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 .مقدمه: 1

قرآن حقیقتی است فرا زمانی و فرامکانی که از باالترین مراتب وجود هستی تا نازلترین مراتب را در بر می گیرد و همگانی از آن 

به اندازه استعداد و سعه وجودی خود بهره مند می شوند. ناسوت و ملکوت را در می نورد دو لذا طیف مفاهیم بلند قرآن ، 

 است. شکوهی خاص به عالم هستی داده 

وَ لَقَد یَسَّرنا القٌرآنَ »قرآن ، تصویر زندگی فرد مسلمان است. قرآن کتابی آسان برای همه است پس باید بر این مبنا عمل کرد. 

 .« لِلذَّکرِ فَهَل مِن مٌذَکَّر

را از بن بست به  اه عرصه آن تمامی که است کتابی بلکه نیست... و داستانی –قرآن اثری علمی یا هنری و یا فلسفی یا تاریخی 

در آورد. هدایت گر و روشنی بخش راه انسان آواره و وامانده خود بنیاد می شود. قرآن متفکران را بینش ، توده ها را هدایت و 

 «لِیَتَذَکَّر اٌولوا االَلباب»رفتار عطا می کند. 

، فقهی و... است. جوهر و گوهر قرآن گرچه قرآن مشحون از معارف ناب علمی ، هنری ، اقتصادی و نکات ظریف عرفانی ، فلسفی 

روحانی و ماورایی است ولی در سنتی سنجیده و سخت توجه به عالم ماده دارد. پیام های آسمانی قرآن ، سیراب کننده عطش 

قرآن ، انسان امروزی نیست به کاستی هایش از معنویت ، اخالق ، عرفان ، خودآگاهی ، خودباوری ، ایمان ، عشق و... می باشد. 

معجزه الهی است. اعجاز قرآن در دو بٌعد ساختار بیرونی )شکل( و ساختار درونی )محتوا( خود را عرضه می نماید. عناوینی 

همچون: جامعیت قرآن در ابعاد گوناگون علمی ، فلسفی ، اجتماعی ، تاریخی و... گسترده و پایدار بودن محتوا و آموزه هایش ، 
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، پیش گویی نسبت به آینده ، بیان نکات علمی و تاریخی دقیق از جمله عرضه هایی است که بیانگر اخبار عینی موجود در آن 

اعجاز این کالم و حیانی می باشد. اگر بخواهیم از قرآن بگوییم کاری است محال و نشدنی ، قرآن بحر عمیقی است که از عرش تا 

و قالب نمی گنجد. زمان بردار نیست و در محدوده تنگ ذهن و فرش امتداد دارد. موجودی است شگرف و شکوهمند که در لفظ 

فکر بشر محدود نمی شود. معرفی قرآن باید آن چنان باشد که وجود شکوهمندش به عنوان یک حقیقت زنده و پویا و نه 

 شود. مجموعه ای از گزاره ها و عبارات هم سنگ سایر کتب معرفی شود. قرآن حقیقتی است که در عبارات خالصه نمی 

قرآن ، وجود شکوهمندش حقیقتی است فرهمند که باید آن را باز شناخت و از مهجوریت به در آورد. قرآن ، کتابی که حاوی 

مجموعه ای از گزاره های معمول باشد نیست. آنچنانکه سایر کتب مجموعه ای از گزاره های ایجابی و سلبی هستند ؛ بلکه 

ه و در تطورات هستی ساری و جاری می باشد. قرآن ، کتابی چون سایر کتب نیست که حقیقتی است جوشان که کالم الهی بود

تنها برای خواندن یا عمل کردن و تصحیح رفتار انسان ها باشد ؛ بلکه یک حقیقتی واالست که باید شهود شود. آن حقیقت در 

 ورت معجزه ای دست نیافتنی درآمده است. این عالم وجود کتبی پیدا نموده مجموعه ای از گزاره ها شده است که خود به ص

در این مقاله سعی شده است حاکمیت اسالمی و قرآن و جهانی شدن قرآن در سبک زندگی پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار 

 )علیهم السالم( مطرح می شود. 

 .تعریف واژگان کلیدی: 2

 «: جهانی شدن». واژۀ 2.1

و تقارب ، بر اثر سهولت در امر کسب « سان های روی کره زمین تقارب حاصل شودبین ان»این است که: « جهانی شدن»معنای 

اطالعات و سهولت در امر رفت و آمدها حاصل می شود. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی هر انسانی در هر گوشه ای از دنیا به 

را در ابعاد مختلف و در هر زمینه ای که بخواهد  فرهنگی –خوبی می تواند به هر کجای دنیا دست ببرد و هرگونه اطالعات علمی 

؛ در عرض چند دقیقه به دست می آورد. و همین آسان شدن ارتباطات و کسب اطالعات جهانی ، موجب شده که همه احساس 

نیم و به کنند که در یک جامعه قرار گرفته اند. همان گونه که ما در یک کشوری مثل ایران می توانیم به راحتی و سهولت سفر ک

وسیلۀ رسانه هایی که در اختیارمان است ، به تمام احوال جامعه و کشورمان احاطه داشته باشم. همین کار االن در کل جهان 

انجام می گیرد. لذا مسئله جهانی شدن یک امر قهری است و به تعبیر دیگر جبر زمانه است و با هیچ قدرتی هم نمی شود جلوی 

کمرنگ و محدودیت های جغرافیایی کم بها شده و هیچ گونه مانع رفت و آمد و کسب اطالعات جهانی آن را گرفت ؛ چون مرزها 

 برای هیچ کس وجود ندارد. 
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 «: اسالم». واژه 2.2

گرفته شده است و از آنجایی که همۀ ما در برابر فرمان ذات اقدس الهی ، تسلیم هستم و بر همۀ ما واجب است « سَلَمَ»اسالم از 

بهترین دین « اِنَ الدّینَ عِندَاهللِ االسالم»امر الهی را اجرا کنیم و از نواهی الهی دوری کنیم همان طور که قرآن می فرماید: که  او 

 به طور مطلق یعنی تسلیم محض در برابر خداوند است.« اسالم»نزد خداوند اسالم است. پیش 

 .حاکمیت اسالمی و قرآن: 3

کریم و نشر فرهنگ قرآنی وظیفه ویژه ای دارد که باید این وظیفه مهم را در سطوح مختلف و با حکومت اسالمی ، در قبال قرآن 

 روش های مناسب ایفا نماید. 

حاکمیت ، در برنامه ریزی های کالن و غیرکالن ، عالوه بر این که باید اساس و بنیان برنامه را برمبنای اصول ارائه شده در قرآن 

د ، و یا حداقل مخالف با مالک ها و معیارهای قرآنی ، برای اداره زندگی بشر نباشد ، به جهت نشر و کریم ، تدوین و تنظیم کن

ترویج فرهنگ قرآن ، امکانات مناسبی را پیش بینی کند تا روز به روز جامعه را با معارف قرآنی آشنا سازد و از این طریق 

رد. زیرا قرآن کتابی است که اگر راه حل مشکالت را از او بخواهیم و در مصونینی مطمئن و پوالدین را برای مسلمانان به وجود آو

إِذَا التَبَست علیکٌم »فتنه ها به او پناه ببریم ، از آسیب ها و خسارت ها در امان خواهیم ماند. چنان که پیامبر اکرم )ص( فرمودند: 

 (. 232، ص 2کافی ، ج)اصول « الفتنٌ کَقِطَعِ اللَّیلِ المٌظِلمِ فَعَلیکٌم بِالقٌرآنِ

هرگاه که فتنه ها بر شما هجوم آورند و فضای زندگی را همانند شب سیاه ، تیره و تاریک گردانند به قرآن پناه ببرید و از 

رهنمودهای آن مدد بجویید.حکومتی که به نام اسالم شکل می گیرد ، پایه ها و ارکانش بر اصول و معارف قرآن قرار دارد و به 

« اسالم»ر هویت حکومت اسالمی ، هویت قرآنی است و حکومتی که محتوای آن قرآنی نباشد حتی اگر با عنوان عبارت دیگ

 معنون شود ، اسالمی نیست. 

