
 تحول اندیشھ ھاى فلسفى ـ كالمى در دوره مرابطین 
 (*)محمدرضا پاك

 80 زمستانـ  8فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

شه((چالش ھـاى گسـترده اى را در زمینـه , )'ه 541ـ  441(حاكمیت بربرھاى مرابطى بر مغرب و اندلس  جب )) اندي مو

فى سـاختند, مرابطین امكان ايجاد يك وضعیت جديد به نفع تشیع را در مغرب و آندلس. شد جريـان ; بـراى ھمیشـه منت

لق العنـان  حاكم مط كه در آن دوران  ـ  قه مـالكى  رشد ھمزمان فلسفه و كالم را متوقف نمودند و حوزه انديشـه را در ف
ضر. مذھب وانديشه در غرب بود ـ محدود كردند سفى ــ كالمـى در دوره , مقاله حا بـه بررسـى تحـول انديشـه ھـاى فل

 .مرابطین مى پردازد

 

 كالم دولتى و سنت سلف, تإويل, ابن باجه, فقھاى مالكى, غزالى, ملثمین, مرابطین: واژه ھاى كلیدى

 

 )'ه 541 -' ه 448(چشم اندازى بر حكومت مرابطین 
صى ظھـور كـرد قرن پنجـم ھجـرى در مغـرب اق ندى كـه در نیمـه دوم  دولـت , بى شك يكى از دولت ھاى بزرگ و قدرتم

 )1.(با ضعف عرب و ظھور قدرتمندانه بربر در صحنه سیاسى مغرب آغاز شد, اين قرن. بود)) مرابطین((

ین . مـى خواندنـد) 2(مرابطین از قبايل بربر مسوفه و لمتونه و جداله از فروع قبیله بزرگ صنھاجه بوده كـه آن ھـا را ملثم

در نیمه قرن پنجم وارد دشت مراكـش . اين قبايل در مسافتى میان جنوب مغرب اقصى تا بالد سودان پراكنده شده بودند

آغاز تحرك سیاسى اين قبايل به فعالیت ھاى رھبـر . اسالم در قرن سوم ھجرى در بین آن ھا گسترش يافته بود. شدند

با ھدايـت )) يحیى بن ابراھیم كدالى: ((داماد او. محمد يتفاوت لمتونى برمى گردد كه اين قبايل را متحد ساخت: لمتونه

فعالیت ھاى محمد يتفاوت لمتونى را ادامه داد و به نشر احكام اسالم در بین )) ابوعمران فاسى((فقیھى مالكى به نام 

تا او ) 'ه 461م)) (عبدهللا بن ياسین((او از فقیه جوانى به نام . قبیله خود پرداخت  كمك گرفت و براى او رباطى سـاخت 

به , بعد از مدتى. در آن جا به تبلیغ و ھدايت افراد اين دو قبیله بپردازد اولین ھسته ھزار نفرى از افرادى كه از ھـر حیـث 

ھا را  ید)) مـرابطین((عبدهللا سرسپرده بودند شكل گرفت و عبدهللا بن ياسین آن  طى جنــگ ھـايى سراسـر . نام او در 

 .صحرا را متصرف شد

در حقیقت نوعى حركت تعصبآمیز سیاسى ـ عقیدتى بود كه از سوى يحیى بن ابراھیم و عبدهللا , اتخاذ سیاست رباطھا

نات خــود را در دفـاع از . بن ياسین براى پاسدارى از مذھب تسنن در برابر مذھب تشیع شكل گرفت مرابطین ھمـه امكا

با مرگ يحیى بن ابراھیم قدرت به يحیى . آن ھا مجرى سیاست ھاى خالفت عباسى بودند. مبانى تسنن به كار گرفتند

مر داد, بن عمر رسید و با مرگ او بن ع خود . عبدهللا بن ياسین قدرت را به برادر او ابوبكر  مك پسـر عمـوى  به ك ابوبكـر 

را ساخت و آن را )) مراكش((يوسف نیز شھر . قدرت مرابطین را در دشت مراكش استوار ساخت)) يوسف بن تاشفین((

 .پايتخت ملثمین قرار داد

شفین  بن تا فت) 'ه 500م(اما پیدايش واقعى دولـت مـرابطین بـه دسـت يوسـف  يخ . انجـام گر بار در تار ین  او بـراى اول

یانوس اطلـس در , يك دولت مستقل بربر به وجود آورد كه از سودان در جنوب تا كوه ھـاى بـرانس در شـمال,مغرب و از اق

آخرين فرد آن ھا . بعد از يوسف چھار نفر از امراى مرابطى حكومت كردند. غرب تا مرزھاى سوس در شرق امتداد داشت

 .كشته شد 541اسحق بن على بود كه به سال 

مراه بــود يوسـف بـن . تصـرف اسـپانیا را مـى تـوان نـام بـرد , از مھم ترين كارھاى مرابطین كه با توسعه ارضى آن ھـا ھ

به اندلـس  مى بـرد ــ  سپانیا رنــج  تاشفین به دعوت ملوك الطوايف اندلس ـ كه از فشار و ستم دول مسـیحى شــمال ا

 .را شكست داد)) آلفونس ششم((, )) زالقه((ھجرى در نبرد  479لشكر كشید و در اول رمضان 

میر المسـلمین((او را , ))المستظھر بـا: ((او بعد از اين نبرد به نام خود و خلیفه عباسى سكه زد و خلیفه عباسى )) ا
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ــا اســتفاده از ايــن فرصــت. نامیــد آنــدلس را تصــرف كــرد و ملــوك الطوايفــى را برانــداخت وبديــن , يوســف بــن تاشــفین ب

 .ملثمین براى اولین بار اتحاد سیاسى مغرب و آندلس را محقق ساختند,ترتیب

كرد و )) موحدين((به دست , 541دولت مرابطین بعد از چند دھه درگیرى با پیروان ابن تومرت به سال , سرانجام سـقوط 

 )3.(شعار بنى عباس از آندلس برافتاد

 

 انديشه كالمى و فلسفى در مغرب و آندلس پیش از ورود مرابطان 
گروه ھـاى ) 4.(اسالم وارد منطقه اى شد كه جوامع آن از ھرگونه انديشه فلسفى بى بھره بودند, در غرب و ايـن بـراى 

 .بھترين موقعیت بود, انبوه مھاجمانى كه جز به حفظ سلطه خود به چیز ديگرى فكر نمى كردند

بود, ويژگى خاص اين مھاجمان تـا ; تعصب شديد آن ھا به جناح ھاى سیاسى و مذھبى مختلف در شرق جھان اسالم 

ند, تنھا فقھا و محدثانى كه در كنار حاكمان بودند, نیمه اول قرن چھارم سیم مـى كرد . ابعاد فرھنگ عمومى جامعه را تر

ھاى حكومـت امـوى  يه  آندلس ھم چنان از علوم ـ به جز علم لغت و شريعت ـ خالى بود واين وضعیت تا محكم شدن پا

 )5.(صاحبان دانش و حكمت آنچه را آموخته بودند مخفى مى كردند و مردم در امتحان و تعقیب بودند. ادامه داشت

بدالرحمن بـن ((تـا عھـد : مى نويسد) 'ه 377م )) (ابن جلجل. ((آزادى انديشه را به دنبال داشت, انقراض دولت اموى ع

 )6.(در آندلس وجود نداشت, ھنوز دانشى در زمینه فلسفه, )'ه238م ))(حكم

فلسفه و , )'ه 567-'297(و فاطمیان ) 'ه364ـ172(به دلیل ظھور دولت ھاى شیعى ادريسیان , در بخش وسیعى از مغرب

مى بـا محدوديـت ) 'ه 296 - 184(كالم مجالى براى حیات به دست آورده بود اما در دوره اغلبیان  سفى و كال انديشه فل

ماى عصـر اغلبـى , از ايـن رو. شديد روبه رو بود و فقھاى اغلبى بر جمود به فقه مالك اصرار مـى ورزيدنــد بسـیارى از عل

 )7.(دوره اى پر محنت را پشت سر گذاشتند

ھاى فلسـفى و كالمـى , شورش بربر و عرب و تشكیل دولت ھاى ملوك الطوائفى زمینه الزم را جھت گسترش انديشه 

 .افرادى چند در فلسفه درخشیدند, ...و) 10))(بلنسیه) ((9(,))طلیطله((, )8))(سر قسطه((فراھم ساخت و در 

