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چکیده
رقابتهای قبیل ای ،انتخاگ رهبر مذهبی و تعصب ب موذهب موالکی ،آغوا گر حرکوت
مرابطین در قرن پنج هجری در مغورگ اقصوی بوود .مورابطین پوع ا دسوتیابی بو
حکومت ،ب منظور بلاء و توفیق بر مخالفان داخلی ،نیا مند اتخاذ سیاسوتهوای داخلوی
متناسب با موقعیت خود بودند .آنها توانستند ا ظرفیت فلهای مالکی ب صورت فراگیور
در ساختار حکومتی ،ا جمل نهاد قضاوت بهره ببرند .این ملال با در نظر گورفتن التوزام
مرابطین ب مذهب مالکی در اداره کشور و بکارگیری آن ،در پی بررسی این مسأل است
ک آنها در سیاست های داخلی ،ا جمل امور اداری ،اقتصادی ،نظامی و فرهنگی چگون
ا مذهب بهوره بردنود؟ یافتو هوای پهوهشوی ،نمایوانگر تعصوب موذهبی مورابطین در
سیاستهای داخلی و عدول ا مواضع مذهبی است .مرابطین با تعظی در ملابل خالفت
عباسی و کسب مشروعیت و نیز اخذ مجو دینی ا فلهاء ،مخالفان را ب اتهوام ارتوداد ا
میان برداشتند.
کلیدواژهها :بربرها ،اسالم در آفریلا ،صنهاج  ،مذهب مالکی ،مرابطین.
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فصلنامه علمی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398
مقاله پژوهشی ،لفحات 85 - ۶7

در نیمه دوم قرن پنجم هجری دولتی به نام مرابطین بر بخ های وسییعی از شیمال
آفریقا و اندلس مسلط شید و توانسیت تییثیرات سیاسیی ،اجتمیاعی و اقتصیادی قابیل
توجهی در این منطقه ایجاد کند و تا سال  542ادامه یابد .مرابطین که شعبههایی از قبیله
بزرگ لنهاجه بربر محسوب می شدند در جنیوب مغیرب اقصیی و در ناحییه سینگال
( )Senegalمستقر شدند (ابن خلدون .)201/۶ ،در این منطقیه مییان قباییل لینهاجی و
زناتی ،به لورت مداوم جنگ و درگیری وجود داشت (ابن عیذاری .)275/1 ،زناتییان

پس از دستیابی به قدرت ،دیگر قبایل را مجبور به اطاعت از خود کردند (مونس ،تاریخ
و تمدن مغرب .)233/2 ،ابن عذاری در ولف رفتیار زناتیه بیا دیگیر قباییل منطقیه از
عبارت «ناعادالنه و شرم آور» استفاده کردهاست (ابن عذاری.)277/1 ،
در سال  427لنهاجه و در رأ

آن جداله بیه رهبیری نظیامی یحییی بین ابیراهیم،

رهبری مذهبی عبداهلل بن یاسین و با تولیه ابوعمران فاسیی از فقهیای مطیرح میالکی
تالشهای خود را برای براندازی زناتیان آغاز کردند (ابن ابی زرت .)78 ،یحیی در ابتدا
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

برای درخواست آموزش احکام دینی به افراد قبیله جداله به دیدار ابو عمران رفت ،امیا
از اتفاقات بعدی معلوم می شود که در واقع وی به دنبال ایجاد یک حاکمییت سیاسیی،
توسط قبیله لنهاجه بود .در همان ایام ابن یاسین و یاران

در ربیاطی نزدییک مصیب

وادی سنگال سکنا گزیده و برای جذب گروههای دیگر ،مبلغینیی را بیه قباییل اطیرا
فرستادند تا الول دعوت ابن یاسین را تشریح کنند (احمد محمود .)145 ،ابین یاسیین
پس از استقرار در رباط ،فرمانهای مذهبی ویژه ای مانند ورود دوباره پیروان

به اسالم

(ابن عذاری ) 9/3 ،و سنت پاک کردن اموال را از طریق پرداخت یک سوم آن لادر کرد
(الحلل الموشیه فی ذکر اخبار المراکشیه .)87 ،همچنین بر افرادش حدودی جیاری کیرد
تا گناهانشان پاک شود (همان .)7 ،این دستورات ابن یاسین ،در شریعت نیامیده بیود و
در بین فقهای گذشته نیز مطرح نشده ب ود .در واقع این دستورات بیا ادعیای پییروی از

۶8

سلف لالح مرابطین هیچ همخوانی نداشت .بیشتر مرابطین زمیانی کیه عجلیه داشیتند،
نماز را بی وضو می خواندند تا اول وقت را از دست ندهند ،چه در غیر ایین لیورت،
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درآمد

میکرد از جماعت آنان خارج میشد و خون

هدر بیود (بکیری .)858/1 ،زمیانی کیه

عبداهلل بن یاسین شمار زیاد و شور و حماسه ییاران

را مشیاهده کیرد آنیان را تحیت

عنوان مرابطین به جهاد فراخواند (ابن عذاری.)9/3 ،
به سمت مذاهب خشک و غیر قابل انعطا

شاخصه فرهنگی مرابطین ،گرای

مالکی

بود که در آن منطقه نفوذ داشت به طوری که گفته شده حتی در روایت به جیای «روی
عن النبی» عباراتی مانند «آنچه مالک ذکر کرده» بکار مییبردنید (احمید محمیود.)99 ،
تعصب مذهبی مالکیها در آغاز جنب

مرابطین بسیار مؤثر بود و آنها از این خصیصه به

منظور بسیج نیروهای حامی خود و نیز سرکوب مخالفین جنب

بهره میبردنید (حسین

بیگی .) 5-23 ،این تعصب مذهبی که در دعوت و قیام مرابطین بروز یافته بود ،در ادامه
و پس از تثبیت قدرت ایشان نیز ادامه یافت .مرابطین پس از دستیابی به حکومیت ،بیه
منظور بقاء و توفیق بر مخالفان داخلی ،نیازمند اتخاذ سیاستهای داخلیی متناسیب بیا
موقعیت سیاسی خود بودند .آنها به این منظور از فقهای مالکی به لیورت فراگییر ،در
ساختار حکومتی خود بهره بردند .مرابطین با تعظیم در مقابل خالفت عباسی مشروعیت
سیاسی و مذهبی کسب می کردند و بیا اسیتفاده از فتیوای علمیا و اخیذ مجیوز دینیی،
با توجه به التزام مرابطین به مذهب مالکی در زمان شکلگیری و نیز اداره کشور ،این
مقاله در پی پاسخ به این پرس

است که آنها در سیاستهیای داخلیی خیود ،بیه چیه

شکلی از مذهب مالکی بهره بردند؟ منظور از سیاست داخلی ،راه و رسیم حکومیت و
کاربرد قدرت در تمام اموری است که در قلمرو اختیارات دولیت و نهادهیای سیاسیی
قرار دارد (آشوری .) 21 ،بنابراین سیاست داخلیی ،ابعیاد مختلیف سیاسیی ،اقتصیادی،
فرهنگی و نظامی را در بر می گیرد .در اینجا با توجه به اطالعات بدسیت آمیده از دوره

کاربست مذهب در سیاست داخلی مرابطین

مخالفان خود را از میان برمیداشتند.

