
  

 ابن تومرت و موحدون
 81ـ بھار  9   فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره

 اونور يلدرم
 (*)دكتر وھاب ولى: ترجمه

نى , ))تاريخ موحدون((ھدف نه نگارش , در اين مقاله ھور يـك رھـبر دي ند ظ بلكـه توضـیح فراي
مپراتورى , مورد نظر است كه ابتدا با انديشه اسالمى و بعد گرايش به مھدىگرى در برابر يك ا

قرار گرفت و سرانجام نظريه اش تا بجايى گسترش يافت و پذيرفته شد كه تشكیالتى را كـه 
شمالى و خـواه در . بنیاد نھاد به شكل يك امپراتورى نمود يافت خواه در آفريقـاى  ابن تومرت 

يك  تاريخ اسالم به عنوان شخصیتى انقالبى در جريان حوادث زمان قرار گرفت اما نه به گونه 
فعالیـت , بلكه با استفاده از شرايط زمان و نیز بحران انديشه ھاى اعتقادى, انسان استثنايى

خود را براى تبیین مرام و شعار خود ـ كه در رإس آن بیشتر مسائل اخالقى قرار داشت ـ آغاز 
غاز شـده . كرد و به انجام رساند نگ آ نھضت وى كه براى ايجاد يك جامعـه ھمسـان و ھماھ

 .ماھیتى سیاسى به خود گرفت, بر اثر شرايط زمان, بود
  

 .آفريقاى شمالى, موحد, اسالم, ابن تومرت: واژه ھاى كلیدى

كه ; كسى كه اراده قرن خود را بر زبان آورد; بزرگ مرد قرن خود(( كسى كه به او گفته شـد 
او . جوھر و قلب قرنش بـود, آن چه او انجام داد. اين اراده چیست و او آن را به واقعیت رساند

 )1.))(قرن خود را مشخص كرد
بربرھـا در واقـع , به غیر از رھبران دينى كه رھبرى جنبش ھاى اعتقادى را بر عھده داشتند((

 )2.))(در ھیچ يك از ادوار تاريخ نقشى مھم نداشته اند
سى اسـالم گـرا((برنارد لوئیس در مقاله خود تحت عنوان  مفھـوم كلـى )) نھضـت ھـاى سیا
 :سازمان اسالم را چنین توضیح مى دھد

گر . وحدت و تكامل به وجود مىـآورد)) دين و دولت((براى يك فرد مسلمان  ايـن دو مفھـوم بیان
به . مفاھیم جدا و يا جدا شونده نمى باشد لط  كه سـاختارى مخت بـه ھمــان ترتیــب انسـان 

عى و مسـلم از يكديگـر , وجود مىآورد نمى تواند رفتار و عملكردش را با مشى و خطوطى قط
 )3.(برخى را با دين و بعضى را نیز با دولت به ھم ربط داده و نسبت دھد, جدا كرده

ضت ,  اين مفھوم در گفته ھاى اين شرق شناس بزرگ معاصر در طول تـاريخ تفكـر بنیـادين نھ
از تشـكل نخسـتین جماعــت و . ھاى اسالمى را بر پايه و بنیاد سیاست تشـكیل داده اسـت

, 1979تــا انقــالب اســالمى ايــران در , گــروه سیاســى كــه از آغــاز دوره اســالم بــه وجــود آمــد
, قرار داشت 1990جرياناتى كه در رإس آن ھا حوادث و رويدادھاى چچنستان و افغانستان در 

يخ  كه در طـول تار مود  الگوھاى جديدى به وجود آمد كه گسترش بیـش تـرى يافـت و ثابـت ن
 .چگونگى تشكل و وجود چنین بینش ھايى چندان مشخص نیست, ساله 1500

براى بھتر پى بردن به تحوالت تاريخى كه امروزه در مناطق مختلف جھان اسـالم صـورت مـى 
مورد , گیرد و از يك سابقه بسیار طوالنى برخوردار است الزم مى باشد در ارتبـاط بـا موضـوع 

ستا , ديدگاه و زواياى سنت گرايانه را گسترش داده, بحث توسعه تاريخى مھمى را در ايـن را
 .دوباره بررسى كنیم, كه شايان توجه و تصريح باشد

درباره نھضت ھاى بنیادين سیاسى اسالمى و پىآمد نشو و نماى آن در طول تـاريخ اسـالم و 
سخن رفـت فوق از آن  شمند سیاسـى , ديكمـه چیـان, در راستاى آرمان و ھدفى كه در  دان

, امريكايى كه بررسى ھاى خود را درباره نھضت ھايى كه ريشه كامال دينى و مـذھبى دارنـد
ھاى , صورت مى دھد ضت  توالى عملكردھاى متناسـب بـا انديشـه ھــاى نظريـه پـردازان نھ

 .اجتماعى را در توازى با دوره ھاى بحرانى دانسته است
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ھاى , ايـن دانشـمند, عالوه بـر آن جه بـه ادوار پیوسـته در چگـالش و ركـود ايـن عملكرد بـا تو
عل , با اين ھمه. در حد يك نظريه به موضوع نیز كمك مى كند, متوالى در راستاى از قوه به ف

به توسـعه تـاريخى در سـرزمین , درآوردن نظريه بى توجھى ديكمه چیان در بررسـى ھـايش 
ھاى افريقاى شمالى به ويژه سرزمین ھاى واقع در غرب مصر ـ با اين كه منطقه اى مساعد 

 )4.(و مناسب است ـ در خور تإمل مى باشد
اين منطقه شاھد جريان , در مغرب) م1171ـ  909(بعد از انحطاط و زوال اقتدار دولت فاطمیان 

يكى از اين جريان ھا و فعالیـت . ھا و نھضت ھاى بسیارى از نظر سیاسى و اجتماعى گرديد
ین , ھا و شايد مھم ترين آن ھا تشكل سیاسى بربرھا يعنى تشكیل و تإسیس دولـت مرابط

 .بود كه منجر به تشكیل يك امپراتورى گرديد) م1147ـ  1056(
بود كـه , اين تشكل از آغاز با پذيرش شاخه مالكى اسـالم ھا  يان بربر ضت و جر ترين نھ موثر

در انــدك زمــانى بخـش اعظـم , دولــتى كــه بــدين ترتیــب شـكل گرفـت. مشــروعیت پیـدا كــرد
را تحت نفوذ خود درآورد و تا آن سوى درياى مديترانه گسترش پیدا كـرد و تـا شـبه )) مغرب((

شد ـ . جزيره ايبرى توسعه يافت سقوط دولت مرابطین ـ كه الگويى براى نھضت ھاى بعـدى 
. كه سبب نابه سامانى سیاسى و خال سازمانى در منطقه شـد, ھمانند ظھورش سريع بود

ــانى حاكمیــت ايــن دولــت ــات و حركــات سیاســى ـ , بــه خصــوص در دوران پاي برخــى از جريان
از اين میان بـروز نھضـتى . اجتماعى به وجود آمد كه گروه ھاى انبوھى به دور آن جمع شدند

از بربريان بود كه واكنشى درباره مفھوم اسالم از خود نشان داد كه در اندك زمانى در تمامى 
بلكه به عنوان يك تشكل و وحدت معنوى نمود , تى سیاسىنه تنھا به عنوان حرك, ))مغرب((

 .شايان توجه است)) مغرب((پیدا كرد كه در تاريخ سیاسى و اسالمى 
نوان )) الموحدين((در چارچوب اين جريان كه در تاريخ اسالم از آن به نام  و به اسپانیايى به ع

ست ) (() Unitariansيونیتاريانس((و به انگلیسى تحت نام ) (() Almohadesالمحدث(( آمده ا
طف كـرده و اقتــدار , )م1269ـ  1130( عاى خـود را بـه يـك نھضـت سیاسـى ع ايـن نھضـت اد

ھبرى . سیاسى و نظامى خود را در كوتاه مدتى بر منطقه مسلط گردانید حت ر اين نھضـت ت
بیر و تفسـیر اصـلى و , موفق به تشكیل دولتى گرديـد))ابن تومرت(( كـه ديـن اسـالم را بـا تع