ين )) بنى حمود((دولت مستعجل , در آغاز قرن پنجم پذيراى فیلسوفانى بود كه از چنگ دولت اموى به زير چتر حمايـت ا

سلیمان((از فیلسوفى به نام ) 'ه685م)) (ابن سعید مغربى. ((خاندان شیعى گريخته بودند يـاد ))  ابو عبدهللا محمد بـن 

فرار كرد واز حمايــت )) جزيره خضرإ((به )) قرطبه((او از ; متھم به زندقه شده بود,  مى كند كه به خاطر اشتغال به منطق

حزم) ((11. (در گذشت) 'ه 438(برخوردار شد و در ھمان جانیز به سال )) محمد بن قاسم بن حمود: ((امیر آن جا )) ابن 

لس ) 'ه456م ( ھاى ضـد فلسـفه در آند یت فق شى از حاكم باھى نا نیز به حسدورزى اندلسیان در برابر دانشمندان و ت

 )12.(اشاره دارد

قه را , جلوگیرى از ورود و رواج ھر گونه انديشه فلسفى وكالمى در طى سه قرن واندى سیطره امويان بر غرب ايـن منط

طبیعت ثانوى انديشـه , به طورى كه مخالفت با عقلگرايى, در قرنطینه كامل نسبت به دانش فلسفه وكالم قرار داده بود

به ! در غرب جھان اسالم محسوب شد سیحیان ــ  مواد آموزشى به فقه و ادبیات و حديث محدود بود و تنھا يھوديان و م

براى انديشـه , يھوديـان) 13. (دلیل استفاده از موقعیتى كه داشتند ـ به علوم اوائل مى پرداختند در سرقسـطه مركـزى 

)) (منـاحیم بـن الفـوال((و ) 14) ('ه450م))(ابن جـبروال((ھاى فلسفى ايجاد كرده بودند كه از مھم ترين افراد آن بايد از 

 .ياد كرد) 15

مى مشـغول بودنـد, تعداد اندكى از خواص نیز در پوشش ادبیات وتصوف وساير علوم  ) 16.(به دانش ھاى فلسـفى وكال

ستم و )'ه 318م )) (محمد بن عبدهللا بن مسره قرطبى(( ندلس كـه از  سفه در آ ـ يكى از بنیان گـذاران و پیشـگامان فل

شورش , اختناق دستگاه اموى بر ضد فالسفه بر و اعـراب و  ھاى بر شورش  از قرطبه به شمال آفريقا فرار كرده بود ـ از 

كرد و اولیـن گـام را در راه تإسـیس مدرســه ) 'ه 305م )) (ابـن حفصـون((ملى مردم جنوب اسپانیا به رھـبرى  اسـتفاده 

حون سرقسـطى) ((17.(فلسفى ـ كالمى آندلس برداشت به )) ابو عثمـان سـعید بـن فت ساله )) حمـار((معـروف  كـه ر

درايام محنت شديد فالسفه در زمـان منصـور , را نوشته است) 18)) (شجره الحكمه((يا )) المدخل الى علوم الفلسفه((
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 ) 19.(گريخت و در ھمان جا بمرد)) صقلیه((از زندان او فرار كرد و به ) محمد بن ابى عامر(

ھم چنان در جھل و بى خبرى به سر مى بردند واز اسالم جز نام آن نمى شناختند و انديشه , عموم مردم بربر در مغرب

شتند) 20. ( فلسفى و كالمى درمیان ايشان ھم چنان جريانى فردى بود , مردمى كه به مراكز علمـى وفرھنگـى نظـر دا

ند كـه , به علت ھجوم عقايد گوناگونى كه از مشرق به مغرب مى رسید نه )) قـیروان((دچار توقف و حیرت شده بود نمو

 )21.(معتزله و اشاعره بود, ظاھرى, شافعى, بارز تحیر در برابر انديشه ھاى كوفى

شم مـى خـورد, تحیر در انتخاب مذھب به چ ـ حـتى در بیـن خــواص ــ ھـم  قاط مغـرب  تار , در سـاير ن كه رف بـه طـورى 

قه اش) 'ه 349م)) (ابن المشاط((معروف به )) ابوالقاسم بن مسرور االبزارى(( ضـرب المثـل , در انتخاب مذھب مورد عال

معتقد )) ابن سريج((سپس به ديدگاه , متمايل شد )) مذھب ظاھرى((بعد به , گرويد)) شافعى((او ابتدا به ) 22.(گرديد

بن ) 23.(روى آورد)) ابن المفلس((وپس از آن به )) ابوبكر بن داوود((گرديد و سپس به ديدگاه  تحیر در خواص را در مورد ا

مذھب ; حزم نیز مى توان مشاھده كرد ست)) داوود بـن علـى((او ابتدا به مذھب شافعى روى آورد و سپس بـه  . (پیو

24( 

مرابطان .آن جا را واليتى مغربى نمود و تحت سلطه سیاسى و فرھنگى خود قرار داد, ورود و استقرار مرابطان در آندلس

سیر  ھور كـرده بـود ــ در م جريان انديشه فلسفى را ـ كه بعد از سقوط امويان در آندلس در سايه دول ملوك الطوائفى ظ

سفه دنبـال كردنـد, انديشه ھاى كالمى خود قرار دادند و بعد از مدتى حامالن فل سـلطه .سیاست امويان را در سركوب 

شد, فقھا در اين دولت خوردار  شترى بر سترش و عمـق بی كه , نسبت بـه دوره امـوى از گ مى )) غنیمـى((به طـورى 

 )25! (بايد آن را دولت فقھاى مرابطین نامید: نويسد

 

 تحوالت انديشه در مغرب و آندلس در دوره مرابطین 
جوم دول مسـیحى نبـود بلكـه داراى , ورود مرابطان به آندلس صرفا بر اساس يك انگیزه نظامى و براى متوقف ساختن ھ

دولت عباسى به دنبال فروپاشى سلطه اموى نگران خال به وجود آمده در آندلس بود و به آينده . انگیزه اعتقادى ھم بود

زمینه حاكمیت دولت مورد پسند عباسـیان , فارغ التحصیالن مكتب كالمى بغداد, از طرفى; قدرت در اندلس فكر مى كرد

 .رادر اندلس مھیا نموده بودند

مبارزه ھمه جانبـه اى را , و ساير شھرھاى تحت نفوذ خود در مغرب) 26(در قیروان) 'ه403م)) (باقالنى((شاگردان مكتب 

یا نمودنـد برخـى از . با فرق و مذاھب ديگر آغاز كردند و زمینه را براى ادامه اين كار توسط وابستگان فرھنگى ملثمین مھ

ھمه سنن و ارزش ھاى ريشـه دار را از ) 27)) (برغواطیین((و )) اباضیه((خوارج , اگر مرابطین نبودند: محققین مى گويند

 .مظاھر مذھب تسنن است, البته منظور) 28.(بین مى بردند

كر((و پسرش )) ابن العربى((دو نفر از فقھاى مغرب به نام , يوسف بن تاشفین ـ امیر مرابطى ـ بعد از نبرد زالقه را ))  ابوب

آن دو فتوحات يوسف در آندلس و سپس اختالف ملوك الطوائف با يوسف را براى ) 29.(نزد غزالى فرستاد' ه 485در سال 

) 30.(غزالى نیز با صدور فتوايى اطاعت از يوسف را بر پادشاھان مسلمان واجب دانسـت. توضیح دادند) 'ه505م(غزالى 

ندلس را , يوسف از اين موقعیت براى گسترش مذھب اھل سنت استفاده كرد و با انجام تمھیداتى سرى صرف آ زمینه ت

بیره ,غرناطـه ,او شھرھاى طلیطله ) 31.(فراھم ساخت نده ,قرمونـه ,بطلیـوس ,المريـه ,قرطبـه , اشـبیلیه, مالقـه ,ال , ر

خود در آورد و , دانیه,سھله , يابره,شلب  گى  سلطه سیاسـى وفرھن شاطبه وبلنسیه را متصرف شد وآندلس را تحـت 

 . زمینه را براى توسعه انديشه اشعرى در آندلس ومھار جريان آزاد فلسفه در آن جا مھیا نمود

 

