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  تمهید
  

. آغاز سده دهم میالدى به دست فاطمیان به پایان آمدند/ نخستین دولتهاى مغرب در پایان سده سوم هجرى
دولت فاطمى، در حقیقت، تندباد مهیبى بود که در سرتاسر خاك مغرب وزیدن گرفـت و بـه عمـر دولتهـاى     

چـه  . آنها را به جان یکدیگر انـداخت موجود در افریقیه و مغرب خاتمه داد و با افکندن آشوب درمیان قبایل 
فاطمیان، نخست، قبیله کتامه را که بار اصلى روى کار آمدن دولت آنها را به دوش کشیدند، تضعیف کردنـد؛  
. سپس صنهاجه را ضد کتامه به کار گرفتند و صنهاجیان را بر گروه مغرب میانه و مغرب دور مسـلط کردنـد  

حاصل با ادریسیان و امویان انـدلس، بـر    ه میدان کشمکشى سخت و بىهاى این قبیله را ب دولت فاطمى تیره
گاه زناته را علیه صنهاجه برانگیختند، و در نهایت باز به کتامه و صنهاجه  آن. سر حاکمیت مغرب دور، درافکند

هاى امکـان تصـرف مصـر برایشـان آشـکار       با تکیه به همین کتامه بود که فاطمیان، وقتى نشانه. روى آوردند
گردید، این کشور را تسخیر کردند و با تکیه به صنهاجه بود که حاکمیت فاطمیان بر افریقیه و مغـرب میانـه   

  .زمانى دراز ادامه یافت
افریقیه و مغرب از تندبادهاى عصر فاطمى آسوده گشت و فاطمیان به مصر بازگشتند و در آن جا سرگرم 

افتن بر شام و حجاز و یمن شدند، اما طوفانها در مغرب کشمکش با عباسیان و قرامطه و تالش براى سیطره ی
انگیخـت؛   سیاست مغربى فاطمیان همچنان در افریقیه و مغرب و صقلیه ناآرامى و آشوب برمـى : فرو ننشست

چرا که معزّ زمانى بلُکّین بن زیرى بن مناد صنهاجى را به عنوان نماینده خود در افریقیه گماشت کـه سـینه   
وانگهـى  . االندلسى را نسبت به او پر از خشم و کین کرده بـود  بن حمدون معروف به ابن لىرقیبش جعفربن ع

  :چه معزّ به او توصیه کرده بود که. سفارشى که به بلکّین کرد بذرهاى فتنه و آشوب و دردسر در خود داشت
، مالیـات را از  زنهـار : هایى را که به تو کردیم فراموش کردى سه چیز را هرگز فراموش مکن اگر توصیه«

برادران و عموزادگانت را به مناصب حکـومتى   اهل بادیه برمگیر، شمشیر را از سر بربرها برمدار، و هیچ یک از
مراد از اهل بادیه  1.»دانند، و با مردم پایتخت خوب باش مگمار؛ چرا که اینان خود را به این امر احقّ از تو مى

ن صنهاجى بودند، مراد از بربرها زناته است که مهمترین قبایلشـان  کشاورزان و زراعتکاران است که بیشترشا
غالب اینها از دوستداران امویان . در آن عصر در مغرب میانه و دور عبارت بود از مغراوه و بنى یفرن و مکناسه

بـن منـاد صـنهاجى شـده بـود ـ        بـن زیـرى   بلکین بن زیرى ـ که اینک نامش ابوالفتوح یوسـف  . اندلس بودند
انست با دار و دسته صنهاجى خود بر اینان حاکمیت یابد؛ زیرا به لحاظ تعداد و قدرت کمتر از این قبایـل  نتو

اش را در معرض طوفانهایى انداخت که تا از بـین   این بدان معناست که معزّ با این توصیه خود نماینده. بودند
  .نشستند رفتن دولت او فرو نمى