حت سـلطه خـود . ارتدكسى پذيرفته بود شبه جزيـره ايـبرى را ت اين نھضت ھمانند مــرابطین 
سرانجام گرفتار سرنوشتى ھماننـد دولـت ھـاى پیـش و , درآورده و به رغم اصول خشن خود

عناصرى , مسائل و اعمال خود, ضمن تشكل ادعاھا, سردمداران اين دولت. بعد از خود گرديد
ھاى , تغییر داده, را كه از آغاز براى خويش برگزيده و گرفته بودند خود را جدا و مجرد از بخش 

 .سرانجام زمینه را براى سقوط آماده كردند, ديگر جامعه قرار داده
ــن بررســى كــه ھــدف از آن در میــان گــذاردن گســترش اســاس انديشــه ھــاى نھضــت  در اي

به ويژه بـر رھـبر ايـن جريـان كـه ايـدئولوژى نھضـت را شـكل داد و آن را وارد , است)) موحد((
 .تإكید خواھد شد)) ابن تومرت((يعنى , انديشه ھا و زندگى نمود
بررسى جريانى در منطقه اى از جھان اسالم در قرون میانه است , ھدف اساسى اين مقاله

روز به روز بیش تر گسترش يافته و فزونـى , كه رھبران و حركت ھا و نھضت ھاى دينى در آن
نیز ; به عنوان رھبرى برجسته كه نھضتى ايجاد كرد)) ابن تومرت((ھم چنین شناخت ; گرفت

, بررسى مقطعى مشخص از چگونگى نھضت ھاى اسالمى كه گسترش تـاريخى يافتـه انـد
 .مى باشد

شاھده اوصـاف )) ابن تومرت((چون در شخصیت  رھبر و سـازمانده نھضـت موحـدين امكــان م
شخصیت و نظريـه ھـاى وى از تمـامى جنبـه , بسیارى از رھبران پیش و بعد از وى وجود دارد

در اين چارچوب ھدف نگارش دربـاره تاريـخ . بررسى شده است, ھا به عنوان كانون و مركزيت
بر يـك , نیست)) موحدين(( ھور يـك رھـبر ديـنى اســت كـه ابتـدا در برا ند ظ ضیح فراي بلكه تو

ته شـد كـه جايگزيـن  تا جـايى گسـترش يافـت و پذيرف امپراتورى قرار گرفت و بعد نظريه اش 
 .امپراتورى پیشین گرديد

صیتى انقالبـى )) ابن تومرت(( خواه در افريقاى شمالى و خواه در تاريخ اسالم به عنوان شخ
قرار گرفـت ماتى كـه در انـدلس و شـرق نزديـك . در رإس حوادث زمـان  با تعلی صیت وى  شخ

 .ارتباط مستقیم دارد, گرفت
قرون يازدھم و دوازدھم میالدى در اين دو منطقه به ويژه منطقه اخیر شاھد گسـترش علـوم 
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ير كـرده بودنــد سلجوقى دا ھاى  , دينى و تئولوژيكى شدن اسالم زير چتر مدارسى كه تـرك 
مورد اشـاره )) ابن تومرت((احتمال دارد در طى مسافرت ھاى مھمى كه . گرديد ناطق  بـه م
اسـكندريه و , مدينـه, با جريان ھاى فكرى در حال گسترش و موجود در شھرھاى مكـه, نمود

 .بغداد رويارو شده باشد
داليلى كه او را وادار به اين مسافرت ھاى خطرنــاك نمـوده , اما از يك سو نیز در اسناد موجود

 .فاقد اھمیت و اعتبار است, و آن چه مورد دسترسى مى باشد, روشن نشده است, باشد
ھا تـا آن حـد )) ابن تومرت((سفر  با ھدف دينى در آن موقعیت كه چنیـن مسـائلى میـان بربر

خى , اعتبار و گسترش نیافته بود سى مسـائل تاري كه بـه برر سبب شد تـا توجـه مورخـانى 
شید باربیـه) ((5.(به وى معطوف گـردد, قرون مورد بحث مى پرداختند در نوشـته خـود ) 6))(ر

 :مى گويد)) ابن تومرت((درباره حیات 
بـه خــود , شرق در ھر دوره و زمانى مغربى ھا را كه دلبسته و عالقه مند به فرھنگ ھستند

نش داشـت و )) ابن تومرت. ((جذب كرده است نیز احساسى سیرىناپذير نسبت به علم و دا
فت و در ايـن مسـئله , تحت تإثیر حیات روشنفكرانه شرق كه مركزيت علمى داشـت قرار گر

 )7.(عادى و معمولى در واقع وى فردى استثنايى نبود
م يعـنى دوران مـورد بحـث بـه ھیـچ وجـه 1130ــ  1080در فاصــله سـال ھـاى )) ابن تومرت((

با اين ھمه در اين بررسى مھم ترين پرسشى كه تا كنون بى پاسخ . انسانى استثنايى نبود
مرت , مانده به ابـن تو ین جـرإت و جسـارتى  اين است كه چه كسى و يا چه مسـئله اى چن

 بخشید؟
صین): ((ص(در اين مورد مورخان به اين حديث از حضرت پیامبر ) 8))(اطلب العلــم و لـو فـى ال

تن ابـن تومـرت. اشاره دارند ابتـدا بـه , ايـن بربـر متواضـع و فـروتن, به عبارت ديگـر در مـورد رف
جسـت ((يعـنى , فرموده بـود) ص(در پىآن چه كه حضرت محمد, اندلس و آن گاه شرق نزديك

یده دارنـد ابـن ) 9.(و رسیدن به اين واقعیت اتفاق نظر دارنـد)) وجوى علم و دانش برخـى عق
 )10.(تومرت براى رشد فكرى و علمى خود به اين مسافرت رفت

ماجراجو بـود, با اين ھمه او . ھیچ يك از آنان بر اين عقیده نیسـتند كـه وى فــردى بازرگـان يـا 
كرده اسـت) و احتماال صوفى(مسلمانى  قف ديـن  باره . بود كه خـود را و اطالعـات زيـادى در

بن , سفر ابن تومرت به اندلس در دست نیسـت با قاضـى حمـدين  ست او  ولـى مشـخص ا
لوم كتـاب مشـھور , محمد حمدين به آتـش كشـیدن احیـإ الع يكى از فقھاى حنبلى كه بعـدا 

 )11.(به طور قطع ھمكارى داشته است, غزالى را تشويق نمود
بـا توجـه , كه فعالیت ھاى ابن تومرت در اندلس را بررسى كرده است) 12(چارلز آندره جولین

ابن تومرت در انـدلس مــى : (( مى گويد, سعى در تثبیت آن نموده, به آخرين نوشته ھاى وى
 )13.))(آشنا شده باشد, يكى از علماى دينى اھل قرطبه)) ابن حزم((بايد با نوشته ھاى 

بـه ايـن نتیجـه , در بررسى ھايى كه در مورد فعالیت ھاى ابن تومرت در اندلس صورت گرفتـه
اضـافه , ناخشنود بوده, ھا در آن موقعیت))مالكى((رسیده اند كه وى از برخى برداشت ھاى 

ست, شده وى به وابستگى خود بر اعتقادات سنتى ھـم . كم تر جاى ترديد باقى گذاشـته ا
بیر و تفسـیرھاى , را از باورھا)) ابن تومرت((چنین گفته شده است آن چه كه  ))مالكى((تع

)) مرابطین((به آتش كشیدن آثار غزالى بود كه در اين مورد حتى , ھا دلسرد و ناخشنود كرد
 .نسبت به آن تسامح نشان دادند

افكـار و انديشـه ) به ويژه مــدارس نظامیـه(ابن تومرت بعد از اندلس ابتدا در شرق در مدارس 
ھاى غزالى و اشعرى را آزادانه بررسى كرد و به مراكزى كه اين انديشه ھا مـورد مناقشـه و 

نظــام الملــك وزيــر بــزرگ ســلجوقیان در اوايــل دوره . گـرايش يافــت, بررســى قـرار مــى گرفـت
شت ھـاى دينـى  كه بـرخالف بردا حاكمیت آلب ارسالن نظريه ھاى اشعرى را ـ به رغم ايـن 

