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Abs tract:

The Qarmatian movement was considered as a passionate movement 
agains t the Abbasid caliphate which was organized in the third century 
AH.This movement leads to the es tablishment of a government which 
las ted for two hundred years in the eas t of the Arabian Peninsula.The Qar-
matians, who firs t emerged as a big challenge to the Islamic caliphate, con-
tinued to take s teps to provoke the negative propaganda of the Abbasids 
and Sunni fanatics agains t them. Abu Tahir al-Jannabi was the mos t power-
ful emir of Qaramatans. He s trengthened the Qaramatian government and 
took military actions agains t the Abbasids, but some of his measurements 
such as; attacking the Hajj caravans, attacking Mecca, removing of the 
Black S tone ruined the foundations of the legitimacy of Qaramatians and 
caused their permanent disgrace. 
This article is descriptive and analytical which is based on his torical sourc-
es and library research. It seeks to answer these ques tions: why and how 
the Qaramatians invaded Mecca and removed the Black S tone and took it 
with them to Hajar and Al-Ahsa Oasis? What has been the reflection of this 
incident in his torical sources?
The s tudy of the original his torical sources and texts as well as other re-
search findings reveal numerous evidences and reasons that confirm this 
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hypothesis that the Fatimid caliphs planned the operation and ordered the 
theft of the Black S tone. These evidences are as follows: 
Abdallah al-Mahdi Billah apologized to those people whose property was de-
s troyed during the attack on Mecca and was divided among Abu Tahir’s troops.
Qaramatians did not return the Black S tone in exchange for the exorbitant 
sums of money.
The told: ‘we took it because our Imam ordered us to take it and we will 
return it when our Imam orders. 
Meanwhile the title of Amir al-Mu’minin was worthy of a caliph who had 
the ability to dominate and protect the holy cities of Mecca and Medina, 
so the invasion of Qarmatians to Hajj caravans and their attack to Mecca 
and the robbery of the Black S tone could reveal the weakness of Abbasids 
and the recapture of the Black S tone could reveal the authority of Fatimids.
Fatimids sought their domination over these two holy cities, the recitation 
of sermons in their name, the attainment of the title of Amir al-Mu’minin, 
the supremacy of the Islamic world and they were able to exercise their 
religious and worldly dominion over those holy cities for a long time.
So we can conclude that Fatimids used Qaramatians as a tool to carry out 
dangerous plans and actions that could tarnish their image.
Michael Jan de Goeje writes: I sincerely believe that the Qarmatians, 
especially the Qarmatians of Bahrain, acted with the intention of serving 
a good cause.
In conclusion, it should be said that despite all the his torical evidences 
which confirm that the Fatimid caliphs of Egypt, who were the Imams 
of Qaramatians, intervened and directly ordered the removal of the Black 
S tone, anyway this un-Islamic act by the Qarmatians not only weakened 
their legitimacy and ruined their religious principles, but also Muslims con-
demned this un-Islamic act of Qaramatians. Certainly they are responsible 
for this action and the blame lies with them. 

Keywords: Qarmatians, Black S tone, Abu Sa’id al-Jannabi ,Abu Tahir 
al-Jannabi 
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 رضا دشتی1

چکیده                                                                                                                                                            
جنبش قرمطیان از نهضت های شورمندانه سده سوم هجری در برابر خالفت عباسی بود که در شرق 
جزیره العرب دولتی تأسیس کرد و دویست سال زنده و پویا ماند. قرمطیان در سطح چالشی بزرگ با 
دربار خالفت اسالمی کارشان را آغاز کردند، اما بر اثر شماری از کارهای آنان، عباسیان و متعصبان 
اهل سنت به تبلیغات منفی درباره آنان پرداختند. ابوطاهر قرمطی، تواناترین امیر قرامطه بر اثر خدمات 
نظامی اش در جنگ با عباسیان، دولت قرمطیان را تقویت کرد، اما کارهای جسورانه اش همچون یورش 
به کاروان های حج، لشکرکشی به مکه و برکندن »حجر اسود«، به تضعیف مبانی مشروعیت قرامطه 

و مالمت همیشگی آنان انجامید.
این مقاله به شیوه ای توصیفی ـ تحلیلی و با بهره گیری از آثار کتاب خانه ای  و منابع تاریخی، 
در پی پاسخ گویی به این پرسش است که چرا و چگونه قرامطه به مکه یورش بردند و حجر اسود را 
از جایش کندند و با خود به َهَجر و لحساء بردند؟ منابع تاریخی این عمل را چگونه گزارش کرده اند؟ 
به رغم شواهد پرشمار تاریخی درباره دستور مستقیم خلفای فاطمی مصر به برکندن حجر اسود، این کار 

قرمطیان به تضعیف مشروعیت و مبانی مذهبی آنان انجامید.
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مقدمه 
»قرامطه« از فرقه های اسالمی بحث انگیز در تاریخ اسالم به شمار می روند. این نام را دیگران بیش تر 
الهادیة«  الدعوة   یا »اصحاب  الدعوة«  را »اصحاب  آنان خود  زیرا  بودند؛  داده  آنان  به  تحقیر  از سر 
می خواندند )القلقشندی، بی تا: ۱، ۱55(. جنبش قرمطی یا قرمطیان از جنبش های گسترده، شور مند 
و درازدامن دشمن خالفت عباسی بود که دولتی را در عربستان شرقی )لحساء یا َهَجر( بنیاد گذارد 
)کمابیش 27۳ ق(. این دولت تا دویست سال بعد )۴70 ق( زنده و پویا بود )باسورث: ۱۳8۱، ۱9۳(. 
نمود این جنبش در دوره خالفت معتضد عباسی )م  289 ق( فزونی گرفت؛ چنان که نام قرامطه از این 
زمان تا دو قرن بعد، مایه آشفتگی و سراسیمگی عباسیان می شد؛ زیرا حتی فاطمیان اسماعیلی مذهب 
نیز هر از گاهی، زمانی کوتاه یا بلند، از یورش نفس گیر آنان مأمون نبودند )ازدی به نقل از زکار: 2007، 

.)۴00-۴05
آنان  اما عباسیان و دست نشانده های  اقتدار قرمطیان کاستی گرفت،  باری، هنگامی فرارسید که 
هنوز برای بدنام کردن و ناکام گذاشتن مخالفانشان، از عنوان »قرمطی« سود می جستند۱. قرمطی گری 
در ادبیات و گفتمان رایج عباسی و اهل سنت و جماعت جز الحاد، بی دینی، خرم دینی، مزدک گروی 
اباحی گری معنایی نداشت )انطوان، ۱989 : ۳۴-۳6(؛ زیرا برخی از کارهای توجیه ناپذیر و ناپسند  و 
قرامطه به ویژه قرمطیان بحرین همچون نسخ کوتاه مدت شریعت محمدی )ص(، حمله به کاروان های 
ُحجاج، دست درازی به حرمین شریفین و هتک حرمت آنها و انتقال حجر اسود به احساء )لحساء( مرکز 
حکومت قرمطیان بحرین به دستور امام »واجب الطاعة« آنان، زمینه باورپذیری تبلیغات منفی عباسیان 