یه و نیز طرابلس را که جزئى از افریقیه بود، براى خود نگه داشت و با این عالوه بر این، معزّ در آغاز، صقل
اى از پیکر والیت افریقیه کم کرد و صقلیه را نیز در شرایطى قرار داد که منجرّ بـه جـدا شـدن آن از     کار پاره

به دلیل نزدیک کرد که صقلیه تابع افریقیه باقى بماند؛ چون اوالً  چه، سیاست درست حکم مى. داراالسالم شد
ثانیا منبع درآمد خوبى . توانست براحتى نیروى کمکى به آن جا روانه کند بودنش به افریقیه حاکم افریقیه مى
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توانست حاکمیت خـود را بـر وسـط     افزون بر اینها، حاکم افریقیه تنها زمانى مى. براى فرمانروایان افریقیه بود
کنـد،   هى را که شرق دریاى مدیترانه را به غرب آن وصل مىدریاى مدیترانه تحقق بخشد که دو سوى گذرگا

چه، اگـر هـر   . یا نیروى دریاى صقلیه را، به منظور تقویت نیروى دریایى افریقیه، در کنترل خود داشته باشد
توانسـت بـر آن    رفت و دشمن براحتى مى داشت این قدرت از بین مى اى مى یک از این دو فرماندهى جداگانه

دست و حاکم توانایى بود اما او به ارتباط  بن احمد کلبى فرمانده چیره درست است که حسین. ددو چیره گرد
وانگهى، خاندان او دیگر سردارى به بـا کفـایتى او بـه دنیـا     . دائم با یک همسایه مسلمان نیرومند نیاز داشت

توانست  ه با وجود آن  هرگز نمىاش صقلیه را به وضعى انداخت ک گویا معزّ با این انانیت و خودخواهى. نیاورد
از این رو همین که طوفان تجاوز نورمانها بر صقلیه وزیدن گرفت، . مدتى طوالنى در ثبات و آرامش به سر برد

و استحکامات آن به دست نورمانها سقوط کرد و تبدیل طرابلس به یک پایگـاه بـزرگ دریـایى و مرکـز      دژها
  .مترین سودى به حال این جزیره نبخشیدارتباط با صقلیه از سوى فاطمیان هم ک

گذاشـتند امـا    شان به حال خود مى بن مناد را در خانه و کاشانه با این حال، کاش فاطمیان خاندان زیرى
. ورزیدنـد  دانستند دستشان خالى است در مطالبه پول از آنهـا اصـرار مـى    این کار را نکردند بلکه با آن که مى

گذاشتند طوفان هاللیان را علیه آل زیـرى بـه پاکردنـد؛ طوفـانى کـه دولـت        همین که با آنها بناى مخالفت
این طوفان آنچه را که از طوفان فاطمى باقى مانـده بـود   . زیرى و عموزادگان بنى حماد آنها را با خود برد بنى

  .نابود کرد و زان پس، سراسر مغرب وارد مرحله جدیدى از ناآرامى و آشفتگى و ناامنى شد
ه حمله هاللى بر سر آنها و کشورشان نـازل شـد، نورمانهـا از     در اواخر ایام بنى زیرى و پس از آن که بلی

  .فرصت استفاده کرده به سواحل مغرب تاختند
در این اثنا، مغرب دور دستخوش طغیان قبایل زناتى، مخصوصا مغراوه و بنى یفرن، گردیـد و کشـور بـا    

عاملى که توانست آن را از این خطرها برهاند ورود مرابطان به  خطرهاى فراگیرى دست به گریبان شد و تنها
طوفانها بتدریج آرام گرفت و سرتاسر مغرب، به . سده یازده میالدى بود/ مغرب دور در نیمه قرن پنجم هجرى

  .لطف وجود مرابطان و سپس موحدان، به عصر جدیدى از اعصار تاریخ خود، یعنى عصر دولتهاى بزرگ گام نهاد
یـازدهم  / اوایل دهم میالدى تا نیمه دوم قرن پنجم هجـرى / مین دلیل ما از اواخر قرن سوم هجرىبه ه