شان داد . بررسى و مطالعه كرد, دولت بود ـ با جمعآورى علمايى در مدارس نظامیه اين امر ن
شان مـى داد شكار ن .(وى به اين انديشه اھمیت داده و پشتیبانى از اين انديشه ھا را بـه آ

14( 
مدارس و مكتـب , در اين دوره در شھرھاى سلجوقى از معتزله گرفته تا اسماعیلیان مامى  ت

یان كرديـم )) شـرق((درباره )) باربیه((ھم چنان كه از نوشته . فعال بودند, ھاى مذاھب كـه ب
گى , برمىآيد به رغم تمامى فشارھاى واكنشى حنبلیان شام و بغداد مھـم تـرين مراكـز فرھن
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ـ در ايـن  بودند كه تعلیمات و نظريه ھاى اشعريان ـ به رغم فشارھاى سركوب گرايانه بعـدى 
 .دو شھر رواج داشت

ھاى  كرد و بـا تعلیمـات و نظريـه  ابن تومرت كه ھواى روشنفكرانه اين دو شھر را تنفس مى 
با مقايسه آن ھا با انديشه ھـاى , حقوق دانان مشھور و علماى دينى معروف آشنا شده بود

بیر و , برخى از فقھاى مالكى كه در اندلس با آن ھا آشنا شده بود كه تع به اين نتیجه رسید 
فروع ديـن, به دور از واقع بـوده, تفسیرھاى آنان از سنت و قرآن يه ھـا و , بـا تإكیـد بـر  در نظر

 )15.(تعلیمات اسالمى راه خطا مى پیمايند
صان و فقیھـان كى , ابن تومرت در بغداد تحت نظـر متخص ماى مال بـى آن كـه حـتى توجـه عل

عـالوه . درباره منابع حقوقى به بررسى و مطالعه پرداخت, قلمرو مرابطین را به خود جلب كند
پـى بـرد , كه مرابطین ممنوع كرده بودند) 16(به اھمیت اجتھاد, زمانى كه در شرق بود, بر آن

 )17.(و در آن بررسى و مطالعات الزم را به عمل آورد
كرار كـرده ) 18))(وينسنت كورنل((بدين ترتیب از گفته ھاى  جولین را ت كه گفتـه ھـاى آنـدره 

و نیز )) ابن حزم((در اندلس با آثار , مى توان پى برد ابن تومرت پیش از آمدن به شرق, است
به عبارت ديگر ابن تومرت پیش از آمدن به شرق آن چه در ) 19.(مكاتب حزمیه آشنا شده بود

) 20(سنت و اجمـاع, براى بھتر مفھوم شدن قرآن)) مرابطین((مدارس و مكتب ھاى حقوقى 
جھت تطبیق و اجراى صحیح ] را فرا گرفته بود و[يعنى شريعت اسالمى, تعلیم داده مى شد

بـدون , از طريق تقلیدى كه مدام پى گرفته مى شـد, در مطالعات منابع اصلى و اساسى, آن
 )21.(به نقد تفسیرھاى عقلى آغاز كرده بود, واجستى و انجام مقايسه اى

از عملكرد و نوشـته ھـاى وى بـه ايـن , تاريخ نگارانى كه دوران مورد بحث را بررسى كرده اند
كرى , نتیجه رسیده اند كه انديشه ھاى حقوقى وى توازى بسـیارى را بـا انديشـه و جوھـر ف

با اين ھمه خطا خواھد بود اگر گفته شـود ابـن تومـرت فلسـفه . نشان مى دھد)) ابن حزم((
 .را چشم بسته و كوركورانه پذيرفته است)) ابن حزم((عمومى و كلى دين 

خالف بـه كـارگیرى فقـه , بـه عنـوان اصـل و ھنجـارى)) ابن تومـرت((و ھم )) ابن حزم((ھم  م
ھم در مورد آزادى اراده و , آن ھا. نیز مدافع استفاده ازكالم بودند. برخالف قرآن و سنت بودند

شتراك فكـر داشـتند, ھم درباره شناخت و عمل به قرآن مه ) 22. (سنت و اجماع ا بـا ايـن ھ
دست كم در اصول و در شیوه , و تإويل)) استنباط((نزديك شدن ابن تومرت به طريق عمل به 

.بسیار علمى تر است, از استنتاج)) علم ظاھرى((و ديگر دانشمندان )) ابن حزم((از , قیاس
)23( 

در مورد , دانشمند طرفدار اشعريان)) امام الحرمین((با ھوادارى از ديدگاه )) وينسنت كورنل((
مرت((شك و ظن و ديدگاه و برداشت ھاى مخالف , مخالفت با جھل بن تو باره مسـائل )) ا در
موارد مـى دانیـم ) 24.(مشابھت ھايى به دسـت آورده اسـت, استنباط و تإويل بـا تمـام ايـن 

 .بود)) الجوينى((شاگرد , ))ابن تومرت((استاد )) ابوبكر الشاشى((
تب  ھم مك تب )) اشـعرى((به طور كلى  ھم مك نش كـه )) ظـاھرى((و  ين بی مان و ((در ا اي

گانگى و پیونـد. بـا ھـم يكـى ھسـتند)) ,اطاعت منبع ھر عالم و دانشمندى اسـت , در ايـن ي
بـه دسـت آورد )) مكتب ظاھرى((جوھر و اصل را در قرطبه از , مشخص نیست كه ابن تومرت

 يا در بغداد از اشعريان؟
سبب شد نظر واقع بینانه اش , فراگرفت)) اشعرى((و )) مكتب ظاھرى((آن چه ابن تومرت از 

بـه وجـود آورد و ) مكتـبى ــ مدرسـه اى(را بر اصول كالم نھاده و ساختار فكرى اسكوالستیك 
 . زمینه امكان طرح و قرار دادن نظريه خود را در اين چارچوب فراھم كند

تب , جدا از تمامى اين ھـا )) انسـان انگـارى خـدا((و , گرفـت)) اشـعرى((وى از آن چـه از مك
 :به اين نتیجه رسید كه, از طريق توضیحى كه در قرآن آمده, يعنى آغاز كردن به راه

سته(( خت و بارگـاھش نش ند و گفتـه ھاىشـان را مـى , خداوند روى ت انسـان ھــا را مـى بی
 . ))شنود

, اسـت) تجسیم(انسان انگارى خدا ((كه مردود دانستن قطعى )) جوھر توحید((مى توان به 
يه , دست يافت صلى نظر بـراى مخالفـت بـا ) 25))(ابـن تومـرت((كه ھمین نـیز سرچشـمه ا

ھود موجـود اسـت; انسان انگارى خدا گرديد به . كه در اسالم و ي دادن ويژگـى ھــاى انسـان 
به عبارت ديگر به معنى شريك قائل شـدن . مخالف يكتاگرايى و معنويت اين اديان است, خدا
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سپانیا . براى خدا است ھاى مرابطـون در ا طرف فق بن تومـرت از  غم ايـن كـه ا بى ترديد به ر
بسیارســاده و راحــت پذيرفتــه بــود كــه , پنــد و انــدرز قــرار گرفتــه بــود, ھمــواره مــورد موعظــه

 .ھا است))مالكى((از ويژگى ھاى اساسى و بنیادين مكتب ھاى فكرى )) تجسیم((
كا و اسـتناد بـه نوشـته , در مورد تكوين و جمعآورى اطالعات از جانب ابن تومـرت نو بـا ات لوتور

 :آن را چنین ارزشیابى كرده است, ھاى او
غرب وجـود داشـت , ابن تومرت ديده ھا و شنیده ھاى مدام خود در شرق را با آن چه كه در م

سه و مقابلــه , سطحى و نیز كلیشه اى بودن آن چه كه در مراكش بود, به ويژه عارضى مقاي
 )26.(كرده است

مطـرح ) مـراكش(بینش و برداشـت مرابطـون از اسـالم را كـه در مغـرب ,  ابن تومرت, به ھر رو
شنا . دريافته بود, كرده بودند صت الزم و كـافى بـراى آ مسافرت و سیاحت وى بـه انـدلس فر

ادراك )) مالكى((حقوق دانان . ھا را برايش فراھم كرد))مالكى((شدن از نزديك به آرا و عقايد 
ساس قــرار داده بودنـد, و آراى مذھبى را كه در آن فروع بـه ويـژه در , و انسان انگارى خدا را ا