و سّنیان متعصب را درباره قرامطه فراهم می کرد )شریعتمداری، ۱۳8۴: 597-598(.
دولـت قرامطـه از دیـد جغرافیایـی در آغـاز کارش دولتـی محلی در بخش کوچکی از شـرق شـبه 
جزیـره عربسـتان بـود، اما در درازنای دویست سـاله عمـر این دولت، تا مناطق وسـیعی از شـبه جزیره 
)از بصـره تـا عمـان در شـرق، مکـه و مدینه در غرب، یمن در جنوب، شـامات و فلسـطین در شـمال، 
جنـوب و مرکـز عـراق؛ یعنـی بصـره و کوفـه( و حتـی زمان کوتاهـی تـا دروازه های قاهـره در مصر و 
دمشـق در شـام گسـترده شـد. ایـن دولـت از دید سیاسـی و نظامـی و بر اثـر نوع روابطـش با خالفت 
بغـداد و فاطمیـان مصـر، اخشـیدیان شـام، آل بویـه عـراق و...، دگراندیـش شـمرده می شـد؛ چنان که 
دولـت محلـی کوچـک قرامطـه بحریـن، بـر اثر همیـن نـوع از روابط نـزد دیگـران به دولتـی بزرگ، 

مهیـب، جنـگ آور و دارای برنامـه سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی بدل گشـت. 
سـؤال اصلـی ایـن پژوهـش چرایی یـورش قرامطه به مکـه و برکندن حجر اسـود و بـردن آن به 
َهَجـر و لحسـاء اسـت؟ بـرای پاسـخ به این پرسـش بـا روش توصیفی - تحلیلـی مبتنی و با اسـتفاده 
از منابـع کتاب خانـه ای، پژوهش هـا و دیدگاه هـای اندیشـه ورزان و مورخـان مسـلمان و مستشـرقان 
غربـی را بازخوانـی، بررسـی، نقـد و ممقایسـه )مقارنـه( و پاسـخی مناسـب مبتنی برشـواهد، اسـناد و 

یافته هـای علمـی، عرضـه می کند.

1. سلطان محمود غزنوی می گفت: »من 
از بهر عباسیان انگشت کرده ام در همه 
یافته  آنچه  و  می جویم  قرمطی  و  جهان 
 :1337 )دهخدا،  می کشم«  دار  بر  آید، 

38، مدخل قرمطیان(.
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منابع تاریخی، دینی و کالمی اهل سنت، شیعیان )دوازده امامی و اسماعیلی( و تحقیقات مستشرقان، 
در  منبع شناخته  پرداخته اند. کهن ترین  قرمطیان  پیچیده  رفتار  و  دگراندیشانه  اندیشه های  به  همواره 
این باره سیرة الهادی الی الحق یحیی بن الحسین علی بن محمد )زنده تا 285 ق( است. آثار گوناگون 
از  مانند  ناظرند. هم چنین مستشرقانی  به قرمطیان  فراوان دیگری هم  منابع  مقریزی )م 8۴5 ق( و 
دخویه هلندی، لویی ماسینیون فرانسوی، برنارد لویی انگلیسی و مادولونگ آلمانی تا عارف تامر عرب و 

فرهاد دفتری، تحقیقات متعدد و متنوعی درباره قرمطیان سامان داده اند )دشتی، ۱۳98: ۱20(.

پیدایی قرمطیان
مسلمانان از دید کالن در دو دسته بزرگ تسنن )اکثریت( و تشیع )اقلیت( جای می گیرند. تشیع بر 
پایه امامت استوار است و واژگانی چون نص و وصایت )شهرستانی،۱۳87: ۱: ۱9۱(، والیت و امامت 
»بالفصل« امام علی )ع( پس از نبی مکّرم اسالم)ص( )مفید،۱۳۳0: ۴2( در آثار همه فرقه های شیعی 
)کیسانیه، زیدیه، امامیه، غالیان، اسماعیلیه و اثناعشریه، همه گروه های واقفیه(، بسامد فراوانی دارد و 

فرقه های شیعه بر بنیاد همین مفهوم های عام پدید آمده اند )جان احمدی و دشتی،۱۳92: ۳(.
عظمت شخصیت علمی و معنوی امام جعفر صادق )ع( همه این فرقه ها را متحد کرده بود و نفوذ 
معنوی ایشان و اوضاع سیاسی حاکم، مجالی برای سرکشی نیروهای تندرو فراهم نمی کرد، اما پس از 
درگذشت آن امام )۱۴8 ق(، شیعیان درباره جانشینی ایشان اختالف کردند که این اختالف به پیدایی 
شش فرقه جدید ناووسیه، اسماعیلیه خالصه )واقفیه(، مبارکّیه، دیباجیه )شمیطیه(، افطحیه و موسویه 
)اثناعشریه( انجامید )اشعری قمی،۱۳82: ۱52؛ بغدادی، ۱۳67: ۳۱9(. مرحله پیدایی تاریخ اسماعیلیه و 
خیزش ِدگراندیشان قرمطی در قالب نهضت مستقل شیعی، از همین زمان؛ یعنی سال وفات امام جعفر 

صادق )ع( آغاز شد )دفتری، ۱۳75: ۱۱2(.
اسماعیلیه خالصه )واقفیه( و مبارکّیه در این میان، نخستین گروه های اسماعیلیه را پدید آوردند. 
واقفیه  را  آنها  نحل نویسان  و  ملل  این رو،  از  و  کرد  »توقف«  اسماعیل  امامت  بر  خالصه  اسماعیلیه 
خواندند. گروه دیگر به نام مبارکیه بر امامت محمد بن اسماعیل تأکید می کردند. حسن بزون نویسنده 

القرامطه بین الدین و الثوره، نوشته است:
و  لالسماعیلیه  کانا  اللذان  التأثیر  و  االهمیه  الست  الفرق  فرقة من هذه  یکن الی  لم  و 
المبارکیة علی االخص؛ هیچ فرقه ای از شش فرقه موجود پس از رحلت امام جعفر صادق )ع(، مهم تر 

و مؤثرتر از اسماعیلیه به ویژه مبارکیه نبود )بزون، 20۱۱: ۱0۳(.

پیروان امامت محمد بن اسماعیل به رغم اسماعیلیه نخستین یا اسماعیلیه خالص، به توقف سلسله 
امامت در اسماعیل باور نداشتند، بلکه معتقد بودند امامت پس از اسماعیل به هیچ کدام از برادران او 
نرسید و انتقال امامت در سلسله امامان از برادر به برادر درست نیست و امام حسن )ع( و امام حسین 
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)ع( در این باره ُمستثناَیند. مبارکیه نام خود را از موالیی از موالی اسماعیل یا از خود اسماعیل گرفته 
بودند )دفتری، ۱۳75: ۱۱5(.

