خلیفة بن خیاط در كتاب تاريخ خود نام قاريان شركت كننده در قیام ابن اشعث را آورده است؛ 

در روز جنـگ، جبلــه بـن زحـر بـن  126.انـد گويد پانصد نفراز قاريان در قیام شركت كرده وى مى
با كشته شـدن وى، قاريـان زيـادى كشـته شــدند، امـا نـبرد . قیس جعفى فرمانده قاريان بود

مردم . میان دو سپاه بیش از صد روز دوام يافـت پـس از ايـن نـبرد، حجـاج بـه كوفـه رفـت و از 
له . كشت كرد او را مى ھر كس چنین نمى. خواست كه به كافر بودن خويش اقرار كنند از جم

ند و  كشته شدگان، كمیل بن زياد نخعى از اصحاب على علیه السالم بود، حجـاج او را فراخوا
یان قاريـان بودنـد 127.به قصاص خون عثمان كشت براھیم نخعـى نـیز در م . حسن بصرى و ا

يك مـى عى نـیز، از جملـه شـعبى و . زد گرفـت و گـردن مـى حجاج ياران عبدالرحمن را يكا جم
 128.ابراھیم بخشیده شدند

اء در گسترش تشیع ّ   نقش قر

و گـاه . صلى هللا علیه وآله ناراضى بودنـد بسیارى از قاريان از حوادث پس از رحلت پیامبر اكرم
مى كارى ھا و خالف زبان به شكوه باز كرده و از نارسايى ست . گفتنـد ھا سخن  غاز، سیا در آ

خلفا آن بود كه قاريان از مدينه خارج نشوند تا بدين وسیله تحت نظر آنان باشند، ولى پس از 
فشـارى . شدند مدتى، اين سیاست تغییر كرد و قاريان براى غزا به مرزھاى دور فرستاده مى

مى سرزمین كه از طرف برخى از خلفا بر شـیعیان وارد  ين  ھـا، از  شد و نـیز تبعیــد آنـان بـه ا
مى تاده  رفتـن . شـد عوامل ديگرى بود كه موجب پراكنده شدن قاريان شیعه در مناطق دوراف

یان از يـك سـو، و  با روم نگ  بانى و ج برخى از اولین رجال شیعه به سواحل شـام بـراى مرز
به سـواحل و كوھسـتان بور از  فشار امويان بر شیعیان و پناھنده شـدن آنـان  ھـاى صـعب الع

فارى بـه . سوى ديگر، بذر تشیع را در اين مناطق كاشت ید ابـوذر غ اگرچه پیش از اين، با تبع
شتر نخعـى، ثابـت بـن  129.ھاى گرايش به تشیع فراھم شده بـود اين مناطق، زمینه مالـك ا

بن صــوحان، جنــدب بـن زھیـر  صعة  قیس ھمدانى، كمیل بن زياد نخعى، زيد بن صوحان، صع
عامــدى، حبیــب بــن كعــب ازدى، عــروة بــن جحــد، و عمـرو بــن حمــق خزاعــى نــیز از خــواص 

مال  امیرالمؤمنین علیه السالم بودند كه پس از سكونت در نواحى ساحلى شام، با رفتار و اع
سرزمین فه . ھـا شـدند نیكوى خود، عامل گسترش تشیع در اين  گان كو آنـان از قاريـان و بزر

تا بـه . بودند كه علیه سعید بن عاص شوريدند و از عثمان انتقاد كردند شد  اين امـور موجـب 
 .دستور عثمان، به شام تبعید شوند

  پذيرى مناطق فتح شده نقش قاريان در جامعه
ھا، ھنجارھا و ايستارھاى جامعـه آشـنا  پذيرى روندى است كه در طى آن فرد با ارزش جامعه

گروه و جامعـه آموزد و به مرحله اجرا درمى شود؛ آنھا را مى مى اى  آورد تا بتواند با ھنجارھاى 
سى، درونـى كـردن  به بیان ديگر، جامعه 130.برد زندگى كند كه در آن به سر مى پـذيرى سیا

 .مند باشند اى كه افراد طورى تربیت شوند كه به نظام خويش عالقه ھاست به گونه ارزش
سرزمین قاريان قرآن در جريان جامعه قش مھمـى داشـتند؛ از  پـذيرى  شده ن تح  ھـاى تـازه ف

مى اى از سربازان وارد منطقه ھمان ابتدا، ھرجا دسته كام  اى  شـد، گـروه آموزنـده قـرآن و اح
ين دسـته بـه سـبب آن كـه خـود عامــل بـه . اسالمى ھمراه آنان بود در اوايل ظھور اسالم، ا

آنـان . اسالم بودند، در ديگران تأثیر بیشترى داشتند، زيرا رفتارشان با گفتارشان ھماھنگ بود
مى اى كه مى به ھر منطقه یت  ايشـان، . كردنـد رفتند، مسلمانانى معتقد و عامل به دين ترب

خالف شـرع حاكمـان روبـرو مـى شـدند،  پس از پیامبرعلیه السـالم، ھنگـامى كـه بـا اعمـال 
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اين روحیه تا حدودى در دوره خلفا وجود . كردند واكنش نشان داده و آنان را به حق دعوت مى
فت؛ سـربازان در انديشـه  داشت، اما در دوره امويان، فتوحات اسالمى رنگ كشورگشايى گر

پر كـردن خزانـه خـود بودنـد تنھـا در دوره حكومــت عمـر بـن . كسب غنیمت و حاكمان در پـى 
 .عبدالعزيز، كه دستور داد سربازان از مرزھا نگھبانى كنند، كشورگشايى متوقف شد

