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چکیده
مغرب اسالمی در اثر فروپاشی دولت ادریسیان ،دچار عدم تمرکز سیاسی و منازعه قبایل
بربر بر سر قدرت بود .در چنین شرایطی شکلگیری جنبش اجتماعی مرابطون ،موجب
تداوم قدرت مسلمانان در شمال آفریقا و اندلس شد .با نظر به اهمیتِ جنببش اجتمباعی
مرابطون ،بررسی منطق حاکم بر این جنبش پرسش اصلی این مقالبه اسبت .چبارچوب
نظری مقاله در بازشناسی منطق این جنبش «نظریه بسیج منابع» است .بر اسبا ایبن
نظریه رهبران جنبش مرابطی از نارضایتی بربرهای صنهاجی از تسلط بربرهبای زنباتی
بهره برده و جنبش اجتماعی مرابطون را با هدف کس قبدرت و خودمتتباری سیاسبی
طراحی کردند .این نارضایتی سیاسی برای موفقیت جنبش مرابطون کفایت نمیکبرد؛ از
این رو رهبران جنبش اجتماعی مرابطون ببا بسبیج منبابعی همنبون تع ب مبههبی،
خلقیات بدوی صنهاجی ،تشکیل سازمان اجتماعی رباطها ،تأمین مالی جنبش از درآمبد
شهرهای مفتوحه و ائتالف با رهبران قبایلی همنون م امده و با کنشگبری سیاسبی،
این جنبش اجتماعی را به سرانجام رساندند.
کلیدواژهها :بربرها ،تاریخ شمال آفریقا ،مرابطون ،نظریه بسیج منابع.

مقدمه

مغرب اسالمی در دوره حاکمیت مسلمانان خاندانهای حکومتگر متنیوعی را تجربیه
کرد .حکومتهایی که توسط اقوام و نژادهای مختلف ایجیاد شیدند .هیر ییک از ایین
حکومتها در تناسب با خاستگاه فرهنگی و نژادی بنیانگذاران  ،سیاستهای مختص
به خود جهت تشکیل حکومت و دوام قدرت ارائه کردند .در نیمه قیرن پینجم هجیری
مسلمانان ِشمال آفریقا گونههایی از حکومت با خاستگاههای نژادی متفیاوت را تجربیه
کردند .پس از کاه

قدرت خالفت عباسیان دولتهیای عربیی رو بیه زوال نهادنید و

بربرهایی که پیشتر موفق به تشیکیل حکومیت بنیی میدرار و بنیی زییری شیده بودنید
توانستند نق

پررنگ تری در تحوالت سیاسی شمال آفریقا ایفیا کننید (شیهیدی پیاک،

تحول اندیشه فلسفی ی کالمی در دوره مرابطین .)4۶ ،ضعف اعراب بیشتر نتیجیه سیتیز
مدیترانه و خطر آنها برای مسلمانان شد .در چنین شرایطی دولتهای کوچک محلی در
اندلس و شمال آفریقا ظهور کردند (نالری طاهری ،مقدمه ای بر تاریخ مغرب اسالمی،
.)۶9-70
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

در آن شرایط متزلزل «جنب
انتخاب عنوان «جنب

اجتماعی مرابطون» شیکل گرفیت .توجییه نگارنیده در

اجتماعی» برای کن های سیاسی مرابطون آن است که کارگزاران

و رهبران مرابطی در شرایط سیاسی متزلزل و نامطلوب ،حیول محیور آرمیان اسیتقالل
سیاسی وحدت یافته و به سمت تشکیل سازمانی تحت عنوان «رباط» حرکت کردند .بر
این اسا

مرابطون ،به عنوان گروهی از بربرهای شمال افریقا (بربرهای لمتونه از قبیله
الالح دینیی و اسیتقالل سیاسیی

لنهاجه) ،موفق به تشکیل جنبشی اجتماعی با هد

شدند .جنبشی که در نهایت منجر به تشکیل حکومت مرابطون و وحدت دینی مطلوب
این جنب

شد .البته تلقی کن

سیاسی مرابطون به مثابه جنب

را فراروی ما قرار می دهد که چه اهمیتی بررسی جنب
۶

اجتمیاعی ایین سیوال

اجتماعی مرابطون را در مقالیه

درخوری که مورخان بیرای حکومیت

مرابطون در تاریخ تحوالت غرب جهیان اسیالم قائیل شیدهانید ،بیه بررسیی و تحلییل
کن های سیاسی نخبگان و کارگزاران این جنب

اهمییت بسیزایی مییدهید .در نگیاه
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حاضر توجیه میکند؟ در پاسخ باید گفت ،نق
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دولت ها با قبایل بربر بود که به موازات آن منتهی به گسترش قدرت مسیحیان در دریای

مورخین گذشته و محققین امروزی ظهور دو دولت همعصر بربری مرابطون و موحدین
در مغرب ،با قدرتگیری مسیحیان در اسپانیا ،همچنین گسترش حیوزه حکومتشیان بیه
اندلس ،سقوط اسالم را برای مدتی به تاخیر انیداخت .ایین مورخیان بیا پیی
خال

فرضیی

واقع ،معتقدند اگر حکومتهای مرابطیون و موحیدان تشیکیل نمییشید ،در آن

لورت کوتاه شدن پای مسلمین از این نقطه اروپا امیری دور از انتظیار نبیود .آنهیا در
توجیه ادعای خود به ضعف ناشی از روی کار آمدن اولین دوره دولتهای کوچک بعد
از سقوط امویان در اندلس اشاره میکنند(حورانی.) 131 ،
مقاله پی

رو نیز با توجه به نق

و اهمیتی که دولت مرابطون در تحوالت سیاسیی

و مذهبی مغرب اسالمی دارد ،به ارائه طرح وارهای نظری در تبیین کن هیای سیاسیی
و مذهبی نخبگان و رهبران این جنب

اجتماعی تا پی

از نهادینیه شیدن ایین جنیب

و تشکیل حقیقی دولت مرابطون توسط یوسف بن تاشفین میپردازد .به بیانی روشنتیر

یوسف بن تاشفین از چه منطقی پیروی مییکیرد ؟ ایین سیوال تیاکنون چنیدان توجیه
پژوهشگران را به خود جلب نکردهاست 1.از این رو ارائه تبیینی بسنده را طلب میکند.

