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تباينت املناهج واملوضوعات التي تناولت تاريخ 
املرابطني؛ فمنها ما ركز عىل ظروف قيام الدولة وتتبع 
دولة  قيام  كتابه  يف  حممود  أمحد  حسن  مثل  مراحلها، 
السني  املرشوع  يف  نشأهتا  أدرج  ما  ومنها  املرابطني. 

بالعامل اإلسالمي ملحارصة املد الشيعي، كام فعل حممود إسامعيل يف سوسيولوجيا الفكر 
اإلسالمي؛ ومنها ما آثر البحث يف نمط اقتصادها، من قبيل ما قام به إبراهيم القادري 
بوتشيش يف تأليفه بعنوان: احلياة االجتامعية يف املغرب واألندلس خالل عرص املرابطني؛ 
ومنها ما تتبع اخلط السيايس للدولة من خالل سالطينها، مثل عباس سعدون نرص اهللا 
يف دولة املرابطني يف املغرب واألندلس: عهد يوسف بن تاشفني؛ ومنها ما ساير التطور 
املجايل للدولة اللمتونية، مثل سعد زغلول عبد احلميد يف املرابطون صنهاجة الصحراء: 
حممد  مثل  نظمها،  عىل  ركز  ما  أيضا  ومنها  واألندلس؛  والسودان  املغرب  يف  امللثمون 

الربكة يف دراسته بعنوان: الدولة املرابطية: مالمح نظام الكتابة الديوانية.
عىل  لريكز  الورقة،  هذه  جسوس، موضوع  الدين  عز  الباحث  كتاب  جاء  ثم  ومن 
جانب آخر من جوانب الدولة املرابطية، واملتعلق بالسلطة؛ فصنف لذلک كتابه احلديث 
املركزية  إشكاليته  تدخل  الذي  واملتخيل،  الرمزي  املرابطية:  السلطة  بعنوان:  الصدور 
ولكن  السيايس،  للتاريخ  االعتبار  إعادة  إىل  والرامي  للباحث،  الكيل  املرشوع  ضمن 
واملجتمع  بالنظم  وصلتها  السلطة  بنية  عىل  الرتكيز  وإنام  التقليدي،  منظوره  من  ليس 

والذهنيات.
رموز  دالالت  ”أمهية  يربز  فالتمهيد  فصول؛  وأربعة  متهيد  من  الكتاب  يتألف 
 ،(55 - 11) األول  الفصل  ويف   “.(10-7) األوروبية  الدراسات  يف  السياسية  السلطة 
السلطة  عليه  تقوم  ما  الباحث  تتبَّع  الرمزية،“  السياسية  السلطة  ”دالالت  بـ  املعنون 
ظل  يف  ومرشوعيته  ترسيخ رشعيته  إىل  احلُكم  خالهلا  من  وإدارية، سعى  دينية  نظم  من 
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األلقاب  يف  يتجسد  ما  وهو  اإلسالمي،  العامل   مستو وعىل  ومغريب،  صحراوي  سياق 
واملوسوم   ،(72 - 57) الثاين  الفصل  أما  والعملة.  املنابر  عىل  للسالطني  والدعاء  واجلند 
بـ ”ميثولوجيا السلطة السياسية: التنبؤات واألحالم،“ فيتعلق بجغرافية املتخيل حيث 
جدلية املجال وذهنية القبيلة والسلطة لد املرابطني. يف حني هيمّ الفصل الثالث، (73 - 
93)، وعنوانه ”السلطة السياسية ورمزية امتالک الرشعية لد الرعية،“ دور الرأسامل 

”صورة  بـ  املعنون   ،(113 - 95) الرابع  الفصل  أما  السياسية.  الرشعية  خدمة  يف  الرمزي 
احلاكم املرابطي“؛ فيختص بالتمثالت الشعبية إزاء احلاكم املرابطي.

لة  كَ أشْ تروم  بحثية  أدوات  عىل  االعتامد  قوامها  رؤية  إىل  الفصول  هذه  وتستند 
املوضوعات، عرب مفاهيم تُدمج السريورةَ يف الصريورة، وحتليل بنية السلطة وحتوهلا زمن 
املرابطني بالصحراء واملغرب واألندلس. مما جعل الكتاب يمثل أنموذجا ملنظور جديد 
السلطة  نُظم  يربط  إذ  املذكورة؛  الفرتة  يف  واألندلس  باملغرب  السياسية  التجربة  لتقييم 
وممارستها لد اللمتونيني بالرشعية واملرشوعية، وتعميق البحث يف البنية الرمزية لتلک 
السيميائي،  باملفهوم  للعالمات،  ل  املرسِ فكان  واإلدارية؛  الدينية  ووظيفتها  املؤسسات 
هو السلطة السياسية املرابطية، ملتلقّ متعدد املواقع والقيم والثقافات، واملتمثل داخليا يف 