 محدوده دولت مرابطین
به مغـرب , غزالى كه در آرزوى استفاده از قدرت نظامى مرابطان براى پیشرفت اھداف فرھنگى خود بـود تصـمیم گرفـت 

لذا به .  قرار دھد)) المستظھر با((غرب را نیز در حوزه خالفت , او مى خواست به وسیله يوسف بن تاشفین. سفر كند

سف, قصد سفر به مغرب و پیوستن به يوسف به اسكندريه رفت مرگ يو از رفتـن بــه آن جـا منصـرف , اما با شنیدن خبر 
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 .مرابطین سیاست جديدى را در برابر غزالى در پیش گرفتند, با روى كار آمدن على بن يوسف) 32.(شد

را در ) از جمله مـذھب شـافعى(افزايش قدرت فقھاى مالكى در دربار على بن يوسف ـ كه سیاست حذف ھمه مذاھب 

صمانه وابسـتگان فرھنگـى مرابطـان علیــه ) 33(مغرب و آندلس دنبال مى كردند ـ  خاذ سیاسـت خ از علل بسیار مھم ات

با انديشـه , مراكش تا زمان سقوط به دسـت موحـدين, به دنبال اين تغییر سیاست. انديشه غزالى بود كـانون مخالفـت 

 .غزالى بود

با )) مالك بن وھیب((به نقش )  'ه647م)) (مراكشى((و )) مقرى(( به مخالفـت  ـ فقیه مالكى ـ در ھدايت دولت ملثمین 

على بن يوسف او را از اشبیلیه به مراكش فرا خوانـد و : مى نويسد)) مقرى) ((34.(انديشه ھاى غزالى تصريح كرده اند

شاره كـرده و او را عامـل فسـاد و . ھمدم خود نمود ین ا ستگاه دولــتى ملثم یب در د بن وھ او در اشعارى به نفوذ مالك 

 )35:(انحراف آن ھا دانسته است

 دوله البن تاشفین على

 )36(طھرت بالكمال من كل عیب

 غیر ان الشیطان دس الیھا

 من خباياه مالك بن وھیب

يد, فكر اشعرى ـ رايـج گرد قیروان  برخـى از .  از اوايل قرن پنجم براى فھم عقیده شريعت در محافل علمى مغرب ـ بويژه 

سى بـن عیسـى ((و )) ابو عبدهللا حسین بن عبدهللا بن حـاتم ازدى((مانند ) 'ه 403م (شاگردان باقالنى  مران مو ابـو ع

. در گسترش عقايد اشعرى نقش اساسى داشـتند) 'ه 430م )) (فقیه ابو عمران فاسى((و ) 37)('ه 430م )) (غفجومى

سین جزولـى((باعث شـد ) 38.(ابو عمران فاسى كه در بغداد نزد باقالنى شاگردى كرده بود ) 'ه450م )) (عبـدهللا بـن يا

 . بر اساس عقیده كالمى اشعرى به میان اين قبیله مھاجرت كند)) صنھاجه((براى تربیت 

سپس در ) 'ه 486م )) (ابن صائغ(( )) مھديـه((فقه و اصول و عقايد اشعرى را از ابوعمران فاسى در قیروان فـرا گرفـت و 

له ) 40)('ه536م(مازرى. پرداخت) 39(مستقر شد و به نشر عقايد اشعرى به دفاع از عقیده اشعرى پرداخت و براى مقاب

(ھم از سوى يوسف بـن تاشــفین) 'ه543م (ابو بكر بن عربى . را نوشت)) كشف اسرار الباطنیه((كتاب , با جريان تشیع

ھم , به بغداد رفت و با غزالى ديدار كرد) 41 تاب م صحه ((و كتــاب )) العواصـم مـن القواصـم((و ك فه  المتوسـط فـى معر

و ضمن انتقاد از انديشه ھاى شیعه ) 42(را نوشت)) االعتقاد و الرد على من خالف اھل السنه من ذوى البدعه و االلحاد

 )43.(به دفاع از مبانى عقیدتى اھل سنت پرداخت

خود , او در اين كتاب. توسط صاحب القواصم من العواصم سامان داده شد, ارتباط يوسف با غزالى در بغداد شدت تعصب 

يوســف ـــ پديدآورنــده واقعــى دولـت مــرابطین ـــ بــا عنـوان , بعــد از ايــن ســفارت. نســبت بــه مبــانى تســنن را نشــان داد

وظیفه اجراى سیاست مذھبى دولت عباسى را در , امیرالمسلمین كه خلیفه عباسى به پیشنھاد غزالى به او داده بود

 )44.(به عھده گرفت, متوقف ساختن پیشرفت تشیع و گسترش تسنن

كه تحـت ; مرابطین در مواقف متعدد به سركوب شیعیان پرداختند سبته و طنجـه را  تدا  يد اب يوسف در عبور به آندلس با

ھا مواجـه شـد, تصرف مى كرد) 45(نفوذ حامیان بنو حمود بود سوس(او در تارودنـت . ولى با مقاومت شديد آن  ) مركـز 

 )46.(شیعیان آن جا را قتل عام كرد

 

 آثار حاكمیت انديشه مالك
ست سود ج ما در رواج انديشـه غزالـى بـا , يوسف از فتواى غزالى به نفع بسـط قـدرت مـرابطین در آنـدلس و سـودان  ا

خود .شكست مواجه شد سلطه مطلــق  ھاى مـالكى را تحـت  یش ذھـن فق چون اعتقادات مالك در مغرب از چند قـرن پ

كرده بــود لك. داشت و ذھن عموم مردم را در چار چوب ھاى محدود خود محصور  : كـه گفـت) 47(ايـن جملـه مشـھور ما

سائل عقیدتــى ) 48))(االستوإ معلوم و الكیف مجھول و االيمان به واجب و السوال عنه بدعه(( ھر گونه سوال در مـورد م

لى پـیرامون نصـوص . را ممنوع كرد و كاربرد عقل را در حوزه اصول دين مھجور ساخت ستدالل عق به عقیده او ھر گونـه ا
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خورد مـى .منجر به تشبیه مى شود, قرآنى بر  شدت  صوص بـه  لذا فقھاى مرابطى با ھر گونه عقل گرايى در پیرامون ن

بود , آن ھا به پیروى از نظر مالك. كردند جمود بر انديشه سلف را مى خواستند و ھر چیزى را كه با سنت سلف مخالف 

 )49.(بدعت مى شمردند

 خیر امور الدين ما كان سنه

 )50(و شر االمور المحدثات البدائع

لوس. ((اوضاع در آندلس به ھمین ترتیب بود بـا ورود خـبر دعــوت ) 51:(مـى نويسـد) 'ه620م)) (يوسف بن محمد بن طم

حرف ھاى صوفیه و عقايد ساير ; گوش مردم با اخبارى آشنا شد كه تاكنون به گوش آن ھا نخورده بود,غزالى به آندلس 

توجه غزالى . در ھمین كتب غزالى است, لذا مى گفتند كه اگر كفر وزندقه در دنیا وجود دارد, فرق براى آن ھا آشنا نبود

 )52.(باعث موضع خصمانه فقھاى مغرب نسبت به او شد, به علوم مكاشفه

یه غزالـى در , فقھاى مالكى سرانجام خصومت با علم كالم را در دل امیرالمسلمین جاى دادند و ھجـوم گسـترده اى عل

به صورت نقد علمى افكار غزالى بـود كـه توسـط , ابتداى اين معارضه. دوره حكومت مرابطین در مغرب و آندلس آغاز شد

 .انجام گرفت) 533م)) (ابوبكر طرطوشى((و سپس )) ابن باجه((

جه: ((فیلسوف آندلس و آغازگر جريان فلسفه در آن جـا حـدود بیسـت سـال در امـور , )'ه 522م)) (ابـى بكـر محمـدبن با

ابوبكر بن ابراھیم بن تـا فلـوت ((او در سرقسطه در كنار ) 53. ( سیاسى دولت مرابطین در مغرب و آندلس دخالت داشت

بود)) المسوفى ـ  ست) 54.(ـ امیر مرابطى سرقسطه  خدوم خـود را مـدح كـرده ا شعارى نـیز م سرقسـطه ) 55.(و در ا

لت نزديكـى بـه دول مسـیحى شـمال )) بنى ھود((توسط  به عنوان مركزى براى مطالعات فلسفى در آمده بــود و بــه ع