بیش تر  منشعب شدند:  دو گروه  به  او  امامت  پیروان  )۱9۳ ق(  بن اسماعیل  از مرگ محمد  پس 
آنان مرگش را انکار کردند و گفتند محمد بن اسماعیل هفتمین و آخرین امام و مهدی موعود یا قائم 
منتَظر است و شمار اندکی از آنان مرگ محمد بن اسماعیل را پذیرفتند، اما به بقای سلسله امامت در 
ذّریه او معتقد شدند. به گفته نویسندگان ملل و نحل گروه نخست پیش گامان قرمطیان و گروه دوم 
بنابر  نیز  قرمطیان  ؟(.   :۱۳88 جان احمدی،  ۱2۳؛   :۱۳75 )دفتری،  بودند  مصر  فاطمیان  پیش گامان 
حوزه های جغرافیایی فعالیتشان به سه گروه تقسیم پذیرند: قرامطه عراق و بحرین، قرامطه سوریه و 

قرامطه یمن )ممتحن، ۱۳7۱: ۱95-282(.

پیدایی ابوطاهر قرمطی 
به  ملقب  ق(   272-۳0۱( گناوه ای  ابوسعید  تاریخی(  )بحرین  عربستان  شرق  قرامطه  دولت  مؤسس 
ابوسعید قرمطی است. او داعی و رهبر قرامطه شرق شبه جزیره عربستان بود که حمدان قرمط و عبدان 
کاتب )داعیان اسماعیلی و قرمطی عراق( او را به شرق عربستان فرستادند. ابوسعید با تالش فراوان 
توانست دولت و حکومتی تأسیس کند که به رغم فراز و فرودهای بسیارش، کمابیش دویست سال در 
گستره درازدامنی از جغرافیای جهان اسالم ماندگار بود )دشتی، ۱۳92: 257(. پس از ابوسعید، پسرش 
ابوطاهر گناوه ای )۳05-۳۳2 ق( ملقب به قرمطی، به تواناترین امیر و حاکم قرامطه بدل گشت و بر 
اثر کارهای سیاسی ـ نظامی و درگیری های پرشمار با خالفت عباسی، مبانی سیاسی ـ نظامی دولت 
قرمطیان را استوار کرد و موجب پیش رفت این دولت شد؛ چنان که دولت محلی و کوچک قرامطه بر 
اثر همین خدمات، تا سال ها به دولتی قوی و مؤثر در معادالت سیاسی و نظامی منطقه بدل گشت، اما 
کارهای جسورانه و متهورانه اش همچون یورش به کاروان های حاجیان و مکه و برکندن حجر اسود، به 

ضعف مبانی مذهبی مشروعیت این گروه و دولت قرامطه انجامید )دشتی، ۱۳92: 258(.
گرفت  دست  به  را  قرمطیان  رهبری  و  سپاه  رسمی  فرمان دهی  قمری   ۳۱0 از  قرمطی  ابوطاهر 
)مسعودی، ۱۳87: ۳78( و تا پایان زندگی اش )۳۳2 ق(، به انگیزه حمله به کاروان حجاج سلطنتی، 
تسلط بر راه های مواصالتی عراق به حجاز و گرفتن غنیمت و باج و خراج از خالفت عباسی، مکرر 
و برق آسا به شهرهای گوناگون )عراق، سوریه، حجاز، عمان و...( تازید و سرانجام خالفت عباسی را 
خسته کرد و به پذیرش خواسته هایش واداشت )دشتی، ۱۳92: ۱6۱-۱۴0(. ابوطاهر و قرامطة همراه او 
در این جنگ ها، با مردمان خواستار »امان« نمی جنگیدند و بی سبب به کشتار آنان دست نمی زدند، بلکه 

با مردم مدارا می کردند. ابن اثیر در این باره نوشته است:
مردم قرقیسیا کسی را نزد ابوطاهر فرستادند و از او امان خواستند و ابوطاهر بدیشان امان دادند یا 
اینکه قرامطه گروهی را به سوی رأس عین و کفرتوثا  فرستادند، مردم آن جا امان طلبیدند و قرمطیان 
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به ایشان امان دادند و راهی سنجار شدند و مردم سنجار نیز از آنها امان خواستند و قرمطیان بدیشان 
امان دادند )ابن اثیر، ۱۳8۳: ۱۱: ۴756؛ ابن مسکویه، ۱۳76: 5: 256-257(. 

لشکرکشی ابوطاهر گناوه ای و قرامطه همراه او به عراق و پیروزی های پی در پی  آنان در جنگ 
با سپاهیان خلیفه و حاصل ورود آنان به شهرهای عراق باال و پایین )علیا و سفلی(، موجب شد که 
پیروان آیین قرمطی در سواد کوفه، عقاید خود را آشکار کنند. آنان پیش تر باورهای قرمطی خود را 
پنهان می کردند، اما پس از این فتوحات عقایدشان را اعالن می کردند. هم چنین بیش از ده هزار قرمطی 
)شیعیان اسماعیلی مذهب( پیرامون واسط گرد آمدند و رهبری خودشان را به حریث بن مسعود سپردند 
و گروه بزرگ دیگری از قرامطه در عین التمر و مناطق مجاور آن جمع شدند و عیسی بن موسی را به 

رهبری برگزیدند و سال ها در عراق ماندند )ابن اثیر، ۱۳8۳: ۱۱: ۴959-۴760(.
ابوطاهر و قرامطه با سادات علوی و بزرگان آنان نیکو رفتار می کردند. برای نمونه، عمر بن یحیی 
علوی نقیب السادات کوفه با ابوطاهر دوستی داشت و به خواهش او، بارها عبور کاروان حجاج عراق 
یورش های  در  ابوطاهر   .)۱۴۳  ،۳  :۱۳8۳ ابن خلدون،  85؛   :۱۳7۱ )دخویه،  شد  میّسر  مکه،  به سوی 
پیوسته اش به عراق، به سوی شهرهای شیعه نشین دست دراز نمی کرد، بلکه در کوفه هم مزاحم مردم 
نمی شد. نویری در این باره نوشته است: ابوطاهر پس از ورودش به کوفه )رمضان ۳۱6( در این شهر به 
قتل و غارت نپرداخت و به کوفیان امان داد و با آنان مدارا کرد )نویری،۱98۴: 25، 506(. او و سپاهش 
هر گاه به سوی کوفه می رفتند، بیرون شهر می ماندند. ابوطاهر روزها به شهر می رفت و تا شب در 
مسجد می ماند؛ آن گاه از شهر بیرون می رفت و در اردوگاهش می خوابید )ابن اثیر، ۱۳8۳: ۱۱، ۴7۳۳-

۴7۳2؛ مسعودی، ۱۳87: ۳70-۳69؛ ثابت بن سنان به نقل از زکار، 2007: 2۱7؛ قرطبی، ۱۳88: 6908؛ 
نویری، ۱98۴: 25، ۴97-۴95؛ مقریزی، ۱972: 559؛ ذهبی، ۱۴۱۳: ۳۱: ۳56(.

