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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 



  ة ـــاملقدم

  أ
 

  املقدمة

ومشولية لعديد  ،ية معلى الرغم من تقدم الدراسات التارخيية اليت تبحث يف تاريخ اخلالفة الفاط    
وتظل  ،يف معظمها تناولت تارخيها مبصر  أن إالمن املوضوعات السياسية واالجتماعية والدينية 

 972 – 908/ ه  362 – 296(االجتماعية هلذه الدولة يف مرحلتها املغربية  األوضاعدراسة 
وما زال ينتاا بعض القصور وان وجد من الباحثني  ،تنل قسطا وافرا من البحث والتنقيب مل  ،) 

واليت تعد حماوالت جادة لدراسات  ،)1(املعاصرين من تناول بالدراسة بعض جوانب املوضوع 
  .امشل يف هذا اال 

واضحة املعامل يف حياة  أثاراتركت  سالمياإلونظرا الن فترة الوجود الفاطمي ببالد املغرب     
فتقهقرت بعض  ،وحىت اجتماعية  ،وثقافية  ،اقتصادية  ،سياسية  ،اتمع مشلت كل ااالت 

 أي فإىل ،ت بالسلطة وصعدت أخرى كانت اقل منها شانا لقوى االجتماعية واليت طاملا تشبثا
 وماذا ترتب عن ذلك من نتائج؟  ،هذا التحول االجتماعي  أحداثمدى ساهم الفاطميون يف 

  .بالغة  أمهيةومن هنا فان رصد كل هذه التغريات االجتماعية يف ظل احلكم الفاطمي يكتسي 
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  ة ـــاملقدم

  ب
 

لعل يف مقدمتها  ،حبث هذا املوضوع أثناءهناك عدة مشكالت صادفتنا  أن –واجلدير بالذكر     
هناك نظرة  أنفضال عن ذلك جند  ،سي باجلانب السيا أكثركوا تم  ،املادة التارخيية مشكلة 

 ،حبكم مذهبهم الشيعي االمساعيلي  ،عدائية اتسمت ا بعض من املصادر التارخيية جتاه الفاطميني 
لذلك وجب علينا  ،عن املوضوعية واحلياد يف تناوهلم لتاريخ الفاطميني  أصحااوقد ابتعد فيها 

     .وتناوهلا نقديا  ،ة الروايات التارخيية املختلف حبذر معالتعامل 

وملعاجلة تلك املشكالت اعتمدنا على الكثري من املناهج واليت تعلن على دراسة املوضوع       
الذي ينصب على وصف الوقائع ) الوصف السردي ( منهج  أمههالعل  –وحل مشكالته 

 ،يف تاريخ وقد اعتمدنا عليه يف تغطيت الفترات الشاغرة  ،التارخيية كما هي قائمة  واألحداث
كما  ،االجتماعية بصفة خاصة  باألوضاعاليت ارتبطت  األحداثورصد  ،اخلالفة الفاطمية 

 إىلدف الوصول  ،املختلفة  واألحداثدف حتليل الظواهر ) منهج التحليل ( اعتمدنا على 
  .معللة ومنطقية  أحكام

هيد وثالثة فصول تنديلة خامتة مت إىلفقد قسمنا البحث  ،وعمال بالشروط املنهجية املعروفة       
 .الدراسة  إليهاالنتائج اليت توصلت  أهمتضمنت 

يف بالد املغرب  اإلمساعيليةالدعوة الشيعية  نتشارإفيه عرضا وجيزا حول  مناالتمهيد فقد ماأ  
مؤسسات  بتثبيتوهي املرحلة اليت متيزت  ،عبد اهللا الشيعي قواعدها  أبووضع  إنمنذ  ، اإلسالمي

 .ومهدت لوضع سياسة خاصة يف البالد  ،لة الدو
ل ة الفاطميني مبختلف القبائطة الفاطمية واتمع وتضمن عالقبعنوان السل األولوالفصل   

وكيف تعاملوا مع طموحات كل قبيلة مبا خيدم  ،نهاجة املغربية وخاصة كتامة وزناتة وص
لسنة يف اتمع يف جمال مقاومة السلطة  ا أهلدور علماء  إبراز إىلعرجنا مث  ،توجهام السياسية 

كما سلطنا الضوء على دور العبيد كطبقة اجتماعية فرضت نفسها داخل السلطة واتمع على  ،
  .حد سواء 



  ة ـــاملقدم

  ت
 

وخصصنا الفصل الثاين لطبقات اتمع على عهد الفاطميني مع دراسة وحتليل اخلصائص       
التباين  أوجهربط كل طبقة باليت قبلها للوقوف عند و ،بعدا  أووعالقتها بالسلطة قربا  ،كل طبقة 

  .االجتماعي 
للحديث عن نتائج هذا  افر دناهوالذي  ،وقد جاء الفصل الثاين متهيدا للفصل الثالث       

الذي انعكس على احلياة العامة للسكان يف كل ااالت ال سيما يف  األمر ،التباين االجتماعي 
العادات والتقاليد  أهمكما خصصنا جماال واسعا تناولنا فيه  ،االت ويف االحتف ،املطعم وامللبس 

 ،مع رصد بعض االضطرابات يف اتمع  ،بوجه عام  اإلسالميالسائدة يف بالد املغرب 
   .السكان وانعكاساته على حياة 

  :عرض ألهم المصادر والمراجع وتحليلها

املتنوعة يف موضوعاا، وتتمثل يف كتب لقد اعتمدنا يف حبثنا على عدد من املصادر واملراجع 
  :التاريخ واجلغرافية، والتراجم والطبقات والسري والرحالت، وغريها، ولعل أبرزها

  :كتب التاريخ -1

ويالحظ أن من بني املصادر األصلية يف هذا البحث، اليت متثل مكان الصدارة أعمال أنبغ 
يفة النعمان بن حممد بن حيون التميمي فقهاء الشيعة اإلمساعيلية وأعالم علمائهم أيب حن