مرابطین ،بخ هایی از سیاست دا خلی آنها و اینکه چه درلیدی از مسیائل میذهبی در
این سیاستها مؤثر بودنید میورد توجیه قیرار مییگیرنید .در بخی
سیاستهای داخلی آنها تعصب مذهبی قابل مشاهده است.

قابیل تیوجهی از
۶9
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باید منتظر ضربات شالق میبودند .در مجموت هر کس با عبداهلل بین یاسیین مخالفیت

شکل گیری مرابطین توسط پژوهشگران بسیاری نظیر مختار العبادی ،احمد محمود و
عبداهلل عنان مورد بررسی قرار گرفته است .با این همه پژوه ها و ترجمههای فارسیی

در اینباره انگشتشمار است که از مهمترین آنها میتوان به ترجمه کتاب تاریخ دولات
اسالمی در اندلس ،تیلیف محمد عبداهلل عنان ( )1369اشاره کرد .همچنین مقاله «تحیول
اندیشههای فلسفی-کالمی در دوره مرابطین» نوشته محمدرضا شهیدی پاک ( )1380در
این زمینه قابل توجه است .در اغلب پژوه هیای عربیی بیه سیبب تییثیرات جهیادی
مرابطین در مغرب و اندلس ،بیشتر این گروه را متعصبانه میدح کیردهانید .بیرای نمونیه
حسین مونس ( )1392و عبداللطیف دندش (1988م) از مهمترین محققان این حوزه ،از
اشتباهات مرابطین چشمپوشی کیردهانید .در عیوض پژوهشیگران غربیی نظییر دوزی

1

 )1913نگاه مغرضانه ای به مرابطین دارند .با توجه به اهمییت منطقیه مغیرب در جهیان
اسالم و با توجه به اشکاالت مطرح شده ،الزم اسیت نگیاه دقییقتیری بیه اقیدامات و
سیاستهای داخلی مرابطین لورت گیرد تا میزان دخالت و تیثیر دیدگاههای مذهبی در
سیاستهای داخلی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

کسب مشروعیت

مرابطین در سایه یک جریان مذهبی توانستند زیربنیای حرکیت سیاسیی خیود را در
بستر دین بسازند .آنها برای بقاء و پذیرش مردمی ،باید سیاستهای داخلی متناسب بیا
اوضات سیاسی خود اتخاذ می کردند .در این زمینه اولین اقدام آنان در حوزه سیاسیت و
پیشبرد اهدا

داخلی ،کسیب مشیروعیت میذهبی بیه عنیوان حاکمیان مسیلمان بیود.

مشروعیت به معنای باور عمومی اعضای یک جامعه است مبنی بر اینکه قدرت دولیت
برای وضع و اجرای قوانین ،قدرتی بر حق و مستوجب فرمیانبرداری و اطاعیت اسیت
(فیرحی .) 11 ،مشروعیت به ارتباط استوار میان حاکم و فرمانبردار اشاره دارد و تضمین
کننییده توافییق بییر روش سیاسییی حکومییت اسییت (کتییانی .)451/3 ،هییر حییاکمیتی در
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چهارچوب شرایط عصر خود و با توجه به مذهب ،فرهنگ ،خلقییات و پیشیینه میردم،
1 . Dozy
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پیشینه پژوهش

با شعار امر به معرو

و نهی از منکر و جهیاد مسیلحانه سیر برآوردنید ،بیرای کسیب

مشروعیت مذهبی و توجیه عقلی اعمال خود نیاز داشتند خود را تابع خالفیت عباسیی
معرفی کنند ،تا به این ترتیب در محدوده مذهب سنی ،حاکمییتشیان از جانیب میردم
مورد تییید قرار گیرد ،چه موفقیت در این زمینه موجب توفیق در سیاستهای داخلی و
خارجی میشد.
فقهای اهل سنت و به خصوو فقهای مالکی باور دارند که خروج علیه حکومت ،به
هر شکلی جایز نیست و نباید مسلمان به هر روشی از اطاعت حاکم ،سر باز زند (احمد
محمود .)1۶3 ،خالفت عباسیان به واسطه تئوری پردازیهای حامیان سنی بهخصیوو
فقهای مالکی ،دارای قداست بود و مخالفت و قیام علیه آن جایز شمرده نمیشد .حکام
مسلمان همواره برای اثبات مشروعیت خوی  ،میکوشیدند خود را معتقد و وفادار بیه
خالفت نشان دهند .مرابطین نیز با آگ اهی از جایگیاه خالفیت تیالش کردنید تیا بیرای
دستیابی به مشروعیت ،مورد تییید خالفت عباسی قرار گییرد .ایین موضیوت در حیطیه
سیاست داخلی و خارجی میتوانست مرابطین را تقویت کند .در ایین لیورت آنهیا از
طریق پذیرش مردمی ،میتوانستند با قدرت بیشتری برنامههای خود را پیگیری کنند.
امیرالمؤمنین شایسته آنان نیست ،چرا که در فقیه سیاسیی اهیلسینت کسیی مییتوانید
امیرالمؤمنین و خلیفه باشد که نسب قریشی داشته باشد .اما آنها که از نژاد بربر بودنید،
در دیدگاه اهلسنت این جایگاه را نداشتند (حرکات .)172 /1 ،به ایین سیبب میرابطین
لقب امیرالمسلمین را به جای امیرالمؤمنین برگزیدند که فرمانبرداری خوی

از خلفیای

عباسی را به اثبات برسانند .البته این فرمانبرداری امری ظاهری بود و تنها به آوردن نیام
خلیفه بغداد در خطبه یا نق

نام او بر سکه اکتفا میشد (عبداهلل عنان .)42۶ /3 ،یوسف

کاربست مذهب در سیاست داخلی مرابطین

مرابطین حاکمان خود را با نام «امیرالمسلمین» میخواندند و مییدانسیتند کیه لقیب

بن تاشفین ،مؤسس دولت مرابطین با ارسال نامه ای همراه با ابن عربی فقییه ،بیا خلیفیه
عباسی بیعت کرد .این سیاست ،مختص به دوره یوسف نبود و بعد از او نیز ادامه یافت،
به طوری که خلیفه عباسی المستظهر باهلل در سال  512با ارسال نامهای علی بن یوسف
بن تاشفین را نصیحت کرد (الحلل الموشیه فی ذکر اخبار المراکشیه.)87 ،
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الول خالی را به عنوان مشروعیت ارائه میدهد .مرابطین که بر پایه الیالح دینیی و