اجتماعی مرابطون
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 .1تاکنون تبیین سرآغاز جنب اجتماعی مرابطان چندان محل توجه پژوهشگران نبوده اسیت .بیه همیین جهیت
شا هد تألیف اثری مستقل در این زمینه نیستیم .در سایرآثاری نیز که بررسی تاریخ مغرب اسالمی میپردازند به
اجمال به سرآغاز و زمینه های شکل گیری جنب مرابطان پرداخته شده است .در همین بررسیهای اجمیالی
نیز لرفا به بیان منقوالت منابع قدیم اکتفا شده و محققان مزبور درلدد ارائیه تبیینیی نظیری از ایین جنیب
برنیامده اند .دو نمونه از این دست آثار «تاریخ و تمدن مغرب» از دکتر حسین مونس و «مقدمه ای بر تیاریخ
مغرب اسالمی» از دکتر عبداهلل نالری طاهری است .حسین مونس در جلد دوم اثر خود به بررسیی مختصیر
تاریخ مرابطان از آغاز فعالیت یحیی بن عمر تا سقوط دولت مرابطی می پردازد .سرآغاز شیکلگییری دولیت
مرابطان بخ اندکی از این مختصر توضیح مونس را تشکیل می دهد .اما نکته مهم تری کیه او از آن غفلیت
کرده نپرداختن به سرآغاز دولت مرابطی از منظر یک جنب اجتماعی است .توضیحات اولیه مونس در فصلی
که به مرابطان اختصاص داده لرفا به مثابه زمینه چینی برای توضیح چگونگی شکل گیری دولت مرابطیی در
نظر گرفته شده است و فاقد مدلی نظری در تبیین این جنب است (مونس .)231- 280 ،دکتر نالری طاهری
نیز در کتاب خود توضیحی مختصر از دولت مرابطی ارائه میکند که در مجموع دوازده لفحه از کتاب او را
تشکیل می دهد .از این رو انتظار ارائه پاسخ به این پرس در کتاب دکتر نالری طاهری چندان موجه به نظر
نمی رسد .او نیز همچون حسین مونس سرآغاز شکلگیری جنب مرابطان را لرفا از منظر زمینههای شیکل-
گیری دولت مرابطان بررسی کردهاست .به همین جهت سرآغاز شکلگیری دولت مرابطیان را بیه مثابیه ییک

کاربست «نظریه بسیج منابع» در تبیین جنب

جنب

اجتماعی مرابطین از سرآغاز شکلگیری تیا تشیکیل حکومیت مرابطیی توسیط

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-01-18

میتوان پرس

اللی مقاله را چنین لورت بندی کرد :کین هیای سیاسیی و میذهبی

تحقق این مهم مستلزم اتخاذ مدلی نظیری اسیت کیه از عهیده تبییین ماهییت جنیب
اجتماعی مرابطون برآید.
از میان نظریه های موجود در جامعه شناسی سیاسی جنیب هیای اجتمیاعی ،نظرییه
بسیج منابع قدرت تبیینکنندگی کافی در تبیین جنب

اجتماعی مرابطان دارد .از این رو

از آن به عنوان مدل تبیینِ کن های سیاسی مرابطیان پیی

از تشیکیل حکومیت بهیره

برده است .البته این به معنای انکار توان سایر مدل ها همچون نظریه عصبیت قومی ابین
خلدون نیست .اما به نظر میرسد از میان نظریههای لورتبندی شده در دوره معالیر
این مدل بهترین تبیین را از شواهد در دستر

ارائه میدهد .بیه همیین جهیت تیالش

می شود تا کاربست نظریه بسیج منابع در تبییین کین هیای سیاسیی مرابطیان پیی
تشکیل حکومت مورد آزمون قرار گیرد .بر این اسا

بخ

نخست مقالیه بیه ایحیاح

مختصر نظریه بسیج منابع اختصیاص داده شیدهاسیت .در بخی

دوم هوییت تیاریخی

این هویت در تحقق آرمانهای سیاسی جنب

دلیلی است که ارائه این مبحث از سوی نگارنده را توجیه میکند .بخ

مرابطون

سیوم نییز بیه

بازشناسی مؤلفه های بافتار تاریخی و فرهنگی مرابطون اختصاص دارد .بازشناسیی ایین
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

شاخصهها پرده از آشفتگی های سیاسی و ساختار نامتمرکز قدرت در مغرب اسالمی بیر
میدارد .بازشناسی مؤلفههای این ساختار و نظم سیاسی زمینه تبییین جیامعتیر جنیب
مرابطون را فراهم می کند .در نهایت در بخ
رهبران جنب

پایانی با قیرار دادن کین هیای سیاسیی

مرابطون تحت مفاهیم و الول نظرییه بسییج منیابع ،بیه تبییین جنیب

اجتماعی مرابطون پرداخته میشود.
نظریه بسیج منابع

رهیافت نظری نگارنده در تبیین جنب

اجتماعی مرابطون «نظریه بسیج منابع» 1است.
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مرابطون شناسایی میشود .نق

از

نظریهای که به مثابه مدلی در تبیین جنب هیای اجتمیاعی بیه کیار مییرود .بیه همیین
جهت بهتر است با ارائه تعریفی از جنب

جنب بررسی نکرده و درلدد ارائه تبیین منسجم و نظری از این جنب
طاهری ،مقدمهای بر تاریخ مغرب اسالمی.)۶9- 82 ،

اجتماعی برنیامیده اسیت (نالیری
1. Resource mobilization theory
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اجتماعی ،زمینیه تشیریح چیارچوب و میدل

نظری مقاله را فراهم شود« .جنب
دارد که با هد

اجتماعی» داللت بیر سیازمانی کیامال شیکل گرفتیه

دستیابی و دفاع از آرمانها و مقالد معینی به گیروهبنیدی و تشیکل

اعحا میپردازد .آنچه که الوال جنب

اجتماعی را مشخص میسازد متقاضی بیودن آن

است که سعی در شناساندن و به کرسی نشاندن ایدهها و ارزشهیای معینیی دارد و در
راستای تحقق اهدا

جنیب

بیه عحیوگیری و جلیب توجیه عامیه میردم و نخبگیان

میپردازد (روشه .)129 ،در تبیین این پدیده اجتماعی نظریهها و مدلهیای متنیوعی در
جامعه شناسی سیاسی ارائه شده است .نظریه بسیج منابع یکیی از نظرییه هیای جامعیه
شناسی سیاسی است که به عنوان مدلی در تبیین جنب

اجتماعی مرابطون مورد استفاده

قرار میگیرد.
بر اسا

این نظریه رفتار منازعه جویانه کنشگران اجتماعی بخشی از جریان طبیعیی

مبارزه اجتماعی نوعی انحرا

یا ناهنجاری تلقی نمی شود ،بلکه بخشی عادی و جدایی

ناپذیر از زندگی کارگزاران است .این نظریه بر این فرض استوار است که جنیب هیای

کاربست «نظریه بسیج منابع» در تبیین جنب

اجتماعی بدون منابع قابل توجه شامل برخورداری از تصویر مثبت مردمیی نمییتواننید

اجتماعی مرابطون

اجتماعی به دلیل فعالیت آگاهانه حامالن جنیب

و بیا محاسیبه هزینیه و فاییده شیکل

میگیرد .به تعبیر دیگر کارگزاران جنیب هیای اجتمیاعی بیا اسیتفاده از فرلیتهیا و
سازمان های ایجاد شده و با به کارگیری راهبردهای لحیح در تقابل با گروههای رقیب
اهدا

جنب

را محقق می سازند .در واقع دو مدعای اللی این رهیافت آن اسیت کیه

اوال فعالیت جنب های اجتماعی خودانگیخته و بیسازمان نیست و ثانیا شرکتکنندگان
در این جنب ها بدون محاسبه عقالنی عمل نمیکننید .طبیق ایین نظرییه جنیب هیای
شکل بگیرند .در کل ظهور جنب ها وابسته به توان آنها برای جذب منابع ،بسیج میردم
و شکل دادن به ائتال

