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 )2(على ناظمیان فرد: ترجمه
یك . نوشتار حاضر مختصرا به ارائه تصويرى از قرا مى پردازد مولف كوشیده با تفك

میان قارى و اھل القرإ نشان دھد كـه اطـالق واژه قـرإ در معنـاى قاريــان قـرآن بـه 
موجـب ابھـام و , كسانى كه بستر روش خوارج شدند و نیز حصر نظر در ايــن جنبـه

زيــرا بــه عقیــده مولـف اگــر قــرا را , حتى گمراه كنندگى در تاريخ اسالم شده اســت
قاريان قرآن بشماريم الجرم اين قاريان بايد كســانى باشـند كــه قرائـت ويــژه اى از 
قرآن را به كار مى بــرده انـد يـا در بـاب اعتبــار دســتورات قرآنـى ديــدگاه ھــاى غیـر 

حال آن كه در رساله ھاى مربوط بــه بـدعت نگـارى يــا قرائـت , متعارفى داشته اند
لـذا مولـف بـر ايـن , نامه ھاى قرآن نشانى در جھت اثبات اين نظر ديده نمى شــود

ھسـتند كـه پـس از شـركت در ) روسـتايیان(باور اســت كـه قـرا ھمـان اھـل القـرإ 
نبردھاى اولیه علیه ساسانیان در عـراق سـاكن شـدند و اراضــى خــالى از سـكنه 
جنــوب عــراق را تصــاحب كردنــد و چــون منافعشــان در عصــر حكومــت عثمــان بــه 
مخاطره افتاد در ناآرامى ھاى اين دوره شركت كردند و سرانجام ايـن كـه گروھــى 

 .از ھمین قاريان بودند كه پديده خوارج را آفريدند

, صـوافى, تازه واردين, اھل االيام, اھل القرإ, قارى, قرإ: واژه ھاى كلیدى
 .خوارج, حكمیت, اراضى ذمه

كه در تاريخ نگارى عرب از آن سخن مى رود به گروھى از عراقى ھا ) جمع قارى(اصطالح قرا 
یت بـه پاخاسـتند] ع[اطالق مى شود كه علیه عثمان و سپس على در . پس از پذيرش حكم

 ).خواندن= قرإقرء . (كلمه قرا معموال به قاريان قرآن ترجمه شده است, تحقیقات اروپايى
برونو نخستین مورخى بود كه كوشید نقش قرا را به مثابـه يـك گـروه مسـتقل ـــ كـه در درون 

كار برونـو تـا حـدى از سـوى . عمل مى كردند ـ بررسـى نمايـد, جنبش خوارج ناھمگن تايج  ن
ولھاوزن كه تلقى مى كرد آنھا حركت مستقلى نبوده اند كه در زمان معینى در خـوارج ادغـام 

ھاى خــبره داشـتند . شده باشند رد گرديد ولھاوزن ادعا مى كرد قرا كه ارتباط تنگاتنگى بـا فق
مذھبى شـكل  ین  حلقه وسیعى را گرداگرد آنھا تشكیل دادند كه ھسته مركزى آن را متعلم

قرا را برآشـفته , بنا به گفته ولھاوزن تإمالت وسواسآمیز و شور و حـرارت مــذھبى. مى دادند
تاب  نمى كرد تا آن ھا را به اقدام علیه حاكمیت اسالمى ـ كه به زعم آنھا در اجراى احكــام ك

 .هللا ناكام مانده بود وادار سازد
ھايى علیـه شـورش رده  ھاى (شور و شوق آنھا به اسالم زمانى آشكار شد كه در نبرد نبرد

در برابر طلحه و زبیر با ھمه تـوان بـه ] ع[آنھا در طول نبرد على. شركت كردند) يمامه و عقربإ
لى) صفین(او ملحق شـدند و در نـبرد نافرجـام  ند] ع[نـیز از ع . در برابـر معاويـه حمايـت كرد

لى كه ع ] ع[ھنگامى كه شامیان پیشنھاد توسل به حكمیت قرآن را دادند قرا در ابتدا از اين 
اين پیشنھاد را پذيرفت ابراز رضايت كردند اما وقتى كه نتايج مصیبت بار حكمیت عیان شد به 
بر داورى  كه قضـاوت بشـرى را  مخالفت با او برخاستند و بى رحمانه وى را مقصر پنداشـتند 

ھاى خـوارج علیـه علــى. خدا ترجیح داده است شورش  سپس ] ع[گفته مى شود قرا در  و 
 .معاويه افراطى ترين عامل محرك بودند