قرآن عنايـت  تح شـده بـه آمـوزش  در اين دوران، خلفا جھت استقرار حكومتشان در مناطق ف
تح  اى از قاريان را به مناطق اعزام مـى داشتند؛ از اين رو، در ھر فتحى، عده كردنـد؛ ھنگـام ف

اى به خلیفه دوم نوشت و از او تقاضا كرد برخـى از اصـحاب را  شام، يزيد بن ابى سفیان نامه
تن . براى آموزش قرآن و احكام اسالم به آن منطقه اعزام كند به اين منظور، خلیفه دوم، سه 

از قاريان؛ يعنى ابوالدرداء را به دمشق، معاذ بن جبل را به فلسطین و عبادة بن صــامت را بـه 
صحابه در اين نواحى افزون بر تعلیم قــرآن، بـه . حمص براى آموزش اھل آن مناطق اعزام كرد

 131.پرداختند آموزش علوم دينى، تاريخى و ادبى نیز مى
مان عمـر بـن عبدالعزيـز  ً در ز صا اھل شام به حفظ و يادگیرى قرآن توجه زيادى داشتند، خصو

گرى مـى. اين اھتمام بیشتر بود رسـید،  به طورى كه نقل شده است كه ھرگاه فــردى بـه دي
اى؟ اى؟ چقدر حفظ كـرده اى؟ چند دور خوانده يكى از سؤاالتش اين بود كه چقدر قرآن خوانده

گرفتند؛ از باب نمونه، خلیفه  خلفا و حاكمان براى قاريان اعزامى، مقررى ويژه در نظر مى 132
لم و تـالوت قـرآن بـه  دوم سالیانه مبلغ صد دينار از بیت المــال را بـراى آمــوزش فقـه، نشـر ع

مى 133كرد؛ مساجد عطا مى كـرد و ديـون آنھـا را  ولید بن عبدالملك حافظان قـرآن را احــترام 
و ولید براى قاريان مسجد بیت المقدس مقررى تعیین كـرده بـود كـه ھمـواره  134بخشید مى

سجد  135.شد بین آنھا تقسیم مى يه، م یت المقـدس، مسـجد طبر سجد ب مسجد رمله، م
در آنھا بـه ) از صحابه و تابعین(دمشق و مسجد حمص، از مساجد مشھورى بودند كه قاريان 

 .تر بود مسجد دمشق و حمص از بقیه مھم. تعلیم قرآن مشغول بودند
ّب«گروھى از قراءِ كه به آنان  اين گروه بر . گفتند، آموزش كودكان را بر عھده داشتند مى» مؤد

 :دو قسم بودند
شتند؛ از بـاب نمونـه، . 1 فراد خـاص اشـتغال دا میران و ا گروھى كه به تعلیم فرزندان خلفا، ا

صرى،  عمر بن نعیم عنسى دمشقى، معلم يزيد ابن معاوية بن ابى سـفیان؛ معبـد جھـنى ب
ه بـن عتبـه بـن مسـعود )ه 80د (معلم سعید بن عبدالمطلب بن مروان  بن عبداللـَّ ؛ عبیداللَّه 

عامر بـن )ه78: د(الھزلى المدنى  مر بـن عبـدالعزيز؛ ضـحاك بـن مـزاحم الھاللـى و  ، معلم ع
 .شراحیل شعبى، معلم فرزندان عبدالملك بن مروان بودند

 136.دادند گروھى كه فرزندان عامه مردم را تعلیم مى. 2
قاريــان در مســاجد بــه مــردم، قــرآن، حــديث، فقــه، مغــازى، اخبــار و انســاب و شــعر آمــوزش 

مى 137.دادند مى سنده ن يات ب فظ آ يات،  آنھا تنھا به ح كردنـد، بلكـه در كنـار آن بـه بیـان روا
اسباب نزول آيات، استنباط احكام، تفسیر آيات و نیز مسائل سیاسى و مالى توجه داشتند و 

با سـیره . كردنـد اين مباحث را در مجالس درس طرح مى نان را  مال آ یه و اع خالفـت بـنى ام
بنابراين، برخى بـه مخالفـت . كردند رسول خداصلى هللا علیه وآله و خلفاى اولیه مقايسه مى

نان را بـه عمـل بـه  عتراض و آ سالم ا با بنى امیه پرداختند و به خلفا به دلیل خـروج آنـان از ا
 .كردند سنن اسالم ترغیب مى

يت ايمـان سـربازان  در سپاھیانى كه جھت نبرد به مرزھا مى رفتند، قاريانى بودند كه بـه تقو
مى. اشتغال داشــتند ھدان قـرآن  بر جھـاد و  آنـان در بیــن جنـگ بـراى مجا نان را  ند و آ خواند

بود و بـه » مقـداد«در جنگ يرمـوك . كردند طلبى در راه خدا تشويق مى شھادت سپاه  قارى 
 138.كرد پیروى از سنت رسول خداصلى هللا علیه وآله سوره انفال را قرائت مى

قاريان مسجد دمشـق و . ، در اين بالد شاگردان زيادى تربیت كردند)از صحابه و تابعین(قاريان 
ھـاى درس در آن مسـجد  تـرين حلقـه شاگردانشان از لحاظ تعداد و منزلت باالتر بودند و بـزرگ

در نحوه قرائت، شاگردان پیرو استادان خود بودند و معتقد بودند قرائـت آنھـا . شد تشكیل مى
جازه اسـتادان  ندكى از شـاگردان نـیز بـا ا شمار ا از نظر فصاحت و سند معتبرتر است، ولـى 

