
 القرامطة..دراسة مبسطة 

 :  التعريف

 بقرمط ويلقب األشعث بن محدان  امسه شخص  إىل تنتسب هدامة باطنية حركة القرامطة
 هذه اعتمدت  وقد.  الكوفة إىل رحل ث  األهواز يف خوزستان  من وهو وساقيه قامته لقصر
 بن  حممد ىلإ واالنتساب  البيت آلل التشيع ظاهرها وكان  ، العسكري السري التنظيم  احلركة

  الدولة  على والقضاء  األخالق وهدم واإلباحية اإلحلاد  وحقيقتها  الصادق جعفر بن إمساعيل
 .  اإلسالمية

 :  الشخصيات  وأبرز التأسيس

  ويبطنون  اإلسالم يظهرون كانوا   الذين شخصياهتا  دراسة  خالل من احلركة تطور  لنا  يتضح   ·
 : الزمن من طويلة مسرية عرب لهاوتشك سريهم على بارزا   أثرا   وتركوا اجملوسية

 يف اإلمساعيلية املبادئ بنشر القرامطية األفعى رأس القداح ميمون بن اهلل عبد بدأ    -
 .  هـ260  سنة فارس جنوب 

  الذي  بذكرويه املعروف القاشاين عثمان بن الفرج امسه  العراق يف داعية  له  كان   ث ومن    -
 .   سرا   الدعوة يبث أخذ

  ث  الكوفة قرب  جهرا   الدعوة يبث األشعث بن قرمط محدان  هنض هـ 278 سنة  ويف    -
 .  اليوم يف صالة مخسني الصالة جعل وقد اهلجرة دار مساها دارا   بىن

 .  للحركة يدعون البالد يف متفرقني أوالده وبعث ، عاما   عشرين واختفى  ذكرويه هرب     -

 محص يف وهزم واحلجاج التجار فلبقوا بطش الذي القاسم بن أمحد ذكرويه استخلف    -
 .   هـ294 سنة وتويف بغداد إىل ذكرويه وسيق
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  على استوىل الذي طاهر بأيب ويعرف هبرام بن احلسن بن سليمان ابنه بعده باألمر قام  ·
 القرامطة دولة مؤسس ويعترب ، سنة 30 فيها ملكه ودام العربية اجلزيرة بالد من كثري

  حكومة  له  دفعت أن سطوته من بلغ ،  اإلجتماعي اسيالسي دستورها ومنظم احلقيقي
 :  أنه الرهيبة أعماله ومن االتاوة بغداد

 حىت الفقر يف وتركوهم وهنبوهم مكة من رجوعهم حني باحلجاج ورجاله هو فتك     -
 . هلكوا

 .  فيهم استحلها  أيام ستة ملدة  هـ320-295 املقتدر أيام الكوفة ملك     -

  ونزع ، بالقتلى املسجد ومأل ، زمزم وهدم ، باحلجاج وفتك  ، هـ319 عام مكة هاجم    -
  وبقي ، األحساء  إىل وسرقه  ، األسود احلجر واقتلع ، العتيق البيت وقلع ، الكسوة
 .  هـ339 عام إىل سنة عشرين هناك احلجر

 دمشق على واستوىل أمره قوي الذي األعصم احلسن ألخيه األمور فآلت سليمان تويف  ·
 ارتد األعصم ،لكن الفاطمية اخلالفة مع معارك ودارت  مصر إىل توجه ث ،  هـ360 سنة

 .  األحساء إىل وتراجعوا القرامطة واهنزم

  وإسحاق  جعفر مها رجلني إىل األمر أسند  ، العباس لبين لدعوته احلسن القرامطة خلع  ·
 البحرين ملك الذي التغليب األصفر وقاتلهم بينهما اخلالف دار ث توسعا اللذان

 .  ودولتهم شوكتهم وأهنى واألحساء

 :   متميزة اجتماعية طبقات  أربع داخله يف تشكلت إذ  املتميزة مالحمه القرمطي وللمجتمع  ·