سالم  صدر ا شرح و بیان ولھاوزن از قرا نشانگر ديدگاه كلــى او در بـاب جنـاح ھـا و دسـتجات 
ظر كـه معطـوف بـه . است كه محصول كشمكش ھاى سیاسى ـ مـذھبى مـى باشـد ايـن ن

مى نمـود خش  امـا , بررسى توسعه انديشه سیاسى و مذھبى در اسالم بود بسـیار ثمــر ب
مانع از درك ما از درگیرىھاى اجتماعى اى مى شد كه به موازات كشمكش ھاى مـذھبى رخ 

 .مى داده است
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توصیفى كه تا سال ھاى اخیر از شخصیت قرا به عمــل آمـده مبھـم يـا حـتى گمـراه , بنابراين
مى . كننده بوده است كار  قرآن را بـه  يژه اى از  به راستى اگر قرا گروھى بودند كه قرائـت و

ساله , بردند يا در باب اعتبار دستورات قرآنى ديدگاه ويژه اى داشتند پس چرا نمــى تـوان در ر
بر .  ھايى كه به مسإله بدعت پرداخته اند يا قرائت نامه ھاى قرآن نشانى از آنھا يافت عالوه 

با مقبولیــت عـام , اين احتجاج آرام ـ كـه تقري گاره ولھــاوزن  انسان به ترديد مى افتد آيا ايـن ان
بـا توبـه از ناكامـى ] ع[يافته است ـ درست مى باشد كه قرا پس از شكست سیاسى على

شدند آنھـا ھرگـز يـاوران , زيـرا بـر طبـق منــابع; خیالى خود بـه ھـواداران متعصـب قـرآن بـدل 
چرا , از اين رو ھیچ دلیلى نداشتند كه خود را خائن بپندارند, نبودند] ع[صمیمى در جناح على

 .را مجبور كرده بودند تا تعیین حكمین را پذيرا شود] ع[كه آنھا على
مده به گـروه , در تحقیقات اخیر كه درباره اين موضوع به عمل آ بـراى از سـرگیرى ايـده برونـو 

سى مفصـل و دقیـق در . ام.جـى. ھاى اجتماعى عطف توجه شـده اسـت ھینـدز در يـك برر
فه ست, خصوص دسته بندىھاى سیاسى كو كامال جديـدى از قـرا ترسـیم كـرده ا او . تصـوير 

كه از سـوى  اظھار مى دارد در ابتدا كسانى موسوم به قرا شدند كه علیه سعید بن عاص ــ 
كه .  بر كوفه حكومت مى كرد ـ متفقا وارد عمـل شـدند) م653(ق 33عثمان تا سال  سـندى 

كه در آغــاز فتوحـات, ھیندز به آن استشھاد كرده ھا مردمــى بودنـد  لب آن ند اغ مى ك اثبـات 
ند] اسالمى[  ست آورده بود امـا در , در جنوب عراق ساكن شده و امتیازات ويـژه اى را بـه د

كسـانى از نخسـتین . یت سیاسى جنوب عراق به سرعت در حال تغییر بودعصر عثمان وضع
پر ] به جنوب عراق[ وارد شدگان كه نتوانستند موقعیت خود را در پیوند با نفوذ مردمــى افـراد 

اشـتر و يزيـد بـن ] مالك[ .نفوذ قبیله شان تحكیم بخشند به تدريج نفوذ خود را از دست دادند
قیس كه نقش عمده اى در مشكالت بعدى داشتند از زمره نخستین وارد شدگانى بودند كــه 

وضعیت آنھا زمانى وخیم تر شد كه عثمـان . بیم آن داشتند مبادا از موقعیتشان بر كنار شوند
به رزمندگان قادسیه ـ كه در اين زمان در مدينه ساكن بودند ـ اجـازه داد سـھم خـود از زمیـن 

بى معاوضـه نماينـد سإله . ھاى عراق را با مايملك ارضى در شبه جزيره عر بـراى حـل ايـن م
شوند, پیش از ھر چیز یق مشـخص  . مى بايسـت امـالك صـوافى و اراضـى ذمــه بـه طــور دق

متى متضــرر ] به جنوب عراق[ نخستین مھاجران كه بـا ايـن اقـدامات حكو مى كردنـد  مان  گ
لذا از بیم آن كه مبادا بر حقوق مورد ادعايشـان ضــربه اى وارد شـود سـعید بـن , خواھند شد