حاکمیت اسالمی که به مجموعه ی مدیران و مسئوالن عمل کننده اعم از قوه مقننه ، مجریه و قضائیه گفته می شود و زیر نظر 

که در رأس هرم نظام قرار دارد و به عنوان با زوان حاکمیّت عمل می کنند باید این نکته را مدّنظر  حاکم اسالمی و ولی فقیه

داشته باشند که شرعیّت مسئولیت و عملکرد آنان در حکومت اسالمی تا وقتی اعتبار دارد که فعالیت ها و تصمیم گیری های 

رند و در غیر این صورت مشروعیّت آنان زیر سؤال خواهد بود. با خود را هماهنگ با رهنمودها و خواسته های قرآن به پیش بب

توجه به مطالب یاد شده در حاکمیت اسالمی ، قرآن یک کتاب تشریفاتی نیست که گاه به آن تبّرک بجوییم و یا به هنگام سفر ، 

قد عروسی ، در سر سفره عقد قرار دهیم خود را از زیر آن عبور دهیم ، و در مجالس ترحیم آیاتی از آن را تالوت نماییم و یا در ع
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و از این قبیل کارها که در برخورد با قرآن معمول است انجام بگیرد. قرآن کتاب زندگی است و کتاب زندگی باید زندگی را شکل 

شه و استعدادها را بدهد ، راه و رسم زندگی را به افراد بیاموزد و در سایۀ تعالیم و آموزه هایش ، ادب و اخالق را متکامل ، و اندی

شکوفا ، و عواطف و احساسات را متعالی سازد. این انتظار که انتظار درست و به حقی می باشد وقتی تحقق پیدا می کند که قرآن 

و تعالیم آن در متن زندگی فردی و اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی ، فرهنگی و اعتقادی جریان داشته باشد و برای چنین هدف 

ت باید زمینه های آشنایی با قرآن و معارف قرآن از هر جهت فراهم گردد تا قرآن و تعلیمات آن در زندگی انسان ارجمندی ، نخس

ها ، تحققی عینی پیدا کند. این همه تأکید پیشوایان معصوم دین ، در مورد عمل به احکام و تعالیم قرآن در مرحله نخست 

سمانی است. همان طور که امیرمؤمنان علی )ع( در ساعت های پایانی عمر مبتنی بر آشنایی ، درک و فهم معارف این کتاب آ

اهللَ اهللَ فِی القرآنِ الیَسبِقکٌم بِالعَمَلِ بِهِ »پربرکتش ، مسلمانان و پیروانی قرآن را این گونه مورد خطاب قرار می دهد و می فرماید: 

ما می آورم در مورد قرآن کریم ، چنین مباد که دشمنان شما در عمل به (خدا را ، خدا را به یاد ش74)نهج البالغه ، نامه « غَیرٌکٌم

تعالیم قرآن بر شما پیشی بگیرند. در حوزه ایفاء مسئولیت از چاپ قرآن و توزیع آن گرفته تا تشکیل هسته های قرآنی ، تعلیم 

ای اداره جامعه اسالمی از وظایف حاکمیّت به قرائت و روخوانی ، تفسیر و تفهیم مفاهیم کالم خدا ، تدوین و تنظیم برنامه ها بر

عَلَی الِامام اَن یَعلَمَ »شمار می آید. این وظیفه خطیر را حضرت علی )ع( در جمله ای کوتاه این طور بیان می کند و می فرماید: 

حاکم اسالمی است تا برنامه های  (. بر امام و9166، شماره  312، ص 7)غررالحکم ، ج« اَهلَ وِالیَتهِ حٌدٌودَ الِاسالمِ وَ االیمانِ

 آموزشی ، مردم مملکت خود را به حدود اسالم و ایمان تعلیم بدهد. 

امیر مؤمنان )ع( یکی از حقوق مشخص مردم بر حاکمیّت را تعلیم و آموزش معارف می داند و در فرازی از سخنان خود که به 

وَ تَعلیمٌکٌم کَیال تجَهلٌوا وَ »قی که شما مردم بر من دارید این است که: حقوق متقابل حاکم و مردم می پردازند می فرماید ، از حقو

 (. 37)نهج البالغه ، خطبه « تأدیبٌکٌم کِمَا تَعلَمٌوا

و شما را بر طبق کتاب و سنت آموزشی بدهم تا نادان نمانید و شما را به آداب اسالمی و انسانی تربیت کنم تا به آگاهی برسید و 

 بدایند. 

 امبر اکرم )ص( و گسترش معارف قرآن: .پی4

در صدر اسالم و از نگاه پیامبر اکرم )ص( هیچ امری ، همانند گسترش فرهنگ و معارف قرآن اهمیت نداشت ، زیرا همۀ مقاومت 

ز برای ها در برابر شکنجه ها و آزارها ، تحمّل معاصره های اقتصادی و سیاسی ، لشکرکشی ها ، جهادها و شهادت ها و... چیزی ج

 ابالغ پیام الهی ، که همان آیات نورانی قرآن کریم است ، نبود. 



319-393، ص   5931،  دی 9، جلد 91علوم انسانی اسالمی، شماره   

  ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir 

     

192 
 

اهتمامی که رسول خدا و به تبع آن ، صحابه پیامبر ، به تعلیم و تعلّم ، تبلیغ و ترویج آیات و مفاهیم قرآن کریم می داند موجب 

و در زمان کوتاهی ، زندگی خود را متناسب با  گشت تا به سرعت نور قرآن بر زوایای زندگی مردم دور از فرهنگ جاهلی بتابد

احکام و تعلیمات قرآنی تنظیم و اداره نمایند و این خود از شگفتی های مدیریت و رهبری پیامبر اکرم )ص( است که با چه قدرت 

اکرم )ص( به  و اکسیری توانست چنین تحولی را در آن محیط خفقان آور و سیاه به وجود آورد. آنچه از مطالعه سیرۀ پیامبر

دست می آوریم این است که آن حضرت در پرتو توکلّ به خدای متعال و عنایات الهی و همچنین با برنامه ریزی دقیق و طراحی 

آموزش های فراگیر توانست تا آنجا به موفقیت دست پیدا کند که با تشکیل حکومت اسالمی در مدینه ، نیروهای مورد نیاز 

فراد به آموزش دیده انتخاب نماید و مسئولیت اداره بخشی از جامعه را به افراد آشنا با معارف قرآنی حکومت را از میان همین ا

بسپارد. نخستین کاری را که رسول خدا برای گسترش معارف قرآن انجام دادند این بود که با صدور بخشنامه ای ، در قالب جمله 

م قرآن همّت بگمارند و از راه های آموزشی ، مفاهیم و معانی این کتاب ای کوتاه ، از همه مسلمانان خواست به تعلیم و تعلّ

)وسائل الشیعه ، « خیارٌکٌم مَن تَعَلَّمَ القٌرآنَ وَ عَلَّمَهٌ»آسمانی انس بیشتری پیدا کنند و برای تشویق و تحریص بیشتر آنان فرمود: 

 (. 228، ص 7ج

 خت به دیگران آموزش دهد. بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و چون آمو

این کالم موجی گسترده و شور و نشاطی غیرقابل وصف را در میان مسلمانان آن روز به وجود آورد به طوری که منزل و مسجد ، 

کوچه و بازار به صورت کالس های آموزشی قرآن درآمد و اگر کسانی در این آموزش همگانی شرکت نکرده و یا وظایف خود را به 

جام نمی دادند مورد مالمت و بازخواست نبی اکرم )ص( قرار می گرفتند چنان که آن حضرت در یکی از خطابه های خود خوبی ان

مِن جیرانِهم... اَو تَعَلّمٌنَّ قَوم ما بَالَ اَقوامٍ الیٌفقهونَ جیرانَهٌم ، وَ الیَتَفقّهٌونَ ، وَ الیَتَّعِظٌونَ . وَاهللِ لَیٌعِلمَنَّ قوماً جیرانَهٌم... وَلیَ»فرمودند: 

 «. اٌعَاجِلَنَّهٌم بِالعٌقٌوبَۀِ

 (. 892به نقل از نظام الحکم و االرادۀ فی االسالم ، شیخ محمد شمس الدین ، ص 71، ص 1)التراتیب االداریۀ ، ج

ی نمی روند و چه شده است که گروه هایی از مردم ، همسایگان خود را آموزش نمی دهند و آنان به دنبال درک و فهم معارف اله

متأسفانه! پند پذیر هم نیستند. به خدا سوگَند! مردم باید همسایگان خویش را آموزش بدهند و آنان از همسایگان خود ، قرآن را 

تعلیم بگیرند... وگرنه به زودی آنان را مجازات خواهم کرد. اشعریان مردمی بودند که به قرآن و معارف آن آگاهی داشتند. در 

ن گروهی از اعراب جاهل و نابخرد زندگی می کردند ، چون سخنان پیامبر اکرم )ص( را شنیدند از آن حضرت یک همسایگی آنا

به  دست می آید که فرصت بعد از نماز صبح « انس بن مالک»سال مهلت گرفتند تا همسایگان خود را آموزش بدهند. از روایت 

 در مسجد ، فرصت تعلیم و تعلم بوده است. 
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به نقل از نظام  71، ص 1)التراتیب االداریۀ ، ج« کَانٌوا اِذَا صَلّوا الغَداۀَ قَعَدٌوا حَلقَاً حَلقَاً ، یَقرَأون القرآن و یَتَعَلَّمٌونَ الفرائِضَ والسٌّنَنِ»

 (. 892الحکم و االرادۀ فی االسالم ، شیخ محمد شمس الدین ، ص

را می خواندند بعد از نماز می نشستند و حلقه  حلقه می شدند ، به قرائت قرآن می  کار هر روز مسلمانان بود که وقتی نماز صبح

 پرداختند و احکام واجب و مستحب را می آموختند. 

اگر پیامبر اکرم )ص( با اصرار بیشتر مردم را به تعلیم و تعلم قرآن تشویق و ترغیب می کرد خود آن جناب در تعلیم معارف قرآنی 

از همه و بیش از همه ، به آموزش مسلمانان می پرداخت. به طوری که باید گفت نخستین آموزگار تعالیم  به دیگران ، پیش

اسالمی و اولین معلم معارف قرآن ، پیامبر گرامی )ص( بوده است. شیوه و سیره رسول خدا )ص( این بود که از هر فرصتی که 

ره گیری می کرد. پیامبر اکرم )ص( این شیوه را به اصحاب خود پیش می آمد در جهت آموزش و نشر احکام و اخالق قرآن به

تعلیم داده بود تا آنان نیز در هر فرصت مناسبی به آموزش معارف قرآن کریم بپردازند. چنان که در مورد حضرت علی )ع( گفته 

 (. 28، ص 13)مستدرک الوسایل ، ج« قَضاءَ بَینَهٌمرٌوِیَ اَنَّهٌ کانَ اِذا یَفرغ مِنَ الجَهادِ یٌتَفَرَّعٌ لِتَعلیمِ النّاسِ وَال»اند: 

سیرۀ امیر مؤمنان )ع( چنین بود که وقتی از کار جهاد و دفاع فارغ و آزاد می شد به تعلیم و حل و فصل امور حقوقی مردم می »

 « پرداخت.