بدين ترتیب، قاريان در جريان فتوحات به دو شكل  139كردند؛ خود، قرائت ديگرى را انتخاب مى
 :كردند عمل مى

 تقويت ايمان و روحیه بخشیدن به سربازان؛. 1
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 .آماده كردن محیط براى استقرار حكومت در مناطق فتح شده. 2

 ھا نوشت پى

 .كارشناس ارشد تاريخ اسالم. 1
بى، (ابن منظور، لسان العرب . 2 لتراث العر يكـون : 130، ص 1، ج )م1988بیروت، دار احیـاء ا

 .من القراءة جمع القارى وال يكون من التنسك
1994بیروت، دارالفكــر، (محمد مرتضى واسطى الزبیدى، تاج العروس من جواھر القاموس . 3
 .271، ص 9، ماده قرأ، تھذيب اللغه، ج )م
 .15413، ص 10، ج )1373تھران، مؤسسه دھخدا، (على اكبر دھخدا، لغت نامه . 4
چاپ بیسـتم، . 5 ، )م1986بـیروت، دارالمشـرق، (لوئیس معلوف، المنجد فى اللغة واالعالم، 

أ، ص  َ  .617ماده قَر
جــا،  بــى(شــلبى، القــراءات بافريقیــه مــن الفتــح الــى منتصــف القــرن الخــامس الھجــرى، . 6

 .254ص ) 1983دارالعربیه للكتاب، 
 .35ص ) 1375تھران، سازمان حج و اوقاف، (عبدالھادى فضلى، القراءات القرآنیه، . 7
صريه العامــه، (محمد قنديل البقلى، التعريف بمصطلحات صبح االعشى . 8 قاھره، الھیئـة الم

 .272ص ) 1983
شاركى محمد عز. 9 مدعلى لسـانى ف مه مح ضت زنـان ( دروزه، تاريخ قـرآن، ترج ھران، نھ ت

 .135ص ) ش1359مسلمان، 
یق محمـد ابوالفضـل ابـراھیم، چـاپ . 10 جالل الدين سیوطى، االتقان فى علوم القـرآن، تحق

 .249، ص 1، ج )ق1363مصر، الرضى بیدار، (دوم، 
 .21ص ) م1980بیروت، دارالقلم، (عبدالھادى فضلى، القراءات القرآنیه، چاپ دوم . 11
 .164ص ) 1364تھران، فجر، (على كمالى دزفولى، شناخت قرآن، چاپ اول . 12
 .268، ص  8ج ) 1376قم، دانش، (مصطفى حسینى دشتى، معارف و معاريف . 13
ــدالكريم زبیــدى، چــاپ اول . 14 ــق عب ــراء، تحقی ــراء وكامــل االق ــیروت، (ســخاوى، جمــال الق ب

 .213ص ) ق1413دارالبالغه، 
 .29ص ) ه 1393قاھره، مطبعة االستقامه، (ابن نديم، الفھرست، . 15
تھران، مركز دائرة المعـارف بـزرگ (كاظم موسوى بجنوردى، دائرة المعارف بزرگ اسالمى . 16

 .613، ص 4، ج )1374اسالمى، 
ابوالحسن اشعرى، مقاالت االسالمیین واختالف المصلین، ترجمه محسن مؤيـدى، چـاپ . 17

ــیر، (اول  ــران، امیركب ــى، پیشــین، ص 172، ص )1362تھ ــالى دزفول ــى كم ــن 95؛ عل ؛ نورالدي
 .72، ص )تا قم، نشر امیرى، بى(مھدوى، نويسندگان وحى پیامبر 

 .340ص ) 1362تھران، سپھر، (محمود رامیار، تاريخ قرآن، چاپ دوم . 18
براھیم، . 19 یق محمـد ابوالفضـل ا بـیروت، الـتراث (محمدبن جريـر طـبرى، تـاريخ طـبرى، تحق

؛ ابن ھشام، سیرة النـبى، تحقیـق محمـد ابوالشـبھه، چـاپ 357، ص 1، ج )ه 1384العربى، 
 .357، ص 1ج ) 1417دمشق، دارالقلم، (سوم 

 .24عبدالھادى فضلى، پیشین، ص . 20
ئت را بـه  ھمان؛ وى مراحل شكل. 21 له تقسـیم كـرده اسـت 16گیرى قرا جا بـر . مرح در اين

 .مرحله تقسیم شده است 6اساس تقسیم بندى مورد لزوم با تغییراتى به 
 .38ص ) ق1385نجف، اآلداب، (ابوالقاسم خويى، البیان فى تفسیر القرآن، چاپ دوم . 22
مه سـیدمحمدباقر حجتـى  عبدالھادى فضلى، مقدمه. 23 اى بر تاريخ قراءات قـرآن كـريم، ترج

 .25ص ) 1373تھران، اسوه، (
 .39 - 38ص ) م1935تھران، الست، (ابوعبداللَّه زنجانى، تاريخ قرآن . 24
ضلى، 142ص ) 1969بیروت، دارالكتب العربى، (احمد امین، فجر االسالم . 25 بدالھادى ف ؛ ع

 .16القراءات القرآنیه، پیشین، ص 
 .26ھمان، ص . 26
) 1410بیروت، دارالكتب العلمیه، (ابن سعد، طبقات الكبرى، تحقیق محمد عبدالقادر عطا . 27