، فقد عاش لفترة طويلة، وهو على مذهب أهل السنة، ومن مث كانت له )م974/ه363ت(
عالقات برجال أهل السنة، جاهد لإلبقاء عليها بعد انضمامه إىل احلركة اإلمساعيلية، ويف خدمة 

جله من أحداث عن هؤالء وأولئك، اخللفاء الفاطميني يف بالد املغرب اإلسالمي، وهو معاصر ملا س
وحبكم ارتباطاته املختلفة، فقد كان مطلعا على مجيع اآلراء، وعلى سري األوضاع االجتماعية، 
والوثائق أيضا، وصنفت أعماله األدبية والتارخيية، واليت اختصت بالعقائد تلقائية، أثناء مالزمة 

  :اطمي، أما ما يهمنا من هذه املصادرأشهر خلفاء الدور املغريب، وهو املعز لدين اهللا الف
، واليت تعد قصة متكاملة عن احلركة اإلمساعيليةال سيما يف )2("رسالة افتتاح الدعوة" -أ

دورها املغريب، واليت تطورت إىل نظام خالفة، ويف هذا املؤلف، إشارات عن تنظيمات الداعي أيب  
                                                            

 .ت.فرحات الدشراوي، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، د: حتقيق )2(



  ة ـــاملقدم

  ث
 

ملختلفة من انتشار احلركة اإلمساعيلية، خالل عبد اهللا الشيعي، وعن أحداث املنطقة، وردود الفعل ا
فترة الدراسة، كما يتضمن تفاصيل هامة ألحداث اجتماعية ال غىن للدارس يف التاريخ االجتماعي 
عنها؛ كالتعرف عن مكانة كتامة االجتماعية وعن دورها يف قيام اخلالفة، وأيضا بعض العادات 

  ..توقري العلم والعلماءالسائدة يف اتمع، كصفة الكرم والشجاعة و
واملالحظ أن كال من ابن األثري، وابن خلدون واملقريزي، والنويري اعتمدوا على رواية 

، )3(النعمان اخلاصة بأحداث كتامة وإفريقية، إذ يبدو تأثري القاضي النعمان جليا يف أكثر من موطن
  !.ويرقى حىت إىل استخدام نفس العبارات والصيغ اللغوية

، ال غرو أن هذا الكتاب يعد وثيقة هامة ملعرفة الدور املغريب )4("لس واملسايراتاا" - ب
للخالفة الفاطمية، إذ يعكس سياسة خلفاء هذا الدور جتاه احلركات املناهضة حلكمهم، سواء 
كانوا من كتامة أو زناتة، أو مكناسة، وعن عالقام املختلفة، وقد استفدنا من الكتاب يف أغلب 

بحث، السيما يف فصليه األول والثاين، وال خيلو من موضوعات اجتماعية تم مبوضوع مراحل ال
الدراسة، كالعادات والتقاليد، وميكننا من خالله من التعرف أن الضرائب كانت السبب احلقيقي 
يف قيام ثورة أيب يزيد خملد بن كيداد اليفرين، على خالف ما يروج له يف بعض املصادر السنية، 

  .جتمع يف معظمها على أن السبب يف ثورته مذهيب أوال وأخريااليت 
املتويف سنة  )5(، البن عذارى"البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب"ويركز كتاب  -ج
اليت فرضها " الضرائب املتنوعة"م، وخباصة جزئه األول، وبوضوح يف مسألة 1312/ه712

آل بسببها وضعهم االجتماعي واالقتصادي؛ الفاطميون على سكان املغرب اإلسالمي، وكيف 
، فهذا "ابن األثري"، و"ابن خلدون"و" النعمان"ختالف ما جاء عند " ابن عذاري"وإذا كانت رواية 

حمور  -ال ينقص من قيمتها اإلخبارية، كوا تعرضت ألحداث كثرية ختتص بالعصر الفاطمي
لفاء مع قبيلة كتامة، ومجاهري أهل السنة، مل يشر إليها هؤالء، وخاصة حول عالقات اخل -دراستنا

                                                            
 .335للقاضي النعمان، ص" االفتتاح"، ونص 93، ص1للمقريزي، ج" االتعاظ"بني ما جاء يف : قارن مثال )3(
 .1978احلبيب الفقي، وإبراهيم شبوح، وحممد اليعالوي، اجلامعة التونسية، تونس، : حتقيق )4(
 .1980كوالن، وليفي برفشال، دار الثقافة، بريوت، .س.ج: عباس أمحد بن حممد املراكشي، حتقيقأبو ال )5(



  ة ـــاملقدم

  ج
 

بتأريخ مفصل حول األوبئة اليت حلت ببالد املغرب اإلسالمي،  - دون سواها -كما انفردت روايته
  .)7(م919/ه307، وسنة )6(م915/ه303مثل وباء سنة 

للداعي إدريس عماد الدين القرشي املتوىف  )8("عيون األخبار وفنون اآلثار"أما كتاب  -د
م، فرغم اهتمامه بالتاريخ السياسي والعسكري خللفاء اخلالفة الفاطمية يف 1423/ه827ة سن

  :طورها املغريب، إال أن ميزة الكتاب تكمن يف أنه
تناول أهم اهلجرات اليت عرفها سكان بالد املغرب اإلسالمي، طيلة حكم الفاطميني * 

  .والثورات اليت قامت ضدهم
 - وشجاعة ومروءة، وغريها من الصفات )9(مة من كرمكما تعرض إىل بعض صفات كتا* 

  .اتشترك فيها عامة أهل املغرب اإلسالمي -واليت ال ريب
، سواء يف اال اإلداري أو العسكري )صقالية، سودان، روم(تناول أيضا وظائف العبيد * 