ادعا و کوش

حاکمان مسلمان ولو در ظاهر بر آن بود تا عملکردهای آنان سیاسیت

اسالم ،خوانده شود .از اینرو همواره به دنبال سیردمداران میذاهب اسیالمی و ییا بیه
کارگیری فقها در دستگاه حکومتی خود بودند تا مورد تیییید میذهبی آنیان قرارگیرنید.
حاکمیت مرابطین که اساساً به دست علمای مالکی تیسیس شده بود ،در ادامه نیز رنیگ
دینی خود را حفظ کرد .برای نمونه فقیه ابوبکر المرادی از پیشگامان فقهای میالکی بیه
مرابطین پی وست و ابوبکر بن عمر رهبر سیاسی مرابطین ،وی را به عنوان وزیر و مشاور

خود انتخاب کرد .المرادی در پاسخ به خواسته ابوبکر بن عمر کتاب االشاره فای تادبیر
االماره را نوشت و در زمینه حکومتداری کمک بسیاری به مرابطین کرد (دندش ،اضواء
جدیده علی المرابطین.)102-103 ،
فقهای مالکی منبع اللی مشروعیتبخشی سیاسی میرابطین بودنید ( )El Hour,77و
نفوذ آنان در دولت مرابطین بسیار زیاد بود .در حقیقت میان سالطین و فقها در مغیرب
اسالمی ،به ویژه در عصر مرابطین ارتباط نزدیکی وجود داشت .سلطه و نفیوذ علمیای
مالکی در منابع تاریخی همردیف با امرای مرابطین گزارش شدهاست .آنجا که مقری در
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

روایتی از ابن قصیره ،وزیر یوسف بن تاشفین ،درباره نحوه ورود قاضی عییاض (-544
 )47۶به غرناطه توضیح می دهد ،گویای جایگاه فقهاء و علماء در دستگاه مرابطی است.
وی مینویسد« :زمانی که قاضی عیاض درسال  530در غرناطه بر میا وارد شید ،میردم

برای دیدار او شتافتند آنگونه که به دییدار امییران مییرفتنید» (مقیری ،أزهاار الریاا

،

.)11/3
پی

از مرابطین ،جایگاه علماء برای دخالت و مشارکت در بسییاری از دولیتهیای

اسالمی در حد مشاوره و سیاست شرعیه بود .اما زمانی که مرابطین بیه سیلطه سیاسیی
دست یافتند ،ج ایگاه فقهاء در دولت ،از حد طبیعی گذشت و شیامل امیوری شید کیه
تجیارب نظییامی و اداری را از ایشیان طلییب میییکیرد .در حقیقییت نیازهییای اداری ،از
مؤلفه های اللی توسعه مذهب مالکی توسط دولت بود ( .)Gomez, 8گفتمان مالکی به
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شیوه های متنوت عرفی به لورت قانونی و اجتماعی در مغرب انتشار مییافت (همیان،
 .)33همه امور مسلمین در احکام بزرگ و کوچک به فقها ارجات میشد .امراء نیز زمانی
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بکارگیری مذهب در امور اداری مرابطین

دولت مرابطین رابطه شان بیشتر از آن چیزی بود که در دولتهای دیگر وجیود داشیت
(مونس ،موسوعه تاریخ االندلس .)101/2 ،به سبب نق

برجسته فقهیاء در قییام دولیت

مرابطی و تعالیم وضع شده توسط عبداهلل بن یاسین پاییهگیذار و فقییه میالکی دولیت،
طبیعی بود تا فقهای مالکی از این دولت بهره ببرند (محمد حسین.)328 ،
نفوذ فقهای مالکی در ایام یوسف بن تاشفین ،مؤسس دولت مرابطین ،از طریق شورا
بود .به این لورت که دربار مرابطین در مواقعی که امری خطیر بروز میکرد از فتیوای
آنان بهره می برد .این فتوی بیشتر از آن جهت بود که اطمینان حالیل شیود امیر میورد
نظر ،خارج از دایره شریعت نیسیت .یوسیف در مهیار مشیکالت بیه رأی فقهیاء روی
میآور د .حتی زمانی که در پاسخ به درخواست ملوک الطوایف به اندلس لشکر کشیید،
نخست با فقهاء مشورت کرد .همچنین در جریان خلع امرای ملوک الطوائف ،از فقهیاء
سؤال کرد .نفوذ فقهاء در زمان علی بن یوسف جانشین وی ،افزای

یافت و به لورت

نوعی استبداد درآمد (عبداهلل عنان .)424 /3 ،یوسف بین تاشیفین بیرای فقهیاء از بییت
المال ارزاقی را مشخص کرد بطوری که اموال

و درآمدشیان فیراوان شید (مراکشیی،

 .)235فقها با توجه به جایگاه مشاوره و استناد به آیه «اولی االمر» در همیه شیئون وارد
حسیین .) 328 ،در اییین بییاره مراکشییی در ولییف دوران حاکمیییت علییی بیین یوسییف
می نویسد :ایثار سالطین نسبت به اهل فقه و دین شدت یافت و هیچ امیری در سراسیر
مملکت قطعیت نمی یافت مگر با مشاوره چهار تن از فقهاء و به تحقیق فقهاء در تحکیم
و استبدادشان نسبت به امراء اسرا

میکردند (مراکشی .)235 ،اشکال کار در این بیود

که فقهای دولت مرابطین تنها به فروت و موضوعاتی مانند عبادات و معامالت و حیدود
و قصاو ،آن هم فقط مطابق با مذهب مالک میپرداختند و به دیگر شاخههیای علیوم

کاربست مذهب در سیاست داخلی مرابطین

می شدند به طوری که حتی در دستورات و اراده امیر نیز اظهار نظر مییکردنید (محمید

اسالمی توجه نشان نمیکردند (عبداهلل عنان.)424 /3 ،
مرابطین حتی وزرای خود را از میان فقهاء انتخاب مییکردنید .در ایین دولیت وزرا
مرحله ابتدایی از میان رهبران نظامی انتخاب می شدند ،برای مثال انتصاب سیر بین ابیی
بکر از بزرگان لمتونه به عنوان وزییر و معیاون یوسیف بین تاشیفین در سیال  479بیه
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که به حکم شرعی نیاز داشتند از پشتیبانی فقهاء بهره میبردنید (خطییف .)9 ،فقهیا در