Page 17 of 24

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\2.htm



  .87، ص 3ج 
  .88، ص 3ھمان، ج . 28
 .353، ص 1ابن ھشام، پیشین، ج . 29
 .250، ص 1سیوطى، پیشین، ج . 30
جودين، چــاپ اول . 31 ھاج الم مدينـه، (ابى مجاھد عبدالعزيز بن عبــدالفتاح، سـنن القـراء ومن

 .54ص ) ق1414مكتبه الدار، 
  .53ھمان، ص . 32
 .493 ، ص17؛ دائرة المعارف االسالمیة الشیعیه، ج 74، ص 1سیوطى، پیشین، ج . 33
، 1؛ سـیوطى، پیشـین، ج 27اى بر تاريخ قراءات قرآن كريم، ص  محمدباقر حجتى، مقدمه. 34

 .244ص 
 .36ص ) 1354نا،  قاھره، بى(ابن عطیه، مقدمتان فى علوم القرآن، تصحیح آرتور جفرى، . 35
چاپ اول . 36 بى،  قم، منشـورات شـريف رضـى، (احمد بن ابى يعقوب، يعقوبى، تاريخ يعقو

 .124، ص 2، ج )ش1372
حاالت . 37 نان  42نورالدين مھدوى، نويسندگان وحى پیامبرصلى هللا علیه وآله تاريخ  نفـر از آ

 .124ص ) تا قم، امیرى، بى(
بیروت، اعلمى، (، تحقیق مارسون جونس، چاپ سوم 1محمد بن عمر واقدى، مغازى، ج . 38

 .347ص ) ق1409
ه مرعشـى نجفـى، (فؤاد سزگین، تاريخ التراث العربى . 39 ، 1ج ) ق1412قم، مكتبة آيت اللـَّ

 .36ص 
  .84ابوعبداللَّه زنجانى، پیشین، ص . 40
ھى  نامه قـرآن و قـرآن بھاء الدين خرمشاھى، دانش. 41 ستان، (پژو  ، ص)ش1377تھـران، دو

 .245، ص 1؛ سیوطى، پیشین، ج 1618
 .31محمدباقر حجتى، پیشین، ص . 42
ــودى، نھــج الســعاده فــى مســتدرك نھــج البالغــه . 43 ــارف (محمــدباقر محم ــیروت، دارالتع ب

 .198ص ) م1977للمطبوعات، 
 .244محمدباقر حجتى، پیشین، ص . 44
108، ص )1360تھران، بنیاد قرآن، (على حجتى كرمانى، تاريخ و علوم قرآن، چاپ پنجم، . 45

. 
 .26 ج) م1998امارات، مركز الشارقة لالبداع الفكرى، (دائرة المعارف االسالمیه . 46
كة الفكريـة فـى العھـود االسـالمیة االولـى«ھادى حسین حمود، . 47 له »القـراءِ و الحر ، مج

 .53م، ص 2000، سال 1الذخائر، ش 
طا، چـاپ اول . 48 تب (ابن سعد، طبقـات الكــبرى، تحقیـق محمـد عبـدالقادر ع بـیروت، دارالك

 .117، ص 7ج ) ق1410العلمیه، 
 .487، ص 5ھمان، ج . 49
 .293، ص 6ھمان، ج . 50
 .177، ص 2يعقوبى، پیشین، ج . 51
ص ) ش1358تھـران، اقبـال، (احمد امین، پرتو اسالم، ترجمه عباس خلیلى، چـاپ ســوم . 52

194. 
تب العربـى، (ابونعیم اصفھانى، حلیة االولیاء وطبقات االصفیاء، چاپ پنجـم . 53 بـیروت، دارالك

 .360، ص 3ج ) ق1407
تھــران، دانشــگاه (علــى محمــد ولــوى، ديانــت و سیاســت در قــرون نخســتین اســالمى . 54

 .33 ص) ش1380الزھراء، 
 .65ابن نديم، پیشین، ص . 55
 .61ھادى حسین حمود، پیشین، ص . 56
تھران، بنیــاد (؛ محمدباقر حجتى، سه مقاله تاريخ تفسیر و نحو، چاپ اول، 62ھمان، ص . 57

 .158ص ) ش1360قرآن، 
چاپ دوم . 58 منزوى،  ھران، (ايگناس گلدزيھر، درسھايى درباره اسالم، ترجمه على نقـى  ت
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 .384ص ) ش1357كمانگیر، 
 .384 - 293ھمان، ص . 59
 .38 - 36، ص 3ابن سعد، پیشین، ج . 60
یالدى«على نقى منزوى، . 61 تم م كاوه، سـال نھـم، ش »اشراق در سـده ھف ، 38، مجلـه 

 .618ش، ص 1350
دارالجیـل، (حسین عطوان، الفرق االسالمیه فى بالد الشام فى العصر االموى، چاپ اول . 62

 .24 - 23ص ) 1986
 .23 - 22ص ) 1371تھران، خرم، (رسول جعفريان، مرجئه، تاريخ و انديشه . 63
مــال عبــدهللا احمــديان، ســیر تحلیلــى كــالم اھــل ســنت از حســن بصــرى تــا ابوالحســن . 64

  .53؛ ولوى، پیشین، ص 43ص ) 1381تھران، احسان، (اشعرى، چاپ اول 
-355ص ) تـا طھران، انتشارات اعلمى، بى(حسن صدر، تأسیس الشیعه لعلوم االسالم . 65

357. 
178، ص 1ج ) ه 1412بیروت، دارالجیل، (ابن حجر عسقالنى، االصابه فى تمییز الصحابه . 66