اجية، أو االجتماعي، حىت أن هؤالء أصبحوا قوى تنافس بعض القوى يف الزعامة كتامية وصنه
  .كان هلا وزن يف السلطة

من أشهر املصادر اليت أفادت حبثي، واعتمدت عليها " املقريزي"وال شك أن مؤلفات  - ه
يف خمتلف مراحله، الحتوائها على مادة غزيرة، ألن املقريزي نقل رواياته عن كتب كثرية فقدت، 

تناوله لتاريخ اخلالفة الفاطمية، ولو  ومل تصل إلينا، واليت التزم املقريزي فيها باملوضوعية واحلياد يف
  :أنه اعتمد يف أغلب رواياته على القاضي النعمان، إال أن كتابه

، فقد امتاز بدقة املعلومات ووضوحها )10("اتعاظ احلنفاء بأخبار األئمة الفاطميني اخللفاء"
كتامة، وانتهت وخباصة عند تعرضه للدور الذي لعبته كتامة، والذي ابتدأت حلقاته األوىل ببالد 

إىل مصر وبالد الشام، دون إمهال تفاصيل هامة ذات صلة وثيقة باألوضاع االجتماعية مثل 

                                                            
 .173نفس املصدر، ص )6(
 .181نفسه، ص )7(
 .1985، 1حممد اليعالوي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط: حتقيق )8(
 .91املرجع نفسه، ص )9(
 .1996، 2مجال الدين الشيال، القاهرة، ط: حتقيق )10(



  ة ـــاملقدم

  ح
 

اإلشارة إىل اآلثار التخريبية اليت أحدثتها ثورة أيب يزيد خملد بن كيداد اليفرين ضد احلكم 
  .الفاطمي، وما جنم عنها من نتائج، كان أبرزها هجرة السكان

، البن محاد املتويف سنة )11("أخبار ملوك بين عبيد وسريم"ب وتتضح أمهية كتا -و
م، يف أنه تتبع مكانة القبائل املغربية اجتماعيا، اليت كانت على ارتباطها بالسلطة 1231/ه628

منصبا مبا حتققه من انتصارات ضد املخالفني، وتركيزه من جهة أخرى على مسألة األموال اليت 
، كما أمكننا من خالله التعرف على بعض مظاهر ثروة اخللفاء، اليت اغدقها اخللفاء الستمالتهم

  .أنفقوها يف بناء القصور واملترتهات وما إىل ذلك
  :كتب الطبقات والتراجم والسري -2

وهلذه الكتب أمهية خاصة، ألا تكمل النقص املوجود يف بعض املصادر التارخيية، وتقدم 
واخلاصة، وتربز مدى مشاركة هؤالء  يف احلياة السياسية ترمجة وافية ألشهر الشخصيات العامة 

واالجتماعية وغريها ، لذلك تعد على قدر كبري من األمهية ال سيما ما تعلق منها باجلوانب 
  :االجتماعية  من خمتلف النواحي، السيما منها االجتماعية، واليت منها

دهم ونساكهم وسري من رياض النفوس يف علماء القريوان وإفريقية وتونس، وزها" -أ
، أليب بكر عبد اهللا بن حممد املالكي املتويف يف سنة )12("أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم

م، فهو ذو قيمة تارخيية عظيمة، إذ يزخر بإشارات اجتماعية، تتصل باملأكل 1081/ه474
  .وامللبس املأكل وامللبس، حيث قدم لنا معلومات جليلة يف الفصل األخري من البحث

، البن أيب أصيبعة، وقد استفدنا من هذا الكتاب )13("عيون األنباء يف طبقات األطباء" - ب
وخباصة يف إبراز مظاهر األة اليت أحاطت خبلفاء الفاطميني، حيث أم أحاطوا أنفسهم بطائفة من 

ا تبدو األطباء، فكانوا مالزمني هلم يف القصور أو يف تنقالم، وقد كان أغلبهم من اليهود، وهن
  .ميزة الفاطميني عن غريهم يف تساحمهم مع أهل الذمة

                                                            
 .1984جلول أمحد البدوي، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : حتقيق )11(
 .م1981بشري البكوش، وأمحد العروسي املطوي، دار الغرب اإلسالمي، للطباعة والنشر، بريوت، : حتقيق )12(
 . 160ص ،.3، ط1991دار الثقافة، بريوت،  )13(



  ة ـــاملقدم

  خ
 

للدباغ، املتويف يف سنة  )14("معامل اإلميان يف معرفة رجال أهل القريوان"وحيفل كتاب  -ج
م، مبعلومات غزيرة عن سياسة الفاطميني املذهبية، وعالقتهم برجال السنة 1297/ه696

ضد انتشار مذهبهم، األمر الذي جعلهم يتعرضون املالكية، وكيف أن هؤالء كانوا حجرة عترة 
، أسباب انضمام املالكية إىل جانب ثورة أيب يزيد اليفرين، "الدباغ"للقتل أو التعذيب، وقد أبرز 

الذي تظاهر أمامهم بإحياء مذهب اإلمام مالك، كما ال خيلو الكتاب من إشارات اجتماعية مثل 
متاسك اتمع من خالل إحيائهم لألخالق احلميدة، كإطعام إسهام علماء املالكية يف احملافظة على 

  ...الطعام، وحسن اجلوار، وتكافل أفراد اتمع فيما بينهم
لليماين، حممد بن حممد، املتويف يف أواخر القرن الرابع  )15("سرية احلاجب جعفر"وتعد  -د
املذهب، ودور الستر،  العاشر امليالدي، وثيقة إمساعيلية هامة، لإلطالع على أسرار/اهلجري

مثل التطرق اىل زواج اخلليفة عبيد اهللا املهدي   ،والظهور، كما ال ختلو من إشارات اجتماعية
وظاهرة اشتغال املرأة السجلماسية بتجارة  - دون ذكر امسها - بزواج عبيد اهللا املهدي بابنة عمه