اسیت .در نتیجیه وجیود نارضیایتی بیه تنهیایی عامیل جنیب
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زندگی اجتماعی است که با هد

پیشبرد منافع لورت میگیرد .در واقع در این نظریه

اجتماعی نیست ،بلکه وجود منابع نییز ضیرورت دارد (کریمیی .)140-141 ،از سیوی
که تصمیمات ناظر بر تغییرات اجتماعی و تحوالت سازمانی را مشروط میسازد تاکیید
می کند .این نظریه از مدل هدفمنید کین

اجتمیاعی اسیتفاده مییکنید و جنیب هیای
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دیگر نظریه بسیج منابع به منظور تبیین جنب های اجتماعی بر مجموعهای از فرآینیدها

اجتماعی را با ارجاع به سطح راهبردی -ابزاریِ کن
این نظریه ظهور جنب

تبیین میکند .به تعبییر دیگیر در

های اجتماعی و نتایج رفتار آنهیا فراینیدی پدییدهای مشیروط

انگاشته می شود که از تصمیمات خاص ،تدابیر و راهبردهیای معینیی ناشیی مییشیود.
راهبردهایی که کنشگران همچون ابزار دستیابی به اهدا

جنب

و در بافت معینی از

روابط قدرت و منازعه برای دستیابی به اقتدار سیاسی اتخاذ مییکننید (همیان-142 ،
ساختارهای نیامتمرکز سیاسیی در

 .)141از دیگر مشخصههای این نظریه تاکید بر نق

ظهور و موفقیت جنب های اجتماعی است .برای نمونه هر چه عدم تمرکز سیاسیی در
یک نظام سیاسی بیشتر باشد امکان بروز و ظهور جنب های اجتمیاعی کارآمید بیشیتر
است .به عالوه به میزانی که نظامهای سیاسی به بخ

های مختلف حکومت ،استقالل

و خودمختاری بیشتری میدهند امکان بروز جنب های اجتماعی افزای
نخبگان برای بیان و بازتعریف منافع جمعی ،نق

رهبیران و

رهبران در اتخاذ راهبردهیا و تیدابیر

مناسب در دستیابی به اهدا  ،تشکیل سیازمانهیای قیومی قبیل از وقیوع منازعیه و
نق آفرینی این سازمانها در بسیج و سیازماندهی کین

جمعیی اعحیای گیروههیای

سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

قومی(همان.)154 ،
هویت تاریخی جنبش اجتماعی مرابطون

در هر تحلیل از کن
را لرفا معطو

سیاسی و مبارزه برای کسب قدرت ،شایسته نیست توجه خود

به اعمال نخبگان سیاسی نمود ،بلکه الزم است که فعالییت و ماهییت

گروههای اجتماعی را نیز شناسایی شود .البته این به معنای نادیده گرفتن نق ِ نخبگیان
سیاسی در تحلییل وضیعیتهیای خیاص نیسیت .از ایین رو گیام نخسیت در تحلییل
جنب های اجتماعی شناسایی هویت و شیوههای این گروههای اجتمیاعی در پیرداختن
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در مجموع میتوان الول نظریه بسیج منابع را چنین برشمرد :تاکید بر نق

خواهد

یافت.

به سیاست است (باتامور .)55 ،در این قسمت با بازشناسی هویت اجتماعی مرابطون به
تحلیل و تبیین چگونگی دستیابی ایشان به قدرت پرداخته میشود.
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شعبههای گوداله ،لمتونه ،مسوفه و تریگه بودنید (ابین خلیدون ،مقدمیه .)158 /2 ،ایین
قبایل تازه مسلمان به نام ملثمین و مرابطین مشهورند .آنها به سبب نقابی کیه بیر چهیره
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مرابطون دستهای از بربرهای متعلق بیه شیاخه بیزرب قباییل بیرانس لینهاجه و از

خود میزدند تا از شر دشمنان غیر مسلمان خود در امیان باشیند و از گرمیای سیوزان
آفریقا مصون بمانند به مثلمین (نقاب داران) مشیهور شیدند (ابین ابیی زارع78- 75 ،؛
خواندمیر573/2 ،؛ باسورث95 ،؛ پاک آئین .)74 ،گروه دیگر آنها را مرابطین میخواننید
که این واژه در لغت به معنای قراوالنی است که اسبان خود را برای مقابله با دشمن در
ثغور نگه میداشتند .یا اینکه گفته شدهاست آنان چون نقاب مییزدنید بیین زن و میرد
ایشان در عرله نبرد تفاوتی نبودهاست (ابن وردی34۶ - 345 ،؛ شهیدی پیاک ،تیاریخ
تحلیلی مغرب .)315 ،مرابطون در الطالح به ترویجکنندگان ایمان است .ریشه الیلی
این نام به سکونت آنها در رباط های اولیه شان پیی

از تشیکیل حکومیت بیازمی کیه

با رویهای زاهدانه روزگار مییگذراندنید (نیویری199/۶ ،؛ نالیری طیاهری ،فاطمییان
در مصییر .) 104 ،البتییه برخییی از مورخییان بییرای ایشییان الییل و نصییبی عربییی ارائییه
که در زمان خالفت ابوبکر به سمت شام رفتند و در طی یک فرایند تاریخی به نیواحی
غربی جهان اسالم وارد شده و در زمان موسی بن نصیر و طارق بن زیاد فرمانده فیاتح

کاربست «نظریه بسیج منابع» در تبیین جنب

با خالفیت یزیید (یعنیی دوره دوم والییت

اجتماعی مرابطون

او به مغرب اقصی و طنجه رسییدند (ابوالفیدا 2۶8 ،همچنیین ر .ک .ابین وردی344 ،؛
رشید الدین فحل اهلل .)144۶/2 ،به نظر میرسد آنها بعد از به دست گیرفتن قیدرت و
برخورداری از موقعیتی برجسته در جهان اسالم ،برای خود پیشینه عربی ساختند تا نیه
تنها برای حکومت خود کسب مشروعیت کنند ،بلکه برتری خود را بر سایر قبایل بربیر
منطقه نشان دهند .در این میان روایات تاریخی از نق

آفرینی آنها همزمان با فتوحیات

آغازین اسالمی در مغرب خبر دادهاند .ابن خلدون از کن گیری ایین گیروه در زمیان
فتوحات عقبه بن نافع در سال  ۶2مصاد

عقبه در این منطقه) خبر میدهد .فرمانده عقبه ،زهیر بن قین به راهنمیائی یولییان امییر
غماره به سوی جایگاه ملثمیین مییتیازد و غنیایم و اسیرا بسییاری از آنهیا مییگییرد
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کرده اند .برای نمونه ابوالفدا الل و اسا

آنها را از قبایل عربی حمیر جنیوبی دانسیته

(ابنخلدون ،العبر  )14۶/5،و این برخورد تاریخی اندکی بعد منجر به اسالم آوردن این
از گزارشهای تاریخی چنین بر میآید که قبایل بربری که در قرن پنجم مرابطیون را
تشکیل دادند در قرن سوم همزمان با شکلگیری دولتهای مسیتقل اسیالمی در ناحییه
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قبایل بربر میشود.