ھر توحیـد) 27.(شھرھا به صورتى فراگیر به اجرا در آورده بودند , از آن زمان به بعد اصـل و جو
استخوان بندى اصلى اعتقاد و باور اسـالمى او را تشـكیل داد , يعنى يگانگى و وحدانیت خدا
 .و بعد به گسترش نظريه خود پرداخت, كه ركن اصلى نظريه او شد

تإويل , داشتند))) تجسیم(انسان انگارى خدا ((تا آن زمان كسانى كه سعى در زدودن نظريه 
شده بودنـد, را ترجیح داده)  نمادين(يعنى تفسیر سمبلیك  .(ولى چندان موفق و موثر واقـع ن

سیله )) توحید((در حالى كه ابن تومرت ) 28 صوف و و براى ت را به عنوان شـاخص و برھـانى 
 . قرار داد كه بسیار موثر افتاد)) تجسیم((اى جھت زدودن 

 
تــا ايــن جــا دربــاره ايــن كــه ابــن تومــرت در انــدلس و شــرق از مكتــب ھــاى فكــرى مختلــف و 

به اختصار سخن رفت , دانشمندان در ارتباط با انديشه ھاى اسالمى چه چیزھايى فرا گرفت
بھره , كه در اين مورد تا حدى از مقاله ھا و كتاب ھايى كه در ارتباط با اين دوره نگاشته شده

يه آن ھـا , گرفته شد بر پا و تا حدى به آن چه كه بعدا ابن تومرت كلیاتى از انديشه ھايش را 
 .اشاره شد, شكل داد

كه در , كه از صفت امام معصوم شـیعیان اخـذ كـرد)) مھدى((ابن تومرت از صفت  در دوره اى 
ھره گرفـت, اقامـت كـرد)) مغرب(( يت برنامــه ھـايش ب ندھاى وى بـا , از ايـن رو. در اولو از پیو

مه و انتظـام نـوع و شـیوه . انديشه ھاى شیعى گرى سخن نرفته است فعالیت وى براى ادا
غرب((مصادف با دوره اى است كه وى مجددا در ) ص(زندگیش ھمانند حضرت محمد بـود )) م

 .كه درباره اين مسائل به تفصیل در زير سخن خواھد رفت
, م تصمیم به بازگشت به مغرب گرفـت1119ـ  1118ھنگامى كه در سال ھاى )) ابن تومرت((

قى موجـود در آن منطقـه نـاراحتى و عــذابى جـدى , مى انديشید كه از مسائل ديـنى و اخال
در , ھمان گونه كه از فعالیت ھاى پیشـین وى مشـخص مـى شـود,  از اين رو. خواھد داشت

ھايش را تـا , بازگشت به مغرب ھويت و شخصیت اصالحگرى اخالقى يافت و تمامى فعالیت 
 .صرف بھبود خلل و فساد اخالقى نمود, جايى كه امكان پذير بود

كه يـك انقالبـى , از اين مسائل مى توان پى برد كه ابن تومرت در مفھوم امروزين پیش از آن 
گفتـه )) كورنـل((ھمـان گونـه كـه . سعى داشت يك اصالحگر راسـتین گـردد, سیاسى باشد

 :است
كه , اين شاگرد خشن و روستايى ديروز به محض اين كه به میھن خود بازگشـت بـا اراده اى 

 )29.(تبديل به يك معلم گرديد, داشت
فردى . ابن تومرت كسى بود كه عصا و خورجین را از خود دور نكرد, ))ابن خلكان((يا به گفته 

شجاع و سخنور بـود و , وى در عین حال بسیار پردل. بس ديندار بود كه حیاتى منزوى داشت
 )30.(به صورت بسیار خشن درمىآمد, نسبت به كسانى كه دين را قبول نداشتند

ــن تومــرت(( ــه )) اب ــرب((در راه بازگشــت ب شیشــه ھــاى شــراب موجــود در كشــتى را )) مغ
كرد كـه بـا سـخنان خـود , شكسته ھور  براى مردم به موعظه پرداخت و بـه عنـوان كسـى ظ

 )31.(قانع كند, سعى مى كند افرادى را كه در به راه آمدن و ارشاد شدن تعلل مى كردند
یه و , در اثناى سفر براى موعظه سرنشینان كشتى به حدى پافشارى كرد كه او را بـراى تنب
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 )32.(نجاتش دادند, و بعد از نیم روز كه در آب ماند و غرق نشد, مجازات به دريا انداختند
بود يده  ھوم , واضح بود كه بین رفتار افراطى وى با انديشه ھاى اعضاى ھیإتى كه برگز و مف

موده بودنـد, اعتقادى شخص ابن تومـرت ھوم اعتقـادى جامعـه كـه او را سـرور خـود ن , بـا مف
 .تفاوتى اساسى و جدى وجود داشت كه كامال چشمگیر بود

يا اكـثر علمـاى  لى و  به احتمال بسیار ابن تومرت ناگزير از اين گزينش بود كه آيـا ھماننـد غزا
مردم باشـند؟  ستقیما  رفتـار وى )  33(دينى در برج عاجى بمانـد و يـا ايـن كـه مخاطبـانش م

 .نشان مى دھد كه طريق نخست را برگزيد
بعد )) ابن تومرت((بر اين عقیده اند كه ,  اكثر پژوھشگرانى كه به بررسى آن دوره پرداخته اند

بلكــه ھماننــد مــإمور احتســاب , حركــت كــرده)) مغــرب((نــه بــه عنــوان ســیاحى كــه از , از آن
بدىھا را ممنــوع كـرده, به گشت پرداخته, بازارھاى شھر) محتسب( , نیكـى ھــا را تشـويق و 

ھى ((نظريه و تئورى وى يعنى . نظیر محافظ و محتسبى به نظر مى رسید امر به معـروف و ن
 .كامال از رفتار و عملكرد وى مشخص بود, كه بعدا شالوده نھضت موحدين گرديد)) از منكر

معنى و مفھوم و نشانى از اخالق نیـك در ھـر حیطـه بـراى )) امر به معروف و نھى از منكر((
و , توضــیح و تعريــف ظلــم و ســتم, در واقــع ايــن مســئله در طــول تــاريخ اســالم. انســان بــود

مدام در  كه بـه طـور  شد  مى با مشروعیتى براى مقابله با آن است كه انديشه و واقعیـتى 
 .قرآن كريم بدان اشاره شده است

ظھور مى , از میان شما كسانى كه شما را به نیكى فرا مى خوانند و از بدىھا نھى مى كنند
مى شـود. كنند كه اين ھا رسـتگارانند از , و بعـد از آن كـه برايشـان بـه آشـكار داليلـى آورده 

زيـرا عــذابى بـزرگ در انتظـار , كسانى نباشید كه به جدايى و ناسازگارى كشیده مى شـوند
 )34.(آنان است

حرام بـودن شـرب )) مھديه((ابن تومرت پس از ورود به  ظه ھــايى دربـاره  ابتـدا بـه ايـراد موع
سبب فسـاد مــى گرديـد, مسكرات شايع بـود و  , استماع موسیقى و عمل زنا كه در جامعه 
چك و )) مغـرب((در اين زمان . پرداخت ھاى كو مرابطین و تعـداد زيـادى از امیرنشـین  توسـط 

نیز دودمان ھاى ريز و درشتى )) مغرب((در شرق . بزرگ و دودمان ھايى چند اداره مى گرديد
 )35.(ھا بود))حمادى((و مغرب میانى تحت اداره , از اعراب و بربرھا حاكمیت داشتند

صالحگر ))حمـادى((ابن تومرت از اين سوى تا آن سـوى منطقـه متعلــق بــه  ھـا ھماننـد يـك ا
م در 1117ـــ  1121ابــن تومــرت در فاصــله ســال ھــاى . اخالقــى بــه ســیاحت خــود ادامــه داد

ھـا اقامـت كـرد و در آن جـا ھمــواره علیـه گمراھــى ھــا و بـى ))حمـادى((پايتخـت )) بجايـه((
مردم آموخـت, اعتقادىھا ھشدار داده مه . دانسته ھاى خود را درباره اركان دين به  بـا ايـن ھ