. 
 .94، ص 6ابن سعد، پیشین، ج . 67
يه،  بـى(خطیب بغدادى، تقیید العلم، تحقیـق يوسـف العـش . 68 جـا، داراالحیـاء السـنة النبو

 .54ص ) ق1395
 .494، ص 7ابن سعد، پیشین، ج . 69
 .92 - 91خطیب بغدادى، پیشین، ص . 70
ھارم . 71 چاپ چ فاء،  مد سـمھودى، وفـاء الو بـیروت، دار احیـاء الـتراث (نورالدين على بـن اح

 .1043، ص 3ج ) ق1404العربى، 
 .266، ص 6ابن سعد، پیشین، ج . 72
 .70 - 72، ص 1فؤاد سزگین، پیشین، ج . 73
 .43ھادى حسین حمود، پیشین، ص . 74
مد جبـاوى 3محمد احمد بن ذھبى، میزان االعتدال فى نقد الرجال ق . 75 ، تحقیق على مح

 .96ص ) م1963قاھره، دارالفكر، (
 .308ص ) 1411قاھره، دار الوفاء، (ابن حبان البستى، مشاھیر علماء االعصار، چاپ اول . 76
 .43ھادى حسین حمود، پیشین، ص . 77
محمدحسین الزبیدى، الحیاة االجتماعیه واالقتصاديه فى الكوفه فـى قـرن االول الھجـرى . 78

 .41ص ) 1970جامعة بغداد، (
اء الكـوفیین، چـاپ اول . 79 ّ صلیه، (خديجه احمد مفتى، نحو قر ص ) ق1406مكـه، مكتبـة القی
18. 
 .223ص ) 1379تھران، سمت، (پذيرى سیاسى  احمد نقیب زاده، درآمدى بر جامعه. 80
تب (شمس الدين ذھبى، تاريخ اسالم، تحقیق عمر عبدالسالم، چاپ اول . 81 بـیروت، دارالك

 .342، ص 12، ج )ق1411العربى، 
مت«محمدحسین بھشتى، . 82  ، مجلـه تـاريخ و فرھنـگ معاصـر، ص»طرح كلى درباره حكو

453. 
لى اسـالم، چـاپ ھجـدھم . 83 ّد جعفر شھیدى، تـاريخ تحلی شر دانشـگاھى، (سی ھران، ن ت

  .51ص ) ش1374
 .40، ص 1، ج )تا بیروت، دارالندوة الجديده، بى(ابن اعثم كوفى، الفتوح، چاپ اول . 84
ــاريخ اســالمى . 85 ــیروت، (، )صــدر االســالم و الدولــة االمويــه(محمــد عبــدالحى شــعبان، ت ب

  .55 - 54 - 53 - 50ص ) م1987الحمراء، 
 .46، ص 2يعقوبى، پیشین، ج . 86
 .49، ص 2ھمان، ج . 87
  .50، ص 2ھمان، ج . 88
  .52، ص 2ھمان، ج . 89
حسین محمد جعفرى، تشیع در مسیر تاريخ، ترجمه محمدتقى آيت اللھى، چـاپ ھفتــم . 90
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 .104ص ) 1373تھران، نشر فرھنگ اسالمى، (
 .228ھمان، ص . 91
 .230ھمان، ص . 92
كز انتشـارات (علیـه السـالم، چـاپ اول  على اكبر ذاكرى، سیماى كارگزاران على. 93 قم، مر

 - 83 - 43، ص 2و ج  103 - 149 - 231 - 297 - 317، ص 1، ج )1371دفتر تبلیغات اسالمى، 
344 - 558. 
شارات و (نصر بن مزاحم منقرى، پیكار صفین، مترجم پرويز اتـابكى، چـاپ دوم . 94 ھران، انت ت

 .1، ص )1370آموزش انقالب اسالمى، 
 .280ھمان، ص . 95
 .318ھمان، ص . 96
 .653ھمان، ص . 97
 .304ھمان، ص . 98
 .488ھمان، ص . 99

 .301ھمان، ص . 100
 .255ھمان، ص . 101
 .259 - 257ھمان، ص . 102
چاپ اول . 103 مدباقر محمــودى،  یق مح محمد بن عبداللَّه اسكافى، المعیـار والموازنـه، تحق

 .188ص ) م1981بیروت، مؤسسه فؤاد، (
 .674ابن اعثم، پیشین، ص . 104
 .674نصر بن مزاحم منقرى، پیشین، ص . 105
 .194محمد بن عبداللَّه اسكافى، پیشین، ص . 106
ايـران، شـريف (ابوالفرج اصفھانى، مقاتل الطالبیین، تحقیق سید احمد صـقر، چـاپ اول . 107

ھل بیــت 71ص ) ق1414رضى،  منى در حمايـت از ا قم، (؛ اصغر منتظر قائم، نقـش قبايـل ي
 .271ص ) ش1380دفتر تبلیغات اسالمى، 

، ص 1ج ) تـا نجف، داراالندلس، بـى(ابوحنیفه احمد بن داود دينورى، االمامه والسیاسه . 108
141. 
 .173يعقوبى، پیشین، ص . 109
 .163ھمان، ص . 110
 .165ھمان، ص . 111
 .425، پیشین، ص 2رسول جعفريان، تاريخ خلفا، ج . 112
قم، دارالكتب (، تحقیق محمد ابوالفضل ابراھیم 4ابن ابى الحديد، شرح نھج البالغه، ج . 113