چرایی و چگونگی یورش به مکه و برکندن حجر اسود 
عبیداهلل مهدی خلیفه فاطمی و امام مستودع۱ مقبول و »واجب الطاعه«  قرامطه2، فرمانی درباره ربودن 
حجر اسود برای ابوطاهر صادر کرده بود )۳۱7 ق(  و او در اندیشه فراهم آوردن مقدمات برای اجرای 
آن بود. این طرح یا فرمان آسیب ناک، آبروی قرامطه را در درازنای تاریخ برد؛ زیرا فرمان این کار را 
عبیداهلل مهدی از مغرب اسالمی صادر کرده بود و گفتار و رفتار قرامطه و خود عبیداهلل مهدی بر این 

دعوی گواهی می دهد.
منصور دیلمی در این سال ریاست حاجیان را بر عهده داشت و آنان را به سالمت از بغداد به مکه 
برد، اما ابوطاهر قرمطی روز ترویه )هشتم ماه ذی الحجه( به مکه نزد آنان رفت و به کمک سپاهیانش 
به غارت اموال حاجیان پرداخت و آنان را در داخل مسجد حرام و خانه خدا کشت و حجر اسود را از 
جای کند و به َهَجر فرستاد. ابن محلب امیر مکه همراه گروهی از اشراف نزد وی رفتند و اموال خود را 

از  مستقر  امام  و  مستودع  امام   .1
ویژه  کالمی  دیدگاه  اصطالحات 
است.  امامت  به  ناظر  و  اسماعیلیان 
امام مستودع، امامی است که امامت 
واقع  به  یعنی  نیست؛  مستقر  او  در 
نیست،  امام  کلمه(  خاص  معنای  )به 
همگان  )داعی(  فراخواننده  امام  بلکه 
امام  جان  تا  است  خود  سوی  به 
مستودع  امام  کند.  حفظ  را  مستقر 
ودیعه  خودش،  از  پس  است  موظف 
اصلی  صاحب  به  را  امامت  امانت  و 
آن؛ یعنی امام مستقر منتقل کند. امام 
امام اصیل و صاحب  مستقر، به واقع 
مطلق  اختیارات  دارای  و  امامت  نص 
درباره انتقال نص به فرزندان خویش 
دوام  او  نسل  از  ائمه  و سلسله  است 
می یابد )لمتبون، 1389: 689-690؛ 

جان احمدی، 1388: 281-280(.
2. او زمان درازی از روزگار حاکمیت 
حسن  امارت  دوران  جز  قرامطه 

اعصم، امام مستودع آنان بود.
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از او خواستند، اما او درخواست آنان را نپذیرفت و به همین سبب، آنان با او به نبرد برخاستند و ابوطاهر 
همه آنان را کشت و دِر خانه خدا را از جای کند و کسی را به بام کعبه فرستاد تا ناودان طال را پایین 
آورد که البته او بر زمین افتاد و مرد. ابوطاهر کشتگان را در چاه زمزم انداخت و بازمانده کشتگان را در 
مسجد حرام بی غسل و کفن و بدون گزاردن نماز بر پیکر آنان، دفن کرد. آنان هم چنین پوشش خانه 
کعبه را برداشتند و آن را میان سپاهیان خود بخش کردند و به خانه های مکیان ریختند و اموالشان 
را چپاول کردند )ابن اثیر، ۱۳8۳: ۱۱: ۴777؛ مسعودی، ۱۳87: ۳70-۳69؛ ابن سنان به نقل از زکار، 
2007: 22۴-22۳؛ قرطبی، ۱۳88: 6922-692۱؛ ابن خلدون، ۱۳8۳: 2، 68۳؛  ابن مسکویه، ۱۳76: 5، 

280؛ ذهبی، ۱۴۱۳: ۳۱، ۳80-۳8۱(.
این گزارش را ابن اثیر روایت کرده که سیصد سال پس از روی داد یورش به مکه می زیسته است، 
تأیید  را  آن  یعنی گزارش های مسعودی و حمزه اصفهانی هم  آن روی داد؛  با  اما دو گزارش معاصر 
می کنند. به گزارش این دو، ابوطاهر روز هفتم ذی الحجه به مکه رفت که از گزارش ابن اثیر درست تر 

می نماید. گزارش حمزه اصفهانی کوتاه اما صحیح و با واقع سازگارتر است:
در روز هفتم از ماه ذی الحجه، قرمطیان به مکه درآمدند و مردمان بسیاری را در حرم و مسجد 
الحرام کشتند؛ چنان که جنازه ها عفونت یافت و آنها را در چاه زمزم انداختند و چاه پر شد. شمار کشتگان 
در پیرامون کعبه سه هزار تن بود که پس از رفتن قرمطیان، آنان را در حوالی کعبه دفن کردند. قرمطیان 
ِدر خانه کعبه و حجر االسود و  و  رفتن هفتصد دوشیزه  به هنگام  و  ماندند  یازده روز در مکه  مدت 
محتویات اندرون کعبه از قبیل زیورها و آثار پیامبران و استار بیت را با خود به منطقه بحرین بردند 

)حمزه، ۱۳67: ۱9۱-۱92(.

گزارش مسعودی در این باره درازدامن تر است که به انگیزه تکمیل گزارش اصفهانی به این شرح 
عرضه می شود:

ابوطاهر هفتم ذی الحجة همین سال با ششصد سوار و هفتصد پیاده وارد مکه شد و شمشیر در 
میان مردم نهاد. مردم به مسجد الحرام و به خانه کعبه پناه بردند، ولی از دم تیغ گذشتند ... ابوطاهر دِر 
حرم را که پوشش طال داشت بَکند و محراب های نقره و مفرغ و آویزها را با همه زیور طال و نقره که 
در خانه بود، برگرفت و حجر االسود را از جا بَکند؛ به نحوی که جای آن به قدر یک دست تا مرفق 
)آرنج( و کم تر فرو رفته بود و کعبه را از پوششی که داشت برهنه کرد و این اموال را بر پنجاه شتر بار 
کردند؛ مگر قسمتی که به وقت پناهنده شدن مردم خونین شده بود که به جا گذاشت. اقامت آنها در 
مکه هشت روز بود که صبح وارد و شب خارج می شدند و کشتار و غارت می کردند. به روز شنبه همین 
ماه ذی الحجه از مکه حرکت کرد و پیادگان هذیل بن مدرکه بن الیاس بن مضر در تنگه ها و دره ها و 
کوه ها متعرض او شدند و با تیر و خنجر جنگ های سخت کردند و مانع حرکت او شدند. یاران ابوطاهر 
راه گم کردند و سه روز میان کوه ها و دره ها سرگردان بودند و بسیاری از زنان و مردان اسیر نجات 
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یافتند و مردم هذیل هزاران شتر و بار از آنها بگرفتند. بُنه ابوطاهر در حدود صد هزار شتر بود که اقسام 
مال و کاال بار داشت. عاقبت یک غالم سیاه از بندگان هذیل به نام زیاد که به ابوطاهر پناه برده بود، 

راهی را به او نشان داد که از تنگه ها گذشت و به دیار خود بازگشت )مسعودی، ۱۳87: ۳7۳-۳7۴(.