سـبب , مجازات ھايى كه ابن تومرت براى گمراھان در نظر گرفت, بعد از زمانى نه چندان زياد
 )36.(واكنش فرمانروايان حمادى گرديد

تركش نكردنـد و بـا فريـاد و , زمانى كه از وى خواسته شد شھر را ترك گويد عالقـه منـدانش 
شیشه ھاى شراب , وارد مركز تجارى پايتخت شده) 37(,))المومن تمار و الكافر خمار((شعار 

 )38.(بلوا و آشوبى برپا كردند, حمله برده, به اماكنى كه الكل مى فروختند, را شكسته
نقطه عطفـى در تشـكل جامعـه اى , به جنبش ابن تومرت)) البیزق((در اين مسئله پیوستن 

ين حادثـه, به حساب آمــد, كه بینش و آراى اسالمى ابن تومرت را پذيرفته بود , زيـرا پـس از ا
يات . مستقر شدند)) مالله((ابن تومرت و ھمراھانش در روستاى  در ايـن روســتا انتشـار نظر

 .وى آغاز گرديد
یر )) التورنو(( به اين نتیجه رسیده است كه ابن تومرت خـود را در منـاطقى دور از شـھرھا نظ
ستراتژيك نبـود, به ويژه چون اين روسـتا, حبس كرد)) مالله(( , از ايـن رو. منطقـه اى چنـدان ا

در حالـى .  وى در اين ھنگام در نظر نداشت به فعالیت ھاى سیاسى علیـه مـرابطین بـپردازد
مرت , كه وينسنت كورنل با پیوستن البیزق به اين نتیجه رسیده است كه دوره اقامــت ابـن تو

حل و فرآينـد سـازماندھى سیاسـى , )م1121ـ  1124)) (مالله((در  دوره اى بـود كـه وى مرا
 .نھضت خود راآغاز كرد

به نظر چارلز آندره جولین ـ كه در اين مورد از تاريخ نگاران صاحب نظر است ـ در اين دوره ابـن 
خود را , نظريـاتش را گسـترش داده, تومرت به يـارى دوسـتانش ظايف و تكــالیف نماينـدگان  و

 )39.(مشخص و توجیه نمود
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مت در  كه ابـن تومـرت در ايـن )) ماللـه((به طور كلى دوره و مرحله اقا تنھـا نـه بـه آن خـاطر 
به گونـه اى موثـر  خود را  سالمى  منطقه افراد بسیارى را به خـود وابسـته نمـوده و عقايـد ا

صیت ھـاى )) مالله((بلكه به اين خاطر كه در , مھم بود, شناساند ترين شخ با يكـى از مھـم 
)) عبـدالمومن بـن علـى((يعنى , و موسس امپراتورى موحدين بود)) خلیفه((جنبش خود كه 

اين ديدار و آشنايى . اين آشنايى در تاريخ موحدين نقطه عطفى به شمار مى رود. آشنا شد
لل((تاريخى بعدا در كتابى كه توسط البـیزق در  شد)) تینم شیده  بـه عنـوان يـك , بـه قلـم ك

به , اين امر در كتاب ھايى كه درباره تاريخ موحدين تا به امروز نوشته شده. معجزه تلقى شد
شده اسـت سیار) 40.(ھمان صورت تكرار  , ايـن مسـئله از طـرف صــاحب نظـران از زوايـايى ب

ھان , قابلیت اثبات نداشته طول تـاريخ ج محتويات اين كتاب غیر قابل اعتماد تلقى شـده و در 
بیش تر به عنوان بھترين نمونه از رمان ھــاى , به ويژه در دوره ھاى عباسى و فاطمى, اسالم

اين شیوه نگارش كه به طور كلى در تـاريخ اسـالم ويژگـى ) 41. (تاريخى پذيرفته شده است
نه كـه بـراى مشـروعیت , مشترك تاريخ نگاران دربارى است نوشته ھـايى اسـت داسـتان گو

 .بخشیدن به حاكمیت موسس يك امپراتورى و استمرار آن به قلم كشیده شده است
موسس و يا موسسان امپراتورى مورد بحث ادعا و افتخار داشته اند كه روشى نظیر حضـرت 

موسســان ايــن , در نمونــه ھــاى افراطــى بســیارى نــیز. و اصــحاب او داشــته انــد) ص(محمــد
ھام داسـتان ! امپراتورى سعى داشته اند ثابت كنند از نسل پیامبر بوده اند ندار و او تمامى پ

 .در اين چارچوب قرار دارد
شده))() تـاريخ مقدسـین((يـا )) تـذكره اولیـا((اين شیوه كه در غرب به عنوان  بـه , شـناخته 

ظاھر امروزه نیز در بسیارى از سرزمین ھاى اسالمى به عنوان شـیوه اى از نگـارش تاريخـى 
 .معمول است كه شايان توجه مى باشد

با تصمیم , پس از يك دوره طوالنى تعلیم و تعلم در مناطق مختلف جھان اسالم))دوره مالله((
برخى منابع نوشته انـد كـه . ابن تومرت مبنى بر بازگشت به سرزمین خود به پايان مى رسد

مرزى غـرب آمـده و از وى  تصمیم وى بنا به خواسته دو نفر از بربرھا انجام شد كه از مناطق 
 .خواستند ھمراه آنان رفته و به نابه سامانى و ناھنجارىھاى اعتقادى و دينى پايان دھد

سوى , به دلیلى كه روشن نشده است)) ابن تومرت(( . نھـاد)) مغـرب((ھمراه يارانش رو به 
كه از آن )) امر به معروف و نھى از منكـر((نظريه خود يعنى , در طول مسافرت را در منـاطقى 
 .توصیه و تبلیغ مى كرد كه به بروز آشوب و بلواى بزرگى منجر شد, ھا عبور مى كرد

میكـده (وى با مشاھده زنان بى حجاب و مغازه ھاى مى فروشى , بعد از رسیدن به مراكش
 )42. (دچار شگفتى گرديد, و خوك ھايى كه در كوچه و خیابان ھا پرسه مى زدند) ھا

نخستین بـار در مراكـش , عقیده و برداشت اسالمى ابن تومرت و ايدئولوژى رسمى مرابطین
كى )) ابن تومرت((از نظر . روياروى يكديگر قرار گرفت واضعان قانون مــرابطین و پشـتیبانان مال

, با بحث ھا و مناقشه ھاى بیھوده وقـت گـذرانى كـرده, آنان كه روشنفكر به حساب مىآمدند
خالق اسـالمى نداشـت در وراى ديوارھـا و حصـارھاى , رفتارھايى كه مناسبت و پیوندى بـا ا

يان داشـت فراد. قصرھا و خانه ھاى مرابطین آشكارا جر ترين ھـدف , ايـن ا نخسـتین و مھـم 
 .حمله بى پايان موحدين قرار گرفتند

بن يوسـف, عمل مانى كـه بـا علـى  قدامات ابـن تومـرت و يـارانش تـا ز حكمـران , حركـات و ا
بن . چندان جدى تلقى نشد, مرابطین به مناقشه پرداختند به ا به احتمال بسیار آن چـه كـه 

نوى وى  شت كـه قــدرت و نفـوذ رھــبرى مع ين انديشـه وادا تومرت دل و جرإت داد و او را به ا
قدرت گـذراى وزرا و دولتمـردان اسـت شايد . ھمیـن مسـئله بـود, دست كم به اندازه  حـتى 

فراد , ھمان گونه كه لوتورنو گفته اسـت به ايـن نتیجـه رسـید كـه ا ابـن تومـرت در ايـن زمـان 
 )43. (به دنبالش خواھند آمد, ھرجا برود, بسیارى در انتظار دعوت وى بوده

فت ست كـه در آن دوره, نكته اى كه نبايد آن را ناديده گر به مخالفـت بـا , ايـن ا گروھـى كـه 
ستند) جزمى(ايدئولوژى دگماتیك  فقـط , و تفسیرھاى تحريف شده قرآن توسط مرابطین برخا