 وتشمل"  الرمحاء  األبرار  اإلخوان"  الصفا إخوان  رسائل وتسميهم : األوىل الطبقة     -
 استعداد على ممن وهم.  سنة  وثالثني عشرة مخس  بني أعمارهم ترتاوح الذين الشبان
 .   نفوسهم يف ومتثال   عقيدة القرمطية األفكار لقبول
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 بني أعمارهم كانت  من وتشمل"  الفضالء األخيار  اإلخوان "بـ ويعرفون : الثانية  الطبقة    -
  اإلخوان "  مبراعاة ويكلفون ، السياسات  ذوي الرؤساء مرتبة وهي سنة واألربعني الثالثني

 .  ومساعدهتم عليهم العطف وإظهار وتعهدهم" 

 ممن ، العمر من واخلمسني األربعني بني هم الذين أولئك  وتشمل : الثالثة الطبقة    -
  الدعوة  ودعم والنهي  األمر حبق ويتمتعون القرمطي املفهوم وفق اإلهلي  الناموس يعرفون

 وعمموها القرمطية العقائدية الرسائل ألفوا الذين هم وهؤالء ،  خصومها ودفع القرمطية
 . اآلفاق يف

  ث "  املعلمون"  ث"  املريدون"  اسم الطبقة هذه أصحاب  على ويطلق : الرابعة الطبقة    -
 املراتب أعلى وهي ؛ سنة اخلمسني أعمارهم جتاوزت  من وتشمل اهلل إىل"  املقربون" 

 هلأ من ويصبح  والطبيعة الناموس من الفرقة هذه نظر يف يكون يبلغها من ، القرمطية
 …  وامليزان واحلساب  والنشور البعث من القيامة أحوال رؤية يستطيع إذ اللدين الكشف

 : واملعتقدات  األفكار

 من يقاتلون أهنم تزعمون اليت واآلراء األفكار بعض أظهروا حبركتهم القرامطة قام حينما  ·
 سلموا قد البيت آل يكن مل وإن ، البيت آل أجل من يقاتلون بأهنم نادوا فقد ، أجلها

 .  سيوفهم من

 .  الشخصية امللكية احرتام وعدم الثروات  شيوع على تقوم  شيوعية دولة  أسسوا ث  ·

  أن ألحد جيوز فال  املباغضة أسباب  استئصال حبجة النساء يف شركاء  الناس  جيعلون  ·
  عليه  كان  ما وهذا)  واحملبة  األلفة زيادة  يعمل ذلك  أن وأشاعوا إخوانه عن امرأته حيجب

 ( .  قبل من الفارسيون املزدكيون

 .  األخرى الفرائض وسائر والصالة كالصوم  األساسية اإلسالم أحكام إلغاء  ·

 . األهداف لتحقيق ذريعة  العنف استخدام  ·
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  اشتغال هو والعذاب  الدنيا  يف  النعيم هي اجلنة وأن  والعقاب  باملعاد القول بإبطال  يعتقدون   ·
 .  واجلهاد واحلج ياموالص  بالصالة الشرائع أصحاب 

 وبني النفوس وضعفاء اجلفاء والبدو والفالحني العمال بني وأفكارهم معتقداهتم ينشرون  ·
 وسفاكني مالحدة جمتمع بذلك  القرامطة وأصبح ، اللذات  عاجل إىل مييلون الذين

 . واألعراض واألموال النفوس يستحلون

 يف النيب ويساوي الظاهر يؤول معصوم مإما من زمان كل  يف بد ال  وإنه بالعصمة يقولون  ·
 :   تأويالهتم ومن ، العصمة

 . السر كشف  عن االمساك :  الصيام    -

 .  مذهبهم إىل االهتداء :  البعث    -

 .  صافية  قدسية قوة األول اإلله من عليه فاضت شخص عن عبارة  :  النيب    -

 اهلل كالم  ومسي  جهته من مركبو  عليه فاضت اليت املعارف عن حممد تعبري هو : القرآن    -
 .  جمازا  

 .  منهم لكل الفردي الدخل يستغرق يكاد  حد إىل أتباعهم على الضرائب يفرضون   ·

 بواسطة العامل خلق السابق وأن ، الثاين لوجود علة أحدمها قدميني إهلني بوجود يقولون  ·
  هو  فال عدم وال دبوجو  يوصف  ال واألول ،  ناقص والثاين تام األول ،  بنفسه ال التايل