  .الرقيق
العاشر /يف القرن الرابع اهلجري ، للعزيزي، اجلوذري، املتويف)16("سرية األستاذ جوذر" - ه

امليالدي، وقد أمكننا من خالهلا حتديد مكانة كتامة االجتماعية ، وأا كانت من أشد قبائل الرببر 
تعلقا بالدولة، وتأييدا هلا، وذا املعىن تدعم ما ذكر يف مصادر تارخيية أخرى ، كما اضطلعنا بدور 

  .خدمة القصور والدواوين، واجليش، وأيضا البحريةالعبيد، وتقلدهم ألمسى الوظائف سواء يف 
، البن خلكان، فقد أفادين يف تقدمي تراجم )17("وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان"أما  -و

وافية ألهم الشخصيات السياسية والعلمية واألدبية، واليت أسهمت يف أحداث اخلالفة الفاطمية و 
 .جمال الدراسة يف تطوير احلياةببالد املغرب االسالمي 

 

  
                                                            

 .م1320املطبعة العربية التونسية، تونس،  )14(
 .1936، القاهرة، 1ايفانوف، جملة كلية اآلداب، مج، ج: قيق ونشرحت )15(
 .1954حممد عبد اهلادب شعرية، وكامل حسني، دار الفكر، القاهرة، : حتقيق )16(
 .1977إحسان عباس، دار صادر، بريوت، : حتقيق )17(



  ة ـــاملقدم

  د
 

  :كتب اجلغرافيا والرحالت -3

وقد أمدتنا هذه املصادر بالعديد من التفاصيل اليت أغفلها املؤرخون، وترجع أمهيتها أيضا إىل 
أن هؤالء الرحالة اجلغرافيني قاموا بتسجيل كل ما عاينوه ، فقدموا لنا مادة علمية قيمة عن أحوال 

  :اموا بزيارا وطافوا ا، نذكر منهاالعديد من املدن واألقاليم اليت ق
م، الذي  زار بالد املغرب 978/ه367، البن حوقل النصييب، املتويف سنة )18("صورة األرض" -أ

م، فهو ذو أمهية بالغة، فباإلضافة إىل وصفه الدقيق للمنطقة 841/ه330اإلسالمي يف حوايل سنة 
امة،اذ انفردت وانفرد يف بعض أجزائه بنصوص وحدودها اجلغرافية، فقد أطلعنا مبعلومات تارخيية ه

مل ترد يف املصادر األخرى، مثل كتب التاريخ العام، السيما فيما يتعلق ببعض أخالق و عادات 
أهل املغرب اإلسالمي، كما زودنا مبعلومات اقتصادية هامة عن دخل املغرب اإلسالمي يف عهد 

  .اخلالفة الفاطمية

، للبكري، املتوىف سنة )19("بالد إفريقية واملغرباملغرب يف ذكر "أما كتاب  - ب
م، فقد أسهب يف عرض تواريخ املدن املغربية نقال عن حممد بن يوسف الوراق 1094/ه487

، ورغم أنه مل يزر املنطقة إال أنه نقل لنا معلومات غاية يف األمهية، )20(م973/ه363املتويف سنة 
ية، فضال عما ذكره عن األوضاع االجتماعية عن خصائص املغرب اإلسالمي وثرواته االقتصاد

  .لعناصر السكان، والتوزيع اجلغرايف ألهل الذمة من النصارى واليهود باملنطقة
، لياقوت احلموي، املتويف سنة )21("معجم البلدان"واستفدنا أيضا من كتاب  -ج
غم أن م، وخباصة يف حتديد مواطن كتامة، وبالد املغرب اإلسالمي عموما، ور1229/ه626
، غري أن هذا "للبكري"اعتمدت يف بعض النصوص على ما جاء يف كتاب اجلغرافيا " ياقوت"رواية 

                                                            
 .ت.منشورات مكتبة احلياة، بريوت، د )18(
 .ت.مكتبة املثىن، بغداد، د )19(
، 3، دراسات أندلسية، العدد "دراسة يف موارد أيب عبيد اهللا البكري عن تاريخ إفريقية واملغرب"لواحد دنون طه، عبد ا )20(

 .276، ص1989
 .1990فريد عبد العزيز اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت، : حتقيق )21(



  ة ـــاملقدم

  ذ
 

ال ينقص من قيمتها، حيث تعد من املصادر األساسية ملعرفة أمساء املدن املغربية، وأهم األنشطة 
  .االقتصادية ا ، السيما يف مرحلة الدراسة

، للتجاين، املتويف يف أوائل القرن الثامن )22("ةالرحل"والبد من الرجوع إىل كتاب  -د
الرابع عشر امليالدي، لالستفادة من بعض التفاصيل اجلغرافية الدقيقة، اليت أمهلها /اهلجري

اجلغرافيون األوائل، هذا وقد انفرد صاحب الرحلة بسرد معلومات تارخيية هامة، قلما نعثر عليها 
إنشاء اخلليفة عبيد اهللا املهدي جلامع طرابلس األعظم سنة  حىت يف أمهات املصادر اإلخبارية، مثل،

  .)23(م911/ه299
II (املراجع:  

  :الدراسات احلديثة* 

كما استندت هذه الدراسة إىل جمموعة من املراجع العربية واألجنبية اليت ال غىن عنها بالنسبة 
 )24("الد املغرب اإلسالميالسياسية الداخلية للخالفة الفاطمية يف ب"كتاب : ملوضوعنا نذكر منها

للدكتور حسني مؤنس،  )25("تاريخ املغرب وحضارته: "للدكتور مرمول حممد الصاحل، وكتاب
السياسة "ب للدكتور احلبيب اجلنحاين، مع اإلشارة إىل حبثه املعنون  )26("املغرب اإلسالمي: "وأيضا