مغرب مسلمان شده بودند .گفته شده مرابطون پی
العبر  .)187/5انتساب مجو

از این بر دین مجو

بودند (همو،

به مرابطون به معنای زرتشیتی بیودن آنهیا نیسیت .گوییا

فاتحان اسالمی که تصور دقیقی از ادیان و مذاهب کهن نداشیتند ،بیا مشیاهده کمتیرین
تشابه ،ادیان را به یکدیگر منسوب میکردند .بر همین اسا
مجو

میتوان گفت که الطالح

در بین آنها یک واژه عام بوده است که بعحا در مورد هر گروهی که برای آت

قداست قائل بودندهاند به کار میرفته است .اندک زمانی پس از مواجه و همزیسیتی بیا
اعراب مسلمان ،این قبایل بربر دین اسالم را پذیرفته و به ترویج آن پرداختنید .پیس از
مدتی نیز در راستای گسترش اسالم به سرزمین سودان هجوم آوردند و آنها را به اسالم
فراخواندند (همو ،العبر .)187/5 ،مرابطون با گذر از این مراحل اولییه ،قیدم در شیرایط
سیاسی و اجتماعی نهادند که در نهایت باعث قدرتگیری آنها شد.

جنب

اجتماعی در درون موقعیتی متشیکل از نیابرابری ،بییعیدالتی و نارضیایتی و

همچنین در شرایط سیاسی و اجتماعی که از حیث تجمع قدرت نامتمرکز است ظهیور
میکند .جنب

اجتماعی مرابطون و قدرتگیری آنها نیز از این قاعیده مسیتثنی نیسیت.

سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

مرابطون در فحایی از ناراضایتی و شرایط سیاسی متزلزل و در درون ساختار نیامتمرکز
سیاسی اوایل قرن پنجم سربرآوردند .با توجه به اهمیت و تأثیر این شیرایط در قیدرت
گیری جنب

اجتماعی مرابطون و جهت دهی به کین هیای سیاسیی کیارگزاران ایین

جنب  ،در ادامه به مؤلفههایِ تأثیرگذارِ شرایطِ تاریخیِ قرن پنجم بیر جنیب

مرابطیون

پرداخته میشود.
مهمترین مؤلفه سیاسی شرایط تاریخی ظهور جنب

مرابطون حاکمیت سیاسی رقبای

دیرینه ایشان یعنی زناتیها بر مغیرب بیود .رقابیت قباییل مغربیی زنیاتی ،لینهاجی و
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شرایط تاریخی ظهور جنبش اجتماعی مرابطون

مصمودی بر سر قدرت ،تیاریخ مغیرب در قیرنهیای چهیارم و پینجم را رقیم مییزد.
ادریسیان با تشکیل حکومت خود و ایجاد نظم سیاسی ،موفق به ایجاد وحدت میان این
12

میانه این هرج و مرج سیاسی ،قبایل زناته از فرلت استفاده کرده ،بر مغرب اسیالمی و
قبایل ساکن در آن تسلط یافتند .زناتی ها سایر قبایل را وادار به پرداخت بیاج و خیراج
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قبایل بربر شده بود ند .اما با سقوط ایشان بار دیگر وحدت این قبایل از هیم پاشیید .در

کردند .در چنین شرایطی ،قبایل لنهاجی ساکن نواحی جنوبی مغرب اسالمی رهایی از
قدرت و سلطه قبایل بربر زناتی را آرمان سیاسی خوی
البته لر

یافتند (مونس.)233-235 /2 ،

این تزلزل و عدم تمرکز سیاسی برای شکلگیری جنب اجتمیاعی مرابطیون

کفایت نمیکرد .بلکه آنها بایستی با بسیج سایر منیابعی کیه فرهنیگ و بافتیار تیاریخی
مغرب اسالمی در اختیارشان می نهاد زمینه تحقق آرمانهیا و اهیدا

جنیب

خیود را

فراهم میکردند.
مرابطون در راستای تحقق اهدا

خود از شاخصیههیای فرهنگیی بربرهیای شیمال

آفریقا استفاده کردند .شاخصه نخست روحیه خشن ،بیدوی ،تصیلب و تعصیب قیومی
بربرهای شمال آفریقا بود .این شاخصهی فرهنگی به هر میزان از مصر فالله میگرفت
شدت مییافت .از این رو این شاخصه در بین مرابطون که در جنوب مغرب اقصیی تیا
بالد سودان پراکنده بودند نمود بیشتری داشت (ابوالفیدا .)2۶8-2۶9 ،مرابطیون از ایین
کاربست «نظریه بسیج منابع» در تبیین جنب

مرابطیون بسییار میؤثر بیود و آنهیا از ایین

اجتماعی مرابطون

بردند .دومین شاخصه فرهنگی مرابطون گرای
انعطا

به سمت مذاهب خشیک و غییر قابیل

اسالمی بود .به جز موارد اندکی از گرای

به تشیع در نواحی شهرنشین و بیین

قبایل برانس لنهاجه ،بیشتر مذاهب رایج در مغرب ،انعطا

ناپذیر و سختگیر بودند و

به نحوی با خوی و خصلت قبیله ای آنهیا همخیوانی داشیت .خیوارج کیه بیه داشیتن
تعصبات دینی و انعطا

ناپذیریشان معروفند ،در آنجیا نفیوذ داشیتند .از بیین میذاهب

رسمی نیز مذهب مالکی در این منطقه شیوع و نفوذ داشتهاست و توسط حکومتهیای
طرفدار دربار خالفت عباسی مانند اغلبیان حماییت میی شیدند (قاضیی عییاض 37 ،و
 .)115این تعصب مذهبی در آغیاز جنیب

خصیصه به منظور بسیج نیروهای اجتماعی حامی خود و نیز سرکوب مخالفیان جنیب
بهره بردند.
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روحیه برای سامان دهی نیروهای اجتماعی قبایل بربر و شکست رقبای زناتی خود بهره

ظهور جنبش اجتماعی مرابطین

جنب های اجتماعی دارند به بسیج منابع موجود در بافتار تاریخی خود پرداختنید و در
دل این شرایط سیاسی و فرهنگی ،به طراحی آرمان های جنیب

اجتمیاعی خیود و در
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بنیانگذاران و رهبران جنب

مرابطی همچون سایر نخبگانی که نقشی تعیین کننده در

نهایت تشکیل حکومت مرابطی اقدام کردند .یحیی بن عمر جدالی یکی از این نخبگیان
سیاسی بود که برای نجات قبایل لنهاجی از فشار و زورگویی قبایل زناتی اقدام کیرد.
در آن زمان زناتیان سلطه خود را بر سرتاسر دشتهای مغرب دور ،از کوههای ریف تا
سجلماسه ،توسعه داده بودند .در مقابل قبایل لنهاجی و مصمودی مقیم مغرب اسالمی،
از قدرت فزاینده زناتیها در رنج و عذاب بودند (مونس .)237 ،بر همین اسا
اجتماعی مرابطون به رهبری یحیی بن عمر و در واکن

جنب

به تسلط زناتیها شکل گرفت.