آمادگی برای نبرد زالقه بودند (الحلل الموشیه فی ذکر اخبار المراکشایه .)24 ،در مرحلیه
بعد که دوره مدنیت مرابطین است وزرا از میان فقهای مطرح مرابطی ماننید مالیک بین
وهیب اشبیلی ،وزیر علی بن یوسف انتخاب میشدند (حسن.)94 ،
در رابطه با نهاد قضاوت که از دستگاههای مورد توجه جامعه اسالمی به شمار میآید
نق

فقهاء بیشتر بود .قاضی به دلیل نیاز به مهارتهای عالی در علوم اسیالمی بایید از

میان علماء انتخاب میشد .ویژگی بارز قاضی کل ترکیب فعالیتهای قضایی بیا دیگیر
فعالیتها از جمله امامت نماز جمعه و اقامه خطبه در مسجد جامع پایتخت بود .عالوه
بر این ،قاضی در مراسم بیعت با حاکم جدید به عنیوان بیاالترین مقیام قضیایی کشیور
شرکت میکرد ( .)Serrano, 246مرابطین بر آن بودند تا قضات از بیارزترین اشیخاو
فقه مالکی باشند .چرا که در این حاکمیت قاضی باید بر اسا

فقه مالکی حکم میکرد.

مذاهبی مانند تشیع و دیگر مذاهب اهل سنت و جماعت جایگاهی نداشتند .میرابطین در
انتصاب امرا عصبیت قبیله ای و در انتخاب قاضیان عصبیت به میذهب میالکی داشیتند.
آشنایی هر چه بیشتر با قاضیان دولت مرابطی این مسیله را آشکار میکنید کیه بزرگیان
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

دستگاه قضا و حتی در زیرمجموعههای خرد آن از فقهای مالکی بودند .به نظر میرسد
اغلب تیلیفات عربی در این باره ،به دلیل گرای های سلفی به تمجید بییمیورد از ایین
حاکمیت پرداخته اند .با اینکه به وضوح ،عصیبیت میالکی در انتخیاب قضیات در ایین
سیستم قابل مشاهده است اما کمتر موردی را میتوان یافت که این رفتار دولت مرابطین
را مورد انتقاد قرار داده باشد .برای مثال لالبی ،بدون توجه به تعصب مذهبی مرابطین
می نویسد :تالش مرابطین بر این بود تا در انتخیاب قضیات ،عصیبیت قبیلیهای نداشیته
باشند و حتی بیشتر قضات از غیر لنهاجه بودند (لالبی.)159 ،
فقهای مالکی به لطف مرابطین و در سیستم قضایی آنان به درجه اسیتقالل بیشیتری
نسبت به قبل دست یافتند و فتوی به عنیوان ابیزار میؤثر بیرای تصیمیمات حسیا
سیاسی تبدیل شد ( .)Serrano, 253در این دوره سیاست گزین
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و

قضات میالکی بیرای

سردمداران مرابطین خالی از فایده نبود و در اغلب موارد ،مواضع هماهنگی میان قضات
و امرای مرابطی مشاهده میشود .از جمله در حوادث سرنوشتسازی مانند برخورد بیا
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اقتضای موقعیت نظامی بود که مرابطین در آن قرار داشتند و در لدد تسلط بر اندلس و

قضایی و پشتیبانی حکام مرابطی لورت پذیرفت.
خارج از دایره قضاوت فقهای مالکی ،مس یحیان و یهودیان نیز قضاتی از همان ادییان
داشتند که در میان همکیشان خود به قضاوت میپرداختنید .بیه ایین دلییل کیه فقهیای
اسالمی ،تقلید در قضاوت ذمی بر ذمی را جایز دانستهاند (لالبی .)1۶3 ،به این ترتیب
آنان حتی به مسیحیان و یهودیان اجازه داده بودند تا در محیدوده دیین خیود قضیاوت
کنند اما نسبت به مسلمانان سایر مذاهب اینگونه سهل گیر و مسامحهگر نبودنید .آنچیه
مسلم است جای قاضی القضات شافعی ،حنبلی ،حنفی و شیعی در این حاکمیت خیالی
بود و با این مذاهب به مراتب سختگیرانه و تعصیبآمیزتیر از غییر مسیلمانان برخیورد
میشد.
نقش مذهب در امور فرهنگی مرابطین

آموزش و علوم در عصر مرابطین خالی از لبغه مالکیگری نبیود .در امیر آمیوزش،
بیشتر منابع به این موضوت اشاره دارند که تیسیس مدار
است و نوعی از مدار

بیه عصیر موحیدی مربیوط

که تحت عنوان دارالمیرابطین از آن ییاد مییشیود و از زمیان

میپرداختند (قادری .) ۶3 ،برای نمونه دارالعلماء و المحدثین تلمسان بر میذهب مالیک
بودند (بکری .)74۶/2 ،از شواهد بر میآید نوت دیگری از آموزش به جز مبادی مذهب
مالک و یا فروت آن در این دوره به چشم نمیخورد.
از نمونههای تعلیم و تعلم در این دوره میتوان به تدریس علمای بیزرگ میالکی در
شهرهای مختلف اندلس و مغرب اشاره کرد .از جمله تدریس قاضی عیاض و عمر بین
حمید رندی و ابو علی قریعات و بسیاری از علماء که در شهر سبته مشغول به تدریس

کاربست مذهب در سیاست داخلی مرابطین

وجاج بن زللو استاد عبدا هلل بن یاسین باقی بود فقط به آموزش مبیادی میذهب میالکی

بودند (حسن .)448 ،اشتیاق به تعلیم و تع لم در سایه استقرار دولتی که از علم و علماء
حمایت می کرد به خصوو اینکه منالب دولتی نیز در دست علماء بود ،مشهود اسیت
(همان.)44۶ ،
بر اسا

گزارش های تاریخی علماء در شهرهای سیبته و فیا

مجیالس منیاظره و
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عرفای لوفیه ( )El Hour,72و نیز سوزاندن کتاب االحیاء غزالی که به واسیطه قیدرت

بسیار بود .برای نمونه ،قاضی عیاض مغربی از بزرگان مذهب مالکی و از امامان حدی

در اندلس بود (مقری ،أزهار الریا

 .)7/3 ،اساساً فقه و فقهاء و محیدثین در ایین دوره

دولتی و حکومتی بودند .به ندرت فقیهی وجود دارد که منصب حکومتی نداشته باشد و
شاید یکی ا ز عوامل عالقه به فقاهت در ایین دوره جایگیاه دولتیی و مشیاغل آنیان در
حکومت مرابطین بود.
عصر حاکمیت یوسف بن تاشفین ،به سبب گسترش دامنه جهاد در مغرب و اندلس،
اهتمامی به شعر و ادبیات مشاهده نمی شود .برخال