قتصادية واالجتماعية يف املغرب األوضاع اال: "، وايضا كتاب)27("املالية للدولة الفاطمية باملغرب
  .لألستاذ جودت عبد الكرمي يوسف )28()"م10-9(األوسط خالل القرنني الثالث والرابع 

كما استعنت بأحباث ودراسات حديثة، هلا عالقة وثيقة مبوضوع الدراسة، اليت نذكر منها، 
دراسات "تاب للدكتور موسى لقبال، وك )29("دور كتامة يف تاريخ اخلالفة الفاطمية"كتاب 

                                                            
 .1958حسن حسين عبد الوهاب، تونس، : تقدمي )22(
 .253املصدر نفسه، ص )23(
 .1983ج، اجلزائر، .م.د )24(
 .1992، 1بريوت، ط )25(
 .ت.الدار التونسية، تونس، د )26(
 .1977أكتوبر  -سبتمرب/ه1397شوال  - ، السنة السادسة، رمضان50، 49جملة األصالة، العدد  )27(
 .1992ج، اجلزائر، .م.د )28(
 .1979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،  )29(



  ة ـــاملقدم

  ر
 

للشيخ سليمان بن احلاج،  )31("ثورة أيب يزيد"للدكتورة ةبوبة جماين، على غرار  )30("إمساعيلية
  .وكلها حبوث جادة يف امليدان مكنتين من توضيح بعض الغموض الذي يكتنف املادة اخلربية
كتاب : وقد تيسر يل اإلطالع على بعض املراجع األجنبية، واليت يأيت يف مقدمتها

"L'histoire de l'Afrique du nord")32(  شارل أندري جوليان "لCharles 

André Julien" وقد أفادين هذا الكتاب وخباصة يف معرفة سنة إعادة تشكيل جيش عبيد اهللا ،
م، 912/ه300ب أيب عبد اهللا الشيعي وأعوانه من الكتاميني، واليت حددها  مقتلاملهدي بعد 

 ألفرد بل"ل  )La religion musulmane en berbérie")33" إىل كتابباإلضافة 
Alfred Bel"وكتاب ، "Les schismes dans l'islam")34(  هنري الووست"ل 

Henry Laoust" وقد كان اعتمادنا على هذه املراجع بالقدر الذي خيدم املوضوع، ألن ،
  .الباحث البد أن يكون على حذر عند التعامل معها

اسة املتواضعة قد فتحت أفاقا جديدة للبحث يف التاريخ ورجاؤنا أن تكون هذه الدر
الذي مل ينل خطه بعد من البحث والدراسة وال يفوتين يف هذا . االجتماعي للمغرب اإلسالمي

املقام إال أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل كل من أسهم من قريب أو من بعيد يف إخراج هده الدراسة 
والعرفان ال تويف حق مشريف االستاذ مرمول حممد الصاحل غاىل النور ،واحسب أن كلمات الشكر 

،أستاذ التاريخ اإلسالمي بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بقسنطينة ،والذي فتح يل بيته 
،واستفدت من غزير علمه ،كما أتوجه بالشكر والتقدير إىل األستاذة بوبة جماين اليت مل تبخل علي 

  .بالنصح والتصويب
  راء القصد واهللا من و

  الباحث

                                                            
 .2003ري، قسنطينة، مطبوعات جامعة منتو )30(
 .1981، 1دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، ط )31(

(32) Payot، Paris، 1952. 
(33) Paris، 1938. 
(34) Payot، Paris، 1965 



  ز

 

  :عرض ألهم المصادر والمراجع وتحليلها

لقد اعتمدنا يف حبثنا على عدد من املصادر واملراجع املتنوعة يف موضوعاا، وتتمثل يف كتب 
  :التاريخ واجلغرافية، والتراجم والطبقات والسري والرحالت، وغريها، ولعل أبرزها

  :كتب التاريخ - 1

بحث، اليت متثل مكان الصدارة أعمال أنبغ ويالحظ أن من بني املصادر األصلية يف هذا ال
فقهاء الشيعة اإلمساعيلية وأعالم علمائهم أيب حنيفة النعمان بن حممد بن حيون التميمي 

، فقد عاش لفترة طويلة، وهو على مذهب أهل السنة، ومن مث كانت له )م974/ه363ت(
خدمة  يفركة اإلمساعيلية، وعالقات برجال أهل السنة، جاهد لإلبقاء عليها بعد انضمامه إىل احل

اخللفاء الفاطميني يف بالد املغرب اإلسالمي، وهو معاصر ملا سجله من أحداث عن هؤالء وأولئك، 
وحبكم ارتباطاته املختلفة، فقد كان مطلعا على مجيع اآلراء، وعلى سري األوضاع االجتماعية، 

ختصت بالعقائد تلقائية، أثناء مالزمة والوثائق أيضا، وصنفت أعماله األدبية والتارخيية، واليت ا
  :أشهر خلفاء الدور املغريب، وهو املعز لدين اهللا الفاطمي، أما ما يهمنا من هذه املصادر

، واليت تعد قصة متكاملة عن احلركة اإلمساعيليةال سيما يف )1("رسالة افتتاح الدعوة" -أ
الداعي أيب   ؤلف، إشارات عن تنظيماتدورها املغريب، واليت تطورت إىل نظام خالفة، ويف هذا امل

عبد اهللا الشيعي، وعن أحداث املنطقة، وردود الفعل املختلفة من انتشار احلركة اإلمساعيلية، خالل 
فترة الدراسة، كما يتضمن تفاصيل هامة ألحداث اجتماعية ال غىن للدارس يف التاريخ االجتماعي 

عن دورها يف قيام اخلالفة، وأيضا بعض العادات عنها؛ كالتعرف عن مكانة كتامة االجتماعية و
  ..السائدة يف اتمع، كصفة الكرم والشجاعة وتوقري العلم والعلماء