اِذا اطَّلَعَتِ اجتمعَ الیهِ الفٌقَراءٌ و المَساکینٌ و غَیرٌهٌم مِنَ النّاسِ ، کانَ عَلیٌّ اِذَا صَلّی الفَجرَ لَم یَزَل مٌعَقّبَاً اِلی اَن تَطلٌعَ الشَمَسٌ ، فَ»

 (. 132، ص 71)بحاراالنوار ، ج« فَیٌعَلَّمٌهٌمٌ الفقهَ و القٌرآنَ

د ، سیرۀ امیرالمؤمنین حضرت علی )ع( این بود که چون نماز را اقامه می کرد ، تعقیبات نماز را تا طلوع خورشید ادامه می دا»

سپس با طلوع خورشید جمع قابل توجهی از مردم اعم از فقیر و غنی گرد شمع وجودش حاضر می شدند و آن جناب به آنها 

موالی متقیان علی )ع( نه تنها در مسجد ، برای عموم مردم ، برنامه های آموزشی « احکام دین و معارف قرآن را آموزش می داد.

مان های مناسب خود به آموزش معارف قرآن می پرداخت بلکه در منزل نیز فرزندان و اعضاء را توصیه و تأکید می فرمود و در ز

خانواده اش را با قرآن و احکام آن آشنا می کرد. او به عنوان پدری دلسوز و وظیفه شناس به فرزند محبوبش امام حسن مجتبی 

)نهج البالغه ، نامه « لَّ وَ تَأویلِهِ وَ شَرایِعِ االِسالمِ وَ اَحکامِهِ ، وَ حَاللِهِ وَ حَرامِهِوَ اِن اَبتَدِئکَ بِتعلیِم کتابِ اهللِ عَزّوجَ»)ع( می فرماید: 

31 .) 

در مورد تربیت تو این طور صالح دانستم که نخست کتاب خدا را به تو تعلیم بدهم و سپس تفسیر و تأویل آن را به همراه »

 « موزم.قوانین اسالم و حالل و حرام آن ، به تو بیا
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 حضرت علی )ع( نسبت به فراگیری قرآن و معارف قرآنی در موارد مختلف تأکید فرموده است. او در کالمی جامع فرمود: 

 (111)نهج البالغه ، خطبه« تَعَلَّمٌوا القرآنَ فَاِنَّهٌ اَحسَنٌ الحَدیث ، وَ تَفَقَّهٌوا فیهِ فَاِنَّهٌ رَبیعٌ القٌلٌوبِ»

زیرا قرآن زیباترین گفتار است و در آیات آن نیاندیشید و به فهم و درک عمیق برسید زیرا معارف آن بهار قرآن را فرا بگیرید. »

 « دل ها است.

 تأسیس دارالقراء: 

هرگاه بر پیامبر اکرم )ص( وحی نازل می شد آن حضرت آیات نازل شده را برای عموم مردم تالوت می فرمود و همگان را نسبت 

 آگاهی می کرد. در این موقع چند گروه بودند که پس از شنیدن آیات قرآن ، باید وظایفی را انجام می دادند.  به نزول آیات الهی

 گروه اول: 

عموم مردم بودند که باید احکام و دستورات قرآن را لباس عمل می پوشاندند و زندگی خویش را براساس رهنمودهای قرآن 

 سامان می بخشیدند. 

 گروه دوم: 

کاتبان و نویسندگان وحی بودند که عالوه بر وظیفه ای که عامه مردم داشتند از طرف پیامبر )ص( مأموریت پیدا کرده بودند تا 

 آنچه را زبان پیامبر )ص( به عنوان وحی می شنوند ، بنویسند و ثبت کنند. 

 گروه سوم: 

داشتند. پیامبر اکرم )ص( این مجموعه را شناسایی می  از مسلمانان کسانی بودند که حسّ کنجکاوی قوی تر و استعداد برتری

فرمود و آیات الهی را متناسب با قدرت فکری و ذهنی آنان تفسیر می کرد. رفته رفته جمع قابل توجهی از اینگونه افراد به 

داد دیگری را تحت مفاهیم و معارف قرآن آشنایی پیدا کردند و سپس هر کدام از این مجموعه به نقاط مختلف سفر نموده و تع

 تعالیم و آموزش های قرآنی قرار می دادند. 

 قرآن مفسران –روش تدریس پیامبر اکرم )ص( به عنوان نخستین معلم و مفسر قرآن کریم در تعلیم معارف قرآنی به گروه سوم 

 در را( ص) اسالم پیامبر تدریس روش و رسیده ما دست به که روایاتی از یکی. است بوده ای ویژه روش – برتر استعدادهای و

 دهد روایت زیر است:  می توضیح «مفسّر تربیت» کالس



319-393، ص   5931،  دی 9، جلد 91علوم انسانی اسالمی، شماره   

  ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir 

     

192 
 

عَشرَ آیاتٍ ، فَالیَأ عَن اَبِی عَبدِالرّحمنِ السّلمی قال: حَدَّثَنَا مَن کان یٌقرِئٌنا مِن الصّحابَۀِ اَنَّهم کانٌوا یأ خذونَ مِن رسولِ اهللِ )ص( »

 (116، ص 62)بحاراالنوار ، ج« یٌعَلَّمٌوا مَا فِی هَذِهِ مَنَ العِلمِ وَالعَمَلخٌدٌونَ فِی العَشرِ اآلخِرِ حَتّی 

 روایت کرده اند که او گفته است: « عبدالرحمن سلمی»از

برخی از اصحاب پیامبر اکرم )ص( که آموزگار قرآن ما بودند به ما قرآن می آموختند ، می گفتند که اصحاب رسول خدا ، آیات »

ه ده آیه از آن حضرت تعلیم می گرفتند و تا وقتی که دانش  محتوای ده آیه را به خوبی نمی آموختند و به آن عمل قرآن را ده آی

 « نمی کردند به تعلیم ده آیۀ دیگر نمی پرداختند.

ود حساسیتی که پیامبر )ص( نسبت به مسلمانان و مخاطبان قرآن ، در مورد فهم صحیح و درست آیات قرآن داشت موجب شده ب

تا با تالشی مضاعف حقایق قرآن را به میزان توانایی های فکری افراد بیان فرمایند. او بارها این نکته را در مورد قرآن به یارانش 

 (. 866، ص 2)اصول کافی ، ج« وَ لَهٌ )لِلقٌرآنِ( ظَهرٌ وَبَطنٌ ، فَظاهِرٌهٌ حٌکمٌ و باطِنٌهٌ عِلمٌ»گوشزد می کرد که: 

 « و باطنی ، ظاهر آن قانون و حکم است و باطن آن علم. قرآن ظاهری دارد»

پیامبر اکرم )ص( همیشه از این که مفاهیم و معانی قرآن کریم به آفت تفسیر به رأی مبتال شود و آیات الهی مورد دستبرد جاه 

تِی مِن بَعدِی ، رَجٌلٌ یَتأوَّل القرآنَ یَصنَعٌهٌ اَکثَرٌ مَا اَخافٌ عَلی اٌمَّ»طلبان و هوس بازان قرار بگیرد اظهار نگرانی می کرد و می فرمود: 

 (. 112، ص 62)بحاراالنوار ، ج« عَلی غیرِ مًواضِعِهِ

بیشترین نگرانی من بر امتم ، پس از خودم این است که شخصی قرآن را تفسیر به رأی کند و با تأویل و تفسیر به رأی معانی و 

 مفاهیم آن را در غیر جای خود بگذارد. 

نابراین پیامبر اکرم )ص( جمع قابل توجهی را به دانش تفسیر قرآن مجهّز فرمود که هر کدام از آنها خود معلّم و مبلّغی شدند و ب

جمع دیگری را آموزش دادند ، البته باید توجه داشت که این افراد هم در یک سطح نبودند. سرآمد همه این مجموعه ، حضرت 

 بهره گیری از مکتب نبوت ، در دستیابی به اعماق اقیانوس قرآن ، هیچ کس به پای او نرسید.  امیرمؤمنان علی )ع( بود که در

هرکس بخواهد به مدینه »این همان آسمان دانش و بینش بشری ، تا آنجا اوج می گیرد که پیامبر اکرم )ص( درباره اش فرمود: 

 « علم نبوی برسد باید از در والیت علوی وارد شود.

 (. 91، ص 9)الغدیر ، عالمه امینی ، ج« اَنا مدینۀٌ العِلمِ وَ علیٌّ بابٌها»

 من شهر علم هستم و علی درب آن است. 
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نورانیّت قرآن دل های مستعد بسیاری از انسان ها را روشن می ساخت و مردم با شنیدن آیات نورانی الهی به اسالم می گرویدند. 