القبائل الصحراوية واملغربية واألندلسيني، وخارجيا يف املسيحيني والعباسيني.
خضعت  املعلومات  أن  للكتاب  واملنهجي  املعريف  التجديد  معامل  من  فإن  ثم  ومن 
واألنثروبولوجيا  السيميائي،  للدرس  واع  توظيف  بفضل  جديدة،  تكون  تكاد  ملقاربة 
مؤرشات  إىل  والرؤيا  والتمثل  واملتخيَّل  الرمز  ل  فتَحوّ السيايس؛  والفكر  االجتامعية، 
والالمادي  الباحث لالشعور  إىل توظيف  إضافة  التارخييتني.  والفعالية  النجاعة  لقياس 
يف فهم صريورة األحداث واملؤسسات، بغية تفكيک العقل اجلمعي باملغرب واألندلس 

يف املرحلة املعنية بالدراسة.
وبذلک يثري الكتاب قضايا هامة، لعل أمهها االستحضار الواعي للسياق يف إعادة 
املساق  مع  متناغمة  نسقية  وحدة  إىل  الواقعة  حتول  سهل  مما  وانتظاماهتا،  األحداث  بناء 
وربطها  األفكار،  تسلسل  براعة  هو  الباحث،  وظفه  وكام  السياق،  ألن  للكتاب؛  العام 

بخلفيتها بام يفيد بناء املعنى وتأطري احلقائق.
نت هذه اآللية الباحثَ من وظيفية قراءة األحداث وحتديد معامل اجتاهاهتا  وقد مكّ
الكرب وحركاهتا العميقة، مما أسعفه يف إعامل التفسري التفاعيل واإلشكايل للتحوالت 
البنيوية للسلطة السياسية زمن املرابطني، للوصول إىل املمكنات عرب دراسة االحتامالت 
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تتبعنا  خالل  من  كله  ذلک  ويبدو  وصريورته.  م  احلُكْ سريورة  يف  االجتاهات  لتحديد 
للقضايا التي ركز عليها الباحث، ومنها: 

املرشق  بني  العالقة  وطبيعة  العباسية  باخلالفة  املرابطية  السلطة  اعرتاف  أوال، 
 لد الرشعية  امتالک  ورمزية  السياسية  ”السلطة  قضية  الثالث  الفصل  يثري  واملغرب: 
خالل  من  العباسية  باخلالفة  املرابطني  اعرتاف  خللفية  املؤلف  مناقشة  عرب  الرعية“، 
اكتفائهم بلقب ”أمري املسلمني،“ ونقشهم اسم اخلليفة العبايس عىل عملتهم، والدعاء 
له فوق املنابر، وهي قضية تنبه الباحث ألمهيتها؛ فتساءل عام إذا كان ذلک ”بحث عن 

الرشعية احلقيقية أم الرشعية الرمزية؟“ من قبل الدولة الصنهاجية (75 - 86).
كام لفت الباحث االنتباه إىل طبيعة السلطة املرابطية يف عالقتها باخلالفة العباسية، 
أن  نظره  ففي  اإلسالمي؛  السيايس  الفكر  ضمن  املرابطي  احلكم  تأطري  حاول  حينام 
السلطة السياسية للدولة الصنهاجية تندرج ”ضمن األنظمة السياسية التي حكمت العامل 
اإلسالمي السني، ... وأد هذا األمر بالفكر السني إىل قبول مجيع السلطات السياسية 
التي حكمت العامل اإلسالمي واالعرتاف هبا.“ ويضيف قائال: ”ينبغي أن نستحرض يف 
بزمالئهم  اإلسالمي  الغرب  فقهاء  يربط  كان  الذي  العميق  التواصل  عالقة  املقام  هذا 

السنّة الرشقيني؛ فمؤلفاهتم كانت تنترش رشقا وغربا (75، 78).“
اإلسالميني،  باملرشق  املغرب  لعالقة  التنظري  يف  اجتاهني  بني  يوفق  استنتاج  وهذا 
أحدمها يقول بـ ”التنوع يف إطار الوحدة،“ واآلخر يدافع عن ”وحدة السلطة واستمرارية 
الدولة.“ وبذلک تكمن قيمة هذا الفصل فيام حييل عليه من قضية جوهرية طاملا شغلت 
بال الباحثني، الذين عمل بعضهم عىل حماولة حتديد طبيعة العالقة احلضارية بني املرشق 
طبعتها  أم  والوحدة“  ”السيولة  بـ  اتسمت  قد  كانت  إذا  وما  اإلسالميني،  واملغرب 