واملالحظ أن كال من ابن األثري، وابن خلدون واملقريزي، والنويري اعتمدوا على رواية 
، )2(ليا يف أكثر من موطنالنعمان اخلاصة بأحداث كتامة وإفريقية، إذ يبدو تأثري القاضي النعمان ج

  !.ويرقى حىت إىل استخدام نفس العبارات والصيغ اللغوية

                                                            

 .ت.فرحات الدشراوي، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، د: حتقيق )1(
 .335للقاضي النعمان، ص" االفتتاح"، ونص 93، ص1للمقريزي، ج" االتعاظ"ا جاء يف بني م: قارن مثال )2(



  س

 

، ال غرو أن هذا الكتاب يعد وثيقة هامة ملعرفة الدور املغريب )3("االس واملسايرات" - ب
للخالفة الفاطمية، إذ يعكس سياسة خلفاء هذا الدور جتاه احلركات املناهضة حلكمهم، سواء 

مة أو زناتة، أو مكناسة، وعن عالقام املختلفة، وقد استفدنا من الكتاب يف أغلب كانوا من كتا
مراحل البحث، السيما يف فصليه األول والثاين، وال خيلو من موضوعات اجتماعية تم مبوضوع 
الدراسة، كالعادات والتقاليد، وميكننا من خالله من التعرف أن الضرائب كانت السبب احلقيقي 

ثورة أيب يزيد خملد بن كيداد اليفرين، على خالف ما يروج له يف بعض املصادر السنية، يف قيام 
  .اليت جتمع يف معظمها على أن السبب يف ثورته مذهيب أوال وأخريا

املتويف سنة  )4(، البن عذارى"البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب"ويركز كتاب  -ج
اليت فرضها " الضرائب املتنوعة"وضوح يف مسألة م، وخباصة جزئه األول، وب1312/ه712

الفاطميون على سكان املغرب اإلسالمي، وكيف آل بسببها وضعهم االجتماعي واالقتصادي؛ 
، فهذا "ابن األثري"، و"ابن خلدون"و" النعمان"ختالف ما جاء عند " ابن عذاري"وإذا كانت رواية 

حمور  -داث كثرية ختتص بالعصر الفاطميال ينقص من قيمتها اإلخبارية، كوا تعرضت ألح
مل يشر إليها هؤالء، وخاصة حول عالقات اخللفاء مع قبيلة كتامة، ومجاهري أهل السنة،  -دراستنا

بتأريخ مفصل حول األوبئة اليت حلت ببالد املغرب اإلسالمي،  -دون سواها - كما انفردت روايته
  .)6(م919/ه307، وسنة )5(م915/ه303مثل وباء سنة 

للداعي إدريس عماد الدين القرشي املتوىف  )7("عيون األخبار وفنون اآلثار"أما كتاب  -د
م، فرغم اهتمامه بالتاريخ السياسي والعسكري خللفاء اخلالفة الفاطمية يف 1423/ه827سنة 

  :طورها املغريب، إال أن ميزة الكتاب تكمن يف أنه
غرب اإلسالمي، طيلة حكم الفاطميني تناول أهم اهلجرات اليت عرفها سكان بالد امل* 

  .والثورات اليت قامت ضدهم

                                                            

 .1978احلبيب الفقي، وإبراهيم شبوح، وحممد اليعالوي، اجلامعة التونسية، تونس، : حتقيق )3(
 .1980كوالن، وليفي برفشال، دار الثقافة، بريوت، .س.ج: أبو العباس أمحد بن حممد املراكشي، حتقيق )4(
 .173املصدر، صنفس  )5(
 .181نفسه، ص )6(
 .1985، 1حممد اليعالوي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط: حتقيق )7(



  ش

 

 -وشجاعة ومروءة، وغريها من الصفات )8(كما تعرض إىل بعض صفات كتامة من كرم* 
  .اتشترك فيها عامة أهل املغرب اإلسالمي -واليت ال ريب

العسكري  ، سواء يف اال اإلداري أو)صقالية، سودان، روم(تناول أيضا وظائف العبيد * 
أو االجتماعي، حىت أن هؤالء أصبحوا قوى تنافس بعض القوى يف الزعامة كتامية وصنهاجية، 

  .كان هلا وزن يف السلطة
من أشهر املصادر اليت أفادت حبثي، واعتمدت عليها " املقريزي"وال شك أن مؤلفات  - ه

اته عن كتب كثرية فقدت، يف خمتلف مراحله، الحتوائها على مادة غزيرة، ألن املقريزي نقل رواي
ومل تصل إلينا، واليت التزم املقريزي فيها باملوضوعية واحلياد يف تناوله لتاريخ اخلالفة الفاطمية، ولو 

  :أنه اعتمد يف أغلب رواياته على القاضي النعمان، إال أن كتابه
ات ووضوحها ، فقد امتاز بدقة املعلوم)9("اتعاظ احلنفاء بأخبار األئمة الفاطميني اخللفاء"

وخباصة عند تعرضه للدور الذي لعبته كتامة، والذي ابتدأت حلقاته األوىل ببالد كتامة، وانتهت 
إىل مصر وبالد الشام، دون إمهال تفاصيل هامة ذات صلة وثيقة باألوضاع االجتماعية مثل 

 ضد احلكم الفاطمي، اإلشارة إىل اآلثار التخريبية اليت أحدثتها ثورة أيب يزيد خملد بن كيداد اليفرين
  .وما جنم عنها من نتائج، كان أبرزها هجرة السكان

، البن محاد املتويف سنة )10("أخبار ملوك بين عبيد وسريم"وتتضح أمهية كتاب  -و
م، يف أنه تتبع مكانة القبائل املغربية اجتماعيا، اليت كانت على ارتباطها بالسلطة 1231/ه628