قرآن افزوده می شد ، زیرا آنها با همه وجود می کوشیدند تا پیامبر خدا )ص( را که در  هر لحظه بر عطش شیفتگان به حقایق

قالب آیات قرآن ارائه می شود بهتر و بیشتر بشناسند. در چنین شرایطی ، پیامبر اکرم )ص( برای ترویج احکام و تفهیم مفاهیم 

نظم و نسق بهتری به پیش برود. پیامبر )ص( خود کامالً واقف  قرآنی به تأسیس سازمانی پرداخت تا کار تعلیم و آموزش قرآن ، با

بود که با تمام مشکالت و موانع موجود ، حضور مخالفان سرسخت ، دشمنی های مشرکان و منافقان ، نمی توان بدون برنامه 

 و ها هدایت با لذا و زد دامن اعتقادی –ریزی و داشتن ستادی قدرتمند ، گسترش فرهنگ قرآن را به صورت یک جریان فرهنگی 

که این مرکز دو وظیفه مهم  است این آورد دست به توان می «قاریان خانه» و «دارالقّراء» نام به مرکزی حضرت آن های حمایت

 را بر عهده داشته است. یکی تربیت معلم و مربی قرآن و دیگری اعزام معلمان قرآن به اطراف و اکتاف. 

و مرکز اعزام « دارالقّراء»را به عنوان « مخرمۀ بن نوفل»پیامبر اکرم )ص( برای گسترش اسالم و آموزش قرآن در مدینه ، خانه 

معلم قرار دادند و از این مرکز ، معلمان قرآن را به خارج از مدینه و به دیگر شهرها اعزام می کردند. و اقدی نقل می کند: 

وارد مدینه شد و در دارالقّراء سکنی گزیده )نخستین « معصب بن عمیر»از جنگ بدر ، همراه پس « عبداهلل بن ام مکتوم»

(. از جمله معلمانی که در زمان های معیّن ، در دارالقّراء و یا در مسجد به 182حکومت اسالمی در مدینه ، سید محمد ثقنی ، ص

، « عبداهلل ابن رواحۀ»، « ابابن بن سعید بن العاص»، « صامت عبادۀ بن»تعلیم و آموزش های قرآنی می پرداختند عبارتند از: 

 (. 897و... )نظام الحکم و االدارۀ فی االسالم ، شیخ محمد شمس الدین ، ص« معاذین جبل»

که در سکوی مسجد « اصحاب صفّه»از معلّمانی است که به دستور پیامبر اکرم )ص( مأموریت پیدا کرد تا به « عبادۀ بن صامت»

بر )ص( زندگی می کردند و بسیار فقیر بودند ، قرآن بیاموزد. گاه پیامبر )ص( خود متولی آموزش های قرآنی در مسجد می پیام

عبداهلل »شد و به مسلمانان مفاهیم قرآن را تعلیم می داد و زمانی که باید برای کاری مسجد را ترک کند امر آموزش قرآن را به 

 رد تا آنان جلسه آموزش را ادامه بدهند. می سپ« معاذین جبل»و « بن رواحۀ

 اعزام معلّم قرآن: 

از برنامه های ارزشمند پیامبر )ص( در آغاز بعثت ، تربیت معلم قرآن و سپس اعزام این معلمان ، به مأموریت های آموزشی بود. 

از فکر و فرهنگ و اخالق ، چهره آن حضرت با درایت و مدیریت شگفت آور خویش ، توانست از مردم دوره جاهلیّت و عقب مانده 

ها و شخصیت هایی بسازد که در تاریخ ، نمونه اش کمتر دیده شده است. پیامبر خدا )ص( ، با تأسیس حکومت اسالمی در مدینه 

، موجی از دانش خواهی و دانشجویی را به وجود آورد و در اندک زمانی ، مسجد و فضاهای عمومی جامعه را تبدیل به مراکز 

شی کرد. جالب این که در دامن زدن به موج دانش آموزی ، حتی از اهل کتاب مانند یهود و نصارا ، مشرکانی که در جنگ ها آموز
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به اسارت سپاه اسالم در می آمدند و پس از اسارت ، در جهت رفع کمبودهای جامعه اسالمی ، طبق ضوابط و قانون الهی ، حاضر 

شد. بدین معنا که قابلیت ها و توانایی های آنان مورد ارزیابی قرار می گرفت. مثالً افراد به همکاری می شدند ، بهره گیری می 

باسواد ، به استخدام مشروط حکومت اسالمی در می آمدند تا در زمان و مکان مشخص ، تعدادی از مسلمانان را با خواندن و 

سیر کرد در صورتی که آنان می خواستند آزاد بشوند باید نوشتن آشنا گردانند. در جنگ بدر سپاه اسالم جمعی از مشکران را ا

که چهار هزار دینار بود « فدیه»می پرداختند تا آزاد شوند ولی این جمع توان پرداخت « فدیه»پول آزادی خود را به عنوان 

دن و نوشتن آموزند و سپس یکصد نفر از کودکان انصار را خوان« فدیه»نداشتند ، پیامبر اکرم )ص( دستور داد او به جای پرداخت 

دستور دادند که زبان عبری و سریائی را بیاموزد و واسطه او با یهود باشد. « زید بن ثابت»آزاد شوند. پیامبر گرامی اسالم )ص( به 

بان عالوه بر زبان عبری ، چنان که برخی نوشته اند ز« زید»زبان عبری را از یک یهودی در مدینه آموخت. « بخاری»او به گفته 

های سریانی ، فارسی ، رومی ، قبطی و حبشی را  می داشت و لذا به دستور پیامبر )ص( سرپرستی امور ترجمه در تشکیالت 

که نصرانی بود در شهر مدینه به آموزش می پرداخت این « جنوبه»حکومتی رسول خدا )ص( را برعهده داشت. فرد دیگری به نام 

ا زیر پوشش قرار نمی داد بلکه زنان را در این خیزش معنوی و فکری مشارکت می داد. نهضت عظیم سواد آموزی تنها مردان ر

مادر « شعاء»مورخان از زنان مسلمانی یاد می کنند که خواندن و نوشتن را در همین دوره فرا گرفته بودند. پیامبر اکرم )ص( به 

نیز می « عقبۀ بن ابی محیط»اد بدهد. ام کلثوم دختر همسر رسول خدا ، نوشتن ی« حفصه»فرمود که به « سلیمان بن ابی قمه»

« عاشیه»نیز می نوشت. « مقداد»دختر « زکریمه« »پدرم در خانه به من توشتن آموخت»نوشت. عایشه دختر سعد می گفت: 

 التراتیب – 712، ص 2نیز این چنین بود. )فتوح الیلدان بالذری ، ج« امّ سلمه»همسر پیامبر )ص( می خواند ولی می نوشت. 

 محور حول مسلمانان فکری و علمی های تالش همه( ص) النبی مدینۀ مدرسه در(. 48ص ، 2ج ، کتّانی عبدالحی شیخ ، االداریۀ

گرفت و چون رفته رفته رشد فکری افزون گردید ، کارشناسان و خبرگانی جلوه نمودند که یا تفسیر و  می شکل سنت و قرآن

اجتهاده احکام فرعی را از منبع قرآن و سنت استنباط کردند و راه صحیح زندگی مسلمانی را متناسب و هماهنگ با معیارهای 

ادند. بنابراین در مدینه ی علم نبوی تمام حرکت های فرهنگی از تعیین شده در کتاب الهی و سنت نبوی به دیگران ارائه می د

قرآن و به خاطر قرآن آغاز می شود تا انسان این تافته جدا بافته عالم آفرینش را به کمال مطلوب رهبری کند. برای دستیابی به 

با اعزام آنان به نقاط مختلف ، مردم را  چنین مقصودی ، پیامبر اکرم )ص( معلمانی را پرورش داد تا حامالن معارف قرآنی باشند و

با پیام آسمانی این کتاب آشنا سازند. در حکومت اسالمی ، چنین اعزام ها و مأموریت هایی از وظایف حاکمیت محسوب می 

 گردد که ما در این مقاله چند نمونه از این گونه اعزام ها ، به طور مختصر اشاره می کنیم: 

است. او از معلمان « معصب بن عمیر»اسالم که در گسترش فرهنگ قرآنی نقشی مؤثر داشته ،  یکی از شخصیت های صدر -1

قرآن و سفیرانی می باشد که پیش از هجرت ، به تقاضای مردم مدینه و دستور رسول گرامی اسالم ، به مدینه اعزام شد. بدین 



319-393، ص   5931،  دی 9، جلد 91علوم انسانی اسالمی، شماره   

  ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir 

     

232 
 

در مکه به « ذکوان بن عبد قیس»و « اسعد بن زراره»صورت که دو نفر از چهره های سرشناس مدینه از قبیله خزرج به نام 

محضر پیامبر اکرم )ص( شرفیاب شدند و اسالم آوردند. سپس تقاضای خود را مبنی بر اعزام نماینده به مدینه این طور بیان 

پیامبر اسالم ، دکتر محمد ابراهیم آیتی ،  )تاریخ« یا رسول اهلل ! اِبعَث مَعنا رَجٌالً یٌعَلمٌنَا القٌرآنَ وَ یَدعوا النّاسَ إلی أمرِک»کردند: 

 (. 17ص ، 1ج ، احساسات و عقل نظر از جوان – 192انتشارات دانشگاه تهران ، ص

ای پیامبر خدا )ص(! مردی را به نمایندگی خود به همراه ما ، به مدینه بفرست تا قرآن و معارف قرآنی را به ما تعلیم بدهد و »