انگیزه یحیی بن عمر از این واکن  ،ترسی بود که او و قبایل لنهاجی و مصیمودی
و نگرانیی آن هیا را بیه

از سرنوشت و آینده تحت قیومیت زناتی ها داشتند .این تیر

سوی آرمان رهایی از این سلطه و دست یابی به استقالل و حاکمیت بر سرنوشت خود
سوق داد .تالش برای دست یابی به این آرمان یحیی بن عمیر را بیر آن داشیت تیا در
لفو

آن ها را یکپارچه و متحد سازد .چنین رهبر دینی میی توانسیت از مشیروعیت و

محبوبیت خود به منظور آگاهیبخشی به قبایل لنهاجی در برابر تهدید زناتی هیا بهیره
ببرد .تمام کسانی که تا آن زمان قبایل بربر را برای تأسیس حکومت به حرکت درآورده
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

بودند از مبلغان پرشور و غیرتمند دینی بودند .سمح بن مالک معافری ،ابوعبداهلل شیعی
و ادریس بن عبداهلل مصادیق این دست از رهبران دینی تأثیرگذار در تحیوالت سیاسیی
جامعه بربر بودند (ابن رقیق12 ،؛ مونس .)237 ،از این رو یحیی بین عمیر مییدانسیت
تحقق اهدا

جنب

اجتماعی مرابطون بدون وجود نخبگان سیاسی و رهبران هوشمند

امکان پذیر نخواهد شد.
رهبر جنب

اجتماعی نارضایتیها را تعریف میکند ،حس عحویت در گیروه را بیر

میانگیزد ،راهبردها و ابزارهایی دستیابی به اهدا
تقلیل هزینه و افزای
جنب

منافع به بسیج نیروها میپردازد (کریمی .)144 ،الگوی حاکم بیر

اجتماعی مرابطون نیز چندان از این منطیق خیارج نیسیت .مؤیید ایین امیر نییز
مرابطون بود .او از بربران شاخه

لمتونه بود که در بازگشت از حج با فقهای اهل سنت و در رأ

آنها با ابوعمران فاسی

در قیروان آشنا شد .یحیی که به دنبال رهایی بربرهای لنهاجی از سلطه زناتیها بود از
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هوشمندی سیاسی یحیی بن عمر از بنیانگذاران جنب
14

جنب

را تعبیه میکند و از رهگذر
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جستجوی عالمی برآید که احکام اسالم را به افیراد قبیلیهاش بییاموزد و از ایین طرییق

فرلت استفاده کرد و با محاسبهای عقالنیی کوشیید تیا از تیوان میذهبی بیرای تحقیق
آرمانهای سیاسی بهره ببرد و از این طریق زمینه بسیج نیروی اجتمیاعی قباییل بربیر را
فراهم کند .پس از آن در نتیجه رایزنیهای یحیی بن عمر ،عبیداهلل بین یاسیین شیاگرد
ابومحمد وکاک بن زلوطی لمطی به منطقه اعزام شد .ابو محمد شاگرد ابوعمران فاسیی
بود (ابن خلدون ،العبر .)188/5 ،در روایت ابن اثیر و همچنین ابوالفدا ابتدای داسیتان
از شاخه جزوله و از فردی به نام جوهر آغاز میشود که شخصیتی شبیه بیه یحییی بین
عمر دارد و مانند او دوستدار دین بودهاست .او نیز در قیروان با ابیوعمران فاسیی آشینا
شده و در بازگشت خواهان فردی برای تعلیم شریعت در قبیله خود میشود .نتیجه این
دیدار نیز مانند روایت اول اعزام عبداهلل بن یاسین بیه مییان قباییل لینهاجه مییباشید
(ابوالفدا 2۶8-2۶9 ،و ابن اثیر .)321/22 ،در هر دو این روایتها منطق حاکم بر شروع
بپذیریم و چه یحیی بن عمر ،تأثیری در منطق حاکم بر شروع جنب

اجتماعی مرابطون

ندارد .زیرا هر دو آنها کوشیدند همچون یک رهبر سیاسی هوشمند از توانیایی موجیود

کاربست «نظریه بسیج منابع» در تبیین جنب

لنهاجی را برپا کرد .از سوی دیگر ابن یاسین در اولین آشنایی خود لرفا به آمیوختن

اجتماعی مرابطون

در محیط سیاسی و فرهنگی خود بهره ببرنید و زمینیه تحقیق آرمیان رهیایی بربرهیای
لنهاجی را فراهم کنند.
عبداهلل بن یاسین فردی هوشمند و بلندپرواز بود .او که در اندلس به تحصیالت دینی
پرداخته بود ،به هنگام بازگشت به مغرب مشاهده کرد که چگونه گروههیای لینهاجی
مقهور و مغلوب زناتیان هستند .او تخمین زد که سپاهیان زناتی در ایین منطقیه از سیه
هزار نفر فراتر نمیرود .از این رو دریافت که میتوان بیر زناتییان چییره شید و دولیت
شعائر و احکام دینی بسنده نکرد .بلکه در تهذیب اخالق آنها نیز کوشید و تالش کرد تا
با سختگیری ،نظامی از آداب عمومی برای بربرها وضع کند (ابن اثیر322 /22 ،؛ مونس،
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جنب

مرابطون یکی است .چه جوهر را بیه عنیوان رهبیر و آغیاز کننیده ایین جنیب

 .)238-239عبداهلل بن یاسین بعد از اینکه به همراه یحیی بن عمر به میان لمتونیه و در
قبایل بدوی واقع نمیشود و احکام دینی او برای آنها شاق تلقی میگردد زیرا بربرها با
همه تصلب مذهبی ،تن به حد و قصاص نمیدادند (ابین اثییر .)322 /22 ،عبیداهلل بین
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روایت دوم توسط جوهر به میان لمتونه و سپس جزوله میرود؛ خیلیی میورد اسیتقبال

یاسین با هوشمندی پی به این خصیصه بربرهای لنهاجی برد و تالش کرد رویکیردی
متفاوت برای جذب نیروی های اجتماعی خود برگزیند .راهبرد ابین یاسیین در تحقیق
آرمان سیاسی قبایل لنهاجی برقراری تشکیالت سازمانی مشخصی تحت عنوان ربیاط
بود .تشکیالتی که در نظریه بسیج منابع نقی

کلییدی در تحقیق اهیدا

جنیب هیای

اجتماعی ایفا میکند.
بر اسا

نظریه بسیج منابع جنب

اجتماعی در جوامعی رخ میدهد کیه گونیهای از

رشد سازمانی را تجربه کردهاست .در واقع تجربه سازمانی به اعحای جنب
را میدهد که در دستیابی به اهدا
کارگزاران جنب
هدایت جنب

جنب

که در فعالیتهای جنب

این امکان

به موفقیت برسند .به تعبیری آن دسیت از
به مهارت رسییده باشیند قابلییت کیافی در

را پیدا خواهند کرد .از سوی دیگر عمل سازمانی اعحای ماهر جنب

به

فعال در جنب
میتوان بر اسا

تبدیل میشوند ( کریمی .)143 ،کن

سیاسی عبداهلل بین اسیین را نییز

این مدل تبیین کرد .در واقع او با تشکیل سازمانی تحت عنوان «رباط»