كه بـه , ابن تومرت و ھوادارانش نبودند بلكه حركتى زير زمینى از طرف صوفیان در جريان بـود 
ھا شـركت و دخالـت مـى كردنـد صـوفیان . طور كلــى در قلمـرو مــرابطین در رويـدادھا و ماجرا

به كارھـا و اقـداماتى دسـت زده بودنـد فت بـا مـرابطین سـازمان داده و  . تشكیالتى در مخال
یده )) كفـر بـودن((در , طرفداران ابن تومرت و صـوفیان كر و ھـم عق قادات مـرابطین ھـم ف اعت

Page 7 of 14

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\97.htm



مورد بحـث در ) گروه(ھر چند ھنوز به طور كامل روشن نشده است كه اين دو جامعه . بودند
ين امـر روشـن , اين مرحله ھمبستگى پیدا كرده و از يكديگر حمايت مى كردند يا خـیر ولـى ا

نوان يكــى از فرمانـدھان سـپاه , است كه بعدا يكى از فعاالن سازمان زيرزمینى صوفیان بـه ع
 .موحدين برگزيده شد

برخـى از . ابن تومرت در مراكش وارد مناظره ھا و مناقشه ھاى جدى با علماى مرابطین شد
مى )) ابن تومرت((فرمانروايان مرابطین را به مجازات , فقھا پیروز  شه ھـا  ـ كه در اغلـب مناق

كرده بودنـد, شد ـ به اتھام داشتن انديشه ھاى مخالف آنان بن تومـرت. ((قانع و راضى  و )) ا
لس بـه راه افتادنـد بعـد از ايـن . يارانش به موقع رو به سوى جنوب شرقى و درون منطقـه اط

غه . ھويت سیاسى گرفت, اين گروه كوچك, فعالیت شـاخه اى از قبیلـه (يكى از بربرھاى ھر
عالقـه منـدى و , كه رئیس يكى از طوايـف بـود) 44)(ايقیق(به نام اسماعیل ايگیگ ) مصموده

نان  سكان و اقامـت آ توجه خود را نسبت به ابن تومرت و يارانش نشان داد و مكانى را براى ا
گرايش و عالقـه شـديد , قبايل بربر موجود در منطقه. فراھم كرد نیز گروه ھايى غیر مسلمان 

 .خود را به اين گروه تازه وارد نشان دادند
قه نقـش بـه سـزايى داشـت . بى ترديد در اين مسئله سیاست فشار مرابطین بر مردم منط

پرداختن به اين مسئله كه بربرھا و پیروان ساير اعتقادات چگونه عالقه خود را به ابـن تومـرت 
 .ضرورت دارد, نشان دادند
سه قبیله بزرگ بربر كه استخوان بندى اصـلى , در اراضى و مناطق مغرب غربى, در اين دوره

, مصـموده: اين سه قبیله عبارت بودند از. وجود داشتند, خاندان مرابطین را تشكیل مى دادند
ست . برغواطه و زناته كه از طرف مرابطین مشمول مالیات ھاى سنگینى بودنـد دو قبیلــه نخ

به سبب مخالفت با نظام موجود كامال تحت سلطه و يوغ مرابطین قـرار ) مصموده و برغواطه(
 )45.(داده شده و در مراحل بعدى به شدت تنبیه شده بودند

بر قبیلـه , مرابطین تحقیر ديگر قبايل ھمسايه كار مـى )) صـنھاجه((به ويژه قبیله تبیـض  را ان
مسلمانان اندلس كه به حیات خــود . نبود) مراكش)) (مغرب((اين وضع تنھا منحصر به . كردند

نوان انسـان ھـاى فـرو , در اسپانیا ادامه مى دادند ندلس بـه ع نـیز بربرھـاى كـوچ كـرده بـه ا
شدند, دست مپراتورى مرابطیـن , گذشـته از آن. شناخته مى  مسـلمانانى كـه در تشـكیل ا

شده پذيرفته گرديده و ) تسخیر و اسیر(به عنوان انسان ھايى ضبط , نقشى به سزا داشتند
 )46.(با آن ھا رفتار مى شد, نسبت به اين موقعیت

شته انـد سبت بـه غـیر مسـلمانان نـیز رفتـارى بسـیار خشـن دا . از منابع برمىآيد مـرابطین ن
 :مى گويد, بروكلمان با در نظر گرفتن سیاست ھايى كه علیه يھوديان برنامه ريزى شده بود

خت , كه ثروتمندترين اقشار اسپانیا به شمار مىآمدند)) السیانه((يھوديان  فقط در مقابـل پردا
 )47. (از حق آزادى برگزارى مراسم دينى خود برخوردار بودند)) فديه((

بروكلمان بر اين عقیده است كه اكثر افراد اين سرزمین در اين دوره ناچار به ترك آن جا شدند 
ھا بـود)) ابـن میمـون((كه پدر فیلسوف مشھور يعـنى  جزو آن  بر , ايـن مسـئله. نـیز  عـالوه 

فت, يھوديان غیر مسـلمان تسـرى يا گروه ھـاى  ساير  در تاريـخ . به مسـیحیان مسـتعرب و 
كاھش تعداد مـذاھب مختلـف , اسالم مھم ترين اقدام مرابطین در طول حاكمیت و اقتدار خود
خش((و )) مجدد((و حتى از میان برداشتن آن ھا بود تا اين امپراتورى ماھیتى  در )) وحـدت ب

ماى دو عنصـر .() به خود بگیرد) اندلس(و اسپانیا ) مراكش(مغرب  نتیجه ايـن اقـدام نشـو و ن
ھاى اعزامــى  یإت  یت ھ جديد ـ كه متضاد و متناقض به چشم مى خوردند ـ بود كـه در موفق

 .ابن تومرت بى ترديد اھمیت زيادى دارد
پشتیبانى بـالقوه , يكى از اين دو چون مجبور به پرداخت مالیات ھاى بسیار سنگین شده بود

مى گرفـت مپراتورى مـرابطین صـورت  با ا نه مخـالفتى كـه  خود , بربرھا را در مقابل ھرگو بـا 
كه بـر ; داشت ديگرى نیز رشد وابستگى و تابعیت براى ايجاد يك نیرو و وحدت سیاسى بـود 

در نھايت ابن تومرت به اين نتیجه رسید كه بـر اثـر بـى . اثر ھمان اقدام مرابطین به وجود آمد
نیز تباھى و فساد اخالق در اين سرزمین ويران , اعتنايى و بى عالقگى نظام موجود به مردم

 .خود او است, تنھا كسى كه مى تواند نظريه و ايدئولوژى راستین اسالم را ارائه كند, شده
ھاجرت موحـدين بـه تینمـل  لل(حركت و نھضت ابن تومرت از زمان كوچ و م و ايجـاد يـك ) تینم

خود گرفـت كـه تـا آن زمـان , جامعه ھمسان و ھماھنگ در آن جا ماھیتى كامال سیاسى به 
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فت مى گر وقتـى . فقط به صورت مبارزه اى معمولى در كوچه و بازار با مشتى انسان صورت 
بارزه بـا مرابطیـن  رھبران و روساى بربر از شھرت ابن تومرت و تصمیم جـدى او در مقابلــه و م

ابن تومرت با به دست آوردن تمايل و دل , او را مورد احترام و استقبال قرار داده, آگاھى يافتند
به دو پـیروزى و برتـرى مھـم , قبیله مصموده و با استقرار در منطقه استراتژيك بسیار مناسب

 )48.(دست يافت
كـه مفھومــى بـا )) مھـدىگرى((اقبال روزافزون جامعه در مورد يكى كردن مفھـوم پاكـدينى بـا 

مرت جـرإت و جسـارت زيـادى بخشـید, انديشه شیعى گرى بود مان قبايـل . به ابن تو تـا آن ز
خود احسـاس مـى )) امام((زيادى او را به عنوان  یق نسـبت بـه او در  پذيرفتـه و پیونـدى عم

شده . اعالم كـرد)) امام معصوم((ابن تومرت سرانجام خود را به عنوان . كردند عا  ند اد ھـر چ
صـفت , يـا از طريـق وحـى) 49))(معادگرايى و معادشناس((عناوين و صفات , وى پس از فوت