ات ضد املخالفني، وتركيزه من جهة أخرى على مسألة األموال اليت منصبا مبا حتققه من انتصار
اغدقها اخللفاء الستمالتهم، كما أمكننا من خالله التعرف على بعض مظاهر ثروة اخللفاء، اليت 

  .أنفقوها يف بناء القصور واملترتهات وما إىل ذلك
  :كتب الطبقات والتراجم والسري - 2

                                                            

 .91نفسه، ص املرجع )8(
 .1996، 2مجال الدين الشيال، القاهرة، ط: حتقيق )9(
 .1984جلول أمحد البدوي، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : حتقيق )10(
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تكمل النقص املوجود يف بعض املصادر التارخيية، وتقدم وهلذه الكتب أمهية خاصة، ألا 
ترمجة وافية ألشهر الشخصيات العامة واخلاصة، وتربز مدى مشاركة هؤالء  يف احلياة السياسية 
واالجتماعية وغريها ، لذلك تعد على قدر كبري من األمهية ال سيما ما تعلق منها باجلوانب 

  :ا منها االجتماعية، واليت منهااالجتماعية  من خمتلف النواحي، السيم
رياض النفوس يف علماء القريوان وإفريقية وتونس، وزهادهم ونساكهم وسري من " -أ

، أليب بكر عبد اهللا بن حممد املالكي املتويف يف سنة )11("أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم
املأكل وامللبس م، فهو ذو قيمة تارخيية عظيمة، إذ يزخر بإشارات اجتماعية، تتصل ب1081/ه474

  .املأكل وامللبس، حيث قدم لنا معلومات جليلة يف الفصل األخري من البحث
، البن أيب أصيبعة، وقد استفدنا من هذا الكتاب )12("عيون األنباء يف طبقات األطباء" - ب

وخباصة يف إبراز مظاهر األة اليت أحاطت خبلفاء الفاطميني، حيث أم أحاطوا أنفسهم بطائفة من 
األطباء، فكانوا مالزمني هلم يف القصور أو يف تنقالم، وقد كان أغلبهم من اليهود، وهنا تبدو 

  .ميزة الفاطميني عن غريهم يف تساحمهم مع أهل الذمة
للدباغ، املتويف يف سنة  )13("معامل اإلميان يف معرفة رجال أهل القريوان"وحيفل كتاب  -ج

ة الفاطميني املذهبية، وعالقتهم برجال السنة املالكية، م، مبعلومات غزيرة عن سياس1297/ه696
وكيف أن هؤالء كانوا حجرة عترة ضد انتشار مذهبهم، األمر الذي جعلهم يتعرضون للقتل أو 

، أسباب انضمام املالكية إىل جانب ثورة أيب يزيد اليفرين، الذي "الدباغ"التعذيب، وقد أبرز 
لك، كما ال خيلو الكتاب من إشارات اجتماعية مثل إسهام تظاهر أمامهم بإحياء مذهب اإلمام ما

علماء املالكية يف احملافظة على متاسك اتمع من خالل إحيائهم لألخالق احلميدة، كإطعام 
  ...الطعام، وحسن اجلوار، وتكافل أفراد اتمع فيما بينهم

                                                            

 .م1981البكوش، وأمحد العروسي املطوي، دار الغرب اإلسالمي، للطباعة والنشر، بريوت،  بشري: حتقيق )11(
 . 160ص ،.3، ط1991دار الثقافة، بريوت،  )12(
 .م1320املطبعة العربية التونسية، تونس،  )13(
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أواخر القرن الرابع  لليماين، حممد بن حممد، املتويف يف )14("سرية احلاجب جعفر"وتعد  -د
العاشر امليالدي، وثيقة إمساعيلية هامة، لإلطالع على أسرار املذهب، ودور الستر، /اهلجري

 مثل التطرق اىل زواج اخلليفة عبيد اهللا املهدي  ،والظهور، كما ال ختلو من إشارات اجتماعية
وظاهرة اشتغال املرأة السجلماسية بتجارة  - دون ذكر امسها - بزواج عبيد اهللا املهدي بابنة عمه

  .الرقيق
العاشر /، للعزيزي، اجلوذري، املتويف يف القرن الرابع اهلجري)15("سرية األستاذ جوذر" - ه

أشد قبائل الرببر امليالدي، وقد أمكننا من خالهلا حتديد مكانة كتامة االجتماعية ، وأا كانت من 
تعلقا بالدولة، وتأييدا هلا، وذا املعىن تدعم ما ذكر يف مصادر تارخيية أخرى ، كما اضطلعنا بدور 

  .العبيد، وتقلدهم ألمسى الوظائف سواء يف خدمة القصور والدواوين، واجليش، وأيضا البحرية
د أفادين يف تقدمي تراجم ، البن خلكان، فق)16("وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان"أما  -و

وافية ألهم الشخصيات السياسية والعلمية واألدبية، واليت أسهمت يف أحداث اخلالفة الفاطمية و 
  .يف تطوير احلياةببالد املغرب االسالمي جمال الدراسة 

  :كتب اجلغرافيا والرحالت - 3

وترجع أمهيتها أيضا إىل وقد أمدتنا هذه املصادر بالعديد من التفاصيل اليت أغفلها املؤرخون، 
أن هؤالء الرحالة اجلغرافيني قاموا بتسجيل كل ما عاينوه ، فقدموا لنا مادة علمية قيمة عن أحوال 

  :العديد من املدن واألقاليم اليت قاموا بزيارا وطافوا ا، نذكر منها
بالد املغرب م، الذي  زار 978/ه367، البن حوقل النصييب، املتويف سنة )17("صورة األرض" -أ

م، فهو ذو أمهية بالغة، فباإلضافة إىل وصفه الدقيق للمنطقة 841/ه330اإلسالمي يف حوايل سنة 
وحدودها اجلغرافية، فقد أطلعنا مبعلومات تارخيية هامة،اذ انفردت وانفرد يف بعض أجزائه بنصوص 