کوشید تا زمینه الزم برای بسیج منابع و نیروهای اجتمیاعی و متعاقیب آن شیکلگییری
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

جنب

اجتماعی مرابطیون و دسیت ییابی بیه آرمیان اسیتقالل سیاسیی از زنیاتیهیا و

خودمختاری سیاسی را فراهم کند .ابن یاسیین پیس از طیرد اولییه از سیوی بربرهیای
لنهاجی به زهد و کنارهگیری از مردم روی آورد .او این اقدام را راهی برای رسیدن به
نتایج دلخواه و جذب پیروان بیشتری میدانست .زهدی که هرگز با کن های سیاسی او
در زمان قدرتگییری و دسیتورات او بیرای قتیل شییعیان خصولیا در شیهر سیو
همخوانی ندارد (السالوی.)102/1 ،
یک سازمان اجتماعی متشکل از افرادی است کیه توانیایی و اسیتعداد اراده و عمیل
مشترک را دارند .حال اگر این سازمان اجتماعی بر اسا
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رقابت برای جذب هوادار جدید دامن میزند و بدین ترتیب هواداران بالقوه به هواداران

روابیط خویشیاوندی شیکل

بگیرد وحدت اراده میان آنها ،مستحکمتر خواد بود (تونیس .)141 ،عبداهلل بن یاسین بیا
1۶

یاسین عدهای از بزرگان بربر همچون جوهر و یا یحیی بن عمر و برادرش ابوبکر به او
پیوستند .در همین زمان بود که رباط هایی بیرای کارهیای زاهدانیه و شیاید مقابلیه بیا
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آگاهی از این قابلیت ،اقدام به تشکیل سازمان اجتماعی کرد .در زمان گوشهنشینی ایین

تهدیدات بیرونی تأسیس کردند و به نام مرابطون مشهور شدند (مزاری132/1 ،؛ نالری
طاهری ،فاطمیان در مصر .)104 ،عبداهلل بن یاسین و سایر بنیانگذاران جنب

مرابطیون

با بهرهگیری از قدرت برآمده از سازمان اجتماعی رباطهیا زمینیه بسییج منیابع انسیانی
جهت تحقق اهدا

سیاسی خود را فراهم کردند .مشخصه بارز رباطهیا ایین بیود کیه

ساکنان آن عالوه بر خویشاوندی عاملی دیگر جهت وحدت داشتند .این عامل وحیدت
بخ ی

همییان مییذهب بییود .کییار ویییژه الییلی یییک چنییین اعتقییاد مشییترکی در نظییر

جامعهشناسانی همچون دورکیم همبسیتگی اجتمیاعی اسیت (بشییریه .)224 ،سیاسیت
مذهبی ابن یاسین توسط حاکمان بعدی مرابطون با تفاوت اندکی ادامه یافت .تفاوت آن
بود که حاکمان بعدی مرابطون بیدون شیناختی لیحیح از مبیانی دیین اسیالم تیالش
میکردند تا به هر طریق ممکن از علما و فقهای دوران خود تکریم کنند .به گونهای که
دولت آنها را می توان دولت فقهای مرابطین خواند (غنیمی )813 ،نتیجه ایین سیاسیت

عبداهلل به یاسین م ترلید فرلیتی بیود تیا پیس از تجمییع منیابع میورد نییاز بیرای
تحقق اهدا

سیاسی خود ،جنب

مرابطیون را آغیاز کنید .زمیانی کیه شیمار زاهیدان

و گوشه نشینان حاضر در رباطهیا و حیامی جنیب

بیه هیزار رسیید او بیه پییروان

گفت شمارمان به هزار تن رسیده و هزار نفر تعداد انیدکی نیسیت کیه مغلیوب شیود.
بر ما واجب است که برای احقاق حق قیام کنیم و مردم را بدان بخیوانیم و همیه را بیه
حق واداریم (ابن خلدون ،العبر .) 188 /5 ،عبیداهلل بین یاسیین در زمیان آغیاز جنیب
نظامی سایر نیروها و تجمع قدرت آنها امکانپیذیر نیسیت .از ایین رو رهبیری نظیامی
جنب

را بر دوش ابوبکر بن عمر برادر یحیی لمتونی گذاشت و خیود رهبیری شیاخه

دینی را بر عهده گرفت.
نیازمند برخورداری از منابع مالی است .از این رو ابین یاسیین،

سجلماسه را به عنوان نخستین هد

نظامی خود برگزیید .زییرا ایین شیهر بزرگتیرین

ایستگاه تجاری و دروازه لحرا بود که بازرگانان به آنجا مییآمدنید و و کاالهیا و میال
التجاره خود را در معرض فروش قرار میدادند .سیطره بر درآمدهای تجاری این شیهر
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به بار نشستن جنب

اجتماعی مرابطون

مرابطون به فراست دریافت که تحقق اهدا

جنب

بدون بهره مندی از توان و استعداد

کاربست «نظریه بسیج منابع» در تبیین جنب

روش خود را در راستای همراهی با علما تغییر میدادند.
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آن بود که آنها در هر زمانی و با تغییر گرای های مذهبی و سیاسی زمیان ،بیه راحتیی

سبب می شد تا لنهاجیان تالش و جدیت بیشتری از خود نشان دهند .او با تسخیر این
شهر تعداد زیادی را به قتل رساند (بکری )8۶1/2 ،و زیرکانه به منظیور شیرعیسیازی
میل خود برای بهره مندی از درآمدهای زناتی به لدقه به عنوان یکی از ارزشهای فقه
اسالمی تمسک جست و در حرکت برای تسخیر نواحی و شهرها به پیروان

اجازه داد

تا از مردم ساکن در مسیر ،لدقه بگیرند (ابن خلدون ،العبر .)188/5 ،ابن یاسین با ایین
اقدام ضمن بسیج منابع مالی  ،امکان تداوم جنب

را نیز فراهم ساخت.

طبق الول نظریه بسیج منابع تنوع قومی ابزاری در دست نخبگان قومی است تیا از
آن طریق به بسیج مردم دست بزنند و منافع گروههای مختلف قومی را هماهنگ کنند و
برای کسب قدرت بیشتر رفتارشان را مشروعیت ببخشند .در واقع میتوان گفت یکی از
شرط های موفقیت جنب

های قومی تمایل نخبگیان گیروههیای قیومی مسیلط بیرای

مشارکت در قدرت با رهبران گروههای قومیخواهان قدرت است (کریمی.)148-152 ،
شناسایی کرد .ابن یاسین در ابتدای جنب  ،سجلماسه ،که متعلق به امرای بنی وانیودین
از قبیله مغراوه بود ،را تسخیرکرد .بر اسا

گزارش منابع در این برهه از زمان ابومحمد

سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

وکاک لمطی ،که در روایت ابن خلدون به عنوان رابط بین ابوعمران فاسی و عبداهلل بن
یاسین آمدهاست ،به واسطه ظلم و ستم امرای بنی وانودین از مرابطون ییاری خواسیت
(ابن خلدون ،العبر .)188/5 ،ابومحمد اندک زمانی پس از قدرتگیری جنب
توانست از مشارکت در قدرت و ثمره های آن بهرهمند شود .دومین هد
بعد از سجلماسه فتح سو