زمینه اى براى رواج علوم عقلى در آن جا وجود داشت و لذا در حوزه علوم عقلى و منطق پیشرفت ھايى در آن , اسپانیا

مالكى, اين وضعیت) 56. (جا حاصل شده بود را ))  ثغراعلـى((شـھرھاى , تا زمان على بن يوسف كه به تحريـك فقھـاى 

 )57.(ادامه داشت, تصرف كرد

شت, )'ه474م)) (مقتدربن ھود(( سفه و رياضــى نو له ) 'ه478م)) (موتمن((فرزنـد او . خود كتابى در زمینه فل نـیز از جم

 )59.(در زمینه رياضى نوشت)) االستكمال((و رساله اى به نام ) 58(فالسفه بود

در مورد حكومت نظريات جديدى ارايه كرد و در عرصه سیاسـت دسـت )) مستعین بن موتمن((ابوبكر طرطوشى در عھد 

قد ) مانند علل پیروزى در جنگ( نظريات او در مسايل سیاسى)) ابن خلدون) ((60(به نوآورى زده كه  را مورد بررسى و ن

بزرگانى از . به ثغراعلى گريختند, بسیارى از كسانى كه به علوم عقلى اشتغال داشتند,در آن زمان) 61.(قرار داده است

سرائیلى) 62(چون ابن الفـوال, حامالن فلسفه يھود نـو مسـلمان ملقـب بـه فیلسـوف ـ ) 63(و ابوالفضـل بـن حسـداى ا

ابن باجه به اشبیلیه و سپس ', ه 512با سقوط سر قسطه در ) 64.(كارگزار مرابطین ـ نیز در سرقسطه به سر مى بردند

 )65.(پیشرفتھايى نیز در عصر مرابطین در زمینه منطق به وجود آمد, در حوزه سرقسطه. شاطبه و بعد به مغرب رفت

ست ست نقـد كـرد و آن را مـردود دان او الھـام را . ابن باجه نظريه معرفت غزالى را كه در آن براى عقـل نقشـى قائــل نی

لى در  فت غزا مى دانــد نادرسـت شــمرد و گ مصدر معرفت ندانست و نظريه غزالى كه تنھا راه حصول معرفت را تنسك 

ست)) المنقذ من الضالل(( بن ) 66.(آرإ شخصى خود را آورده و خود و ديگران را گمراه كرده ا در نظريـه معرفـتى اى كـه ا

به عقـل فعـال متصـل , انسان با غلبه قواى عقالنى بر قواى حیوانى و تجرد از رذايل اجتماعى,باجه ارايه كرد مى توانـد 

 )67.(شده و به نھايت معرفت برسد

مترجم باالحیــإ((نیز كتابى به نـام ) 'ه536)) (ابو عبدهللا محمدبن على مازرى(( لى ال لى , ))الكشـف و االنبــإ ع بـر رد غزا

ماى مرابطـى قـرار ) 68.(نوشت ھا و عل قاد شـديد فق عتراض و انت خر دولـت مـرابطین مـورد ا ساير كتب غزالى نیز در اوا

ھا را ) 559)) (ابن حرزھم. ((گرفت لى را نقـد كـرد و آن  ـ فقیه وصوفى مغربى اھل فاس و رئیس فقھاى آن ديار ـ آرإ غزا

شخیص داد  سنت ت سوختن كتـاب ) 69(بدعت و خالف  به  با مطالعـه مجـدد كتـاب ; )70(فتـوا داد)) احیـإالعلوم((و  ما  ا

برخورد دوگانه او با آثار غزالى نشان مى دھد كه مبارزه با انديشـه ھـاى كالمـى و فلسـفى ! احیإالعلوم تغییر عقیده داد

نیز از مھـم ) 71(البته ترس از رواج مذاھب ديگر ـ به ويژه تشیع. بیشتر جنبه سیاسى داشته است, در مغرب و آندلس ـ 
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یاض) ((72.(ترين علل مبارزه با انديشه ھاى غزالى در آن سامان بوده است نـیز ماننـد معاصـران ) 'ه 544م )) (قاضـى ع

 )73.(به سوزاندن كتاب غزالى فتوا داد و براى نشر انديشه مرابطان چندين بار به آندلس سفر كرد, خود

ھم , در حقیقت آشوب ھاى سیاسـى: به وجود اين بحران سیاسى فرھنگى اشاره دارد و مى نويسد)) ابن طفیل(( از ا

شـايد سـخت تـرين حملـه : مى نويسـد)) حناالفاخورى) ((74.(اسباب عدم رواج تحقیقات فلسفى در آندلس بوده است

تاب ) 75. (در مغرب بوده است, اى كه به غزالى از جانب فقھا و متكلمین صورت گرفته با ك علت مخالفت فقھاى مالكى 

بود, ھاى غزالى بويژه كتاب احیإ علوم الدين غزالـى فقـه را ) 76.(در انتقاد شديدى بود كه او از آن ھا در اين كتاب كـرده 

 .فرا خواند, علم دنیايى خواند و فقھا را به حقیقت علم كه به عقیده او از راه تصوف حاصل مى شد

 

: قاضى قرطبه) 77.(نفوذ فقھا را در دولت مرابطین شدت بخشید, على بن يوسف سیاستى پیشه كرد كه بر اساس آن

ين ', ه 505پیشواى مخالفت با علم كالم بود و به اشاره او در سال , ))ابو عبدهللا محمدبن حمدون(( كتاب احیإ علـوم الد

لى ) 78.(طى مراسمى در صحن جامع قرطبه سوزانده شد, غزالى لوم عق ابن تاشفین جريان كتاب سوزى فلسفه و ع

مود) 79(,را كه در آندلس نزد عوام و خواص معمول بود ست و خـوار ن البتـه او ) 80.(دوباره احیإ كرد و حامالن فلسفه را پ

 .اين كار را براى محبوبیت در نزد عوام كه نسبت به فلسفه تنفر داشتند انجام داد

ند, مردم در اين زمان ھر كس را كه به علم كالم مشغول بود: مى نويسد) 'ه 647م (مراكشى  فقھـاى . تكفـیر مـى كرد

نه كـالم را در . مالكى نیز كالم را نوعى بدعت در دين به حساب مىآوردند و فقط علم فروع را مجاز مى شمردند آن ھا كی

ھاى او , دل امیرالمسلمین جاى دادند تاب  كس از ك تا آن جا كه او دستور داد كتب غزالى در مغرب سوزانده شود و ھر 

 )81.(در اختیار دارد به شدت مجازات گردد

شه كالمـى و فلسـفى در , سرانجام به سـركوب جريـان اندي حاكمیت بیش از حد فقھاى مالكى بر دولت مرابطى منجر 

كتاب سوزى آثـار : مى نويسد)) سالوى. ((مغرب و آندلس شد وانديشه ھا و كتب كالمى و فلسفى مطرود اعالم گرديد

 )82.(زشت ترين حادثه دوران مرابطان بود, غزالى

یان مغـرب و  سى در اتحـاد م شرفت ھـاى سیا اين كتاب سوزى و عقل گريزى نشان مى دھد كـه مـرابطین علـیرغم پی

جادالت اختالفـى , البته در مغرب و آندلس. از لحاظ فكرى شكست خورده بود, آندلس طق در م در ضرورت به كارگیرى من

قیروان ـ  لف ــ بويـژه در  نبود و علما موضع موافق با منطق داشتند ـ زيرا منازعات دينى و فلسفى با مذاھب و اديان مخت

 286م )) (خشـنى((لـذا ; ضرورت به كارگیرى منطق را ثابت كرده بود ـ اما اين ضرورت با الفاظ ديگرى ھمراھى مى شـد

 )83.(را انتخاب كردند زيرا از به كار بردن نام منطق كراھت داشتند)) جدل((از طبقاتى از اھل سنت نام مى برد كه ) 'ه

تن  بر انداخ قدرت دولتى در مغرب و آندلس ھم چنان تحت سلطه روزافزون فقھا باقى ماند و مرابطین در آندلس علیرغم 

خود رسـید, ملوك الطوائفى نتوانستند از نفوذ فقھا در آندلس بكاھند , بلكه نفوذ ايشان در دوران على بن يوسف به اوج 

با چھـار فقیـه انجـام نمـى داد بدون مشـورت  بر دولـت ) 84.(تا آن جا كه او ھیچ كـارى را  ھا  جه حاكمیــت مطلـق فق نتی