ساس در زمـان حیـات بـه او , را گرفته است) 50)(مكاشفه گرى)) (مكاشفه اى(( اما ايـن اح
ھان , از تمامى خطرھا مصـون داشـته, تا جامعه اى را كه در آن زندگى مى كند, دست داد ج

 .را سرشار از راستى و درستى خواھد نمود
ــرد ابــن تومــرت گذشــته از انديشــه ھــاى  و )) ظــاھرى((از تمــامى ايــن ھــا مــى تــوان پــى ب

را بــراى مقابلــه بــا ناراســتى ھــا و )) مھــدىگرى((و ))  مھــدى((مفھــوم و صــفت , ))اشــعرى((
. قـرار داد, در كنار صفاتى كه از آن سخن رفـت, نادرستى ھاى زمان خود به گونه اى مناسب

را ) ص(خطور كرد كـه نـام پیــامبر)) ابن تومرت((اين انديشه در مخیله ,  ھم چنین در اين مدت
اعـالم داشـت كـه , در نامه اى كه براى مـرابطین نوشـت. به صفات و اسامى خود اضافه كند

مام حسـن, بوده)) ھاشمى((و خاندان )) قبیله قريش((وى از نژاد عرب و از  و ) ع(از طريـق ا
معرفـى )) محمدبن عبدهللا((است و خود را به عنوان ) ص(از نسل پیامبر, )س(حضرت فاطمه

 )51.(كرد
خود , موقعیت خود را ھمانند وى دانسته, بعدا خود را حتى وارث پیامبر شمرده ھدف و ايـده 

 )52.(را تجديد حیات جامعه و جھان اسالم به شیوه زمان پیامبر توضیح داد
ينى در تـاريخ اسـالم )) جھاد(( ھاى د بش  كه نخستین پله جوھره و اساس حركت ھـا و جن

حد((در مسئله , بوده شكل بــه شـمار مىآيـد)) مو سازمان دھــى و ت . نـیز پايـانگر راه و روش 
ند) توحیـدگران)) (الموحـد((دوستان و يارانش را به عنوان )) ابن تومرت((ھنگامى كه  , فراخوا

 .به انگیزه حیاتش به معنى واقعى پى برد)) جماعت موحد((
و آن اين كه قابلیت تشـكل يـك , نكته ديگرى وجود دارد كه نبايد از نظر دور داشت, عالوه برآن

بلكـه از , نه در وابستگى و پیوند يك گروه جاھل به وى, جماعت در راستاى نظريه ابن تومرت
نان سرچشـمه مـى  ھاى آ شناخت كامال درست وى از انسان ھــا و ريشـه و معیـار و ارزش 

 .گرفت
گیرى  ھم چنین ضرورت دارد گفته شود وى بھترين و مناسب ترين موقع و زمان را براى بھــره 

در آن دوره كه صلیبیان شرق را مورد تھديد قـرار داده بودنـد و ايـن . برگزيد)) مھدى((از صفت 
كم )) مھـدى((بر جامعه انديشه يك , تھديد تا مغرب گسترش يافته بود شتیبان حا حـامى و پ

ند در انـدك زمــانى گـروه , بى ترديد اين مسئله. بود كمك شايانى براى ابن تومرت بود كه بتوا
 .ھاى بسیارى را به سوى نظريه و اھداف خود جلب كند

مرت, عالوه بر اين بن تو ھا , يكى از مھم ترين عوامل موثر در موفقیـت ا اسـتفاده از زبـان بربر
بود ھا  به جماعـات و گـروه  يه ھـايش  تعلیـم ھـر كلمـه از قـرآن كــريم بـه . ھنگام انتقال نظر

بــراى حفــظ و از بركــردن قـرآن بــه گونــه اى , اصــحابش بــه شــیوه دادن اســمى از آن بــه آنــان
 .روش و عملى بود كه مورد تعريف و تمجید معاصرانش قرار گرفت, سودمند و قابل استفاده

برخى از , نیز موعظه به زبان بربرھا از جانب وى, صدور دستور اقامه نماز جمعه, گذشته از آن
يـا بـه )) دين را ملى كرد((مورخان را به چنین تعبیر و برداشتى سوق داد كه نھضت موحدين 

 )53.(بربرھا گرديد)) ناسیونالیسم((مفھوم گسترده تر اين مسئله آغازى براى 
شدند بـر , در سايه حافظان قرآن كـه افـرادى تعلیــم ديـده بودنـد و وظیفـه تبلیـغ را عھـده دار 

ــزوده شــد ــن تومــرت اف ــه شــیوه . ھــواداران اب )) ھیرارشــى((ســازماندھى جامعــه اى كــه ب
اســكان و , از يــك ســو, از طــرف اصــحاب دھگانــه وى اداره مــى شــد) سلســله مراتــب(

ین , از ديگر سو, يكجانشینى انبوه مردم به گونه اى نظام مند را آسان نمود جھاد علیه مرابط
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 )54.(را به صورتى موثر جامه عمل پوشاند
. بــدين ترتیــب در انــدك زمــانى فشــار و تھــاجم ھــايى موثــر علیــه مــرابطین امكــان پــذير شــد

, ياد كردند)) المحدث((يا به گونه اى كه بعدا اسپانیايى ھا از آن به ) توحید گرايان(الموحدون 
مرت)) (مھدى((پس از مرگ  فى نگـه ) ابن تو یب كننـدگانش دو سـال مخ كـه بـه سـبب تعق
یز , داشته شد به حیات خود در منطقه اطلس به بركت عايدات شان ناشى از مالیـات ھـا و ن

مرابطین بـه چنــگ مىآوردنـد ھماننـد , ادامـه داده, غنیمت ھايى كه در جنگ ھاى خـود علیـه 
 .دولتى كامال سازماندھى شده نمود يافتند

خود را بـه طـور كامـل بـه چشـم ببینـد ضت  ست موفقیـت حركـت و نھ امـا , ابن تومـرت نتوان
رھـبرى , خلیفه و جانشینش كه ابن تومرت انتخاب و منصوبش كرده بود, عبدالمومن بن على
ست گسـتره حاكمیــت . قابل و شايسته بود مرت توان وى با دنبال كردن راه و انديشـه ابـن تو

اين دولت در راسـتاى انديشـه و , نتیجه اين كه. را تا شبه جزيره ايبرى بكشاند)) الموحدين((
تشكیل و تإسیس شـد و امـپراتورى و حكومتــى ) مھدى معصوم(آرا و عقايد دينى ابن تومرت 

ھا و , ھاپكینز. اف. جى. بود كه در دو قاره گسترش يافت اھمیت نھضـت موحـد در تـاريخ بربر
 :مغرب را در جمالت خود به خوبى بیان كرده است

از نظر جغرافیايى بعد از استیالى رومیان در سرزمین بربرھا براى نخستین بار تحت حاكمیـت 
مد, موحدين در اين سرزمین جود آ به و نشـان از , نظـام تإسـیس شـده. يك وحدت سیاسى 
ھا. نقطه اوج قدرت بربر دارد بار بـا , سرزمین و اراضى بربر در تـاريخ بـراى نخسـتین و آخـرين 

تمامیــت ارضـى ((بــه شــیوه , قــدرت و نـیروى بربرھــا ســاخته شـد و توســط حاكمیــت بربرھــا
 )55.(اداره گرديد)) سرزمین بربرھا

 
  

 حاصل سخن 
  

الگو يا نمونـه , در تاريخ اسالم قرون میانه) تینملل(تمامى حیات ابن تومرت از مھديه تا تینمل 
ین حـال اصـالحگرا اسـت بـراى بـه دسـت آوردن . اى براى تشكل يك شخصیت ديـنى و در ع

بـه مقـدار زيـاد , پاسخ در خصوص عملكردھاى وى عالوه بر مواجھه شدن با دشوارىھاى زيــاد
شد, گذشته از آن. ھا وجود دارد))چونى((ھا و ))چرا(( ھـدف , ھمان گونه كه در آغاز اشـاره 

توجیــه و روشــن كــردن صــفحات و مــواردى از زنــدگى او اســت كــه بــا , اصــلى ايــن بررســى
 .عملكردھايش به سوى اھداف سیاسى كشانده شد