”القطيعة“؟
ثانيا: النسيج املفهومي وفقه املصطلح. تنهل فصول الكتاب من شبكة مصطلحية 
داللية،  أنساق  ذات  فكرية  مرجعية  يف  املفاهيم  تدمج  وإنام  والتأمل،  بالتنظري  تكتفي  ال 
خمرجات  أساس  عىل  األورويب  الفكري  والنسق  اإلسالمي  العريب  السياق  بني  تزاوج 
املرابطية،“  ”السلطة  بـ  تتعلق  مفهومية  شجرة  الكتاب  يتضمن  وهكذا  املقارن.  التاريخ 
قبيل  من  مفاهيم  فنجد  السلطة“؛  يف ”سوسيولوجيا  يدخل  مصطلحي  تأصيل  عىل  بناء 
قد  السلطة،“  تداول  و”نسق  السيايس،“  و”املجتمع  السياسية،“  و”السلطة  ”الرعية،“ 

ترتبط بدورها بمصطلحات أخر خادمة، مثل ”الرمز،“ و”املتخيل،“ و”احلُلم.“ 
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وتنهل هذه املصطلحات كلها، يف تقديرنا، من املفهوم الكيل للمقدس، الذي حتول، 
لَكة  من خالل مضمرات الكتاب، إىل معطى ثقايف مركب، يتمظهر عرب جتليات؛ فهو مَ
ثابتة، وجتربة وجودية بالنسبة لإلنسان، ونمط فكري يقوم عىل االنتامء للدين والتعارض 
واليقينيات  الوجودية  بالبدايات  يُلحقه  خاصا  مفهوما  للزمن  ويعطي  الدنيوي،  مع 

.الكرب
وإذا كانت معامل املقدس تربز يف كتاب السلطة املرابطية من خالل التدين الرسمي 
للدولة، والتنبؤات، واملتخيل الشعبي إزاء احلكام؛ فإن قراءاهتا وفق هذا املنظور يمكننا 
 لد وقْع  هلا  والتي  املرابطون،  استثمرها  التي  الرمزية  السلطة  خصائص  إدراک  من 
احلكام والرعية عىل السواء، ومنها آلية احلُلم والتنبؤ التي رافقت التحوالت التي مست 

السلطة يف طورها الصحراوي واملغريب واألندليس.
أ السلطة املرابطية من إنتاج مقصود هلذه امليتولوجيا، بقوله  وإذا كان الباحث قد برّ
السلطة  عن  تام  استقالل  يف  هلا  وروجت  املجتمع  ذهنية  صاغتها  التنبؤات  ”هذه  إن 
من  له  وما  املرابطي،  باملرشوع  يرتبط  دينيا  تفسريا  لذلک  أعطى  فإنه  (72)“؛  السياسية 
”داللة خاصة ملوقف الرعية من السلطة السياسية املرابطية التي وحدت البالد وأوقفت 

الزحف املسيحي (72).“ 
إضفاء  إىل  هبا  يفيض  مما  السلطة،  خدمة  يف  مشرتكة  لذهنية  مجاعي  إنتاج  أمام  إننا 
القداسة الوجودية عىل الزمن واملجال واإلنسان؛ فهي ”طريقة للنفاذ إىل عقل الرعية، ... 
ألن الرعية وأصحاب الفقه السيايس مقتنعون بأن يف صالح احلاكم صالحا للمحكومني 
طب اجلمعة مثال، ملا يمثله املسجد من جتل  (35).“ وهو ما يتجىل يف ذكر السالطني يف خُ
للمقدس يف املعاش اليومي للسلطة واملجتمع املرابطني. عالوة عىل حضور املقدس يف 
الدين،“  ونارص  املؤمنني  بـ”أمري  السلطان  خماطبة  قبيل  من  السلطانية؛  واأللقاب  النظم 
بدالالته  ولكن  الرصف،  العسكري  باملعنى  ال  بـ”املرابط،“  يوسف  بن  عيل  ووصف 
الصوفية أيضا، ألن الرباط، يف تاريخ األندلس واملغرب، اختذ بعدين متداخلني: حريب 