 !متوقف شدن جريان فلسفه در مغرب و آندلس بود, مرابطى

حاكمیـت .  شخصیت فكرى و فرھنگى متفاوتى در مغـرب و آنــدلس حـاكم شـده بـود, در اثر منازعات میان شیعه و سنى

ھان اسـالم شـد, تسنن در شرق جھان اسالم سنى در غـرب ج شیعه و  ین  در . باعث ايجاد چالش فرھنگى عمیقى ب

در ظلمت عقل سـتیزى مـرابطین محـو , نتیجه تالش ھاى ادريسیان در ايجاد مدرسه فاس و رواج انديشه فلسفى در آن

 )85. (قتل عام كردند)) جامع قرويین((صدھا نفر را در ' ه 454شد و مرابطین با تصرف فاس در 

ند كـه در , مرابطین در آغاز ورود به آندلس ضاى فرھنگـى بـازى را ايجـاد كرد در جھت گسترش اھداف خالفت عباسى ف

حض ; موفق به انجام تحقیقات فلسفى شدند, نتیجه آن برخى از افراد ولى به زودى آنان سیاست مخالفت با انديشه م

با دولـت بودنـد دولـت . فلسفى راپیشه كردند و فلسفه و كالم ـ مانند گذشته ـ محدود به افراد خاصى شد كه در ارتباط 

على بن يوسـف در ) 86.(مرابطى با روش ھاى ارتجاعى خود حركت انديشه فلسفى در آندلس را از پیشرفت باز داشت

 )87.(ھمه كتب كالم و فلسفه واصول را كتب بدعت خواند, در نامه اى كه به علماى بلنسیه نوشت 507سال 
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بود) 'ه 503(كه در ايام مستعین ) 'ه 533م (ابن باجه  یده  سطه , آخرين امیر بنى ھود بال به سرق ھنگـام ورود مرابطـان 

بــا سـقوط . شــد) والـى مـرابطین در سرقســطه(او كاتــب ابوبكـر بـن ابـراھیم بـن تیفلويـت . اعتمــاد آن ھــا را جلــب كــرد

رفت و سرانجام در فاس اقامت )) غرناطه((و سپس )) المريه((او به ', ه 511در )) الفونس ششم((سرقسطه به دست 

ـ  350(او اولین انديشمند آندلس است كه ھمه كتب فلسفى در شرق اسالمى و اسپانیا را كه تا عھد حكـم دوم . گزيد

یل) 88.(گرد آورد و مورد مطالعه و نقد قرار داد و علوم فلسفى را در آندلس رواج داد, تإلیف شده بود) 'ه366 بـه , ابن طف

قديمى تريـن ) 89.(اشـاره دارد, فضل ابن باجه نسبت به ساير كسانى كه در آندلس به فلسفه پرداختنـد ھـم چنیـن او 

جه قـرار داد, فارابى, فیلسوف آندلس است كه به فلسفه مشإ پرداخت و آرإ ارسطو و ) 90(ابن سینا و غزالى را مـورد تو

 )92.(و كتاب منطق فارابى را شرح كرد) 91(بسیارى از آثار ارسطو

بود, ساله در امور سیاسى مغرب و آندلس 20ابن باجه به علت درگیرى  او . از نزديك با اوضاع آشفته فكرى آن جا آشـنا 

جات انسـان . ھمواره به دنبال راه حلى فلسفى براى بیان موقعیت جامعه خود بود ستگارى ون و فلسفه را ابزارى براى ر

يات مھمـى در , لذا در موقعیت سیاسى اى كه داشت, از اين وضعیت مى دانست به عنوان يك فیلسـوف سیاســى نظر

به طـرح ) 93(مورد سعادت فرد و جامعه ارايه داد شتن ) 94.(پرداخـت)) مدينـه فاضــله((و ھمانند فارابى  با نو ابـن باجــه 

قش عقـل در سـعادت )) اتصال االنسان بالعقل الفعال((و رساله ) 95(,))تدبیرالمتوحد((رساله  به آزادى فكر و انديشه ون

 )96.(انسان ـ قبل از شرع ـ تإكید كرد

لتى روبـه رو مـى شـد , نظريات ابن باجه در جامعه اى كه ھر گونه عقل گرايى در آن با تنفر عمومى و سركوب شديد دو

كه بـه كینــه تـوزى بـا ابــن باجـه و )) فتح بن خاقان. ((مورد استقبال قرار نگرفت لت مـرابطین  از كارگزاران صاحب نفوذ دو

سـرانجام نیـز ) 97. (عقايد او را باطل دانست و در ضمن اشعارى او را ھجو كرد, ضديت با انديشه فلسفى معروف است

 !بعد از تحمل رنج و محدوديت فراوان در شھر فاس مسموم و كشته شد, ابن باجه

امكان رسیدن به نھايت معرفت عقلى از طريق اتصال به ((مساله , نكته مھمى كه ابن باجه در آثار خود بر آن تإكید ورزيد

یل , ھمین نكته. بود كه نشانه اھمیت فراوان عقل انسانى در نزد او است)) عقل فعال شـاگرد ابـن (مورد توجه ابـن طف

 . توسعه يافت) 'ه 595م )) (ابن رشد((قرار گرفت و سپس توسط ) باجه

 

 سقوط فرھنگى مرابطان
اما يقینا مھـم , البته عوامل زيادى به سقوط آن ھا كمك كرد; كمتر از يك قرن در مغرب و آندلس دوام آورد, دولت مرابطین

مان. بود)) سیاست نادرست فرھنگى((ترين آن ھا اتخاذ  ساله فرھنگـى مطـرح در آن ز ترين م برخـورد , آن ھـا بـا مھــم 

 .قرار داشت)) تعیین نسبت مناسب میان عقل و شرع((, مناسبى نداشتند و در صدر مسايل عقیدتى

كالم كردن فلسـفه از  كردن مـذھب اشـعرى) 98(,جدا  ند و , و تـرك تإويــل) 99(رھـا  طان را لرزا پايـه ھـاى حكومـت مراب

صیل. مشكالت زيادى را براى آن ھا به بار آورد يل و تإ به تشـبیه و تجسـیم شــد و زمینـه را , مخالفت با ھرگونه تإو منجر

)) ابو حفص عمربن يحـیى((از ))  ابن االبار. ((آنان را كافر بنامد, به اتھام تشبیه و تجسیم)) ابن تومرت((آماده ساخت كه 

 )100.(ـ كسى كه كار تاشفین بن على بن يوسف را ساخت ـ با عنوان خاموش كننده آتش فتنه تجسیم نام برده است

قرآن , جلوگیرى از ھرگونه عقل گرايى, نابودى بى رحمانه ملوك الطوائف حاكم شدن فھم ظاھرى در درك نصوص و آيـات 

سـالوى . سقوط مرابطان را به دنبال داشت, و سوزاندن كتب غزالى, ابن باجه: كشتن مقتداى فالسفه آندلس, و روايات

 )101.(مى نويسد كه سوزاندن كتاب احیإ علوم دين غزالى باعث سقوط حكومت مرابطین شد

ساخت, مقابله با انديشه غزالى از . چالش وسیعى را به ھمراه داشت و زمینه را براى ايجاد بحران علیه ملثمین آمـاده 

 . در غرب آندلس بود)) ابن قسى((شورش , جمله بزرگ ترين حوادثى كه بر اين اساس به وجود آمد

مى كـرد)) احمد بن الحسین القسى(( كار  ین  ھد و , كه مردى رومى االصل بود و در خزانه دارى ملثم ناگھـان ادعـاى ز

صوف در آنـدلس(به شھر المريـه , اموال خود را فروخت و صدقه داد, تصوف نمود به خوانـدن كتــاب ھـاى ) مركـز ت فت و  ر

لف : ابن االبار مى نويسد. غزالى تظاھر نمود او با خواندن كتب غزالى قصد داشت ھمه ھواداران او را كه با ملثمین مخا
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, اما ھـدف اصـلى او از آغـاز. را ايجاد كرد)) المريدين((وى در اين كار موفق ھم شد و نھضت . بودند به دور خود جمع كند

عه  535سرانجام ھواداران او به سال . علیه مرابطین بود)) فتنه مخالفت با غزالى((برافروختن آتش  )) مرتلـه((ھجرى قل