َهمدانی در تکمله تاریخ طبری نوشته است: »اهالی مکه نیز از این آشوب بهره بردند و آنان نیز به 
قتل و غارت حاجیان پرداختند«

)همدانی، ۱96۱: 62(. دخویه از گفته همدانی استنتاج کرده است که رفتار بادیه نشینان بنی هذیل 
در نبرد با ابوطاهر و آزاد کردن بسیاری از اسیران و پس گرفتن شتران حامل بار حجاج، بهتر از عمل 

مردم مکه بود؛ زیرا آنان در آن وضع آشفته به چپاول ُحجاج پرداختند )دخویه، ۱۳7۱: 70(.
ابن خلدون نوشته است: قرامطه در درازنای اقامت خود در مکه، آشکارا به نام عبیداهلل مهدی خطبه 
می خواندند و در خطبه ها او را دعا می کردند )ابن خلدون، ۱۳8۳: 2، 68۳(؛ چنان که در عمان و دیگر 
از  )ابن خلدون، ۱۳8۳: ۳، ۱۴8(. دخویه  نام عبیداهلل مهدی خطبه می خواندند )۳۱8 ق(   به  جای ها، 
منابعی نقل کرده است که حمله قرامطه به مکه و دشمنی آنان با اسالم و مسلمانان، نقشه عبیداهلل 
مهدی خلیفه فاطمی، امام مستودع قرامطه و فرمان او بود و گفتار منقول از ابن خلدون، دعوی او را 
تأیید می کند. هم چنین ثابت بن سنان در اخبار القرامطه و خود ابن خلدون نوشته اند: هنگامی که این خبر 
به عبیداهلل مهدی فرمان روای افریقیه رسید، او در نامه ای این کار را نکوهید و آنان را لعنت و تهدید 
کرد که باید حجر اسود را به جایش بازگردانند و اموال مردم را بازپس دهند و گرنه، از قرامطه در دنیا 

و آخرت برائت می جوید:
یعتذر لالمام علوی: ان الناس اقتسمو کسوة الکعبه و أموال الحجاج و الأقدر علی ردهم 
منهم؛ امام علویان )عبیداهلل مهدی( به سبب تقسیم و تباه شدن اموال مردم، از آنان پوزش می خواهد 

)ابن سنان به نقل از زکار، 2007: 2۱7؛ ابن خلدون، ۱۳8۳: 2، 68۳؛ ابن اثیر، ۱۳8۳: ۱۱، ۴777(. 

اگـر عبیـداهلل مهدی امام مسـتودع قرامطه با دولت قرامطه شـرق عربسـتان ارتباطی نمی داشـت، 
پـس چـرا بـه نـام او در مکـه خطبـه می خواندنـد و او را دعـا می کرنـد و چرا عبیـداهلل در نامـه اش به 
قرامطـه آنـان را بـه برائـت جسـتن در دنیـا و آخـرت تهدیـد کـرد و چـرا عبیـداهلل بـر اثر تلف شـدن 

اموال، از مسـلمانان پوزش خواسـت؟
قرامطه در پاسخ به درخواست بازگرداندن حجر اسود به مکه، بارها اذعان کردند: »اخذ بأمر و رّد بأمر؛ 
با فرمانی )فرمان امام( برده شده و با فرمانی بازگردانده خواهد شد« )ابن اثیر، ۱۳8۳: ۱2، 5028؛ نویری، 
۱98۴: 508؛ ذهبی، ۱۴۱۳: ۳۱، ۳8۱؛ آل سلهام، 2008: ۳9۱(. جانشین ابوطاهر بعدها در زمان ابومنصور 
احمد حجر اسود را به فرمان منصور نوة عبیداهلل و خلیفه فاطمی مصر به جای اصلی اش بازگرداند )۳۳9 

ق( )ابن اثیر،۱۳8۳: ۱2، 5028؛ ابن خلدون، ۱۳8۳: ۳، ۱۴2؛ ابن مسکویه، ۱۳76: 6، ۱66(.
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حجر اسود را در درازنای تاریخ، افرادی از قبایل جرهم، ایاد، عمالقه و خزاعه بارها از خانه کعبه جدا 
کردند و آخرین بار قرامطة حاکم بر منطقه شرق عربستان  آن را کندند و بردند )۳۱7 ق( )شراب، ۱۳8۳: 
۱28(. با توجه به تقدس این سنگ نزد همه مسلمانان، آیا این کار از منظر دینی و مذهبی قبیح نبود؟ 
]مسلمانان[ حجر االسود را یمین خدا در روی زمین می دانند و آن را به سان کسی که با برادرش 
دست می دهد، به سوی بندگانش پیش می برد و کسی که نتوانسته بر رسول خدا )ص( در زمان حیات 
وی درود فرستد، با دست کشیدن بر این سنگ رکن )استالم حجر( مثل این است که بر خدا و فرستاده 

او درود می فرستد« )دخویه، ۱۳7۱: 66(.

 برخی از محققان در پاسخ به آن پرسش گفته اند: قرامطه از غالیان بودند و تقّدس حجر اسود را 
بت پرستی می شمردند و بقای آن را برنمی تابیدند )دخویه، ۱۳7۱: 67(، عمر فاروق مورخ معاصر عرب، 

در این باره نظری اغراق آمیز عرضه کرده است:
از جنبه دینی، سرپرستان این حرکت )جنبش قرامطه( به اعتبار اینکه فرقه باطنی غالی را رهبری 
می کردند، کوشیدند عقیده ای جدید ایجاد کنند که میان اسالم و عقاید قدیمی سازگاری دهد. آنان با 
وجود تظاهر خود به اسالم، آن را به عنوان یک دین قبول نداشتند، بلکه عقاید حلول، تناسخ و قداست 

ائمه را در آن وارد کردند )فاروق، ۱985: ۳۱2(.

درباره  قرامطه  دیدگاه  به  ناظر  فاروق(  عمر  و  )دخویه  معاصر  محققان  داوری  این  راستی آزمایی 
امکان پذیر  با بررسی منابع کهن و دست اول  این سنگ مقدس نزد قرمطیان،  حجر اسود و جایگاه 
است. ذهبی از نویسندگان متعّصب سنی مذهب )7۴8- 67۳ ق( و شاگرد ابن تیمیه، به نقل از ابن رّزام 

متعصب تر از خودش، نقل کرده است:
ابن حمدان پزشک قرامطه گوید: من در خدمت ابوطاهر بودم؛ روزی حجر االسود را به من نشان 
داده و گفت: این است آنچه مسلمانان می پرستیدند. من گفتم نمی پرستیدند. او گفت آری می پرستیدند. 
گفتم تو بهتر می دانی. روزی دیگر دیدم آن را در میان پارچه دبیقی پیچیده با ُمشک عطرآگین کرده 

است؛ فهمیدم که آن را گرامی می دارد )ذهبی، ۱۴۱۳: ۳۴، ۱7؛ ابن مسکویه، ۱۳76: 6، پانوشت 9۱(.