 .  موصوف غري وال موصوف

 . احلسني وقتلهم طالب أيب بن لعلي األمة ظلم جهة  من الناس  على يدخلون  ·

 يف حقيقتهم على أطلعوه الشخص من متكنوا فإذا الغيب يعلم عليا   وأن بالرمحة يقولون  ·
 . الدين وهدم الشرعية التكاليف إسقاط

 .  ضالال    إال ليست واألخالق نواألديا األئمة  بأن يعتقدون  ·
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 اجملون وأصحاب  والفالسفة واجملوسية والنصارى  والصابئة  اليهود مذهبهم إىل يدعون   ·
 .  يناسبه  الذي الباب  من شخص كل  على ويدخلون ،  والدهريني واملالحدة

 :  والعقائدية الفكرية اجلذور

 .  الفرس أئمة من واملتآمرين املالحدة تعاليم  إليها تسربت مادية فلسفتهم  ·

 .  الدهرية ومذاهب والسياسية  الكالمية اخلوارج مببادئ تأثروا   ·

 .  وزرادشت مزدك مثل من امللحدين مبذاهب يتعلقون  ·

  يف والشيوع اإلباحية  على يقوم جمتمع وإقامة واحملظورات  العبادات  ترك معتقدهم أساس   ·
 .  واملال النساء

 . جيهلوهنا لغاية العمل إىل ودفعهم األنصار من كبري  مجهور حشد هي اجلوهرية فكرهتم  ·

 : النفوذ ومواقع االنتشار

 سواد إىل وانتقلت فارس جنويب من بدأت  وقد ، الزمان من قرن قرابة احلركة هذه دامت
 جنويب من واسعة رقعة على وسيطرت  واليمن والبحرين األحساء إىل وامتدت والبصرة الكوفة
  واحتلوا واستباحوها مكة دخلوا وقد.  وخراسان وعمان الوسطى اءوالصحر  العربية اجلزيرة
 عني يف وعسكرت  مصر إىل جيوشهم مضت وقد.  والسلمية محص إىل ووصلوا دمشق
 األحساء يف معاقلهم آخر وسقط دولتهم وزالت سلطاهنم احنسر ث القاهرة قرب  مشس

 القرامطة حركة تقدم أن اولحت مشبوهة كتابات   هناك أن اآلن يالحظ ومما هذا.  والبحرين
 العدالة ينشدون أحرار  رجال قادهتا  وأن إصالحية  حركات  أهنا على الردة حركات  من وغريها
 .  واحلرية

 :  سبق مما  ويتضح
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  وهتك  الكبائر بارتكاب  وذلك  الوسائل بكل اإلسالم  حماربة هدفها كان  احلركة  هذه أن
 جيمعوا حىت أتباعهم بني احملرمات  وحتليل األموال على والسطو الدماء وسفك  األعراض

 عقائد نفسها عقائدها وتعترب ، الناس وأسافل واملراهقني الشهوات  أصحاب  عليهم
  من  خوفا   تطبيقها اإلمساعيلة يستطيع مل اليت التطبيقية  النواحي  بعض يف خالف  يف اإلمساعيلة

 :  التالية عقائدهم اإلسالم حظرية من وخيرجهم  عليهم الناس ثورة

 .  البشر صورة  يف اهلل باحتجاب  اعتقادهم : أوال  

 .   إهلني بوجود قوهلم : ثانيا  

 . والنساء األموال إشاعة مبدأ تطبيقهم :  ثالثا  

 .  كثري  أو قليل يف اإلسالم بتعاليم التزامهم عدم : رابعا  

 .   والرسالة والنبوة  الوحي يف عقيدهتم فساد : خامسا  

 احلجر ونزع  الكعبة واقتحام  احلجيج على باالعتداء  اإلسالم حرمات  انتهاكهم  :  سادسا  
 .  آخر مكان إىل ونقله األسود

   والنار  واجلنة للقيامة إنكارهم :  سابعا  

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى اله وصحبة امجعني،،،
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