ين ترتیـب)) شلب((و )) يابره((مردم . را تصرف كردند و دعوت ابن قسى را آشكار ساختند , نیز به آن ھا پیوسـتند و بـه ا

 )102.(غرب آندلس از دست ملثمین خارج شد

. تعصب شديد بر مذھب مالك و طرد مذھب شافعى نیز از عوامل مھمى بود كـه زمینـه سـقوط آن ھـا را فـراھم سـاخت

 )103.(از ديگر عوامل سقوط آن ھا بود, دنیاگرايى فقھاى مرابطین: مراكشى نیز در مورد سقوط آنان مى نويسد

 

 نتیجه
O كه , نتیجه حركت دينى و نظامى ـ سیاسى مرابطین در آندلس و مغرب پیدايش دولتى متعصب نسبت به اسالم بـود 

سالم را , به گفته برخى از محققین. به ظاھر سد نمود, نیروى نظامى آن پیشرفت دول مسیحى را در آندلس مرابطین ا

له بـا تشـیع را اجـرا ) 104(;در آندلس نجات دادند سى در مقاب لت عبا ست ھـاى دو اما آن ھا فقط مرحله ديگرى از سیا

 !كردند

O مذھبى و آزار و , از اين رو)  105. (مرابطین عادات بربرى خود را بر جريان فرھنگ و تمدن در غرب تحمیل نمودند تعصب 

سد. نسبت به دوره اموى افزايش يافت, محنت فالسفه و متكلمین آزاد باره مـى نوي در دوره مرابطـان : مراكشى در اين 

ست مىآيـد كـه آن ) 106.(ھمه چیز در حال بازگشت به حالت ابتداى سقوط بنى امیه در آندلس بود از اين سخن او به د

بلكه تشنج ناشى از دوره آغازين فتنه ملوك الطوايف را دوباره به , ھا نه تنھا دستاوردھاى ملوك الطوايف را نابود ساختند

خراج شــده بـود , با ديدن ھمین اوضاع. صورت حادترى برقرار نمودند يكى از كارگزاران و كاتبان دربار مرابطین كه از آن جا ا

جود , آن ھا را مورد انتقاد شديد قرار داد و توصیه كرد كه دوباره نقاب بر چھره زنند لوث و يره را از  ند و جز به صـحرا برگرد

 )107.(خود پاك كنند

O  كرد, حضور ناموفق آن ھا در آندلس صلیبى تحريـك  لـذا , اذھان و انديشه ھاى غرب مسیحى را به ايجاد جنگ ھـاى 

بر , حضور آن ھا در آندلس نه تنھا سودى در بر نداشت بلكه اندك پیشرفت موجود در آن جا را نیز بـر بـاد دادومشـكالتى 

مى  كوه عظیم مشكالت جھان اسالم ـ كه در آن روزگار به شدت از تفرقه رنج مى بردو فشار نیروھاى صلیبى را تحمـل 

 .مرابطین نتوانستند از نیروھاى عظیم بربر استفاده مناسبى ببرند, در حقیقت. كرد ـ افزود

O به ; نظريات متناقض و صد در صد مخالفى ھم در مورد نتايج حركت مرابطین در آندلس عرضه شده است, البته تاكنون

 .طورى كه برخى از محققین اصرار دارند كه حضور مرابطین در آندلس صد در صد سودمندبوده است

O با عكـس . نه در شرق نتیجه عاجل و مفیدى داشت و نه در غرب مقبول افتاد, انتقاد غزالى از فقھا برعكس در آن جـا 

يش , العمل تند فقھاى مرابطین روبرو شد و دولت مرابطین را با بحران غزالى مواجه ساخت كـه گروھـى از مـورخین پیدا

 .اين بحران را نیز در سقوط مرابطین دخیل دانسته اند

O  كالم عقلى (( مالك بن وھیب ـ كه به گفته مراكشى بر فلسفه مسلط بود ـ دستگاه حاكمه مرابطین را براى سركوب

ھم بـود كـه بـه . به كار گرفت)) شده غزالى با  سالم  ھان ا غرب ج اين حادثه در حقیقت رويارويى دو فیلسوف شرق و 

 . غزالى منجر گرديد)) كالم عقالنى شده((مرابطین بر )) كالم غیر عقالنى و غیر تإويلى((پیروزى 

زيرا ھر دوى آن ; اما حقیقت اين است كه مالك بن وھیب ھمان برخورد را در مغرب با فلسفه داشت كه غزالى در شرق

 !ھا با شدت متفاوتى فلسفه رابه نفع كالم دولتى فرو كوفتند

O محروم ماندن جھان اسالم از نتايج رشد انديشـه , از جمله ديگر آثار منفى برانداختن ملوك الطوائف توسط مرابطین نیز

 !ھاى فلسفى بود كه سرانجام نصیب اروپا شد

 

 منابع
 ).1418, دارالكتب العلمیه, بیروت(چاپ سوم , الكامل فى التاريخ, عزالدين, ـ ابن اثیر

Page 8 of 12

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\87.htm



 ).1985, دارالمعارف, بیروت(چاپ دوم , تحقیق حسین مونس, الحله السیرإ, احمد بن محمد, ـ ابن االبار

خرى, تعالیق على المنطق الفارابى, ابوبكر محمد بن يحیى, ـ ابن باجه , دارالمشـرق, بیروت(چاپ دوم , تحقیق ماجد ف

1994.( 

 ).1991, دارالنھار للنشر, بیروت(چاپ دوم , تحقیق ماجد فخرى, رسائل ابن باجه االلھیه, ـ 

 ).1995, دارالنھار للنشر, بیروت(چاپ دوم , تحقیق ماجد فخرى, شرح السماع طبیعى الرسطوطالیس, ـ 

عه المعھـد العلمـى الفرنسـى , قـاھره(چاپ اول , تحقیق فواد سـعید, طبقات االطبإ والحكما, سلیمان, ـ ابن جلجل مطب

 ).م1995, لالثار الشرقیه

, الموسسه العربیه للدراسـات و النشـر, بیروت(چاپ اول , تحقیق دكتر احسان عباس, رسائل, على بن احمد, ـ ابن حزم

 .4ج ) 1983

موسسـه مطالعـات و , تھـران(چاپ اول , ترجمه عبد الحمید آيـتى, تاريخ ابن خلدون, عبدالرحمن بن محمد, ـ ابن خلدون

 .5ج ) 1370, تحقیقات فرھنگى

 ).1353, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(چاپ اول , ترجمه محمد پروين گنابادى, مقدمه ابن خلدون, ــ 

 ). 1417, دارالكتب العلمیه, بیروت(چاپ اول , المغرب فى حلى المغرب, على بن موسى, ـ ابن سعید مغربى

 ) . 1351, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(چاپ اول , زنده بیدار, ابوبكر محمد بن عبدالملك, ـ ابن طفیل

 ). 1414, بیروت دارالجیل(چاپ سوم , العواصم من القواصم, محمد بن عبدهللا, ـ ابن عربى

, منشورات محمد علـى بیضـون, بیروت(چاپ اول , الحلل السندسیه فى االخبار و االثار االندلسیه, امیر شكیب, ـ ارسالن

 ).' ه 1417, دارالكتب العلمیه

 ).1344, كتابفروشى حاج محمدباقر كتابچى, تھران(چاپ اول , ترجمه ابوالقاسم پاينده, تاريخ عرب, فیلیپ, ـ حتى

 ). بى تا, دار صادر, بیروت(چاپ دوم , معجم البلدان, ياقوت بن عبدهللا, ـ الحموى

 ).م1993, مكتبه مدبولى, قاھره(چاپ اول , طبقات علمإ افريقیه, محمد بن عبدالسالم, ـ خشنى

 ).1405, موسسه الرساله, بیروت(چاپ اول , سیر اعالم النبإل, شمس الدين محمد, ـ ذھبى

 ).بى تا, بى جا(چاپ اول , االستقصإ الخبار الدول المغرب االقصى, احمدبن خالد الناصرى, ـ السالوى

ید آيـتى, تاريخ دولـت اســالمى در آنـدلس, محمد عبدهللا, ـ عنان ھران(چاپ اول , ترجمـه عبدالحم ھان, ت شارات كی , انت

1367.( 

خديوجم, ترجمه مويد الدين محمد خوارزمى, ترجمه احیإ علوم الدين, ابو حامد, ـ غزالى ھران(چاپ اول , بـه كوشـش  , ت