این کار ناپسند قرامطه، همه مسلمانان سنی و شیعه را رنجاند )باسورث، ۱972: ۱22 ( و خاطره 
ناخوشی در اذهان آنان به جای گذارد. چنین توهینی به مقدسات مسلمانان، در تاریخ اسالم بی مانند 

 .۱)Madelung, 1959: 34( است
باری، دالیل و شواهد زیر گواهی می دهند که این کار ناپسند با هم آهنگی و شاید فرمان مستقیم 

عبیداهلل مهدی خلیفه فاطمی امام مستودع قرامطه صورت گرفت:
۱. ابوطاهر و قرامطه هم راه او پس از یورش به مکه و غارت و کشتار و کندن حجر اسود، به نام عبیداهلل 

در  تکفیری ها  و  سلَفی ها  و  وهابیان   .1
بارها به مقدسات  تاریخ معاصر اسالم 
از  پس  آنان  کرده اند.  هتاکی  چنین 
ق(   1217( مکه  شریف  بر  پیروزی 
را  مقدسان  قبور  و  گنبدها  مقبره ها، 
ویران کردند، مکه، طائف، مدینه و جده 
شدت  همان  با  مدینه  در  و  گرفتند  را 
همه  چنان که  کردند؛  رفتار  خشونت  و 
مرقد  جز  شهر؛  بارگاه های  و  گنبدها 
همه  و  بردند  میان  از  را  )ص(  پیامبر 
غارت  را  زیورافزارها  و  پربُها  اشیای 
نیز ممنوع  کردند و زیارت خانه خدا را 
شمردند )1218 تا 1222 ق(. شهرها 
فلسطین  و  عراق  روستاهای سوریه،  و 
شرقی در نخستین دهه قرن سیزدهم 
قمری، جایگاه یورش های وهابیان بود؛ 
در  نجف  و  کربال  مقدس  شهر  به ویژه 
هدف  ق(   1225 تا   1216( دهه  این 
شدیدترین حمالت آنان بودند. وهابیون 
حتی در ایام زیارت حج و عید غدیر به 
زائران شیعه ایرانی و دیگر سرزمین ها 
حمله کردند و گنبد و بارگاه ائمه شیعه 
)ع( را در عراق از میان بردند و اشیای 
قیمتی و جواهرات آنها را چپاول کردند 
کشتند.  فجیعی  وضع  به  را  شیعیان  و 
تا  پنج  حمالت  این  کشتگان  شمار 
)موثقی،  دانسته اند  نفر  بیست هزار 
آگاهی  برای   .)148  -149  :1383
قزوینی،  ر.ک:  این باره،  در  بیش تر 
1368، 240(. هم چنین حمله ددمنشانه 
)ع(  عسکریین  ملکوتی  بارگاه  به 
)1382 ش( و انهدام کلی آن بارگاه و 
نبش قبر حجر بن عدی صحابی پیامبر 
سوری  تکفیریان  کارنامه  در  )ص( 

درباره مقدسات ثبت شده است.
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مهدی خطبه خواندند و او را دعا کردند )ابن خلدون، ۱۳8۳: 2، 68۳(؛ چنان که پس از بازگشت از 
مکه، به عمان یورش بردند و پس از تصرف عمان نیز به نام عبیداهلل مهدی خواندند )۳۱7 ق( 
2. همه منابع نقل کرده اند پس از رسیدن خبر این حمله و گزارش کارهای ابوطاهر به عبیداهلل، 
نامه ای در تقبیح این کار نوشت و در پایانش تهدید کرد که با فرض جبران نکردن این کار زشت، او 
)عبیداهلل مهدی( در دنیا و آخرت از قرامطه بیزاری می جوید )ابن اثیر، ۱۳8۳: ۱۱، ۴777؛ ابن سنان 

به نقل از زکار، 2007: 22۴؛ ابن خلدون، ۱۳8۳: 2، 68۳(؛
۳. عذرخواهی عبیداهلل مهدی از مردمی که اموالشان میان سپاهیان ابوطاهر تقسیم و تباه شده بود 

)ابن خلدون، ۱۳8۳: 2، 68۳؛ ابن اثیر، ۱۳8۳: ۱۱، ۴777؛ ابن سنان به نقل از زکار: 2007، 22۴(؛
۴. بازنگرداندن حجر اسود در برابر پول گزاف )ابن اثیر، ۱۳8۳: ۱2، 5028؛ ابن خلدون، ۱۳8۳: ۳، ۱۴۳( 
و گفتن اینکه »اخذ بأمر و رّد بَامر؛ به فرمان امام خود بردیم و به فرمان امام باز خواهیم گرداند« 

)ابن اثیر، ۱۳8۳: ۱2، 5028؛ ذهبی، ۱۴۱۳: ۳۱، ۳8۱؛ آل سلهام، 2008: ۳9۱(؛
5. بازگردانـدن حجـر اسـود بـه فرمان منصور خلیفـه فاطمی و نـوه عبیداهلل مهـدی )۳۳9 ق( و نصب 
دوبـاره آن در جایگاهـش )ابن اثیـر، ۱۳8۳: ۱2، 5028؛ ابن خلـدون، ۱۳8۳: ۳، ۱۴2؛ ابن مسـکویه، 

.)۱66 ،6 :۱۳76

بر پایه این شواهد، می توان فرضیه دخالت فاطمیان را در سرقت حجر اسود تصدیق کرد. البته این 
شواهد از ناپسندی کار قرامطه و مسئولیت آنان )به ویژه دولت قرامطه و شخص ابوطاهر قرمطی( در 
این زمینه نمی کاهد. باری، اگر یورش قرامطه به مکه و کندن و استرداد حجر اسود به فرمان فاطمیان 

مصر بوده باشد، چه سودی از این کار به آنان می رسیده است؟ 
این کار موجب ناامنی، رعب و وحشت و آشکار شدن بی  کفایتی خالفت عباسی؛ یعنی بزرگ ترین 
رقیب سیاسی فاطمیان در ایجاد امنیت و حفظ و حراست حرمین شریفین مکه و مدینه از تهاجم بدویان 
و قرامطه برای همه مسلمانان می شد و به تضعیف عباسیان و تقویت اقتدار فاطمیان می انجامید. این 
اقتدار هنگامی فزونی گرفت که فاطمیان حجر اسود مقّدس ربوده را از قرامطه پس گرفتند و آن را به 