 « نماید. مردم را به آئین اسالم دعوت

این تقاضا مورد پذیرش پیامبر اکرم )ص( قرار گرفت و آن حضرت از میان اصحاب خود ، جوانی با شخصیت ، آگاه به مسائل 

اسالمی و دانای به معارف قرآن کریم را برگزید و او را برای انجام چنین مأموریت خطیری به عنوان نماینده خود به مدینه 

فَقَالَ رسول اهللِ )ص( بِمَصعَبِ بنِ عٌمَیرِ و »را پیامبر اسالم این طور بیان فرمود: « مصعب بن عمیر»فرستاد. برخی از ویژگی های 

،  2)الصحیح من سیرۀ النبی االعظم ، ج« کانَ فَتیً حَدثاً... و اَمَرَه رسول اهللِ بِالخروجِ مَعَ االسعَدِ وَکان یَعلَّمٌ مِنَ القرآنِ کثیراً

 مرحوم ، احساسات و عقل نظر از جوان – 192اسالم ، مرحوم دکتر آینی ، چاپ دانشگاه تهران ، ص پیامبر تاریخ – 166ص

 (. 18ص ، 1ج ، فلسفی

از « اسعد بن زراره»که به تازگی قدم به دوره جوانی گذاشته بود ، امر فرمود به همراهی « مصعب بن عمیر»پیامبر اکرم )ص( به 

مکه خارج و به طرف مدینه حرکت کند ، او در آن روز به بیشتر آیات قرآن که تا آن زمان بر پیامبر اکرم )ص( نازل شده بود ، 

فرمان رسول خدا را اطاعت کرد و مأموریت مهم خود را در مدینه به بهترین وجه و با موفقیت « مصعب بن عمیر»آگاهی داشت. 

انجام داد. تعداد قابل توجهی از مردم و شخصیت های آن روز مدینه ، با هدایت و راهنمایی های او اسالم آوردند و با اقامه نماز 

اِنَّهٌ اَوّلٌ مَن جَمَع »رای ورود پیامبر اکرم )ص( به مدینه فراهم کرد: جمعه و جماعت ، تفسیر و تبیین معارف قرآنی زمینه را ب

 – 396، ص 7)اسدالغابِۀ ، ج« الجٌمعَۀَ بِالمدینۀِ وَ اسلَمَ عَلی یَده اٌسَیدٌبنٌ خٌضَیرِ وَ سعدبن معاذٍ وَ کفی بذلِکَ فخراً و اَثراً فِی االسالمِ

 (. 19ص ، احساسات و عقل نظر: از نقل به

بود ، و با دست او « مصعب بن عمیر»تین کسی که در مدینه پیش از ورود پیامبر ، نماز جمعه و جماعت را اقامه کرد ، نخس

به اسالم تشریف پیدا کردند و این موفقیت های ماندگار ، در « سعد بن معاذ»و « اسیر بن خضیر»شخصیت های سرشناسی چون 

 اسالم برای افتخار او کافی است. 
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« معاذ بن جبل»گر چهره های مشهور ، و معلمان معروف قرآن کریم در صدر اسالم و از اصحاب با شخصیت پیامبر خدا از دی -2

است ، او در مکتب تربیتی و آموزشی پیامبر ، جام جانش را مملوّ از معارف الهی کرده بود و در این مسیر تا آنجا پیش رفت که به 

 قرآن شناخته شود و مورد اعتماد پیامبر اکرم )ص( قرار بگیرد. عنوان معلّم وارسته و مبلّغ شایسته 

رسول گرامی اسالم )ص( ، این صحابی ارجمند ، و دست پرورده حلقه های معرفتی قرآن کریم را ، طی مأموریتی به سرزمین 

 یمن اعزام داشت تا به مردم آن دربار ، قرآن و معارف قرآنی را بیاموزد. 

عازم محل مأموریت خود بود ، پیامبر اکرم )ص( دستورالعملی را برای او صادر فرمود ، تا در « بلمعاذ بن ج»هنگامی که 

تحف »در کتاب با ارزش « حسن بن علی بن شعیه مرّانی»مأموریت تبلیغی خود بر طبق آن عمل کند. این دستورالعمل را 

 ثبت کرده است که ما به چند فراز آن اشاره می کنیم: « العقول

اِلَیهِ تٌرجَعٌ وَ ال تَخَف فِی مَعاذ ! عَلَّمهمِ کتابَ اهللِ وَ أحسِن اَدَبهم عَلی أالَخالقِ الصّالِحۀِ... ثمَّ بَثّ فیهِم المعلَّمین وَ اعٌبدِاهللَ الّذیِ یا »

 (. 28)تحف العقول ، ص« اهلل لومَۀ الئم

ن را به اخالق شایسته و فضیلت های بایسته ، تربیت کن سپس روای معاذ! کتاب خدا ، قرآن را به مردم آن سرزمین بیاموز و آنا»

معلمان را در میان آنها کسیل بدار ، و خداوندی را بپرست و او را مدّنظر داشته باشد که به وی باز می گردید و در راه انجام 

از طرف پیامبر اکرم )ص( مأموریت از دیگر معلّمان قرآن کریم که  -3وظیفه الهی از مالمت هیچ مالمتگری وا همه نداشته باش .

قرار دادند تا به « نجران»است. پیامبر اکرم )ص( او را نماینده خود در « عمرو بن حزم خزرجی»پیدا کرد تا به مردم قرآن بیاموزد 

 مردم قرآن و معارف و فرایض دین را بیاموزد و همچنین مالیات و صدقات آنان را جمع آوری نماید. 

از شخصیت هایی بود که در صدر اسالم با هدایت رسول خدا ، به نشر و تبلیغ و تعلیم کمک کرد. « ک انصاریرافع بن مال» -7

 به کسی گفته می شود که سواد خواندن نوشتن داشت. « کامل»به شمار می آوردند. « کامالن»را در دوران جاهلّیت از « رافع»

را به مدینه آورد و زیباترین « یوسف». نخستین کسی است که سوره را به مردم آموخت« رافع بن مالک»چنان که گفته اند 

به نقل نخستین حکومت اسالمی در  181، ص 7قصص قرآنی را به مردم آموخت. )طبقات ، محمدبن سعد کاتب واقدی ، ج

 (. 182مدینه ، سید محمد تقضی ، ص

به مدینه آمدند و در محضر « قاره»و « عضل»بیله گروهی از نمایندگان دو ق« اٌحد»در سال چهارم هجرت و پس از جنگ  -8

اِنّ فِینا اسالمَاً »پیامبر اکرم )ص( اظهار اسالم کردند و متقضای اعزام مبلغ دین و معلم قرآن به میان قبائل خود شدند و گفتند: 

 (. 387، ص 1)مغازی واقدی ، ج« اسالمِفَاشِیاً فَابعَث مَعَنا نَفَراً مِن اَصحابِک یٌقِرءوٌننا القرآنَ وَ یٌفَقَهونَنا فِی الِ
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ای رسول خدا! در میان قبایل ما جرقه های اسالم و مسلمانی نمودار شده و فضای جامعه برای پذیرش اسالم آماده گردیده است »

ین را اعم از حالل ، پس الزم است گروهی از اصحاب خود را به همراه ما اعزام فرمایید تا قرآن را به ما بیاموزید و احکام و تعالیم د

 « و حرام به ما یاد دهند.

پیامبر اکرم )ص( به تقاضای آنان پاسخ مثبت داد و شش یا ده نفر از معلمان و مبلغان معارف قرآن را به مدیریت و فرماندهی 

 به همراه نمایندگان قبایل یاد شد اعزام نمود. « مرثد بن ابی مرند»

رسیدند ، « رجیع»ند و به آبگاه شد دور مدینه از چون و کردند حرکت مأموریت حلم طرف به تبلیغی –این مجموعه فرهنگی 

دعوت کنندگان عهد و پیمان شکستند و از دیگر دشمنان اسالم در آن منطقه کمک طلبیدند و با شمشیرهای کشیده بر سر آنها 

مه تاخته و مسلمانان اعزامی نیز شجاعانه به مقاومت پرداختند و در برابر نیرنگ شیطانی و خائنانه آنان تسلیم نشدند تا عاقبت ه

 آنها مگر دو نفر که زنده دستگیر شدند و در مکه تحویل قیش گردیدند ، بقیه به شهادت رسیدند. 

