
 

سٍطبْ ٔبجٟ 

َ  1973ػذْ، ِجٍخ اٌحىّخ، اٌؼذد اٌشاثغ ٚ اٌؼششْٚ، 
 

 (3)ة تاريخ اليمن اإلسالمي

 * (م915م ـ 881الدولة القرمطية )
  

الخلفية التاريخية للدعوة القرمطية  

 ِٕز أْ ُلزً اإلِبَ ػٍٟ ثٓ أثٟ طبٌت أٔمسُ اٌّسٍّْٛ إٌٝ فش٠م١ٓ، فش٠ك اٌسٕخ ٚ فش٠ك .1

. اٌخالف األسبسٟ اٌزٞ داس ث١ّٕٙب وبْ ثشأْ اٌخالفخ أٚ ِسأٌخ اٌحىُ ٚ. (أٚ اٌؼ٠ٍْٛٛ)اٌش١ؼخ 

فأً٘ اٌسٕخ ٠شْٚ أْ إٌجٟ ٌُ ٠ٛص ثٙب إٌٝ شخض ِؼ١ٓ ٚ إّٔب رشن أِش٘ب شٛسٜ ث١ٓ اٌّس١ٍّٓ 

فُٙ ٌزٌه أوثش ،  ٚ رس٠زٗاًا أِب اٌش١ؼخ ف١خظْٛ ثٙب ػٍٟ. ػٍٝ أسبط أْ ٠خزبس اٌخ١ٍفخ ِٓ لش٠ش

ٚ اٌٛالغ أْ ِؼظُ اٌزبس٠خ اإلسالِٟ لذ ُطشف فٟ حشٚة ِسزّشح ِٓ . سسزمشاط١خ ِٓ أً٘ اٌسٕخأ

أجً لض١خ اٌحىُ ٘زٖ ٚ وً ِٓ اٌفش٠م١ٓ لذ أسزطبع فٟ ٚلذ أٚ فٟ آخش أْ ٠ىّْٛ ٌٕفسٗ خالفخ فٟ 

ٚ أػظُ خالف ث١ٓ األِخ خالف  ): ٚ لذ أجبد اٌشٙش سزبٔٝ ػٕذِب لبي. جضء ِٓ اٌؼبٌُ اإلسالِٟ

ًّ ػٍٝ اإلِبِخ"أٞ اٌخالفخ"اإلِبِخ  ًّ س١ف فٟ اإلسالَ ػٍٝ لبػذح د١ٕ٠خ ِثٍّب ُس   .(، إر ِب ُس
 

خز١بس إخزٍفٛا فمظ فٟ و١ف١خ أٚ ، ٔمسّٛا أٔفسُٙ إٌٝ طٛائف ػذحألذ  (أٚ اٌؼ٠ٍْٛٛ) ٚ اٌش١ؼخ     

ٚ لذ لبِٛا خالي اٌؼظش٠ٓ األِٛٞ ٚ اٌؼجبسٟ ثثٛساد ِزىشسح ِٓ أجً . اٌخ١ٍفخ ِٓ أثٕبء ػٍٝ أٚ رس٠زٗ

 . اٌخالفخ ٚ ٌىٓ وبْ ِظ١ش٘ب اإلخفبق دائّبًا ٚ اٌزٕى١ً ثضػّبئُٙ
 

ثٓ إسّبػ١ً إٔسجخ إٌٝ ِحّذ ـ ٚ ُ٘ اإلسّبػ١ٍ١خ   ِٓ ٘ؤالء اٌؼ١٠ٍٛٓاًا ٚ ٠ظٙش ثٛضٛح أْ فش٠ك     

لذ رجّٕجٛا اٌٛلٛع فٟ أخطبس اٌحشوبد اٌش١ؼ١خ اٌسبثمخ، فمذ ٌجأٚا إٌٝ ـ س٠خ ػٍٟ راإلِبَ اٌسبثغ ِٓ 

 رجبػُٙ ػٓ أسُ صػ١ُّٙ ثً وبٔٛا ٠ؤوذْٚ إلاٌسش٠ّخ فٟ دػٛرُٙ ٚ ثشػٛا فٟ رٕظ١ّٙب ٚ ٌُ ٠فظحٛا 

 ثؼذ أْ ٍِئذ الًا األسع ػذ ـ وّب ٠مٌْٛٛـ ١ٌّأل ، ٌُٙ ثأٔٗ ٌُ ٠ّذ ٚ ٘ٛ ِخزف ٠زشلت اٌفشطخ ٌٍظٙٛس

 .اًا جٛس
 

 ثؼذ أْ أسزفحً ٔفٛر األرشان ػٍٝ شئْٛ اٌخالفخ فٟ أٚاسظ اٌؼظش اٌؼجبسٟ ٚ ثذأد اٌفٛضٝ .2

ٚ ِّب سبػذ فٟ . رضشة أطٕبثٙب داخً اٌج١ذ اٌؼجبسٟ، ٔشظ اإلسّبػ١ٍ١خ فٟ دػٛرُٙ اٌسش٠خ

جزّبػ١خ ٕ٘بن ثؼذ ظٙٛس طجمخ ألطبػ١خ جذ٠ذح إللزظبد٠خ ٚ اإلٔزشبس٘ب فٟ اٌؼشاق سٛء األحٛاي اإ

ٚ ِٓ جٙخ أخشٜ ٌّب رسجت ِٓ دِبس ٚ ، ٘زا ِٓ جٙخ، سزحٛرد ػٍٝ أِالن وث١ش ِٓ طغبس اٌفالح١ٓأ

 ػ١ٍٗ ِٓ ثٍذجزّبػ١خ ثّب  ُ إلوزٌه سبػذد اٌحبٌخ ا. خشاة ٌٍّضاسع فٟ سٛاد اٌؼشاق ثؼذ ثٛسح اٌضٔج

ٔزشبس اٌجًٙ، ٚ ر٠ٛع اٌخشافبد إرٕٛع اٌطجمبد اٌىث١شح فٟ اٌؼشاق، ٚ رضبسة األفىبس ٚ إٌضاػبد ث١ّٕٙب، ٚ 

ٚ وبْ . ٔزشبس اٌذػٛح اإلسّبػ١ٍ١خ فٟ اٌؼشاقإث١ٓ أً٘ اٌسٛاد، وً رٍه األسجبة سبػذد ػٍٝ 

 .اٌّٛاٌٝ ِٓ اٌفشط أوثش اٌسىبْ اٌز٠ٓ ٠ؼضذْٚ اٌذػٛح اٌش١ؼ١خ

 ............................................................................................................................



 

. رٛجذ خّسخ ألسبَ أخشٜ. ح ربس٠خ ا١ٌّٓ اإلسالِٟ:٘زا ٘ٛ اٌمسُ اٌثبٌث ِٓ ثحث ثؼٕٛاْ* 

 .("األػّبيلبئّخ ": ٌٍّض٠ذ ساجغ)