مکه بازگرداندند )جان احمدی، ۱۳8۳: ۳۴(.
از شهرهای  برازنده خلیفه ای بود که در حفظ و حراست  المؤمنین«  از سوی دیگر عنوان »امیر 
مقدس مکه و مدینه چیره باشد. یورش قرامطه به اشاره فاطمیان به کاروان های حج و حمله به مکه و 
ربودن حجر اسود، موجب نمایان شدن ضعف اقتدار عباسیان در حفظ و حراست از این شهرهای مقدس 
بر  بنابراین، فاطمیان به دنبال تسلط  بازگرداندن حجر اسود شد و  اقتدار فاطمیان در  و آشکار شدن 
این دو شهر مقدس و خواندن خطبه به نام خودشان و احراز شایستگی عنوان امیر المؤمنین و سروری 
جهان اسالم بودند؛ چنان که توانستند سال های درازی از سیطره دینی و دنیایی بر آن شهرها برخوردار 
شوند )جان احمدی، ۱۳82: 225(. فاطمیان برای تحقق نقشه های آسیب زا و کارهایی که آبروی آنان را 



78
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــالمی  |ســـــال دوم)جدید(  | شــــــــامره دوم  | تابستان 1399

می برد، از ابزار قرامطه استفاده می کردند.
ابوطاهر قرمطی پس از یورش به مکه و برکندن حجر اسود، این سنگ مقّدس را به قلمرو اصلی 
حکومتش؛ یعنی لحساء در استان قطیف امروزی منتقل کرد و در جایی میان »جش« و »سیهات« در 

قلعه ای به نام »عین الکعیبه« گذاشت۱ و آن را با احترامی خاص نگاه داری می کرد:
ابن حمدان پزشک قرامطه می گوید در خدمت ابوطاهر بودم؛ روزی حجر االسود را به من نشان داد 
... و روزی دیگر دیدم آن را در میان پارچه دبیقی پیچیده با ُمشک عطرآگین کرده است؛ فهمیدم که 

آن را گرامی می دارد )ذهبی، ۱۴۱۳: ۳۴: ۱7؛ ابن مسکویه، ۱۳76: 6، پانوشت 9۱(.

به کارهای  استناد  با  آنان  نویسندگان متعصب اهل سنت، نشان می دهد که  منابع  این سخن در 
متهورانه قرامطه در برابر خلفای عباسی، حمله به کاروان های حجاج و برکندن حجر اسود، قرمطیان را 
تکفیر می کردند، اما هم چنین بر این داللت می کند که خانه کعبه و سنگ حجر اسود نزد قرمطیان نیز 
محترم بوده است و فقط به انگیزه فرمان پذیری از امام »واجب الطاعة« )خلطفه فاطمی( به چنین کار 
جسورانه ای دست زده و عواطف دینی مسلمانان را برانگیخته اند. آنان فقط می خواستند خلفای عباسی 
را ناکارآمد بُنمایند و ضعف آنان را در حفظ و حراست مکان های مقدس مسلمانان و بی کفایتی آنان در 

برخورداری از لقب امیر المؤمنین نشان دهند.
پس از برکنده شدن حجر اسود سال ها جایش در کعبه تهی بود و خلفای عباسی و دیگر سرداران و 
وزیران عباسی در اقناع قرامطه برای استرداد آن بارها کوشیدند، اما پاسخ قراطمه به آنان همواره منفی 
بود. برای نمونه، تالشی برای توافق میان خلیفه و ابوطاهر قرمطی در سال ۳۱8 قمری صورت گرفت؛ 
چنان که خلیفه محمد بن یاقوت حاجب خود را هم راه با یکی از اسیران قرمطی به نام احمد بن غالب 
بن جعفر االحساوی و نامه ای نزد ابوطاهر فرستاد تا او را به پیروی از خلیفه فراخوانَد و وعده دهد به 
شرط این پیروی، خلیفه به رسمیت حاکمیت سرزمین های در دست او حکم خواهد کرد و سرزمین های 
از حمله به  این وعده هم چنین به استرداد حجر اسود و خودداری  او خواهد سپرد.  نیز به  را  دیگری 
حاجیان مشروط بود، اما ابوطاهر خواسته او را درباره تعرض نکردن به حجاج دست کم در سال ۳22 
قمری برآورد و درخواست او را درباره استرداد حجر اسود پاسخ نگفت )نویری، ۱98۴: 505؛ ابن اثیر، 

۱۳8۳: ۱۱، ۴895؛ مقریزی، ۱972: 2، 56۱(.
بار دیگری هم »بجکم« امیر ااُلمرای عباسی وعده کرد که در برابر استرداد حجر اسود پنجاه هزار 
دینار به قرامطه ببخشد، اما همان پاسخ همیشگی را شنید که »به امر امام خود برده ایم و به امر او آن 
را بازخواهیم آورد« )ابن اثیر، ۱۳8۳: ۱2، 5028؛ ابن مسکویه، ۱۳76: 6، ۱66؛ ذهبی، ۱۴۱۳: ۳۱، ۳8۱؛ 

آل سلهام، 2008: ۳9۱(.
ابوطاهر قرمطی حاکم دولت قرامطه پس از 2۱ سال فرمان روایی درگذشت )۳۳2 ق( )مسعودی، 
۴96۱؛   ،۱۱  :۱۳8۳ ابن اثیر،  507؛   ،25  :۱98۴ نویری،  ۱۴۳؛   ،۳  :۱۳8۳ ابن خلدون،  ۳78؛   :۱۳87

1. www.pishine.ir
به نقل از شبکه عربی زبان نبأ.
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ابن مسکویه، ۱۳76: 6، 86؛ ذهبی، ۱۴۱۳: ۳۴، ۱۳( و هفت سال پس از مرگ او سرانجام پس از 22 
سال حجر اسود به فرمان منصور خلیفه فاطمی مصر به جای خودش بازگردانده شد )۳۳9 ق( قرمطیان 
ابن اثیر، ۱۳8۳: ۱2،  بازگرداندند )دخویه، ۱۳7۱، 88؛  را بدون هیچ ثمن و مزد و شرطی  حجر اسود 

5028؛ نویری، ۱98۴: 25، 508(.
ابومحمد سنبر بن حسن بن سنبر دایی فرزندان ابوسعید گناوه ای، نخست با حجر ااسود به سوی 
به  امیر مکه  بینندگان نهاد؛ سپس به سوی مکه رفت.  را در مسجد کوفه فراروِی  کوفه رفت و آن 
استقبال او امد و هنگامی که او همراه آن امیر به مکه و آستانه خانه خدا رسید، حجر اسود را از خورجینی 
بیرون آورد. برای ترمیم شکستگی ها و شکاف های حجر، آن را با تسمه های نقره از طول و عرض بند 
زده بودند. او بّنایی را نیز با خود آورده بود تا با گچ، حجر را در جایش استوار؛ سپس ابومحمد بن سنبر 
حجر اسود را با دستان خود در جایش گذاشت و بّنا آن را با گچ استوار کرد )ابن اثیر، ۱۳8۳: ۱2، 5028؛ 

ابن مسکویه، ۱۳76: 6، ۱66، نویری، ۱98۴: 25، 508؛ دخویه، ۱۳7۱: 88؛ بدوی، ۱۳89: 2، ۱۴5(.
دخویه ماجرای کندن حجر و بازگرداندن آن را چنین تحلیل کرده است: 