او ،دوران حاکمیت پسرش علیی،

عصر شکوفایی شعر و ادب است .در این زمان شعرا به سمت مدح و تملق امراء کشیده
شدند (محمد حسین .) 382 ،فقهاء ،قضات و علمای دیین نییز بیه دلییل اشتغالشیان در
دولیت و لیاحب نفیوذ بیودن ،میورد احتییرام شیعرا بودنید و شیعرا در ولیف آنییان
مدیحهسرایی میکردند .برای نمونه اعمی تطیلی در مدح قاضیی ابین حمیدین ،قاضیی
الجماعه قرطبه (ابن بشکوال ،)539 ،شعری به این مضمون سروده است :در روی زمین،
جایی مانند قرطبه وجود ندارد ،و راه رونده ای مانند ابن حمدین بر آن نیسیت (مقیری،
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

نفح الطیب .)459/1 ،در ذم امرای مرابطی ن و فقهاء و قضاتشان نیز اشعاری وجیود دارد
که آنها و دولتشان را مورد نقد قرار دادهاست .برای نمونه میتوان به ابن البنی اشیاره
کرد که در انتقاد از علمای مرابطین در شعری آنان را اهل ریا معرفی کرده است (همان،
 .)448/3مراکشی نیز در ذکر دوره علی بن یوسف و در توضیح جایگاه فقهیای میالکی
چنین سرود :در این زمان امیرالمسلمین به جز فروت علم مذهب مالک به چییز دیگیری
اجازه نمیداد .کتاب های این مذهب زیاد شد و عمل به اقتضائات این کتابهیا مطمیح
نظر قرار گرفت و غیر از آن ،بقیه کنار گذاشته شد .به قدری در این کار افراط لیورت
گرفت ک ه کتاب خدا و حدی

رسول میورد فراموشیی قیرار گرفیت (مراکشیی.)131 ،

عالوه بر این در دولت مرابطین با تعداد زیادی از ادیبان اندلسی مواجیه هسیتیم کیه در
کنار شعر به کارهای دولتی نیز میی پردازنید و در زمیره فقهیاء ،قضیات و کاتبیان ایین
7۶

حکومتاند .در آن میان ابن قصییره (متوفیای  )508از دیگیران مشیهورتر اسیت (ابین
خطیب .)3۶7/2 ،به این ترتیب ادبیات این عصر نیز تحت تیثیر مذهب مالک و علمیای
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مطالعه برگزار میکردند (همان .)418 ،در عصر علی بن یوسف ،شمار محدثین و فقهاء

در زمینه علوم عقلی ،حکومت مرابطین که پیرو میذهب مالیک بین انیس و مسیلک
اشعری بود ،ظاهر را بر عقل ترجیح میداد و نگاه مثبتی به علیم کیالم و علیوم عقلیی
نداشت .با ورود مرابطین به عرله سیاسی مغرب و افزای

قیدرت فقهیای میالکی در

دربار علی بن یوسف ،کسانی که علیم کیالم مییخواندنید میورد تکفییر قیرار گرفتنید
(مراکشی .)131 ،به دستور قاضی قرطبه ،محمد بن حمدون پیشیوای مخالفیت بیا علیم
کالم ،در سال  505کتاب احیاء غزالی طی مراسمی در لحن جامع قرطبه سوزانده شید
(حرکات .)1۶9/1 ،این واقعه نشان میدهد بهاندازهای قیدرت سیاسیی میرابطین تحیت
تیثیر دستورات فقیهان بود ( )El Hour,75که پس از آن تمام نسخههای کتاب در تمیام
بالد جمعآوری شد (ابن قطان.)71 ،
سیاست سوزاندن کتاب غزالی در طی دوره حکومت مرابطین ادامه داشت .در عصیر
حکومت تاشفین بن علی ،در سال  538بار دیگر این دستور طی منشوری برای فقهیاء و
اعیان بلنسیه لادر شد .در این نامه او پس از تولیه به پیروی از مالک ،به نابود کیردن

کتابهای بدعت و مخصولاً کتابهای غزالی نیز تولییه مییکنید (میونس ،نصاو
السیاسیه .)110-113 ،این نامه روشن میکنید کیه ممنوعییت و تعقییب در ایین زمینیه
مرابطین هماهنگی نداشتند در این نامه با عنوان «کتب البدعه» از آن یاد شدهاست.
برخی دلیل دشمنی مرابطین با کتابهای غزالی را ،عیالوه بیر ویژگییهیای میذهب
مالکی ،محتوای کتابهای غزالی می دانند .غزالی رهبر موجی بود که تنها راه بازسیازی
امت اسالم و ایجاد نظام سیاسی و عقیدتی را احیای شرت و تزکیه دین میدانسیت .وی
در احیاء العلوم با طبقه علما و فقهایی که از دین برای رسیدن بیه مطیامع دنییوی سیوء
استفاده می کردند ،مخالفت کرده و لفات مخرب آنان را برشمرده است (غزالی.)59/1 ،

کاربست مذهب در سیاست داخلی مرابطین

منحصر به کتابهای غزالی نبود .همه کتیابهیایی کیه بیا میذهب مالیک و حکومیت

تطبیق این لفات با لفات علمای مغیرب و انیدلس خطیری بیرای وضیع سیاسیی و
اجتماعی آنان بود .دوزی مینویسد :عدم تحمل فقیهان از همه مرزها عبور کرده بیود و
آنها با تنگ نظری با مسائل برخورد میکردند .آنها فقط روایات مالک را قبول داشتند و
منتقدین را دروغگو می خواندند .سوزاندن کتاب مشهور غزالی ،رسیوایی بزرگیی بیرای
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آن قرار داشت.

مراک

از ویژگیهای این عصر بود .در این دوره گرای

روز افزون به فقه و حدی

در

سیاست دولت مرابطین و متعصبین بر تسنن مالکی به وضوح مشخص اسیت (شیهیدی
پاک« ،فلسفه سیاسی اسالم در قرون وسطی».)183 ،
نقش مذهب در نظام اقتصادی مرابطین

پی

از مرابطین ساکنان مغرب اسالمی ،مالیاتهای طاقیتفرسیایی بیه حاکمانشیان

پرداخت میکردند  .عبداهلل بن یاسین داعی مذهبی مرابطین زمانی که به سمت لینهاجه
رفت آنان را به پرداخت زکات و عشر امر کرد و سایر مالیاتها را برانداخت (نالیری
سالوی .) 10/2 ،مرابطین در ضمن دعوت به اسالم و شریعت ،پرداخت زکات را واجب
کردند و در لورت امتنات مردم ،با آنان وارد نبرد میشدند .ابن یاسین افرادی که زکات
خود را به مرابطین نمیدهند ،مشرک مینامد (ابن عذاری.)10 /3 ،
یوسف بن تاشفین نیز در حکومت  ،تمام مالیاتهای غیرشرعی را که زناتیان وضیع
کییرده بودنیید حییذ