 .العاص را از مقامش بركنار كردند و ابوموسى اشعرى را به حكومت كوفه برگزيدند
به , اشتر در فھرست قاتالن عثمان جاى داشت] مالك[ ھر چند كه  اما قرا در طـول حوادثـى 

 .قتل عثمان منجر شد نقشى فرعى ايفا نمودند
له اى بـه او ملحـق ] ع[زمانى كـه علـى ھبران قدرتمنـد قبی بـه نزديكـى ھـاى كوفــه رسـید ر

چنین مى نمود كه به يك موقعیت بى طرفانه اى تمايل يافته بودند تا بھترين خدمـت , نشدند
كه سیاست مساوات اسالمى را تعقیـب ] ع[على. را در راستاى منافعشان به انجام رسانند

سـپس میـان او و نخسـتین وارد . مى كرد حتى حاضر نشد كـه بـا آنھـا تسـويه حسـاب كنـد
ته مـى , اشتر] مالك[ .شدگان محروم ائتالفى پديد آمد حجر بن عدى و عدى بن حاتم كه گف

شدند قراى مـذكور در طـول نـبرد . شد از قرا ھستند اكنون از رھبران شـیعه محسـوب مـى 
ھنگامى كـه معاويـه . حمايت مى كردند] ع[صفین به عنوان عناصر فرا قبیله اى مجزا از على

را وادار بـه پـذيرش ايـن طـرح ] ع[على, پیشنھاد حل موارد از طريق حكمیت را داد قرا با اصرار
با در پیـش گـرفتن يـك ] ع[على, زيرا گمان مى كردند اين صلح, كردند را قادر خواھد سـاخت 

به ين  قتى احسـاس . جلوگـیرى نمايـد] عـراق[ مشى اسالمى از تفوق و تسلط تـازه وارد و
لى ھد يافـت علیــه ع صرف نظـر كـردن از ] ع[كردند روياھايشان تحقـق نخوا ضر بـه  كه حا ــ 

صب عــالى بـه برجسـته تـرين قـرا ] ع[علـى. حكمیت نبود ـ تغییر موضع دادنـد طاى منا بـا اع
اما بیشـترينه قــرا دشـمنان ناسـازگار او , كوشید تا اين مخالفت خطرناك داخلى را فرو نشاند

عال ] از قرا[ آنھايى, در حركت ھاى خوارج در قرن اول قمرى. شدند كه اغلب ذكرشان رفــت ف
 .ترين گروه ھا بودند
سد, در پرتو نتايج جديد مى ر شـعبان . ارجاع دادن قرا به قاريان قرآن نسبتا بى معنا به نظـر 

او اظھار داشـت قـرا بـه . به دست داد] از اين موضوع[ نخستین كسى بود كه تفسیر جديدى
ھاى ] اھل القرا[ معناى روستايیان مى شـده كـه در جنــگ  مى باشد و به كسـانى اطـالق 
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مپراتورى ساسـانى شـركت كـرده و اراضـى خـالى از سـكنه در ] اھل االيام[ نخستین علیه ا
جنوب عراق را تصاحب كرده بودند و امتیازاتشان عمال پس از به حكومت رسیدن عثمان مـورد 

ين نظريـه آورده . اى. اچ. شعبان و جى. تھديد قرار گرفته بود يان بل شواھدى را براى تإيیـد ا
به . اند اما اين امر ھنوز محدود به ساحت انديشه مانده است چنین مى نمايد كه تحويل قرا 

مد,  قاريان قرآن كه مح سبیل عـادت قاريـانى را ) ص(ناشى از اين واقعیت معـروف اسـت  بـر 
ــدگان اســالم برمــى گماشــته اســت ــه رزمن ــت روحی ــى: رك. (جھــت تقوي , صــالح احمــد العل

 ).1969, بیروت, 56ص , التنظیمات االجتماعیه و االقتصاديه فى البصره
كار نـه از آن جھـت بـود كـه , گذشته از اين ند و ايـن  قراى عراقى به قرآن متوسـل شـده بود

در )) بد تعريـف شـده((داراى دكترين خاصى در اين باره بودند بلكه از آنجا كه عطف به سنت 
مورد واقعـى بـر  پیمان حكمیت براى منافع آنان مخاطرھآمیز مى نمود مـى خواسـتند در ايـن 

 .داورى قرآن تإكید ورزند

 :پى نوشت

 .مى باشد EI (2(در  KURRAاين مقاله ترجمه مدخل قرا . 1
 دانشجوى دكترى تاريخ اسالم ـ دانشگاه تھران. 2
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