ترین تعبیر براى  با اینکه این نامگذارى غیر علمى و غیر تاریخى است مناسب. میالدى را عصر طوفانها نامیدیم
  .خن خواهیم گفت ـ داشتندنشان دادن وضعیتى است که افریقیه و مغرب در این دوره ـ که بزودى از آن س

  
  

  پیشگفتار
  

  .بِسمِ اللّه، والْحمد للّه، والصالةُ والسالم على رسولِ اللّه الرَّحمۀِ الْمهداةِ
کتاب حاضر، تاریخ جامعى از سرزمین مغرب است که، به یارى خداوند، بعـد از سـالها بررسـىِ ایـن تـاریخ و      

ساختن ابهامات و زوایاى تاریکش و دنبال کردن تحوالت سیاسى و اجتمـاعى و  تالش براى فهم آن و روشن 
مدنى این سامان از اندکى پیش از فتح اسالمى تا برپایى دولت اشراف علوى فاللى به رشـته تحریـر کشـیده    

  .شده است
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نگـارش   جانب سالیان درازى را در راه مطالعه این تاریخ و تدوین آن سپرى کردم و بارهـا شـروع بـه    این
تاریخ جامع و فراگیرى درباره این دیار کردم تا آن که سرانجام به شکلى در آمد که اینک تقدیم خواننـدگان  

یابد کـه آن را، از   حال نگران و بیمناکم؛ چرا که نوشتن تاریخ سرزمین مغرب زمانى سامان مى با این. شود مى
افریقا تا افریقاى مدارى و کشور ساحل، مجموعاً مرزهاى غربى مصر گرفته تا اقیانوس اطلس و صحراى بزرگ 

یک سرزمین واحد تلقى کنیم، چه، ملت مغرب، ملت یگانه و یکدسـتى اسـت کـه از یـک نـژاد، یعنـى قـوم        
اى کـه هـیچ    این ملت سالیان سال همچنان به صورت قبایل پراکنده. دار و کهن بربر نشأت گرفته است ریشه
بردند تا این که اسالم آمد و اقوام آن را به یکدیگر پیونـد   داد، به سر مى د نمىاى آنان را به یکدیگر پیون رشته

زده بربرها به اسالم روآوردند و به برکت آن در میان خود احساس وحدت و یگانگى کردند و سـپس بتـدریج   
هاللـى،  یازدهم مـیالدى، بـر اثـر حملـه     / خوى و عادات عربها را به خود گرفتند و از نیمه قرن پنجم هجرى

  .سازى تکمیل شد فرایند عربى
در زیر پرچم اسالم و در پرتو وجود عربیانى که رنجها و مرارتها و خطرهـاى فـتح را بـه جـان خریدنـد،      

میدان تاریخ و تمدن قدم نهاد و ملتى پدید آمد کـه در میـان ملتهـاى عـرب و مسـلمان از       مغرب، سراسر، به
ت سرسـخت   بهترینهاست، و در پایبندى به ایمان نیر ومند و استوار، و در نگهدارى و حمایت از اسالم و عربیـ

ه ظهور رساند، به سـرزمین سـاحلى مغـرب، بـا همـه       تواناییهاى این ملت که. وغیرتمند اسالم آنها را به منص
اش، محدود نشد؛ بلکه، باعث شد که این قوم در آن سوى دریا به خاك اندلس گام نهند و از آن جا  گستردگى

دالوران این ملت عـرب شـده صـفحات درخشـانى را در     . شور گُل، در فراسوى رشته کوه آلپ، پیش روندتا ک
در جنوب مغرب گذشتند و خود را به منـاطق افریقـاى   ) صحرا(همچنین از بحر الرمال . تاریخ اروپا رقم زدند

دن آن درآوردند که تا آن زمان ترتیب، ملتهایى را به حوزه اسالم و قلمرو عربیت و تم مدارى رساندند، و بدین
  .زیستند در ظلمات ما قبل تاریخ مى