کییرد (عبییا

نصییراهلل .)179 ،همییین طییور در انییدلس دوران

سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

ملوکالطوائف باجهایی وضع شده بود که یوسف بن تاشیفین آنهیا را برانیداخت (ابین
خلدون .)34۶/1 ،لغو باج و خراج ها در اندلس تیثیری مثبت داشت ،زیرا امرای ملیوک
الطوائف ،رعایا را برای اخذ انوات مالیاتها تحت فشار قرار میدادند تیا بتواننید هزینیه
زندگی پر تجمل خوی

را تیمین کنند .یکی از علتهایی که سبب شد یوسف در خلع

ملوک الطوائف توفیق یابد ،معافیتهای مالیاتی بود .البته معافییتهیا مربیوط بیه آغیاز
حاکمیت مرابطین است .آنها زمانی که از جهت نظامی گسترش یافتند مجبیور بیه اخیذ
مالیات های گزا

از مردم شدند تا بعد نظامی خود را سامان دهند (عبا

نصراهلل.)30 ،

یوسف در مواردی برای تهیه مخارج جهادهای مداوم خود مالیاتهای گزافی از میردم
میگرفت و در این مواقع از فتوای فقها استفاده میکرد (عبداهلل عنان .)42/3 ،از مصادیق
آن می توان به قاضی المریه ،معرو
78

به الفراء اشاره کرد که مخالف دریافت مالیاتهای

غیرشرعی بود (نالری سالوی.)59 /2 ،
منابع مالی دولت مرابطین را دریافت جزیه از اهل کتاب ،انوات مالیات خراج ،زکات،
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مرابطین بود ( .)Dozy, 4/720در مجموت غلبه فقه و حدی

بر روند اندیشه در قرطبه و

(شهیدی پاک ،تاریخ تحلیلای مغارب .)355 ،آنهیا از بیدو تیسییس ،مین

خیود را بیر

نظامیگری و تسل ط ابتدا بر مغرب و در ادامه بر اندلس قرار دادند و از این طریق درآمد
هنگفتی از مغازی بدست آوردند به طوری که یوسف بن تاشفین پیس از میرگ ،خزانیه
هنگفتی داشت (ابن ابی زرت .)88 ،افزای

چشیمگیر سیکههیای طیال بیه نیام سلسیله

مرابطین نشان میدهد که این دولت مستقیماً از تجارت طال سود میبردهاست .مرابطین
مقادیر زیادی از طالی سودان را تصر

کردند .محمولههای طال و عبیور کیاروانهیای

محلی دیگر که درآمد قابل توجهی برای مرابطین داشتند موجب شد تا امنیت مسیرهای
تجاری ،به یکی از اللیترین دغدغههای دولت آنها تبدیل شود (.)Messier, 174
با سیطره مرابطین بر راه های تجاری و استقرار امنییت در مسییرهای داخیل کشیور،
حرکت اقتصادی در این سرزمین شکوفا شد (دندش ،دورالمارابطین فای نشار االساالم،
 .)154ابن ابی زرت این زمان را ایام رفاه و عافیت معرفی میکند (ابن ابیی زرت.)108 ،
به نظر میرسد اقتصاد و رفاهی که وی از آن سخن میگوید مربوط به دوران اولییه ییا
مربوط به زمان قبل از شدت گرفتن درگیریهای میرابطین بیا مسییحیان انیدلس و نییز
ظهور ابن تومرت است ،چرا که مرابطین بعد از مواجه شدن با ایین مشیکالت مجبیور
علی بن یوسف بر هر چه خرید و فروش می شد ،چه کم و چه زیاد به نسبت بهیای ،
مالیات نهاد .حتی برای جمع آوری باج و خیراج ،مسییحیان و رومییان را بیه اسیتخدام
درآورد ) (Messier, 176زیرا آنها در اخذ مالیات از مسیلمانان شیدت عمیل بیه خیرج
میدادند (نویری .)282/24 ،فشا ر مرابطین از نظر اقتصادی بر میردم عیادی چنیان غییر
قابل تحمل بود که مسلمانان حاضر نمی شدند آن حجم از فشار را در اخذ مالیاتها بیه
هم دینان خود وارد کنند و مرابطین مجبور شدند از غیر مسیلمانان بیرای اخیذ مالییات

کاربست مذهب در سیاست داخلی مرابطین

شدند هزینههای نظامی خود را از طریق اخذ مالیاتهای مضاعف بر مردم تیمین کننید.

استفاده کنند .مرابطین خیلی دیر به این اشتباه راهبردی و غیرشرعی پیی بردنید .بعیدها
تاشفین بن علی ( ) 538در نامه بیه میردم بلنسییه ،میرابطین را از تسیلط مسییحیان بیر

مسلمانان نهی کرد (مونس ،نصو

السیاسیه .)113 ،به ایین ترتییب میرابطین در امیور

مالیاتی ،از مواضع پیشین خود که بر پایه مذهب مالک استوار بود عدول کردنید و ایین

79
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مکو  ،انوات قباله و غنایم تیمین میکرد .غنیایم مهمتیرین منبیع درآمید میرابطین بیود

(.)Pennell, 46
نقش مذهب در نظامیگری مرابطین

مرابطین با شعار جهاد و امر به معرو

و نهی از منکر و با عنوان میرابط در عرلیه

سیاسی مغرب ظاهر شدند .از اینرو برای استمرار و بقای خود نیازمند فقیهان موافق با
حکومت خوی

بودند .آنها با توجه به اقتصادشان که بیشتر بر محور مغازی بیود بایید

مجوزی برای اعمال خود می داشتند .در این راستا خالفت عباسی و مذهب اهلسنت به
یاری فتاوای فقهای آن ،این مجوز را به آنها اعطاء مییکیرد .در نتیجیه چنیین نگیاهی،
مخالفان سیاسی در شمار مخالفان دی نی به حساب آمدند و با عنوان مرتد کشیته شیدند.
برای نمونه می توان به مصادیقی از نبردهای مرابطین با دیگر مدعیان سیاسی در مغیرب
اشاره کرد .مرابطین بعد از کشتاری خشونتبار در سال  ،434جداله را به طاعت خود و
به الطالح خود ،به اسالم ناب درآوردند .در این جنگهیا امیوال بسییاری ،از طرییق
غنائم و خمس و زکات نصیب مرابطین شد (ابن ابی زرت.)80 ،
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

برغواطه نیز در الطالح مرابطین ،پسوند مجوسی و کافر دریافیت کردنید .در واقیع

آنها خوارج لفری مذهب بودند .لاحب رو

القرطاس ،برای آنهیا آداب خالیی در

انجام فروعات بر میشمارد (همان .)80 ،از توضیحات وی ،به نظر میرسد که برغواطه
مسلمان بوده اند و در هر حال باید در شمار فرق اسالمی قرار گیرند .به ادعای مرابطین،
قتال با برغواطه ،به خاطر اعتقادات کفرآمیز و انحرافات و از بین بردن دولت شرک بود
تا آنها را به الول سنی درآورند .از اینرو نسبت دادن عبارتهایی مانند مجو