 .63ص ) 1379العلمیه، 
 .511، ص 2رسول جعفريان، تاريخ خلفا، پیشین، ج . 114
؛ محمدباقــر 191ص ) 1367قــم، موسســه النشــر االســالمى، (ابومخنــف، وقعــة الطــف . 115

قم، بوسـتان كتـاب، انتشـارات دفـتر تبلیغـات (ھا در حماسه كربال، چاپ اول،  پورامینى، چھره
 .171، ص )1382اسالمى، 

 .596، ص 5طبرى، پیشین، ج . 116
ابى جعفر محمد بن حسن بن على طوسى، اختیار المعرفـة الرجـال معـروف بـه رجـال . 117

ــطفوى  ــن مص ــحیح حس ــى، تص ــھد، (الكش ــگاه مش ــھد، دانش ــول 117ص ) 1348مش ؛ رس
 .692جعفريان، تاريخ خلفا، پیشین، ص 

 .314؛ اصغر منتظر قائم، پیشین، ص 246، ص 6ابن سعد، پیشین، ج . 118
 .17، ص 6طبرى، ج . 119
 .223ھمان، ص . 120
 .357، ص 6طبرى، پیشین، ج . 121
مه )65 - 86(ھـاى  عبداالمیر عبد ديكسون، خالفت اموى؛ بررسى سیاسى سال. 122 ، ترج

 .223ص ) ش1381تھران، طھورى، (گیتى شكرى، 
17، ترجمه على اكبر عباسى، مجله تاريخ اسالم، ش »ابن اشعث«ال ويكاد واگلیرى، . 123
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 .1383، بھار 
 .264دينورى، پیشین، ص . 124
 .139، ص 7ابن اعثم، پیشین، ج . 125
مجمـع العلمــى العراقـى، (خلیفة بن خیاط، تاريخ، تحقیق اكرم ضیاء العمرى، چـاپ اول . 126

 .286، ص 1ج ) ق1386
 .365، ص 6طبرى، پیشین، ج . 127
 .230، ص 2يعقوبى، پیشین، ج . 128
؛ ھاشـم 34ص ) م1986بـیروت، داراالضـواء، (محمدتقى الفقیه، جبل عامل فى التـاريخ . 129

ھاى  مشھد، بنیاد پژوھش(چى  زاده شانه عثمان، تاريخ شیعه در شام، ترجمه حسن حسین
 .29ص ) 1382اسالمى، 

ھران، خردمنــد، (شناسى، چاپ اول  منصور وثوقى، على اكبر نیك خلق، مبانى جامعه. 130 ت
 .128ص ) ش1370
) 1402بـیروت، دارالجیــل، (حسین عطوان، القراءات القرآنیه فى بـالد الشـام، چـاپ اول . 131
 .39 - 13ص 
 .15حسین عطوان، پیشین، ص . 132
 .17ھمان، ص . 133
 .16ھمان، ص . 134
ـــونعیم اصـــفھانى، پیشـــین، ج . 135 ؛ رســـول 67، ص 4؛ ذھـــبى، پیشـــین، ج 245، ص 5اب

 .224، ص 2جعفريان، تاريخ خلفا، پیشین، ج 
 .23حسین عطوان، پیشین، ص . 136
 .18ھمان، ص . 137
 .39ھمان، ص . 138
 .59ھمان، ص . 139

  منابع

قم، دارالكتب العلمیــه، (ابن ابى الحديد، شرح نھج البالغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراھیم  -
 ).ق1379

بـیروت، دارالنــدوه الجديـده، (ابن اعثم كوفى، ابى محمد احمد بن اعثم، الفتـوح، چـاپ اول،  -
 ).تا بى

ضباء العمـرى، چـاپ اول  - یاط، تحقیـق اكـرم  ابن خیاط، ابى عمرو خلیفه، تاريخ خلیفه بن خ
 ).ق1386بغداد، مجمع العلمى العراقى، (
بــیروت، دارالكتــب (ابــن ســعد، طبقــات الكــبرى، تحقیــق محمــد عبــدالقادر عطــا، چــاپ اول  -

 ).ق1410العلمیه، 
 ).م1988بیروت، دار احیاء التراث العربى، (ابن منظور، لسان العرب  -
 ).1393قاھره، مطبعة االستقامه، (ابن نديم، الفھرست  -
ابن ھشام، السیرة النبويه، تحقیق جمال ثابت، محمد ثابت، محمد محمود و سید ابراھیم،  -

 ).ق1419قاھره، دارالحديث، (چاپ دوم، 
چاپ سـوم  - دمشـق، (ابو شھبه، محمد بن محمد، السیرة النبوية في ضوء القرآن والسـنة، 

 ).ق1417دارالقلم، 
 ).ش1367قم، مؤسسة النشر اإلسالمى، (ابومخنف، وقعة الطف،  -
چاپ  - اء الكوفیین، اشراف الدكتور عبدالفتاح اسماعیل شــلبى،  ّ احمد مفتى، خديجه، نحو قر

 ).ق1406مكه مكرمه، مكتبه الفیصلیه، (اول 
شعرى،  - سنت از حسـن بصـرى تـا ابوالحسـن ا احمديان، عبداللَّه، سیر تحلیلى كالم اھـل 

 ).ش1381تھران، احسان، (چاپ اول، 
اسكافى، محمد عبداللَّه معتزلى، المعیار والموازنه، تحقیق محمـدباقر محمـودى، چـاپ اول  -
 ).م1981تا،  جا، بى بى(
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صلین، ترجمـه  - سالمیین واختـالف الم لى بـن اسـماعیل، مقـاالت اال اشعرى، ابوالحسـن ع
 ).1362تھران، امیركبیر، (محسن مؤيدى، چاپ اول 