 ).1351, انتشارات بنیاد فرھنگ ايران

 ).م 1994, مكتبه المدبولى, قاھره(چاپ اول , موسوعه المغرب العربى, عبدالفتاح, ـ غنیمى

 ).1367, سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى, تھران(چاپ اول , تاريخ فلسفه در جھان اسالمى, حنا, ـ الفاخورى

 ).1997, دارالجیل, بیروت(چاپ اول , تاريخ الفلسفه االسالمیه فى المغرب و االندلس, محمد ابراھیم, ـ الفیومى

شید نـژاد, التعريف بطبقات االمم, صاعد بن احمد, ـ قاضى صاعد آندلسى یق دكـتر جم چـاپ اول , مقدمه تصـحیح و تحق

 ).1376, نشر ھجرت, تھران(

مد الطـالبى, تـراجم اغلبیـه, عیاض بن موسى, ـ قاضى عیاض یق مح طبـع بالمطبعـه الرسـمیه , تـونس(چـاپ اول , تحق

 ).1968, للجمھوريه التونسیه

 ).بى تا, وزارت اوقاف و شوون االسالمیه, رباط(چاپ اول , تحقیق محمد بن تاويت طبخى, ترتیب المدارك, ـ 

يازدھم, تاريخ الحكمإ قفطى, جمال الدين على, ـ القفطى يى, ترجمه فارسى از قرن  ین دارا شش بھ چـاپ دوم , به كو

 ).1371, دانشگاه تھران, تھران(

 ). 1419, دارالكتب العلمیه, بیروت(چاپ اول , المعجب, عبدالواحد, ـ المراكشى

 ).1997, مكتب الثقافه الدينیه, بیروت(چاپ اول , وثايق المرابطین و الموحدين, ـ 
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 ).1968, دار صادر, بیروت(چاپ اول , تحقیق احسان عباس, نفخ الطیب, احمدبن محمد, ـ مقرى

 ).1992, دارالغرب االسالمى, بیروت(چاپ اول , فصول فى الفكراالسالمى بالمغرب, عبدالمجید عمر, ـ النجار

  

 :پى نوشت ھا
 .پژوھشگر و دانش آموخته حوزه علمیه قم*. 

بنگاه ترجمه و , تھران(چاپ اول , ترجمه محمد پروين گنابادى, مقدمه ابن خلدون, عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون. 1
 .280ص , 1ج ) 1353, نشر كتاب

نقابداران (به ملثمین , نوعى روبند به صورت مى زدند, به علت اين كه آن ھا براى محافظت خود از آفتاب سوزان صحرا. 2
الكامل فى , عزالدين ابن اثیر: ك.ر. وجوه ديگرى ھم براى اين نامگذارى ذكر كرده اند. معروف شدند) يا روبستگان

 .331ص , 8ج ) 'ه 1418, دارالكتب العلمیه, بیروت(چاپ سوم , التاريخ
 .66ص ) 1419, داراالكتب العلمیه, بیروت(, چاپ اول, المعجب, عبدالواحد مراكشى. 3
, تصحیح و تحقیق دكتر جمشید نژاد, مقدمه, چاپ اول, التعريف بطبقات االمم, صاعد بن احمد قاضى صاعد آندلسى. 4
دار , بیروت(چاپ اول , تحقیق احسان عباس, نفخ الطیب, احمد بن محمد مقرى 235;ص ) 1376, نشر ھجرت, تھران(

 .221ص , 1ج ) 1968, صادر
 .242ص , التعريف بطبقات االمم. 5
مطبعه المعھد العلمى الفرنسى , قاھره(چاپ اول , تحقیق فواد سعید, طبقات االطبإ والحكما, سلیمان ابن جلجل. 6

 .92ص ) م1995, لالثار الشرقیه
طبع بالمطبعه الرسمیه , تونس(چاپ اول , تحقیق محمد الطالبى, تراجم اغلبیه, عیاض بن موسى قاضى عیاض. 7

 .115ص , 37ص ) 1968, للجمھوريه التونسیه
 .267, 266صص , التعريف بطبقات االمم. 8
 .270, 269ص , ھمان. 9

 .271ص , ھمان. 10
ص, 1ج) 1417, دارالكتب العلمیه, بیروت(, چاپ اول, المغرب فى حلى المغرب, على بن موسى ابن سعید مغربى. 11
74. 
الموسسه العربیه للدراسات و , بیروت(, چاپ اول, تحقیق دكتر احسان عباس, رسائل, على بن احمد ابن حزم. 12

 .35ص , 4ج ) 1983, النشر
 ...و 267, 266ص , التعريف بطبقات االمم. 13
 .277ص , ھمان. 14
 .278ص , ھمان. 15
 .235ص , ھمان. 16
, انتشارات كیھان, تھران(چاپ اول , ترجمه عبدالحمید آيتى, تاريخ دولت اسالمى در آندلس, محمد عبدهللا عنان. 17

 .9ص , 3ج , به نقل از المقتبس, 333ص , 1ج ) 1367
 .246ص , التعريف بطبقات االمم. 18
 . 246ص , ھمان. 19
 .876ص , 2ج , مقدمه ابن خلدون. 20
94ص) 1997, دارالجیل, بیروت(, چاپ اول, تاريخ الفلسفه االسالمیه فى المغرب و االندلس, محمد ابراھیم الفیومى. 21

. 
ابن المشاط به ; ابن المشاط يطلب مذھبه و لم يجده ((416:ص , تراجم اغلبیه, عیاض بن موسى قاضى عیاض. 22

 )).دنبال مذھب خود رفت و آن را نیافت
 .415ص , ھمان. 23
 .275ص , 1ج , المغرب فى حلى المغرب. 24
 .813ص, 3ج) م 1994, مكتبه المدبولى, قاھره(چاپ اول , موسوعه المغرب العربى, عبدالفتاح غنیمى. 25
 .947ص , 2ج , مقدمه ابن خلدون. 26
قبايلى بودند كه برخى از دولت ھاى شیعى مانند بنى , يكى از قبايل بزرگ بربر و از دشمنان لمتونه, برغواطیین. 27

حاجب برغواطى حاكم سبته تا آخرين لحظه در سبته در برابر ورود يوسف بن . حمود با حمايت آن ھا روى كار آمدند
 .تاشفین به آندلس مقاومت كرد

 .240, ص, تاريخ الفلسفه االسالمیه. 28
موسسه , تھران(چاپ اول , ترجمه عبدالحمید آيتى, تاريخ ابن خلدون, العبر, عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون. 29

 .194ص , 5ج ) 1370, مطالعات و تحقیقات فرھنگى
 .193ص , ھمان. 30
 . 98ص , المعجب. 31
, 2ج ) 1998, دار احیإ التراث العربى, بیروت(چاپ اول , وفیات االعیان, ابى العباس شمس الدين احمد ابن خلكان . 32

 .335ص 
 .28ص , 61ص ) م1993, مكتبه مدبولى, قاھره(چاپ اول , طبقات علمإ افريقیه, محمد بن عبدالسالم خشنى. 33
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 .121ص , المعجب. 34
 479ص , 3ج , نفخ الطیب, احمد بن محمد مقرى. 35
به طور , مالك بن وھیب را, اما شیطان. در اوج كمال و خالى از ھر گونه عیب و نقص بود, دولت ابن تاشفین على. 36

 .پنھانى در اين دولت نفوذ داد
به , 28ص ) 1992, دارالغرب االسالمى, بیروت(چاپ اول , فصول فى الفكر االسالمى بالمغرب, عبدالمجید عمر النجار. 37

 .160ص , 3ج , نقل از معالم االيمان
 14ص , ھمان. 38
 .29ص , ھمان. 39
 .35, 34, 30ص , ھمان. 40
بى (چاپ اول , االستقصإ الخبار الدول المغرب االقصى, احمدبن خالد الناصرى السالوى 192, ;191ص , 5ج , العبر. 41
 .109ص ) بى تا, جا
 .36ص , 2ج , نفخ الطیب. 42
 .صفحات متعدد) 1414, دارالجیل, بیروت(, چاپ اول, العواصم من القواصم, محمد بن عبدهللا ابن عربى. 43
 122ص , 1ج , االستقصإ 66;ص , المعجب. 44
 .192, 191ص , 5ج , تاريخ ابن خلدون. 45
 .102ص , 1ج , االستقصإ 189;ص , 5ج , تاريخ ابن خلدون. 46
وزارت , رباط(چاپ اول , تحقیق محمدبن تاويت طبخى, ترتیب المدارك, ابوالفضل عیاض بن موسى قاضى عیاض. 47