و کافر

به برغواطه غلوآمیز به نظر میرسد .کلماتی که میتواند برای متدینین مرابطی ،مجیوزی
باشد برای حمله تحت لوای دین بر هرگروه یا حاکمیتی که اسیتانداردهای میورد نظیر
ایشان را ندشتند ،یعنی همان اسالم لحیح که مرابطین از آن سخن میگفتند.
ابن یاسین پس از مشورت با اهل حل و عقد و بررسی توسط فقهاء بر قبایلی که بیه

80

زعم وی ،منکرات در آنها شیوت یافته بود ،اعالم جهاد میکرد .از دیدگاه فقهی اهلسنت
این مطلب بر درستی جهاد با آنان کفایت میکند .چنانچه در سال  448در بالد سیو
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بازگشییت ،از نظییر سیاسییی و مییذهبی موجییب تضییعیف مشییروعیت مییرابطین شیید

کشته یا مجبور به تسلیم در مقابل آیین مرابطین شدند (همان .)82 ،برای نمونه از نحوه
نگاه سلفی به این واقعه ،نویسنده معالیر ،میینویسید« :آنیان اردوانیت را آزاد کردنید،
رواف

و وثنیین را از بین بردند آنچنان که یهود پراکنده در این نواحی را از بین بردند

و مردم این مناطق را به مذهب سنت و جماعت درآوردند» (لالبی.)44 ،
گرای

به جهاد از آغاز از خصایص ویژه مرابطین بود .زمیانی کیه در انیدلس و در

زالقه پیروز شدند این گرای

به اوج رسید اما از زمانی کیه دعیوت ابین تیومرت کیه

مدعی الالح دینی بود ،آغا ز شد ،اوضات مرابطین پریشان شد و از شور شوق جهادشان
کاسته شد ( .) Messier, 176مرابطین حالت دفاعی به خود گرفتنید و دیگیر در انیدلس
نتوانستند به جهاد با مسیحیان ادامه دهند زیرا در اندلس گرفتیار شیورش در شیهرهای
بزرگ شده بودند .به ویژه زمانی که فرماندهان بزرگ خود را از دسیت دادنید و دیگیر
امراء و سرداران بازمانده در ثروت و رفاه فرو رفتند ،قدرت پیشیین نظیامی خیود را از
دست دادند (عبداهلل عنان .)42۶/3 ،تغییرات در سپاه مرابطی بیه مراحیل متمیایزی کیه
طبیعت این دولت در مراحل قیام و جهادش داشیت وابسیته بیود .ایین سیپاه متییثر از
تعصبات دینی ،سودانی ،مغربی و اندلسی بود و عصبیت قبیلهای در آن نق

بارزی ایفا

کرده بود (زغروت .)۶0 ،مرابطین اولیه بیا اییدئولوژی و تعصیب میذهبی کیه حالیل
تعلیمات در رباط بود و تعصبی که به مذهب مالک در مغرب وجود داشیت بیه مییدان
آمدند اما رفته رفته زمانی که دولت یوسف بن تاشفین به سمت تشکیالتی شیدن پیی
رفت و این موضوت حتی در سیستم نظامی آنان جریان یافت ،از باورهای مذهبی پیشین
فالله گرفتند .برای نمونه در این سپاه حتی گروههایی از مسیحیان دیده مییشیوند کیه
برای مرابطین در گروههایی تحت عنوان حر

الخاو میجنگیدند (الحلل الموشیه فی

کاربست مذهب در سیاست داخلی مرابطین

می کرد و لیکن این عصبیت به واسطه تعلیمات ابن یاسین با مذهبشان آمیختگی پییدا

ذکر اخبار المراکشیه.)84 ،
نتیجه

حاکمیت مرابطین به دست علمای متعصب مالکی مذهب شکل گرفت .مرابطین پس

81
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وارد جنگ با مصامده شدند و همین رفتار را با شیعیان کردنید کیه در نهاییت شییعیان

بربر و قرشی نبودن ،با تعظیم مقابل خالفت عباسی ،در پی کسب مجوز دینی و سیاسی
برآمدند .مرابطین برای کسب مشروعیت مذهبی ،در سیاستهای داخلی خود از فقهای
مذهب مالکی به لورت گسترده و تعصبآمیز در نهادهیایی ماننید وزارت ،مشیاوره و
قضاوت بهره بردند و علمای سایر مذاهب اسالمی مانند تشیع ،حنفی ،حنبلی و شیافعی
را کنار نهادند .با توجه به پیوند عمیق علما و حکومیت ،و افیزای

روز افیزون سیلطه

فقهاء ،حکومت در مواقع نیاز از قدرت فتوای ایشان بهرهمند میشد .مانند فتوای ارتداد
و کفر مخالفین ،جهاد با اندلس ،حذ

ملوک الطوائف و اخذ مالییاتهیای غیرشیرعی.

هرچند مرابطین در امور اقتصادی ابتدا با داعیه مذهب ،به مالییاتهیای شیرعی بسینده
کردند ،اما در ادامه با بروز مشکالتی ماننید شیورش ابین تیومرت و گسیترش نبیرد بیا
مسیحیان ،نتوانستند بر عهد پیشین خود بیاقی بماننید ،در نتیجیه بیا اخیذ مالییاتهیای
غیرشرعی موقعیت مذهبی و سیاسی خود را تضعیف کردند .در این عصر شعر ،فقیه و
حدی  ،و علوم عقلی مانند کالم و فلسفه تحت تیثیر تعصب مذهب مالکی قرار داشتند.
فقه مالکی یکه تاز میدان بود و بر سیر اندیشه در مغرب غلبه داشت.
سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398
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مرابطین ابتدا با روحیه جهادی و به عنوان مرابط شیناخته مییشیدند و بیا تکییه بیر
مذهب مالک و تعصب بر آن مخالفان خود را با اتهام کفر و ارتداد ،سرکوب میکردند.
در ادامه با تشکیالتی شدن ،غلبه روحیه رفاه طلبی و ظهور شخصیتی مانند ابن تیومرت
با داعیه الالح دینی ،روحیه جهادی و باورهای مذهبی مرابطین رو به ضعف گذاشیت
و آنها حالت دفاعی به خود گرفتند .در مجموت مرابطین در سیاسیتهیای داخلیی ،بیر
تعصب مذهبی مالکی پای فشردند امیا در لیورت مواجهیه بیا مشیکالت ،بیر خیال
اعتقادات مذهبی رفتار میکردند.
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از دستیابی به حکومت نیز لبغه مذهبی خود را حفظ کرد .آنها به سبب تعلق بیه نیژاد

ی آشوری ،داریوش ،دانشنامه سیاسی ،تهران ،مرویداد1383 ،ش.