یق سـید احمـد صـقر، چـاپ اول،  - تل الطـالبیین، تحق قم، شـريف (اصفھانى، ابوالفـرج، مقا
 ).ق1414رضى، 

صفیا، چـاپ پنجـم  - یاء و طبقـات اال َّه، حلیــة االول اصفھانى، حـافظ ابـونعیم احمـد بـن عبدالل
 ).ق1407بیروت، دارالكتب العربى، (
 ).م2002بیروت، دار التعارف للمطبوعات، (االمین، حسن، دائرة المعارف االسالمیة الشیعیة  -
خر الدولـة  - یة فـى صـدر االسـالم الـى آ امین، احمد، فجر االسالم، يبحـث عـن الحیــاة العقل

 ).م1969بیروت، دارالفكر العربى، (االمويه، چاپ دھم 
 ).ش1358تھران، اقبال، (، پرتو اسالم، ترجمه عباس خلیلى، چاپ سوم  - -
 ).ق1395داراالحیاء السنة النبوية، (بغدادى، خطیب، تقیید العلم، تحقیق يوسف العش  -
ّان، مشاھیر علماء االمصار، چاپ اول  -  ).ق1411قاھره، دارالوفاء، (البستى، ابن حب
 ).م1983قاھره، الھنیة المصرية، (البقلى، محمد قنديل، التعريف بمصطلحات صبح االعشى  -
 .4بھشتى، محمدحسین، طرح كلى درباره حكومت، مجله تاريخ و فرھنگ معاصر، ج  -
چاپ اول  پور امینى، محمدباقر، چھره - كربال،  سه  غات (ھا در حما شارات دفـتر تبلی قم، انت

 ).1382اسالمى، 
تم  - ھى، چـاپ ھف يت الل جعفرى، حسین محمد، تشیع در مسیر تـاريخ، سـید محمـدتقى آ
 ).ش1373تھران، نشر فرھنگ اسالمى، (
جعفريان، رسول، تاريخ سیاسى اسالم و تاريخ خلفا از رحلت پیامبرصلى هللا علیـه وآلـه تـا  -

 ).ش1382قم، دلیل ما، (زوال امويان، چاپ دوم 
 ).ش1371تھران، خرم، (، مرجئه تاريخ و انديشه  - -
1360تھـران، بنیـاد قـرآن، (حجتى، محمدباقر، سه مقاله در تاريخ و تفسیر و نحو، چاپ اول  -

 ).ش
 ).ش1360تھران، بنیاد قرآن، (حجتى كرمانى، على، تاريخ و علوم قرآن  -
 ).ش1376قم، مؤلف،  (8حسینى دشتى، مصطفى، معارف و معاريف، ج  -
لذخائر، ش »القراء والحركة الفكرية في العھود االسالمیة االولـى«حمود، ھادى حسین،  - ، ا
 ).م2000، سال 1
 ).ش1377تھران، دوستان، (پژوھى  نامه قرآن و قرآن خرمشاھى، بھاءالدين، دانش -
 ).ق1385نجف، االداب، (خويى، ابوالقاسم، البیان فى تفسیر القرآن، چاپ دوم  -
 ).م1998امارات، مركز المشارقة لالبداع الفكرى، (دائرة المعارف االسالمیه،  -
ضت زنـان (دروزه، محمد عزه، تاريخ قرآن، ترجمـه محمـدعلى لسـانى فشـاركى  - ھران، نھ ت

 ).ش1359مسلمان، 
 ).1373تھران، مؤسسه دھخدا، (دھخدا، على اكبر، لغت نامه دھخدا  -
 ).تا بى. نجف، داراالندلس(دينورى، ابوحنیفه احمد بن داوود، االمامه و السیاسه  -
كز (علیه السالم، چاپ اول  ذاكرى، على اكبر، سیماى كارگزاران على بن ابى طالب - قم، مر

 ).ش1371انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى، 
لى محمـد جبــاوى،  - یق ع قد الرجـال، تحق فى ن بن محمـد، مـیزان االعتــدال  ذھبى، احمد 
 ).1963قاھره، دارالفكر، (
مر  - ذھبى، شمس الدين ابى عبداللَّه، تاريخ االسالم ووفیات المشاھیر واالعالم، تحقیـق ع

 ).ق1411بیروت، دارالكتب العربى، (عبدالسالم تدمرى، چاپ اول 
 ).ش1362تھران، سپھر، (رامیار، محمود، تاريخ قرآن، چاپ دوم  -
ّل الھجـري  - في الكوفـة فـي قــرن األو صادية  زبیدى، محمدحسین، الحیـاة االجتماعیـة واالقت
 ).م1970بغداد، جامعة البغداد، (
 ).تا تھران، الست، بى(زنجانى، ابوعبداللَّه، تاريخ قرآن  -
ــاپ اول  - ــدى، چ ــدالكريم زبی ــق عب ــراء، تحقی ــال االق ــراء و كم ــال الق ــخاوى، جم ــیروت، (س ب

 ).ق1413دارالبالغه، 
قم، بھمـن، (، فى علوم القرآن والحديث، چـاپ دوم 1سزگین، فؤاد، تاريخ التراث العربى، ج  -
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 ).ق1412
بــیروت، دار احیـاء الـتراث (سـمھودى، نورالــدين علــى بــن احمــد، وفــاءِ الوفــاء، چــاپ چھـارم  -