 .29ص , 2ج ) بى تا, اوقاف و شوون االسالمیه
اما كیفیت استوا مشخص , ظاھر و معلوم است)) الرحمن على العرش استوى((در آيه شريفه )) استوإ((مفھوم . 48

 .بدعت و خروج از دين به حساب مىآيد, نیست و ايمان به آن واجب است و سوال در مورد كیفیت آن
 .14ص , 1ج, مقدمه ترتیب المدارك. 49
 . بھترين امور سنت ھا ھستند و بدترين چیزھا مطالب جديد بدعتآمیز مى باشند. 50
 . 12ص , به نقل از المدخل الى صناعه المنطق, 118ص , تاريخ الفلسفه االسالمیه. 51
 .ص يج, مقدمه ترتیب المدارك. 52
 .12ص, به نقل از المدخل الى صناعه المنطق, 118ص , تاريخ الفلسفه االسالمیه. 53
 .195ص , 5ج , تاريخ ابن خلدون. 54
 .94ص , 2ج , المغرب فى حلى المغرب. 55
منشورات محمد على , بیروت(, چاپ اول, الحلل السندسیه فى االخبار و االثار االندلسیه, امیر شكیب ارسالن. 56

 .118ص , 2جزء , 1ج , ) 'ه1417, دارالكتب العلمیه, بیضون
 .355ص , 2ج , المغرب فى حلى المغرب. 57
 .193ص, 2ج , نفخ الطیب. 58
 .441ص , 1ج , نفخ الطیب. 59
 .342ص , 2ج , المغرب فى حلى المغرب. 60
 .533ص, 1ج , مقدمه ابن خلدون. 61
 278ص , التعريف بطبقات االمم. 62
 .279ص , ھمان. 63
 .118ص , 2جزء , 1ج , الحلل السندسیه. 64
 .279, 278, 267, 266ص , التعريف بطبقات االمم. 65
دارالنھار , بیروت(, چاپ دوم, تحقیق ماجد فخرى, رسائل ابن باجه ـ رساله الوداع, ابوبكر محمدبن يحیى ابن باجه . 66

 .121ص ) 1991, للنشر
 .165ص , رساله االتصال, االلھیه, رسائل ابن باجه, ابوبكر محمد بن يحیى. 67
;ص , )1997, دارالجیل, بیروت(چاپ اول , تاريخ الفلسفه االسالمیه فى المغرب و االندلس, محمد ابراھیم الفیومى. 68

 .159, 156ص , 2ج , نفخ الطیب 117
سازمان انتشارات و , تھران(چاپ اول , تاريخ فلسفه در جھان اسالمى, حنا الفاخورى 29;ص , 1ج , االستقصإ. 69

 .596ص ) 1367, آموزش انقالب اسالمى
 .ص يز, 1ج , مقدمه ترتیب المدارك. 70
: ك.ر. بزرگ ترين خدمت مرابطین را پايان دادن به كفر برغواطه در شمال مغرب اقصى مى داند, حسین مونس. 71

 .25ص , )1997, مكتب الثقافه الدينیه, بیروت(چاپ اول , وثايق المرابطین و الموحدين, عبدالواحد المراكشى
 .61ص , طبقات علمإ إفريقیه: ك.ر.علماى مالكى كتب زيادى علیه شافعى تدوين كردند. 72

او مناظراتى با ابوعبدهللا شیعى داشت و . كتابى در رد شافعى نوشت) 'ه 302م (فقیه و متكلم ابو عثمان بن حداد 
 .354, 353صص , تراجم اغلبیه: ك.ر.نسبت به آراى ابوحنیفه نظر بسیار مخالف داشت

 .ص يد, 1ج , مقدمه ترتیب المدارك. 73
 29ص ) 1351, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(چاپ اول , زنده بیدار, ابوبكر محمد بن عبدالملك ابن طفیل. 74
 596ص , تاريخ فلسفه در جھان اسالمى, حنا الفاخورى. 75
, تھران(چاپ اول , به كوشش خديوجم, ترجمان مويد الدين محمد خوارزمى, احیإ علوم الدين, ابو حامد غزالى. 76

 .85ص ) 1351, انتشارات بنیاد فرھنگ ايران
 .121ص , المعجب 487;ص , 2ج , وفیات االعیان. 77
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 .129ص , 1ج , االستقصإ, احمد بن خالد الناصرى السالوى. 78
 .222ص , 1ج, نفخ الطیب. 79
 .124ص, 20ج ) 1405, موسسه الرساله, بیروت(چاپ اول , سیر اعالم النبإل, شمس الدين محمد ذھبى. 80
 .121ص , المعجب. 81
 .129ص , 1ج, االستقصإ. 82
 .61ص , طبقات علمإ افريقیه. 83
  .121ص , المعجب. 84
 .108ص , 1ج, االستقصإ. 85
 .166ص , تاريخ الفلسفه االسالمیه فى المغرب. 86
 .121ص , المعجب. 87
 .178ص , رسائل ابن باجه. 88
 .22ص, زنده بیدار. 89
 .177ص , رسائل ابن باجه. 90
, بیروت(چاپ دوم , تحقیق ماجد فخرى, شرح السماع طبیعى الرسطوطالیس, ابوبكر محمدبن يحیى ابن باجه. 91

 ).1995, دارالنھار للنشر
, دارالمشرق, بیروت(چاپ اول , تحقیق ماجد فخرى, تعالیق على المنطق الفارابى, ابوبكر محمدبن يحیى ابن باجه. 92

1994.( 
 .41ص , رساله تدبیر المتوحد, رسائل ابن باجه. 93
 .42ص , ھمان. 94
 .43ص , ھمان. 95
 .55ص , ھمان. 96
 432ص , 2ج, وفیات االعیان. 97
 .947ص, 1ج , مقدمه ابن خلدون. 98
 .44ص , ھمان. 99

ص , 2ج) 1985, دارالمعارف, بیروت(چاپ دوم , حسین مونس. د: تحقیق, الحله السیرإ, احمدبن محمد ابن االبار. 100
195. 
 .129ص , 1ج, االستقصإ 101
قبال زمینه چنین خیزش , .)' ه 536م (صوفى و متكلم بزرگ ابن برجان . 199, 198, 197ص , 2ج , الحله السیرإ. 102

ابن قسى موفق شد از اين وضع بھره مناسب را در مقابله با دولت . عظیمى را در جنوب آندلس فراھم ساخته بود
ابن برجان كانون قدرتمندى براى انتشار انديشه ھاى صوفیانه غزالى در اشبیلیه پايتخت . مرابطین به دست آورد

به طورى كه از , نشانه پیروزى انديشه غزالى در جنوب آندلس بود, نفوذ او در آندلس. آندلسى مرابطین ايجاد كرده بود
اھمیت او در تإكید بر نظريه معرفت غزالى بود كه بر نقش اساسى دل . نام برده اند, ابن برجان به عنوان غزالى آندلس

طیف بزرگى از علماى مغرب و . اصرار مى رزيدند, در حصول معرفت به وسیله تزكیه آن از راه سیر و سلوك صوفیانه
ابن ((و )) ابو عبدهللا دقاق فاسى((, ))ابن عريف. ((آندلس تحت تإثیر انديشه ھاى ابن برجان در مورد غزالى بودند

على بن يوسف , حفظ موقعیت اشبیلیه). 111ص , 20ج, سیر اعالم النبإل: ك.ر. (از جمله اين دانشمندان بودند)) حرزھم
ابن برجان به , به دنبال اين سیاست. را وادار كرد كه ابن برجان و برخى از علماى ھمفكر او را به مراكش احضار نمايد

بررسى بیشتر اين مطلب را بايد در ). 124و  73ص , ھمان: ك.ر. (دستور على بن يوسف بن تاشفین به قتل رسید
 .ضمن جريان تصوف در آندلس پى گیرى كرد

 .121ص , ھمان. 103
 .47ص, مقدمه وثائق المرابطین و الموحدين, عبدالواحد مراكشى. 104
 .125ص , ھمان. 105
 .40ص , المعجب. 106
 .125ص , ھمان. 107
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