قرمطیـان نتوانسـتند بـا ربـودن حجر االسـود بـه هدفی که در نظر داشـتند برسـند؛ زیرا قداسـت 
مّکـه همچنـان محفـوظ ماند، امام ]مسـتودع[ قرمطیـان؛ یعنی خلیفه فاطمـی با امر به اسـترداد حجر 
االسـود، البـد بـه عنوان حامی اسـالم، در میان مسـلمانان کسـب وجهـه ای کرد که پس از سـرکوبی 
شـورش ابویزیـد یفرمـی در آفریقـا برایش ضرورت داشـت. جـّدش عبیـداهلل ـ چنان کـه پیش تر دیدم 
ـ قبـل از ایـن الزم دیـده بـود کـه هرگونـه مشـارکت خـود را در ربـودن حجـر االسـود در مـالء عام 
تکذیـب کنـد. منصـور ]خلیفـه فاطمـی و نوة عبیـداهلل المهدی[ بـا توفیـق در آماده سـاختن قرمطیان 
بـرای اسـترداد حجـر االسـود، قلوب مسـلمانان را به خود و سلسـلة فاطمی جلب کـرد )دخویه، ۱۳7۱: 
88( ... مـن صادقانـه بـر آنـم کـه قرمطیـان به ویـژه قرمطیـان بحریـن، به ایـن نّیت عمـل می کردند 

کـه به هدف خیـر خدمت کننـد )دخویـه، ۱۳7۱: 96(.

هنگامـی کـه ابوطاهـر بـه بغـداد نزدیک شـد )۳۱5 ق( به علـی بن عیسـی وزیر خلیفـه گفتند که 
در بغـداد مـردی اهـل شـیراز بر مذهـب قرمطی اسـت و خبرهـای بغداد را بـرای ابوطاهر می نویسـد. 
علـی بن عیسـی او را احضـار کـرد و در این بـاره از او پرسـید. او نیز اعتـراف کرد و گفت: مـن ابوطاهر 
را تـا کنـون ندیـده ام و خـودم او را نمی شناسـم، امـا از آن هنـگام با ابوطاهر همراه شـدم کـه دریافتم 
او بـر حـق اسـت و از حـق دفـاع می کنـد و تو و یارانت کافرید که آنچه می سـتانید از آن شـما نیسـت 
و خـدا بایـد در زمیـن حجتی داشـته باشـد و پیشـوای مـا مهدی محّمـد بن فالن بن فالن پسـر محمد 
بن اسـماعیل بن جعفـر صـادق )ع( حجـت خداسـت کـه در مغـرب زندگی می کنـد )ابن سـنان به نقل 
از زکار، 2007: 220، ابن اثیـر، ۱۳8۳: ۱۱، ۴7۴9؛ ابن مسـکویه، ۱۳76: 5، 2۴5؛ بـدوی، ۱۳89: ۱۳6؛ 

دخویه، ۱۳7۱: 96-97(. 



80
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــالمی  |ســـــال دوم)جدید(  | شــــــــامره دوم  | تابستان 1399

نتیجه
جنبش قرمطیان از جنبش های شورمندانه و دامنه دار نیمه دوم سده سوم قمری در عراق و شرق شبه 
جزیره عربستان بود در برابر خالفت عباسی بود که به برپایی دولتی مستقل و ماندگاری این دولت تا 
کمابیش دویست سال انجامید و همواره با دولت عباسیان چالش می کرد. ابوسعید قرمطی داعی و رهبر 
قرامطه شرق عربستان با تالش بسیار توانست دولت قرامطه را تأسیس کند؛ دولتی  که به رغم فراز و 
فرودهای بسیار دو قرن بر بخش گسترده ای از جغرافیای جهان اسالم فرمان می راند. پس از ابوسعید، 
پسرش ابوطاهر قرمطی بزرگ ترین و تواناترین امیر و حاکم قرامطه شد. بنیادهای دولت قرامطه بر 
اثر خدمات سیاسی ـ نظامی و درگیری های فراوان او با خالفت عباسی، استوار شد و دولت قرامطه از 
دولتی محلی و کوچک به دولتی قوی و مؤثر در معادالت سیاسی ـ نظامی منطقه بدل گردید. بر اثر 
کارهای متهورانه و جسورانه ضد دینی ابوطاهر؛ یعنی حمله به کاروان های حجاج و حمله به مکه و 
برکندن حجر اسود از دیوار کعبه و بردن آن به مرکز حکومتش، بنیادها و مبانی مذهبی دولت قرامطه 
سستی گرفت و عواطف دینی همه مسلمانان از این روی داد تا قرن ها برانگیخته شد؛ چنان که این عمل 

ناپسند قرامطه را در درازنای تاریخ می نکوهیدند. 
تأیید  این فرضیه را  یافته های علمی، شواهد بسیاری درستی  تاریخی و  با توجه به متون اصیل 
می کنند که خلفای فاطمی عملیات یاد شده را طراحی و به سرقت حجر اسود فرمان دادند. شماری از 

شواهد بدین شرح عرضه می شوند:
۱. عذرخواهی عبیداهلل مهدی از مردمی که اموالشان در حمله به مکه و به سبب تقسیم کردن آنها 

میان سپاهیان ابوطاهر، تباه شد؛
2. بازنگرداندن حجر اسود حتی در برابر دریافت پول گزاف با استناد به جمله معروف »اُخذ بَامر و ُرّد 

بامر؛ به فرمان امام خود برده ایم و به فرمان امام خود آن را بازخواهیم گرداند«؛
۳. عنوان »امیر المؤمنین« برازنده خلیفه ای توانا در حراست از شهرهای مقدس مکه و مدینه بود و 
حمله قرامطه با اشاره فاطمیان به کاروان های حج و حمله به مکه و ربودن حجر اسود، ناتوانی 

عباسیان را در این باره آشکار می کرد؛
۴. اقتدار فاطمیان با استرداد حجر اسود ثابت شد و بنابراین، پس از تسلط آنان بر دو شهر مقدس، به 
المؤمنین و سرورِی جهان اسالم، هدف  امیر  آنان خطبه خواندند؛ چنان که شایستگی عنوان  نام 

فاطمیان بود و توانستند سال ها از منظر دینی و دنیایی بر آن شهر چیره شوند.
بنابراین، فاطمیان برای تحقق هدف های خود که تالش مستقیم برای دست یابی به آنها آبرویشان 
به ویژه  قرمطیان  که  آنم  بر  صادقانه  من  می نویسد:  دخویه  کردند.  استفاده  قرامطه  از  می ریخت،  را 

قرمطیان بحرین به نیت دست یابی به هدف خیر خدمت می کردند.
به رغم درستی همه شواهد تاریخی درباره مداخله و دستور مستقیم خلفای فاطمی مصر )امامان 
مستودع قرامطه( درباره برکندن حجر اسود، این کار غیر اسالمی قرمطیان نه تنها مبانی مشروعیت 
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مذهبی آنان را سست کرد که از دید همه مسلمانان ناروا و ناپسند و نکوهیده شمرده شد و هیچ چیزی 
مسئولیت این رفتار زشت را از آنان سلب نخواهد کرد. 
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