 ).ق1404العربى، 
ســیوطى، جــالل الــدين عبــدالرحمن، االتقــان فــى علــوم القــرآن، تحقیــق محمــد ابوالفضــل  -

 ).1363مصر، الرضى بیدار مصر، (ابراھیم، چاپ دوم 
، (شعبان، محمد عبدالحى، تاريخ االسالمى صدراالسـالم و الدولـة االمويـه  - بـیروت، الحمـراءِ

1387.( 
تح الـى منتصـف القـرن الخـامس الھجـرى  - من الف جـا،  بـى(شلبى، ھند، القراءات بافريقیـة 

 ).ق1983دارالعربیة للكتاب، 
 ).ش1374تھران، نشر دانشگاھى، (شھیدى، جعفر، تاريخ تحلیلى اسالم، چاپ ھجدھم  -
عة العراقیـه، انتشـارات (صدر، حسن، تأسیس الشیعه لعلوم االسالم  - شركة النشـر والطبا

 ).1951اعلمى، 
طبرى، محمد بن جرير، تاريخ الطبرى، تاريخ االمم والملوك، تحقیق محمد ابوالفضل ابراھیـم  -
 ).1384بیروت، التراث، (
طوسى، ابى جعفر محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال معروف به رجـال كشـى، حسـن  -

 ).1384مشھد، دانشگاه مشھد، (مصطفوى 
تى 86 - 65عبد ديكسون، عبداالمیر، خالفت اموى بررسى سیاسى سـالھاى  - مه گی ، ترج

 ).ش1381تھران، طھورى، (شكرى، 
مدينـه، (عبدالفتاح القارى، ابى مجاھد عبدالعزيز، سنن القراء و مناھج المجودين، چاپ اول  -

 ).ق1414مكتبة الدار، 
 ).1412بیروت، دارالجیل، (عسقالنى، ابن حجر، االصابه فى تمییز الصحابه  -
دارالجیـل، (عطوان، حسین، الفرق االسالمیه فى بالد الشام فى العصر االموى، چـاپ اول،  -

1402.( 
 ).م1984بیروت، دارالجیل، (عطوان، حسین، القراءات القرآنیه فى بالد الشام، چاپ اول،  -
 ).م1980بیروت، دارالقلم، (، چاپ دوم )تاريخ و تعريف(فضلى، عبدالھادى، القراءات القرآنیه  -
جتى  ، مقدمه - - مدباقر ح سازمان حـج و اوقــاف (اى بر تاريخ قراءات قرآن كـريم، مح ھران،  ت
 ).1373، )اسوه(
 ).م1986بیروت، داراالضواء، (فقیه، محمدتقى، جبل عامل فى التاريخ  -
 ).1364تھران، انتشارات فجر، (كمالى دزفولى، سیدعلى، شناخت قرآن، چاپ اول  -
قى مـنزوى، چـاپ دوم  - لى ن ھران، (گلدزيھر، ايگناس، درسھايى درباره اسـالم، ترجمــه ع ت

 ).ش1357كمانگیر، 
ــه  - ــج البالغ ــتدرك نھ ــى مس ــعاده ف ــج الس ــدباقر، نھ ــودى، محم ــارف (محم ــیروت، دارالتع ب

 ).م1977للمطبوعات، 
 ).م1986بیروت، دارالمشرق، (معلوف، لوئیس، المنجد فى اللغة واالعالم، چاپ بیستم  -
تر ) (قرن اول ھجـرى(منتظر القائم، اصغر، نقش قبايل يمنى در حمايت از اھل بیت  - قم، دف

 ).ش1380تبلیغات اسالمى، 
ھم، ش »اشراق در سده ھفتم میالدى«منزوى، علینقى،  - سال ن 1350، 38، مجله كـاوه، 

 .ش
صفین، پرويـز اتـابكى، چـاپ دوم  - كار  مزاحم، پی شارات آمـوزش (منقرى، نصر بن  ھران، انت ت

 ).ش1370انقالب اسالمى، 
ئرة المعـارف بـزرگ (موسوى بجنوردى، كاظم، دائرة المعارف بزرگ اسالمى  - تھران، مركـز دا

 ).1374اسالمى، 
 ).تا قم، امیرى، بى(مھدوى، نورالدين، نويسندگان وحى پیامبر  -
1379تھـران، سـمت، (شناسـى سیاسـى، چـاپ اول،  نقیب زاده، احمد، درآمدى بر جامعه -

 ).ش
1994دارالفكـر، بـیروت، (واسطى الزبیدى، محمدمرتضى، تاج العروس من جواھر القـاموس  -
 ).م
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بـیروت، (واقدى، محمد بن عمر، كتاب المغازى، تحقیق دكتر مارسدون جونس، چـاپ ســوم  -
 ).ق1409اعلمى، 

تاريخ اســالم، ش »ابن اشعث«واگلیرى، ال ويكا،  - له  ، 17، ترجمه على اكـبر عباسـى، مج
 .ش1383بھار 

 ).ش1370تھران، خردمند، (شناسى، چاپ اول  ، مبانى جامعه... وثوقى، منصور و -
تھــران، (ولــوى، علــى محمــد، ديانــت و سیاســت در قــرون نخســتین اســالمى، چــاپ اول  -

 ).ش1380دانشگاه الزھرا، 
ضى، (يعقوبى، احمد بن ابى يعقوب، تاريخ يعقوبى، چاپ اول  - 1373قم، منشورات شريف ر

 ).ش

- I BN ASHATH. EI2. 
- M. A. shaban, Islamic History a new Interpratation I. A. D. 600-750, (cambridge, 
1971). 
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