وديني.
وعالوة عىل ذلک فإن املعرفة التقديسية ألصل األشياء واألمكنة واألزمنة ليست 
معرفة جمردة، بل معرفة وجودية حتياها الدولة واملجتمع ويتمثالهنا شعائريا عرب طقوس 
احتفالية. ولعل يف متابعة اخلطط الدينية واإلدارية املرابطية، ومظاهر الالشعور السيايس 
للرعية وقتئذ، ما يكشف عن جتليات املقدس يف احلياة اليومية، ألن ذلک كله يفرز، يف 
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عن  له  والدعوة  نرشه  يف  تساهم  التي  الرعية  ذهنية  يف  معني  متخيَّل  الباحث، ”بناء  نظر 
قصد وعن غري قصد، بل وتعمل أيضا عىل تطويره وتضخيمه (7).“ 

السيايس،“  ”املجتمع  دواليب  يف  السلطة“  تداول  ”نسق  قضايا  فإن  ثم  ومن 
مفهوم  باستحضار  إال  فهمها  يمكن  ال  السياسية،  السلطة  من  الرعية  موقف  وتشكيل 
عام  حوادث  تنبؤ  فكّک  ملا  املؤلِّف  أدركه  ما  وهو  املرابطني،   لد وجتلياته  املقدس 
510هـ/1116م، وقرأه بمنهجية سياقية، أسعفته يف ربط الرؤيا بالتحوالت املجتمعية؛ إذ 

مل يعد ذلک احلُلم عبارة عن جتلّ لالشعور الفردي أو الضبط الذايت أو التحول الداخيل، 
وإنام أضحى إفرازا للواقع التارخيي بحكم أن العامة سبق وأن تنبأت يف هذه السنة ملوت 
تومرت  بن  املهدي  عودة  أحدثتها  التي  الظرفية  بسبب  السلطة  بنية  وزعزعة  السلطان 
أدوات  ضمن  من  الرؤيا  فكانت  املرابطني،  ضد  املوحدية  الدعاية  وبداية  املرشق  من 
الدولة  كتّاب  دونه  الصنهاجية  الدولة  تاريخ  أن  علام  عرصئد،  السيايس  اخلطاب  إنتاج 

املصمودية وبعدهم املرينيون.
ثالثا، موقف الرعية من السلطة واملفهوم اجلديد للوثيقة. لقد أثار الباحث يف ثنايا 
الكتاب رموزا ودالالت ترتبط بـ”صورة احلاكم املرابطي يف ذهنية الرعية،“ و”ما خياطَب 

به أمري املسلمني (108 - 113).“
ضمن  معظمها  يدخل  مصادر  من  املؤلِّف  استمدها  املواقف  هذه  أن  واملالحظ 
واجتاهات  مواقف  املدون  الشعبي  اخلطاب  فيه  يوفر  الذي  الوقت  يف   ، العاملِ األدب 
قيمية إزاء السلطة. ومنها إصابة األغراض يف ذكر األعراض، أليب بكر حممد بن قزمان 
القرطبي (ت. 555هـ/1160م)، وري األوام ومرعى السوام يف نكت اخلواص والعوام، 
أليب حييى عبيد اهللا بن أمحد الزجايل القرطبي (ت. 694هـ/1294م)، وحدائق األزاهر يف 
مستحسن األجوبة واملضحكات واحلكم واألمثال واحلكايات والنوادر، أليب بكر حممد 

بن عاصم الغرناطي (ت. 829هـ/1425م).
ويمثل كتاب السلطة املرابطية: الرمزي واملتخيل إذاً مالمح مرشوع فكري أضحى 
فيه املجال ماديا وممتدا، واملجتمع موسوما بالتطور، والزمن قابال للتحول، وكل ذلک 
من إفراز سلطة زمنية ذات بنية ومؤسسات وممارسات، وهو ما يضفي عىل املؤلَّف بعديه 
التارخيي والراهني، ملا ملفهوم ”السلطة السياسية“ من حضور قوي يف النسق السيايس، 
وعالقته بباقي املفاهيم األخر، مثل مفهوم الدولة والنظام السيايس؛ فتصبح السلطة 
السياسية متجسدة يف قابلية السالطني وقدرهتم عىل اختذا القرار السيايس وأجرأته، من 
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التحديد  هذا  كان  وإذا  السيايس.  النظام  باختالف  ختتلف  التي  السياسية  اخلطط  خالل 
يدخل ضمن التحليل الدستوري املعارص؛ فإن التفصيل فيه تارخييا يؤكد أمهية املقاربة 

التارخيية يف علم السياسة املعارص.
سعيد بنحامدة

املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين، مكناس