به « رجیع»حدود چهار ماه بود که مسلمانان جنگ اٌحد را پشت سر گذاشته بودند و خبر شهادت معلمان قرآن در منطقه  -9

در مدینه خدمت پیامبر اکرم )ص( « امربن مالک بن جعفر عامریع»به نام « ابوبراء»مدینه نرسیده بود که رئیس و بزرگ قبیله 

رسید. پیامبر )ص( او را به اسالم دعوت کرد ، حاضر نشد اسالم بیاورد ولی پیشنهادی را خدمت رسول خدا عرضه نمود و گفت: 

ت می کردند امیدوار بودم می فرستادی که آنان را به دین تو دعو« نجد»اگر مردانی از اصحاب خویش را برای دعوت مردم به »

در پناه می »گفت: « ابوبراء« »برای صحاب خویش می ترسم« نجد»از مردم »که اجابت می کردند. رسول خدا )ص( فرمود: 

 « را به اسالم دعوت کنند.« نجد»باشند ، ایشان را بفرست تا مردم 

« نجد»رهسپار منطقه « منذر بن عمرو خزرجی»ماندهی پیامبر اکرم )ص( چهل نفر از حافظان ، قاریان و مربیان قرآن را به فر

و کمکی که از عشائر و قبایل اطراف « حامر بن طفیل»فرود آمدند ولی با توطئه ی « بِیر معونه»کرد. این کاروان تبلیغی در کنار 

ی توطئه گران ایستادند و ننگ روبرو شجاعانه نیز آنان. بود یورش آنها بر و کرد معاصره را تبلیغی –طلبیدند این کاروان فرهنگی 

که با بدن مجروح خود را به مدینه رسانده « کعب بن زید خزرجی»تسلیم را نپذیرفتند ، در نهایت پس از جنگی خونین به جز 

به رسول خدا « رجیع»و شهدای « بئرمعونه»همه شربت شهادت نوشیدند. صاحب طبقات می نویسد: در یک شب خبر شهدای 

بیش از هر پیشامدی سوگوار و داغدار شد. به روایتی تا یک ماه در قنوت نماز صبح بر قبایل « بئرمعونه» رسید و بر شهدای

شورشی و توطئه گر نفرین کرد. از سیره پیامبر اکرم )ص( می توان چنین نتیجه گرفت که یکی از وظایف حاکم اسالمی پرداختن 

آموزش مردم بیاندیشد. امکانات الزم آموزشی را فراهم نماید و رای رشد  به موضوع آموزش جامعه است. حاکمیّت اسالمی باید به
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آگاهی های آنان برنامه ریزی کند و صد البته حکومتی که به نام اسالم شکل می گیرد ، اساس فعالیت های آموزشی اش را در 

 زمینه های مختلف ، قرآن و معارف قرآنی تشکیل می دهد. 

 .منزلت معلّمان قرآن: 5

فرهنگ اسالمی ناشران فرهنگ قرآنی ، اعم از معلّم ، مفسر ، مبلغ ، مروّج و... از موقعیت واال و منزلت باالیی برخوردارند. این در 

مجموعه در حقیقت با تالش های خود می کوشند تا معارف الهی را ذهن و جان مخاطبان بریزند و از این طریق انسان ها را به 

یند. کسانی که کمر همّت را بسته اند تا به گسترش معارف قرآن دامن بزنند. به یک تعبیر ، به خدا و هدف خلقت نزدیک نما

چیزی جز ابالغ پیام خداوند « پیامبری»پیامبر اکرم )ص( او رسالت تبلیغی او یاری می رسانند. زیرا وظیفه پیامبر ، در موقعیّت 

)سوره مائده ، آیه « مَا عَلَی الرَّسٌولِ اِالَّ البَالغٌ»تأکید ورزیده و می فرماید: متعال ، به مردم نبود چنان که قرآن کریم بر این مطلب 

 (. 87 ، نور سوره ، 38 آیه ، نحل سوره – 66

 بر پیامبر وظیفه ای جز رساندن پیام نیست. 

بنابراین با تسامح می توان ادعا کرد که معلم قرآن شدن ، به نوعی در جایگاه پیامبر و پیامبری قرار گرفتن است ، با این تفاوت 

که پیامبر اکرم )ص( آیات قرآن را به وسیله وحی از خداوند می گرفت و به مردم ابالغ می فرود ولی معلم و مفسر قرآن آیات و 

)سوره « اٌبَلَّغٌکٌم رِساالتِ رَبّی»و به مردم ابالغ می کند. پیامبران پیام های پروردگار را ابالغ می کردمد:  مفاهیم از قرآن می گیرد

 (. 92اعراف ، آیه

هٌوَالذِّی بَعثَ فِی »معلمان نیز پیام های خداوند را آموزش می دهند. پیامبر اکرم )ص( آیات الهی را برای مردم تالوت می فرمود: 

 (. 2)سوره جمعه ، آیه« االَمِیّینَ رَسوالً مِنهٌم یَتلوا عَلَیهِم آیاتِه

 آموزگاران قرآن نیز به تالوت آیات می پردازند. 

 پیام های ذات اقدس الهی را ترویج و تبلیغ می کردند. رسوالن خداوند ، 

(. معلمان قرآن نیز مبلغان پیام های الهی هستند. پیامبر نباید 36)سوره احزاب ، آیه« الذینَ یبَّغٌونَ رِساالتِ اهللِ وَ یَخشَونَه...»

یا اَیٌّها الرّسٌولٌ بَلَّغ ما اٌنزِلَ »را برای مردم بیان نماید. آیاتی را که از جانب خداوند بر او نازال می شود در سینه نگه بدارد ، باید آنها 

 (. 94)سوره مائده ، آیه« الیکَ من ربَّک
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معلم و مفسر قرآن نیز معتقد است که نباید پیام های قرآنی در البالی صفحات قرآن بماند ، باید با آموزش و تفسیر مفاهیم ، 

به مطالب یاد شده که اشارتی اندک از بسیار ، در آیات متعدد قرآن بود ، اینک نگاهی  مردم را نسبت به آن آگاه ساخت. با توجه

کوتاه به سخنان بلند پیشوایان معصوم )ع( می افکنیم و منزلت معلمان قرآن را در چند فراز به گونه ای مختصر بیان می داریم. 

بر می خوریم که « حملۀ القرآن»یا « حامل القرآن»عنوان در احادیث خاندان عصمت و طهارت )ع( به طور مکرر به اصطالحی با 

، « قاری القرآن»؛ « حافظ القرآن»به معنای حمل کننده و یا حمل کنندگان قرآن می باشد. این اصطالح مانند اصطالحاتی چون 

« حامل قرآن»کرد. منظور از  معنای خاصی دارد که با توجه به این معنا موضوع را فهمید و دنبال« کاتب القرآن»و « تالی القرآن»

این نیست که کسی قرآن را زیر بغل بگیرد و از نقطه ای به نقطه دیگر حمل کند و یا راننده ای قرآن های چاپ شده را از 

کسی است که علوم و معارف قرآن را « حامل القرآن»چاپخانه ، به وسیله کامیون خود به محل دیگری حمل نماید. بلکه منظور از 

ی خود ریخته و اندیشه اش را به دانش قرآن مجهز نموده و دلش را با نورانیت قرآن روشن ساخته است و چنین فردی در جا

برای آموزش دیگران ، و انتقال این معارف از خود به مخاطبان ، به طور مداوم از نقطه ی به نقطه ی می رود تا تشنگان معارف 

را « معلم القرآن»همان معنای « حامل القرآن»وجه به این توضیح معنای اصطالحی الهی را از دانش خویش سیراب نماید. با ت

دارد پس حامالن قرآن همان معلمان قرآن و آموزگاران معارف قرآنی هستند. در روایاتی که از پیامبر اسالم )ص( به ما رسیده ، 

 شده است: این طور بیان « حامالن القرآن»ویژگی های منزلتی معلمان قرآن با عنوان 

 

 . پرچم داران اسالم: 5.1

 

،  2)میزان الحکمه ، ج« ۀٌ اهللِقالَ النَّبی )ص(: حامِلٌ القرآنِ حامِلٌ رایَۀِ الِاسالمِ ، مَن اَکرَمَهٌ فَقَدَ اَکرَمَ اهللَ وَ مَن اَهَانَهٌ فَعَلَیهِ لَعنَ»

 (. 46ص

ل کننده پرچم اسالم است. کسی که به این پرچم دار احترام پیامبر اکرم )ص( فرمود: معلم و حمل کننده معارف قرآن ، حم

 بگذارد در حقیقت به خدای متعال احترام گذاشته است و کسی که به او اهانت کند لعنت و نفرین خدا بر او باد. 

 . شرافتمند اٌمت اسالمی: 5.2

(. 381، ص 4، من الیحضره الفقیه ، ج 214)مالی صدوق ، ص« قالَ النَّبی )ص(: اَشرافٌ اٌمَّتِی حَمَلَهٌ القٌرآنَ وَ اَصحابٌ الّلیل »

 پیامبر اکرم )ص( فرمود: شرافتمندان امت من حامالن قرآن و شب زنده دارانند. 



319-393، ص   5931،  دی 9، جلد 91علوم انسانی اسالمی، شماره   

  ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir 

     

232 
 

 . غرق در رحمت الهی: 5.3

 (. 14، ص 62)بحاراالنوار ، ج« قالَ النَّبی )ص(: حَمَلَهٌ القٌرآنَ هٌمٌ المحفٌوفٌونِ بَرحمَۀِ اهللِ المٌلَبِّسٌون نٌورَ اهللِ عَزّوَجَلَّ»

 رسول خدا )ص( فرمود: حامالن قرآن غرق در رحمت خداوند هستند و نور خدای متعال لباس آنان می باشد. 