بود .مرابطون در ابتدای فتح سو

ابین یاسیین

منهیزم شیدند و رهبیر

شعبه مذهبی خود یعنی ابن یاسین را در جنگ از دست دادنید .بالفالیله سیلیمان بین
عدو جانشین او شد و در نهایت موفق شدند با یک تجدید قوا توسط ابوبکر بین عمیر
آنجا را تسخیرکنند .به نظر میرسد ابوبکر با انگیزهای دینی بعد از آن که دو رکعت نماز
خواند از خداوند حمایت و یاری طلبید تا در تسخیر سو

و کشتار هم دینیان شییعی

نیز او تعداد زیادی از شیعیان را بیه قتیل

رساند (السالوی.)108/1 ،
تنوع قومی ابزاری است تا از آن طریق نخبگان به بسیج قومی دست بزننید و ضیمن
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مذهب خود توفیق یابد .پس از تسخیر سو
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مرابطیون
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این سنخ از منطق کنشگری سیاسی ی را میی تیوان در میورد رهبیران جنیب

مرابطیون

هماهنگ کردن منافع گروههای قومی مختلف برای کسب قیدرت بیشیتر ،رفتارشیان را
مشروعیت ببخشند .به تعبیر دیگر رهبران و نخبگان قیومی از گیروههیای فرهنگیی بیه
عنوان مکانهایی برای بسیج توده ای حامیان و هواداران استفاده میکنند .ابوبکر بن عمر
هماهنگی گروههای قومی در تحقق آرمانهای سیاسیی خیود

نیز به خوبی از این نق

بهره برد .مؤید این امر استفاده ابوبکر بن عمر از نیروی بربرهای مصمودی بود .پیس از
آن که ابوبکر بن عمر و بربرهای لنهاجی بر سو

سیطره یافتند قبایل مصموده انیدک

اندک به اتحادیه لنهاجیها پیوستند و در قوای آن ها شرکت کردند .مصامده مجمیوع
قبایل بزرگی بودند که بیشتر بر مغرب اقصی مسلط بودند .البته در ایین میدت ریاسیت
همواره با لنهاجیان بود .این سیاست مرابطون در تیداوم و گسیترش قیدرت خیود از
طریق بهرهمندی از توان سایر قومیتها در زمان تأسیس دولت مرابطی یعنیی حکومیت
یوسف بن تاشفین نیز ادامه پیدا کرد .چنانکه او نه تنها مصمودیهیا بلکیه جنگجوییان
کسب قدرت و تسلط

کاربست «نظریه بسیج منابع» در تبیین جنب

نظری متفاوت درباره جانشینی او دارد .او میگوید ابوبکر بن عمر در حیین فتوحیات،

اجتماعی مرابطون

جنب

اجتماعی مرابطین که از زمان یحیی بن عمر و با هد

بر مغرب اسالمی آغاز شدهبود ،در زمان ابوبکر بن عمر پایان یافت و از زمیان یوسیف
بن تاشفین تبدیل به نهاد حکومتی شد .بر همین اسا

بیشتر منابع موسس این سلسیله

را یوسف بن تاشفین از عموزادگان و فرماندهان ابوبکر میدانند .در رابطه با نحوه روی
کار آمدن وی اختال

نظر وجود دارد .عدهای معتقدند با مرب ابیوبکر ،یوسیف کیه از

فرماندهان بزرب وی و فاتح سو

بود با توجه به تمایل طوایف مرابطی بیه جانشیینی

ابوبکر رسید (ابن تغری بردی500/1 ،؛ ابوالفدا2۶9 ،؛ ابن کثیر . )87 ،امیا ابین خلیدون
وقتی به مغرب بازگشت و یوسف بن تاشفین را دید ،به تولیه همسرش ،زینب که بیه
یوسف متمایل بود ،خود را کنار کشید و یوسف جانشین او شد (ابین خلیدون ،العبیر،
 .)194/5بدین ترتیب جنب

اجتماعی مرابطون پایان یافت و زمان یوسف یین تاشیفین

اجتماعی به نهاد حکومتی بود.

نتیجه

قییرن چهییارم هجییری دوره فروپاشییی حکومییت ادریسیییان در مغییرب اسییالمی و
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دوره گذار از جنب
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نصرانی و سودانی را نیز به خدمت گرفت (مونس)243-245 ،

قدرت گیری مسیحیان در اسپانیا بود .در همین شیرایط قباییل بربیر از فرلیت سیقوط
ادریسیان بهره برده و به منازعه قدرت با یکدیگر برخاستند .این منازعه قباییل بربیر بیر
سر قدرت و فقدان تمرکز سیاسی در مغرب ،جهان اسالم را با خطیر تسیلط و قیدرت
اجتمیاعی مرابطیان در قیرن

روزافزون مسیحیان مواجه ساخت .در این شرایط جنیب

پنجم شکل گرفت و از فروپاشی حاکمیت اسالمی بر اندلس و مغرب اقصی جلوگیری
اجتمیاعی مرابطیون از

کرد .از این رو در این مقاله برای تبیین نق

پر اهمییت جین

نظریه بسیج منابع استفاده شدهاست .بر اسا

نظریه بسیج منیابع کیارگزاران و رهبیران

جنب های اجتماعی نخبگانی هوشمند هستند که با رویکردی عقالنی و محاسبه هزینیه
و فایده به طراحی سیاست های جنب

میپردازند .بر اسا

این مدل شرط الزم و اولیه

شکلگیری جنب های اجتماعی وجود نارضایتی در مییان جامعیه محیل بیروز جنیب
به بسیج سایر منابع در یک فحای نامتمرکز سیاسی است .تشکیل سیازمان اجتمیاعی و
ائتال

قدرت با سایر رهبران سیاسی مهمترین مصادیق این بسیج منابع است.

از کاربست این مدل در تبیین جنب

مرابطون چنین بر میآید که جنب

مرابطیی در

سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

فحای نارضایتی قبایل لنهاجی از تسلط زناتیها شکل گرفت .این نارضیایتی رهبیران
مرابطی را به پذیرش آرمان استقالل سیاسی و خودمختاری رهنمون ساخت .یحیی بین
عمر ،عبداهلل بن یاسین و ابوبکر بن عمر رهبران جنب

مرابطون ،هوشیمندانه از خیال

قدرت و ساختار نامتمرکز سیاسی مغرب بهره برده و شروع جنیب
زدند .آنان به فراسیت دریافتنید لیر
آرمانهای جنب

مرابطیون را کلیید

نارضیایتی سیاسیی لینهاجیهیا بیرای تحقیق

کفایت نمیکند .از این رو به بسیج آن دست از منابع قیدرت کیه بیه

تحقق آرمانها و اهدا

جنب

یاری میرساند همیت گماردنید .مهمتیرین ایین منیابع
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است .البته این نارضایتی شرط کافی نیست .زیرا تحقق آرمانهای سیاسی جنب

منوط

نیروی شور و تعصب مذهبی ،خشونت و خلوص بیدوی ،تشیکیل سیازمان اجتمیاعی
رباط ،بهره مندی از منابع مالی شهرهای تجاری همچون سجلماسه و ائتال
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قدرت و استقالل سیاسی شد.