هاى گوناگون  همین حس اعجاب و تحسین نسبت به این ملت بود که مرا بر آن داشت تا در میان عرصه
اسباب و عوامل نگارش تاریخ مغرب، . تاریخ و تمدن اسالم که رشته تخصصى من است، به تاریخ او روى آورم

تا هجدهم میالدى، به مرور زمان براى من فراهم شد، و دست به کار نوشتن این تاریخ شدم که  از سده ششم
پس از چندین بار تجدید نظر در آن سرانجام به این شکل و ساختارى رسیدم کـه اینـک آن را بـه خواننـده     

یى را کـه ممکـن   دارم، امید که با حسن قبول خوانندگان روبرو شود و اشـتباهات و خطاهـا   گرامى تقدیم مى
  .است مرتکب شده باشم اصالح فرمایند

هایى از عمر ایـن ملـت یـا     ـ کتابهاى ارزشمندى را در تاریخ دوره ـ از مغربى و غیرمغربى عربیان مسلمان
اند، اما بعد از سالها رنج و زحمت، خداونـد از ایـن تـاریخ درونمایـه و      درباره قسمتهایى از سرزمین آن نوشته

اى که ذکر  اختى نسبت به آن فراهم آورد که به نگارش تاریخ عمومى مغرب، در سراسر دورهقدرت فهم و شن
این کار را در حدى که خداوند پاك و بزرگ یـارى رسـانْد بـه اتمـام رسـاندم و      . کند کردم، کمک شایانى مى

یـزى فراتـر از یـک    کنم، دوست دارم بار دیگر تأکید ورزم که این اقـدام چ  اکنون که آن را تقدیم خواننده مى
  .کوشش و تجربه براى تفسیر و فهم تاریخ مغرب اسالمى نیست

اند که البته ما این خدمت آنان  در عصر جدید، تعدادى از فرانسویها پیش از من مبادرت به این کار کرده
ریخ نهیم، اما معتقدم اکنون وقت آن رسیده است که ما خود، با دسـت خـویش، تـا    به تاریخ مغرب را ارج مى
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تمان را بنگاریم، و تالشهایى را که در راستاى بررسى این تاریخ و کاویدن حقایق آن صورت گرفته است پى  اُم
یابـد مگـر    گیریم تا در تاریخ خود ما مرجع دیگران باشیم نه دیگران مرجع ما، زیرا هیچ ملّتى سربلندى نمى

مراجع وى خود  و چیزى بنویسد مبانى ومنابع وکه خود منبع تاریخ خویش باشد، و هرکس درباره تاریخ ا این
طور کلى هر ملّتى که قـدر   این چنین است وضعیت ملتهاى فرانسه، انگلیس، روس، آلمان و به. آن ملت است

  .یابد شناسد و جایگاهش را درمیان ملتها درمى و منزلت خویش را مى
ام تـا   م دنبـال کـرده  1830الجزایر در سال من تاریخ مغرب را، تماماً، تا آغاز سلطه استعمارى فرانسه بر 

سازى وصل کنم که اوج انحطاط عمومى مغرب در خالل  تاریخ این سرزمین عزیز عربى را به رخداد سرنوشت
پیگیرى تاریخ مغرب از این نقطه به بعد، یعنى آغـاز چـالش ملـت مغـرب بـا      . آید هاى میانه به شمار مى سده

آید، به عهده تاریخنگـاران دوران جدیـد کـه پـس از مـن       او به حساب مىاستعمار را که شروع تاریخ معاصر 
  .گذارم آیند وامى مى

طلبم، و خشنودى او را مسألت دارم و امیدوارم کـه، بـه    از خداوند، براى آغاز و فرجام این کار، توفیق مى
ام، و او  عزّ و جل نکرده لطف او، این اثر با حسن قبول مردم روبرو شود؛ که این کار را جز براى رضاى خداوند

تها آگاه است، و از او کمک مى خواهیم خود از نی.  
  

  حسین مؤنس        
  1407ـ شوال   قاهره
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