 . عارفان اهل بهشت: 5.4

 (. 272، ص 3)مستدرک الوسائل ، ج« قالَ النَّبی )ص(: حَمَلَهٌ القٌرآنِ عٌرَفَاءٌ اَهل اِلجَنَّۀِ»

 )ص( فرمود: حامالن قرآن عارفان )سرشناسان( اهل بهشت هستند. پیامبر اکرم 

 . گرامی ترین مردم: 5.5

العِلمِ وَ حَامِلِ القٌرآنِ ، مِمّا لَهٌم قالَ النَّبی )ص(: اِنَّ اَکرَمَ العِبَادِ اِلَی اهللِ بَعدَ االنبیاء العٌلماءٌ ثٌمَّ حَمَلَۀٌ القٌرآنِ و... فَطٌوبی لِطالِبِ »

 (. 261، ص 1)مستدرک الوسائل ، ج«  مِنَ الِکرامَۀِ وَ الشَّرَفِعِندَاهللِ

گرامی ترین بندگان خدا بعد از پیامبران ، علماء و دانشمندان هستند ، سپس حامالن قرآن گرامی ترین می باشند... پس خوشابه 

 دارند. طالبان علم و حامالن معارف قرآن ، از این همه کرامت و شرافتی که در نزد خداوند 

 . آموزگاران کالم اهلل: 5.5

 (. 46، ص 2)میزان الحکمه ، ج« قالَ النَّبیٌّ )ص(: حَمَلَهٌ القٌرآنِ هٌمٌ المٌعلِّمٌونَ کَالمَ اهللِ»

 پیامبر اکرم )ص( فرمود: بهترین شما کسانی هستند که نخست قرآن را فرا می گیرند و سپس آن را به دیگران می آموزند. 

 نظام خلقت با معلم قرآن: . همراهی 5.5

(. پیامبر اکرم )ص( 222، ص 1)مستدرک الوسائل ، ج« قالَ النَّبیٌّ )ص(: مٌعَلَّمٌ القٌرآنِ یَستَغفِر لَهٌ کٌلَّ شَیءٍ حَتَّی الحٌوتِ فِی البَحرِ»

 فرمود: همه موجودات جهان آفرینش ، حتی ماهیان دریا ، برای معلم قرآن دعا می کنند. 

رینش پیامبر )ص( به عنوان عصاره خلقت و انسان کامل ، محور گرفتن فیض الهی است و عالم خلقت که فیض در نظام آف

رحمانی را از طریق او می گیرد ، با چنین موجود کاملی همراه و همراز می باشد و معلمان قرآن نیز بر جایگاهی قدم نهاده اند که 

نی ترین و برترین فیض ربّانی به دیگران می رسانند و شایسته است تا دیگر پیام ملکوتی همان انسان کامل را به عنوان ، غ



319-393، ص   5931،  دی 9، جلد 91علوم انسانی اسالمی، شماره   

  ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir 

     

232 
 

موجودات عالم آفرینش ، این گونه انسان ها را تا آنجا گرامی بداند که برای آنان طلب مغفرت کنند و چه زیبا سخنی است که 

 پیامبر 

)نهج البالغه ، حکمت « یا حَمَلَۀَ القٌرآنِ !تحببوا اِلَی اهللِ بِتَوقیرِ کِتابِهِ یَرِدکٌم حٌبًا وَ یٌحبِبکٌم اِلَی خَلِقِه»گرامی )ص( که فرمود: 

742 .) 

چنین  ای حامالن علوم و معارف قرآن ! با رعایت حرمت حریم قرآن ، خویش را در پیشگاه خداوند محبوب او قرار بدهید ، در

 شرایطی هم خداوند شما را بیشتر دوست می دارد و هم شما را محبوب مردم قرار خواهد داد. 

 .مسئولیت علماء و ائمه جمعه در برابر قرآن: 5

هرکس که از آگاهی ، اطالعات و دانش بیشتری برخوردار باشد ، به همان میزان مسئولیت او بیشتر و سنگین تر خواهد بود. زیرا 

است. حسابی را که از علماء و حامالن معارف الهی « یوم الحساب»ئولیت آور است. زیرا خداوند متعال در روز قیامت که علم ، مس

 و انسانی می خواهد از دیگران که نسبت به این گونه معارف بیگانه هستند ، نمی خواهد. 

عَلی أهلِ الجَهلِ اَن یَتَعَلَّمٌوا حَتّی أَخَذَ عَلی اَهلِ العِلمِ اَن مَا أَخَذَ اهللٌ »موالی متقیان حضرت علی )ع( در این مورد می فرماید: 

 (.742)نهج البالغه ، حکمت « یٌعَلَّمٌوا

خداوند از نادانان تعهدی نگرفت تا به کسب دانش بپردازند مگر پس از گرفتن تعهد از دانشمندان تا دانش خود را به دیگران 

 بیاموزند. 

مِن أوجَبِ حَقَّ اَخیکَ اَن ال تکتٌمَهٌ شَیئاً یَنفَعٌهٌ ، ال مِن دٌنیاهٌ وَ ال مِن »دیگری همین معنا را فرموده است:  امام کاظم )ع( با بیان

 (. 788)رجال کشی ، ص« آخِرَتِهِ

 از مهمترین حقوق برادرت این است که هر آنچه را که بری دنیا و آخرت او مفید است بر او پوشیده نداری. 

، میراث گران بهایی است که از گذشتگان به نسل های بعد انتقال یافته ، و هر نسلی به تناسب تالش و لیاقتش بر علم و دانش 

کرد ، باید دریافت های علمی و معلومات ذخیره شده ذهنی « کنز»آن افزوده است و لذا این ذخیره بشری را نباید در انبار ذهن 

م انسان ها به بصیرهای برتر و آگاهی های بیشتر برسند و از این طریق راه کمال و را نشر داد تا هم دانش بشری رشد کند و ه

دستیابی به سعادت را هموار سازند. قرآن کریم مشعل هدایت ، برنامه سعادت و کشتی نجات بشریت است. باید معارف این 

و متنوع منتشر کرد و جامعه را با مفاهیم واالی گنجینه گران بهای الهی را با شیوه ها و ابزارهای مختلف و در قالب های مقبول 
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این سند متقن آسمانی آشنا نمود. بر حاکم اسالمی الزم است از شیوه ها و امکانات مناسب ، جهت تعلیم و نشر معارف ایمانی و 

امامِ أن یٌعَلّمَ اَهلَ وِالیَتِهِ عَلَی الِ»اسالمی استفاده کند و مردم را با این تعالیم آشنا سازد ، چنان که حضرت علی )ع( می فرماید: 

 (. 371)غرر الحکم ، ص« حٌدٌودَ االِسالمِ وَ االِیمانِ

معاذ بن »بر حاکم و پیشوای جامعه است که به امت و مردم خود ، حدود اسالم و ایمان را بیاموزد. هنگامی که پیامبر اکرم )ص( 

من می فرستاد دستورالعملی را برای او صادر فرمود تا در منطقه بر را به عنوان نماینده حاکمیّت اسالمی به سرزمین ی« جبل

یا مَعَاذٌ ! عَلَّمَهٌم کِتابَ اهلل وَ أَحِسن أدَبَهٌم عَلَی االَخالقِ »طبق آن عمل نماید که در فرازی از آن دستورالعمل تاریخی آمده است: 

 (. 28ل ، ص)تحف العقو« الصّالِحَۀِ ... ثٌمَّ بَثّ فیهِمٌ المٌعَلّمِینَ

ای معاذ ! کتاب خدا و معارف آن را به مردم آن سرزمین تعلیم بده و آنان را براساس معیارهای نیک اخالقی تربیت کن و سپس 

 معلمان قرآن را در میان آنان گسیل بدار. 

 .جهانی شدن قرآن: 5.1

و تقارب ، بر اثر سهولت در امر کسب « بین انسان های روی کره زمین تقارب حاصل شود»این است که: « جهانی شدن»معنای 

اطالعات و سهولت در امر رفت و آمدها حاصل می شود امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی هر انسانی در هر گوشه ای از دنیا به 

 بخواهد که ای زمینه هر در و مختلف ابعاد در را فرهنگی –ببرد و هرگونه اطالعات علمی خوبی می تواند به هر کجای دنیا دست 

 کنند احساس همه که شده موجب ، جهانی اطالعات کسب و ارتباطات شدن آسان همین و. آورد دست به دقیقه چند عرض در ؛

. همان گونه که ما در یک کشوری مثل ایران می توانیم به راحتی و سهولت سفر کنیم و به اند گرفته قرار جامعه یک در که

وسیله رسانه هایی که در اختیارمان است ، به تمام احوال جامعه و کشورمان احاطه داشته باشیم. همین کار االن در کل جهان 

دیگر جبر زمانه است و با هیچ قدرتی هم نمی شود جلوی انجام می گیرد. لذا مسئله جهانی شدن یک امر قهری است و به تعبیر 

آن را گرفت. چون مرزها گم رنگ و محدودیت های جغرافیایی کم بها شده و هیچ گونه مانع رفت و آمد و کسب اطالعات جهانی 

ختلف آشنایی پیدا برای هیچ کس وجود ندارد. یک انسان آسیایی ، به آمریکا و اروپا سفر می کند و این چنین با فرهنگ های م

می کند و چون در وجود انسان حس انتخاب وجود دارد ، آنچه را که بهتر می بیند ، فکر می کند ، گزینش می کند و در نهایت 

انتخاب می کند. و این مسئله ای است که نمی شود جلوی آن را گرفت. حال در این که چه کشوری ، یا چه امتی مسئله جهانی 

ی گیرد بحث است و اصل این است که آمریکا آن را به عهده گرفته است. و این مسئله یک ساختار نوین است سازی را به عهده م

که در آمریکا مطرح است. در مسئله جهانی شدن باید آنچه هست دور ریخته شود و یک سازماندهی نو ایجاد شود. البته مسئله 

یا آن ملتی که می خواهد متصدی جهانی سازی بشود باید یک  جهانی سازی یک شرط دارد ، و شرطش این است که آن کشور
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فرهنگ ارائه بدهد. زیرا بهتر است در مقابل هرم یک ساختار زمانی یک ساختار نو و بهتر ارائه داده شود. مثالً اگر شما بگویید ؛ 

دست دارید. بنابراین هرامت و یا هر این ساختمان دیگر به درد نمی خورد ، حتماً اندازه و نقشه ای برای یک ساختمان بهتر در 

کشوری که می خواهد چنین مسئله ای داشته باشد و جهانی سازی را برعهده بگیرد ؛ معنی اش این است که باید یک فرهنگ نو 

الب و زنده ارائه بدهد ، زیرا می خواهد این فرهنگ را بر سایر کشورها و امت ها تحمیل کند. این فرهنگ تحمیلی باید جذاب و ج

 باشد. 

