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  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      

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

  .شده است
جانب سالیان درازى را در راه مطالعه این تاریخ و تدوین آن سپرى کردم و بارهـا شـروع بـه نگـارش      این

ن دیار کردم تا آن که سرانجام به شکلى در آمد که اینک تقدیم خواننـدگان  تاریخ جامع و فراگیرى درباره ای
یابد کـه آن را، از   حال نگران و بیمناکم؛ چرا که نوشتن تاریخ سرزمین مغرب زمانى سامان مى با این. شود مى

مجموعاً مرزهاى غربى مصر گرفته تا اقیانوس اطلس و صحراى بزرگ افریقا تا افریقاى مدارى و کشور ساحل، 
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
سالم آمد و اقوام آن را به یکدیگر پیونـد  بردند تا این که ا داد، به سر مى اى آنان را به یکدیگر پیوند نمى رشته

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

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

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 نیرومند و استوار، و در نگهدارى و حمایت ا ز اسالم و عربیـ

اسالم آنها را به منصه ظهور رساند، به سـرزمین سـاحلى مغـرب، بـا همـه       تواناییهاى این ملت که. وغیرتمند
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     . روندتا کشور گُل، در فراسوى رشته کوه آلپ، پیش 
در جنوب مغرب گذشتند و خود را به منـاطق افریقـاى   ) صحرا(همچنین از بحر الرمال . تاریخ اروپا رقم زدند

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

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

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

دارم، امید که با حسن قبول خوانندگان روبرو شود و اشـتباهات و خطاهـایى را کـه ممکـن      گرامى تقدیم مى
  .ح فرماینداست مرتکب شده باشم اصال

هایى از عمر ایـن ملـت یـا     ـ کتابهاى ارزشمندى را در تاریخ دوره ـ از مغربى و غیرمغربى عربیان مسلمان
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اند، اما بعد از سالها رنج و زحمت، خداونـد از ایـن تـاریخ درونمایـه و      درباره قسمتهایى از سرزمین آن نوشته
اى که ذکر  ش تاریخ عمومى مغرب، در سراسر دورهقدرت فهم و شناختى نسبت به آن فراهم آورد که به نگار

این کار را در حدى که خداوند پاك و بزرگ یـارى رسـانْد بـه اتمـام رسـاندم و      . کند کردم، کمک شایانى مى
کنم، دوست دارم بار دیگر تأکید ورزم که این اقـدام چیـزى فراتـر از یـک      اکنون که آن را تقدیم خواننده مى

  .یر و فهم تاریخ مغرب اسالمى نیستکوشش و تجربه براى تفس
اند که البته ما این خدمت آنان  در عصر جدید، تعدادى از فرانسویها پیش از من مبادرت به این کار کرده

نهیم، اما معتقدم اکنون وقت آن رسیده است که ما خود، با دسـت خـویش، تـاریخ     به تاریخ مغرب را ارج مى
متمان را بنگاریم، و تالشهایى ر ا که در راستاى بررسى این تاریخ و کاویدن حقایق آن صورت گرفته است پى اُ

یابـد مگـر    گیریم تا در تاریخ خود ما مرجع دیگران باشیم نه دیگران مرجع ما، زیرا هیچ ملّتى سربلندى نمى
خود  مراجع وى که خود منبع تاریخ خویش باشد، و هرکس درباره تاریخ او چیزى بنویسد مبانى ومنابع و 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  1830من تاریخ مغرب را، تماماً، تا آغاز سلطه استعمارى فرانسه بر الجزایر در سال 
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
ن دوران جدیـد کـه پـس از مـن     آید، به عهده تاریخنگـارا  استعمار را که شروع تاریخ معاصر او به حساب مى

  .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  لطف او، این اثر با حسن قبول مردم روبرو شود؛ که این کار را جز براى رضاى خداوند عزّ و جل نکرده
  .خواهیم ا آگاه است، و از او کمک مىخود از نیته
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