ی ابن ابی زرت ،االنیسالمطرب برو

القرطاس فی اخبار ملوک المغارب و تااریخ مدیناه

فاس ،اوبساله ،دارالطباعه المدرسیه1843 ،م.
ی ابن بشکوال ،الصله فی تاریخ أئمة األندلس ،مصر ،مکتبۀ الخانجی1995 ،م.
ی ابن خطیب ،اإلحاطه فی أخبار غرناطه ،بیروت ،دارالکتب العلمیه2003 ،م.

ی ابن خلدون ،تاریخ ،بیروت ،دارالفکر1988 ،م.
ی ابن عذاری مراکشی ،البیان المغرب فی اختصار اخباار الملاوک و االنادلس و المغارب،
تونس ،دارالغرب االسالمی2013 ،م.
ی ابن قطان ،نظم الجمان لترتیب ما سلف من اخبار الزمان ،تیونس ،دارالغیرب االسیالمی،
بیتا.

ی احمد محمود ،حسن ،قیام دوله المرابطین صفحه مشرقه من تاریخ المغرب فای العصاور
الوسطی ،قاهره ،دارالفکر العربی1957 ،م.

ی انقطییات ،حمیییرا« ،احیییاء و چرایییی خلییق آن» ،پایگییاه عبییرت پژوهییی تییاریخی،
ی بکری ،المسالك والممالك ،تونس ،دارالغرب اإلسالمی1992 ،م.
ی حرکات ،ابراهیم ،المغرب عبر التاریخ ،دارالبیضاء ،دارالرشاد الحدیثه2000 ،م.

ی حسن ،حسن علیی ،الحضااره االساالمیه فای المغارب و االنادلس عصار المارابطین و
الموحدین ،قاهره ،کلیه دارالعلوم1980 ،م.

ی حسن بیگی ،محمد « ،کاربست نظریه بسیج منابع در تبیین جنب

اجتماعی مرابطون»،

پژوهشنامه تاریخ اسالم ،شماره 139۶ ،27ش.
ی الحلل الموشیه فی ذکر اخبار المراکشیه ،کازابالنکا ،دارالرشاد الحدیثه1979 ،م.

کاربست مذهب در سیاست داخلی مرابطین

http://pishine.ir/archives/12378

ی خطیف ،لابره ،فقهاء تلمسان و السالطه الزیانیاه ،الجزاییر ،جسیور النشیر و التوزییع،
2011ق.
ی دنییدش ،عصییمت عبییداللطیف ،اضااواء جدیااده علاای الماارابطین ،بیییروت ،دارالغییرب
االسالمی1991 ،م.
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بیروت ،دارالغرب االسالمی1988 ،م.
ی زغروت ،فتحی ،الجیوش االسالمیه و حرکه التغییر فی دولتای المارابطین و الموحادین،
قاهره ،دارالتوزیع و النشر االسالمیه2005 ،م.
ی شهیدی پاک ،محمد رضا « ،فلسفه سیاسی اسالم در قرون وسطی و آغاز دوره میدرن،
ابن طفیل ،ابن باجه ،ابن رشد و ماللدرا» ،دسیتاوردهای نیوین در مطالعیات علیوم
انسانی ،شماره1397 ،7ش.
ی ییییییییییییییییییییییی ،تاریخ تحلیلی مغرب ،قم ،مرکز بین المللیی ترجمیه و نشیر
المصطفی1389 ،ش.
ی لالبی ،علی محمد ،فقه التمکین عند دوله المرابطین ،قیاهره ،موسسیه اقیراء للنشیر و
التوزیع و الترجمه200۶ ،م.

ی یییییییییییییییییییییییی« ،تحول اندیشههیای فلسیفی و کالمیی در دوره میرابطین»،
فصلنامه تاریخ اسالم ،شماره1380 ،8ش.
ی عبا

نصراهلل ،سعدون ،دوله المرابطین فی المغرب و االندلس عهد یوسف بن تاشافین،

سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1398

بیروت ،دارالنهضه العربیه1985 ،م.
ی عبداهلل عنان ،محمد ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ترجمه عبدالمحمد آیتیی ،تهیران،
کیهان13۶9 ،ش.
ی غزالی ،محمد ،احیاء علوم الدین ،بیروت ،دارالمعرفه ،بیتا.
ی فیرحی ،داود ،نظام سیاسی و دولت در اسالم ،تهران ،سمت1392 ،ش.
ی قادری بوتشی  ،ابراهیم ،المغرب واالندلس فی عصر المرابطین ،بیروت ،دارالطباعیه و
النشر1993 ،م.

ی کتانی ،عبد الرحمن ،موسوعه السیاسیه ،بیروت :الموسسه العربیه للدراسیات و النشیر،
1983م.
ی محمد حسین ،حمدی عبد المنعم ،التاریخ السیاسی و الحضاری المغیرب و االنیدلس
84

فی عصر المرابطین ،اسکندریه ،کلیه االداب1997 ،م.

ی مراکشی ،عبدالواحد ،المعجب فی تلخیص أخبار المغرب من لدن فتح األندلس إل آخر
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ی ییییییییییییییییییییییییی ،دورالمرابطین فی نشر االسالم فی غارب افریقاا ،430-515

، دار لیادر، بییروت، نفح الطیب من غصن األنادلس الرطیاب، احمد بن محمد،ی مقری
.ق1388

 مطبعیۀ لجنیۀ، قیاهره،

فی أخبار القاضی عیاا

 أزهار الریا،ی ییییییییییییییییییییی
.م1939 ،التیلیف و الترجمۀ و النشر

.ق141۶ ، مکتبه الثقافه الدینیه، قاهره،2 ج، موسوعه تاریخ االندلس، حسین،ی مونس
،» «نصوو السیاسیه عن فتره االنتقال مین المیرابطین الیی الموحیدین،ی ییییییییییییی
.م1995 ،3  شماره،مجله المعهد المصری مادرید
، سیمت، تهیران، ترجمیه حمیید رضیا شییخی، تاریخ و تمادن مغارب،ی یییییییییییی
.ش1392
، بییروت،  االستقصااء ألخباار دوف المغارب األقصا، احمد بن خالید،ی نالری سالوی
.م1997 ،الدارالبیضاء

، دار الکتب والوثائق القومییه، قاهره، نهایه االرب فی فنون االدب، شهاب الدین،ی نویری
.ق1423

 یMessier, Ronald ,The Almoravids and the meanings of jihad, Library of
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.م200۶ ، المکتبه العصریه، بیروت،عصر الموحدین

ی
ی
ی

ی
ی
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