و چیزی که از ن می ترسند همین است که غرب به خصوص آمریکاییان متصدی جهانی سازی هستند و می خواهند فرهنگشان 

 را با جبر به حلقوم مردم تزریق کند. 

 مبارزه با فرهنگ های تحمیلی: 

ششان به حرف های آمریکاییان و اروپاییان حاال راه مبارزه با این مسئله چیست؟ البته راهش این نیست که به مردم بگوییم ، گو

نباشد. زیرا آنها آن قدر وسایل اطالع رسانی در اختیارشان است که گوششان بدهکار حرف ما و شما نیست. و اگر یک فرهنگ 

م. مسئله قدّار شده ی جذاب ارائه شود ؛ به راحتی می پذیرند. چه ما و شما هشدار بدهیم که تحت تأثیر قرار نگیرید و چه ندهی

 جهانی شدن و جهانی سازی ، مسئله ای نو نیست بلکه کمی بعد از دوره رنسانس شدت گرفته است. 

 .انبیاء متولی واقعی جهانی سازی: 5

اگر در تاریخ بنگریم متوجه می شویم اولین کسانی که مسئله جهانی شدن در نظرشان بوده و متصدی جهانی سازی شده اند ؛ 

. آنان بودند که قوانینی آوردند ، شواهدی ارائه کردند و مخاطبشان هم همه انسان ها در همه ادوار تاریخ بودند. انبیاء و حکم بودند

، اشتباه کرده اند. و « تنها مسیحیت واسالم مسئله جهان بینی را مطرح کرده است»لذا بعضی از این مقاله نویسان که نوشته اند: 

زیرا شواهد عارضه تمام ادیان الهی ، دین ابراهیم )ع( است. و ابراهیم « ین شهودی غلط داردد»این تبلیغات واهی بوده که گفته: 

)ع( به کل جهان می نگریست و در صدد اصالح تمام انسان ها بود. و دینی را که هم عرضه کرد ، یک دین جهانی و فرا تاریخی 

از « جهان سازی»و « جهانی شدن»و بدون استثناء مسئله  بوده همه انبیاء دینشان از دین حضرت ابراهیم )ع( سرچشمه گرفته

گرفته شده است و به عنوان آخرین دین زنده ، دست نخورده ، آلوده نشده و پاک است. دین حضرت ابراهیم )ع( « جهان بینی»

گر هم بخواهید ، نمی یکی از افتخارات مکتب اسالم است ، که تمام منابع اصیل و نفوذ ناپذیرش دست نخورده است. شما امروزه ا

توانید به منابع اصیلی که حضرت موسی )ع( و حضرت عیسی )ع( ارائه داده اند دسترسی پیدا کنید. ولی تمام آنچه را که اسالم 

عرضه کرده است ، دقیقاً بدون آن که آلوده بشود در اختیار همه است. و همان گونه که خداوند متعال در قرآن امر فرموده است ؛ 
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نیستند ، بلکه « مٌتشَهّد فی سَبیلِ اهللِ»به معنای « شهدا»یا « شهید»خواهیم این دین اصیل را به جهانیان عرضه کنیم.  ما می

و مسئول یعنی کسی که مورد سؤال واقع می شود و باید پاسخگو باشد. خداوند متعال در روز اول ، به ما « مسئول»شاهد یعنی 

باید مسئله جهانی سازی را برعهده بگیرید ؛ یعنی شما باید ، متعهد ساختن جهان در نظامی مسلمانان دستور داده است که شما 

نو باشید. امروزه مسلمان های آگاه این اصل را از قرآن کریم دریافت کرده اند و از روز اول پرچم دار تمدن ، سعادت ، سالمت و 

زمانی که لشکریان اسالم در جنگ قادسیه در مقابل »آمده است: ایجاد توازن در ساختار جوامع انسانیّت شده اند. در تاریخ 

فیل جنگی داشت  38لشکریان ایران ، به سر کردگی رستم فرخزاد قرار گرفتند ؛ )لشکر رستم فرخزاد خیلی ارتش قوی ای بود و 

ر بود ولی با تمام احوال گفتند: و از لحاظ ستاد قوا بسیار قوی تر از لشکر ششم بود( یا این که لشکر رستم فرخزاد بسیار قوی ت

 « بهتر است عده ای را از لشکر اسالم بفرستید تا با یکدیگر مذاکره کنیم.»

 « از آنها بپرس که شما برای چه اینجا آمده اید؟»رستم به وسمه مترجم گفت: 

ه ایم تا این مردم بیچاره ای را که به ما برای بسط عدالت در پهنای زمین آمد»آیا می دانید آنها در پاسخ چه گفتند؟ آنان گفتند: 

دست شما به غل و زنجیر کشیده شده اند ، آزاد سازیم. هیچ اجباری هم در مسلمان شدن نیست و ما می خواهیم به آنها این 

اقامه  انتخاب را بدهیم ما آمده ایم فقط اسالم را عرضه کنیم و عدالت را در پهنای زمین اجرا کنیم و حق انتخاب را در جامعه

کنیم ؛ تا مردم مظلوم و ستم دیده هم حق انتخاب داشته باشند. ما داعیه کشور گشایی نداریم و هدفمان تنها بسط عدالت در 

 « جامعه است.

 !«بلی »گفتند: « راست می گویید؟»رستم گفت: 

انتخاب داشته باشند ؛ حال یا  بلی ، دستور بده مردم را آزاد کنند تا مردم خود حق»گفتند: « نشان می دهید؟»رستم گفت: 

 « اسالم را بپذیرند یا نپذیرند. اگر این کار را انجام دهید ، ما یک قدم جلوتر نمی آئیم.

 می نویسد: « جرجی زیدان»

 « لشکریان اسالم ، قلب تاریخ را گذراندند ، وارد اروپا شدند و نیازی به کاخ نداشتند.»

و شهرها می شدند ، قبل از این که لشکریان اسالم بیایند ، خود مردم بر حاکمانشان می زمانی که لشکریان اسالم وارد کشورها 

شوریدند و سران رسوا می شدند. و مسیحیان این طور احساس می کردند که برای فرامین و شعار مذهبی خودشان ، در سایه 

از اساسی ترین دستورات به مسلمان ها ، حکومت اسالمی بودن آزادتر از زیر سایه حکومت های مسیحی بودن هستند. یکی 

اقتدار جهانی سازی و ساختن یک جهان براساس قالب های نوین است. و این وظیفه ای است که قرآن کریم از ما خواسته است. 
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نگ همان طور که در قبل بیان گردید ، یکی از شرایط اساسی برای جهانی سازی ارائه فرهنگ عالی و مترقی است ، اما این فره

عالی و مترقی باید درست ارائه شود. حال ما این فرهنگ عالی و مترقی خودمان را چگونه بر جهانیان عرصه کنیم؟ اآلن زمان آن 

آقایی که در خیابان تعدادی آدم را کنار هم می چید ، با قدّاره سرشان را قطع می کرد و به جای گوسفند روی زمین می کشید ؛ 

ت این را به عنوان دین به دنیا عرضه کند ؛ گذشته است. آیا به این شکل باید اسالم را به جهانیان و به عقیده خودش می خواس

 معرفی کرد ؛ و چهره رحمانیت و رحیمیت آن را به مردم عرضه کرد؟ 

مردم ارائه دهیم این همان اسالم حقیقی نیست ، و ما اگر چنانچه بتوانیم چهره واقعی اسالم را خوب بشناسیم و بتوانیم آن را به 

قطعاً برنده می شویم ، چرا؟ زیرا برنده کسی است که بتواند فرهنگ برتر را ارائه کند ، که جهان غرب از آن عاجز است ؛ زیرا با 

 زور و سر نیزه نمی توان جهان را ساخت و این فرهنگ غنی در اختیار من و شماست. 

 نتیجه: 

روشن شد که اسالم ، دین رأفت و مهربانی است و بر همه واجب « اسالم»و « ی شدنجهان»در این تحقیق ، پس از بررسی معانی 

«. اِنَّ الدّینَ عِنداهللِ االسالم»است که او امر الهی را اجرا کنیم و از نواهی الهی دوری کنیم همان طور که قرآن می فرماید: 

یژه ای دارد که باید این وظیفه مهم را در سطوح مختلف حکومت اسالمی نیز در قبال قرآن کریم و نشر فرهنگ قرآنی وظیفه ی و

و با روش های مناسب ایفا نماید و اگر ما چهره ی واقعی اسالم را خوب بشناسیم و بتوانیم آن را به مردم ارائه دهیم قطعاً در 

 جهانی سازی قرآن برنده خواهیم شد. 
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