مرت و يـارانش از جانـب : پرسش ھـايى اساسـى نظـیر, در اين پیوند و وابستگى بن تو اگـر ا
ند)) مصموده((بربرھاى  مد؟ , مورد قبول و استقبال قرار نمى گرفت چـه مسـئله اى پیـش مىآ

شد؟  چرا ابن تومرت توسط فرمانروايان مرابطین بـه موقــع و بـه گونـه اى اساسـى مجـازات ن
بايد اعتراف كرد منابع در دسترس نیز مــانع از , عالوه بر اين. اھمیت خود را از دست مى دھد

 .آن است كه بتوان به نكات و نتايج ژرف ترى رسید
است ) توحیدگرايان(بررسى مسئله تشكل جامعه توحیدى , ھدف اين مقاله, به عنوان نتیجه

نیز بررسـى , كه ابن تومرت ادعا كرده بود در راه رسیدن به آن حتى مبارزه و جنگ خواھد كرد
نكاتى از خطوط زندگى وى كه در خلق ھويت و شخصیت او موثر بود و رسیدن وى بـه نقطـه 
, اوج در امــپراتورى وســیعى كــه از افريقــاى شــمالى تــا شــبه جزيــره ايــبرى گســترش يافــت

 .مشخص نمود
اشاره شد كه ابن تومرت ابتدا ) توحیدگرا(ھنگام بررسى تشكل مسئله موحد , در آغاز سخن

بلكه به عنوان يك , يا نه به عنوان مسئله نگران كننده اى مثل آن, نه به عنوان فعال سیاسى
ندك زمـانى, گرايش ھاى توحیدگرايانـه وى. ظھور كرد)) اصالحگر اخالق(( كه , در ا ضـمن آن 

مرت و كسـانى . عده اى را اطراف وى گرد آورد, افرادى را از وى دور كرد انتشار نظريه ابـن تو
موجـب شـد كسـانى بـه دومیـن گـروه از طرفـداران او , كـه جامعـه آرمـانى او را شـكل دادنـد

 .پیوستند
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ھره فكـرى او در  , زنـدگى مــى كردنـد)) ماللـه((تشكل جماعت كوچكــى كـه در راسـتاى جو
سالم  حرف از راه ا كه وى فــردى من ند  سبب شد گروه و جماعاتى كه در آغاز بر اين باور بود

 .پذيرا باشند, كه عدالت رابه ارمغان خواھد آورد) رھبرى(وى را به عنوان امام , راستین است
مود و روز , ابن تومرت اندرزھا و توصیه ھاى سخت و شديدى درباره تفسیر اسالم به مـردم ن

بارزه . نظريات خود را بیش تر توسعه داد, به روز در اين دوره ھنوز ضرورتى براى رويـارويى و م
ھاجرت از . مستقیم با مرابطین وجود نداشت بـه )) ماللـه((او و يارانش تنھــا ھنگـام كـوچ و م

ھاى , قلمرو مرابطین در غرب با تعبیر و تفسـیرھاى مــرابطین دربـاره اسـالم و معیــار و ارزش 
نوى و  اجتماعى روبه رو شدند كه راھى به سوى فساد و تباھى گشـوده و بحـران ھـاى مع

سنت , بعد از اين مرحله براى انتظام بخشیدن به اوضاع.  اجتماعى به وجود آورده بود قرآن و 
جدد راه و روش . و اجماع را اساس قرار داد ھدف و آرمان وى و دنباله روھا و پیروان او ايجاد م

 .اسالم راستین و عارى از آاليش بود
زمینـه اى مشـروع , اين آرمان در طول تاريخ اسالم براى رھــبران نھضـت ھـاى بنیــادين ديـنى

ضت اسـالمى ويـژه اى ; جھت مقابله با بینش ھاى رقیـب ايجـاد كـرده اسـت يعـنى فقـط نھ
بود مرت ارائـه كـرده  مرت را بـه اسـتثناى . نبـود, متكى بر آن چه ابن تو بن تو ينى ا تفسـیر د

خوارج)) توحیدگرايى(( , اسـماعیلیه, نمى توان با ديگر تفسیرھا و برداشت ھاى دينى نظـیر 
نظريه وى میان تمامى تفسـیر . حنبلى گرى و يا تفسیر دينى تشیع اثنى عشرى تعريف كرد

ست, و تعبیرھاى اسالمى شناخته شده ھا ا ترين آن  امـا در . تكمیل كننده تـرين و برگزيـده 
خود نمـى , عین حال گرى را در  شه جديـد دي بدان معنا نیست كه نظريه ھاى وى ھیـچ اندي

 .پذيرفت
شكل داد بـه گونـه اى كـه حتــى , ابن تومرت ھمه اين انديشه ھا را يك جا جمع كرد و به آن 

بام((ھمـان گونـه كـه , بربرھا حاضر بودند به خاطر آن مبارزه كنند و بجنگند گفتـه )) فـون گرون
مى باشـد, است . نظريه وى اشاره و نمونه اى كامال طبیعى براى ايجاد و خلق نھضت ملى 

یده بـود كـه سـر انديشـه و گسـترش آن كـه بـه ابـن تومـرت  به اين دلیل مى توان بر اين عق
كامال به موقع استفاده )) مھدى((سبب گرديد وى از عنوان و صفت , شخصیتى بس مھم داد

 .به دور خود گرد آورد) ص(گروھى سیاسى را ھمانند حضرت محمد, كرده
یت, با توجه به اوضاع زمان وى بود كـه علـت موفق حق بـر ايـن بـاور  پـیروزى و , مى توان بـه 

بـه , رفتار مردمى او و وابستگى و پیوند مردم بـه او, گسترش انديشه ھاى او در زمانى اندك
سبب ايـن . خاطر انديشه ھاى توحید گراى او بود كه نقش مھمى را در موفقیت وى ايفا كرد

ین , آورده شـد)) انسانى بـزرگ((درباره او به عنوان , ))ھگل((گفته , كه در سرآغاز مقاله ھم
 .است

. تنظیــم شــد)) مصــموده((نظريــه ھــاى وى نســبت بــه نیازھـاى قبايــل بربــر , گذشــته از ايــن
. استعداد و قابلیت وى را در كسب پشتیبانى قبايل بربر در مراكش غربى نبايد ناديـده گرفـت

بلكه شخصیتى بود كـه از , ابن تومرت نه تنھا يك رھبر معنوى, اگر از اين زاويه نگريسته شود
اطالع داشت و با عـادات و آداب و رسـوم , طبیعت و ذات انسان ھايى كه با آن ھا روبه رو بود

مل كـرد, اجتماعى آنان آشنا وابسـتگى و پیونـد و موفقیـت . و ھمانند يك رھبر واقعى بربـر ع
كه , وى در ايجاد نیرويى با ھويت سیاسى در اجتماع بربرھا صیفى را  شت تو ما را بـر آن دا

گى در . باور كرده و بپـذيريم, در مورد رھبران بربر پرداخته)) دوزى(( دومیـن اقتبــاس و بـر گرفت
 .آغاز اين نوشته براى تصريح اين نكته مى باشد

از يـك ) توحیـدگرا(روش و تشـكل موحـد , ارتقا و پیشرفت ابن تومرت, عالوه بر تمامى اين ھا
مرابطین از ديگــر سـو, سو سقوط , و سقوط جريان  مى را در مـورد ظھـور و  سـرنخ ھــاى مھ

در دسترس ھر , نھضت ھاى سیاسى در تاريخ اسالم كه بر بنیاد باورھاى دينى صورت گرفته
صورت مـى . پژوھشگرى قرار مى دھد سیدن اقتــدار موحـدين  پژوھشى كه درباره به پايان ر

نده باشـد, در چنین چارچوبى, گیرد شنگر و توجیـه كن شى . مى تواند بسـیار رو چنیـن پژوھ
بـه مـوازات , در سرزمین ھاى افريقاى شمالى, ھنگام اثبات طرح اھمیت چنین گرايش ھايى

كه چگونـه چنیـن , توسعه سیاسى منطقه اى كرد  بى ترديـد ايـن مسـئله را مطـرح خواھـد 
 )56.(گرايش ھايى مى تواند شكل و حالتى ويژه به خود بگیرد
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