مرابطون با بسیج این منابع در نهاییت موفیق بیه کسیب
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بربرهای مصمودی بود .جنب

قیدرت بیا

منابع

ی ابن ابی زارع ،علی بن عبداهلل ،االنیس المطرر برروا القرسراس فری ا برار الملرو
المغر

و تاریخ مدینه فاس ،اوپساال (سوئد) ،نشر دارالطباعه المدرسیه.1843 ،

ی ابن اثیر ،عزالدین ،تاریخ کامل ،ترجمیه حسیین روحیانی و حمیدرضیا آژییر ،تهیران،
اساطیر.1374-1382 ،
ی ابن تغری بردی ،النجروم الزاهرره فری الملرو مررر و القراهره ،قیاهره ،وزاره الثقافیه
واالرشاد القومی ،الموسسه المصریهالعامه.1972 ،
ی ابن خلدون ،مقدمه ،ترجمه پروین گنابادی ،تهران ،مرکز انتشارات علمی و فرهنگیی:
.13۶2
ی یییییییییییییی ،العبر ،ترجمه عبدالمحمد آیتی ،تهران ،موسسه مطالعیات و تحقیقیات
ی ابن رقیق ،ابراهیم بن قاسم ،تاریخ االفریقیه المغر  ،قاهره ،نشر دارالفرجیانی للنشیر و
ی ابن کثیر ،البدایه و النهایه ،بیروت ،مرکز الشرق االوسط الثقافی.1428 ،
ی ابوالفییدا  ،عمادالییدین اسییماعیل ،المخترررر ف ری ا بررار بشررر ،مصییر ،تحقی یق محمیید
عبداللطیف الخطیب.1325 ،
ی ابن وردی ،عمر بن مظفر (زین الدین) ،تاریخ ابر الروردی ،بییروت ،نشیر دارالکتیب
العمیه.141۶ ،
.13۶8
ی باسورث ،کلیفورد ادموند ،سلسلههای اسرالمی جدیرد (راهنمیای گاهشیماری و تبیار
شناسی) ،ترجمه فریدون بدره ای ،تهران ،مرکز بازشناسی اسالم و ایران.1381 ،
ی بشیریه ،حسین ،جامعهشناسی سیاسی  ،نق

اجتماعی مرابطون

ی باتامور ،تام ،جامعهشناسی سیاسی ،ترجمه منوچهر لبوری کاشانی ،تهران ،نشر کیهان،

کاربست «نظریه بسیج منابع» در تبیین جنب

التوزیع.1414 ،

نیروهیای اجتمیاعی در زنیدگی سیاسیی،

بیروت ،نشر دارالغرب االسالمی.1992 ،

و الممالر

(بکیری) ،تحقییق انیدری فیری،

21
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تهران ،نی.1392 ،

ی بکری ،عبداهلل بن عبیدالعزیز ،المسرال
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فرهنگی.13۶3-1371 ،

ی پاک آئین ،محسن ،تاریخچه محبت اهل بیت (علیهم السالم) در آفریقا و اروپرا ،تهیران،
نشر فرهنگ سبز.1390 ،
ی تونیس ،فردیناند ،گماینشافت و گزلشرافت ،چاپ شده در جامعهی سینتی و جامعیهی
مدرن ،ویراسته مالکوم واترز ،تهران ،نق

جهان.1381 ،

ی حورانی ،آلبرت ،تاریخ مردمان عر  ،ترجمه فرید جواهر کالم ،تهران ،نشیر امیرکبییر،
.1384
ی خشنی ،محمد بن عبدالسالم ،سبقات علما آفریقیه ،چاپ اول ،قاهره ،مکتبه المیدبولی،
.1994
ی خواندمیر ،غیاث الدین بن همام الدین ،تاریخ حبیب السریر فری ا برار افرراد بشرر ،بیه
تالش محمد دبیر سیاقی ،تهران ،نشر خیام.1380 ،
العربی ،تحقیق عمر عبدالسالم تدمری.1407 ،
ی ذهبی ،محمد بن احمد ،العبر فی بر م غبر ،دایره المطبوعات و النشر فی الکوییت،
الکویت.19۶0-19۶1 ،
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

ی رشید الدین فحل اهلل ،جامع التواریخ (تاریخ ایران و اسالم) ،تصیحیح محمید روشین،
تهران ،مرکز پژوهشی میراث مکتوب.1392 ،
ی روشه ،گی ،تغییرات اجتماعی ،ترجمه منصور وثوقی ،تهران ،نشر نی.1384 ،

ی السالوی ،احمد بن خالد النالری ،االستقراء ال بار الردو المغرر

االقرری ،چیاپ

اول ،بی جا ،بی تا.
ی شهیدی پاک ،محمد رضا ،تاریخ تحلیلی مغر  ،قم ،انتشارات مرکز بین المللی ترجمه
و نشر المصطفی

.1389 ،
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ی ذهبی ،شمس الدین ،تاریخ اسالم و وفیرات المشراهیر و االعرالم ،بییروت ،دارالکتیاب

ی شهیدی پاک ،محمد رضا ،تحو اندیشه فلسفی ر کالمی در دوره مرابطی  ،مجله تاریخ
اسالم ،شماره  ،8ص  45ی .1380 ،70
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ی قاضی عیاض ،ابوالفحل بن عیاض بن موسی ،تراجم اغالبره ،تحقییق محمید الطیالبی،
چاپ اول ،تونس ،انتشارات مطبعه الرسمیه للجمهوریه التونسیه.19۶8 ،
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ی غنیمی ،عبدالفتاح ،موسوعه المغر العربی ،چاپ اول ،قاهره ،مکتبه المدبولی.1994 ،

ی کریمی ،علی ،درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی تنوع قومی ،تهران ،نشر سمت.139۶ ،
ی مراکشی ،عبدالواحد ،المعجب فی تلخیص ا بار مغر  ،چاپ اول ،بیروت ،انتشیارات
دارالفکر العلمیه.1419 ،

ی مزاری ،آغا ،سلوع السعد السعود فی ا بار وهران و الجزائر و االسپانیا و فرنسا الی اوا ر
القرن التاسع عشر ،تحقیق یحیی بو عزیز ،بیروت ،دارالغرب االسالمی.1990 ،
ی مونس ،حسین ،تاریخ و تمدن مغر  ،ترجمه حمیدرضا شیخی ،تهران ،سمت و بنییاد
پژوه های آستان قد

رضوی.1392 ،

ی نالری طاهری ،عبداهلل ،فاسمیان در مرر  ،قم ،انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشیگاه،
.1379

ی یییییییییییییییییییییی  ،مقدمه ای بر تاریخ مغر

اسالمی ،قم ،پژوهشیکده حیوزه و

ی نویری ،احمد بن عبدالوهاب ،نهایه االر

کاربست «نظریه بسیج منابع» در تبیین جنب

االرشاد القومی ،بیتا.

فری فنرون االد  ،قیاهره ،وازرت الثقافیه و

اجتماعی مرابطون
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دانشگاه.1388 ،
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