بعض أخالق و عادات مل ترد يف املصادر األخرى، مثل كتب التاريخ العام، السيما فيما يتعلق ب
                                                            

 .1936، القاهرة، 1فانوف، جملة كلية اآلداب، مج، جاي: حتقيق ونشر )14(
 .1954دب شعرية، وكامل حسني، دار الفكر، القاهرة، حممد عبد اهلا: حتقيق )15(
 .1977إحسان عباس، دار صادر، بريوت، : حتقيق )16(
 .ت.منشورات مكتبة احلياة، بريوت، د )17(
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أهل املغرب اإلسالمي، كما زودنا مبعلومات اقتصادية هامة عن دخل املغرب اإلسالمي يف عهد 
  .اخلالفة الفاطمية

، للبكري، املتوىف سنة )18("املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب"أما كتاب  - ب
بن يوسف الوراق م، فقد أسهب يف عرض تواريخ املدن املغربية نقال عن حممد 1094/ه487

، ورغم أنه مل يزر املنطقة إال أنه نقل لنا معلومات غاية يف األمهية، )19(م973/ه363املتويف سنة 
عن خصائص املغرب اإلسالمي وثرواته االقتصادية، فضال عما ذكره عن األوضاع االجتماعية 

  .قةلعناصر السكان، والتوزيع اجلغرايف ألهل الذمة من النصارى واليهود باملنط
، لياقوت احلموي، املتويف سنة )20("معجم البلدان"واستفدنا أيضا من كتاب  -ج

م، وخباصة يف حتديد مواطن كتامة، وبالد املغرب اإلسالمي عموما، ورغم أن رواية 1229/ه626
، غري أن هذا ال "للبكري"اعتمدت يف بعض النصوص على ما جاء يف كتاب اجلغرافيا " ياقوت"

حيث تعد من املصادر األساسية ملعرفة أمساء املدن املغربية، وأهم األنشطة  ينقص من قيمتها،
  .االقتصادية ا ، السيما يف مرحلة الدراسة

، للتجاين، املتويف يف أوائل القرن الثامن )21("الرحلة"والبد من الرجوع إىل كتاب  -د
الدقيقة، اليت أمهلها  الرابع عشر امليالدي، لالستفادة من بعض التفاصيل اجلغرافية/اهلجري

اجلغرافيون األوائل، هذا وقد انفرد صاحب الرحلة بسرد معلومات تارخيية هامة، قلما نعثر عليها 
حىت يف أمهات املصادر اإلخبارية، مثل، إنشاء اخلليفة عبيد اهللا املهدي جلامع طرابلس األعظم سنة 

  .)22(م911/ه299
II (املراجع:  

  :الدراسات احلديثة* 

                                                            

 .ت.مكتبة املثىن، بغداد، د )18(
 .276، ص1989، 3أندلسية، العدد  ، دراسات"دراسة يف موارد أيب عبيد اهللا البكري عن تاريخ إفريقية واملغرب"عبد الواحد دنون طه،  )19(
 .1990فريد عبد العزيز اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت، : حتقيق )20(
 .1958حسن حسين عبد الوهاب، تونس، : تقدمي )21(
 .253املصدر نفسه، ص )22(
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تندت هذه الدراسة إىل جمموعة من املراجع العربية واألجنبية اليت ال غىن عنها بالنسبة كما اس
 )23("للخالفة الفاطمية يف بالد املغرب اإلسالمي السياسية الداخلية"كتاب : ملوضوعنا نذكر منها

للدكتور حسني مؤنس،  )24("تاريخ املغرب وحضارته: "للدكتور مرمول حممد الصاحل، وكتاب
السياسة " بللدكتور احلبيب اجلنحاين، مع اإلشارة إىل حبثه املعنون  )25("املغرب اإلسالمي" :وأيضا

األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف املغرب : "، وايضا كتاب)26("املالية للدولة الفاطمية باملغرب
  .لألستاذ جودت عبد الكرمي يوسف )27()"م10- 9(األوسط خالل القرنني الثالث والرابع 

ا استعنت بأحباث ودراسات حديثة، هلا عالقة وثيقة مبوضوع الدراسة، اليت نذكر منها، كم
دراسات "للدكتور موسى لقبال، وكتاب  )28("دور كتامة يف تاريخ اخلالفة الفاطمية"كتاب 
للشيخ سليمان بن احلاج،  )30("ثورة أيب يزيد"للدكتورة ةبوبة جماين، على غرار  )29("إمساعيلية

  .جادة يف امليدان مكنتين من توضيح بعض الغموض الذي يكتنف املادة اخلربية وكلها حبوث
كتاب : وقد تيسر يل اإلطالع على بعض املراجع األجنبية، واليت يأيت يف مقدمتها

"L'histoire de l'Afrique du nord")31( شارل أندري جوليان " لCharles André Julien" ،
 معرفة سنة إعادة تشكيل جيش عبيد اهللا املهدي بعد تصفية أيب وقد أفادين هذا الكتاب وخباصة يف

 La"م، باإلضافة إىل كتاب 912/ه300 بعبد اهللا الشيعي وأعوانه من الكتاميني، واليت حددها 

religion musulmane en berbère")32( ألفرد بل " لAlfred Bel" وكتاب ،"Les schismes 

                                                            

 .1983ج، اجلزائر، .م.د )23(
 .1992، 1بريوت، ط )24(
 .ت.الدار التونسية، تونس، د )25(
 .1977أكتوبر  -سبتمرب/ه1397شوال  -، السنة السادسة، رمضان50، 49الة، العدد جملة األص )26(
 .1992ج، اجلزائر، .م.د )27(
 .1979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،  )28(
 .2003مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة،  )29(
 .1981، 1دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، ط )30(

(31) Payot، Paris، 1952. 
(32) Paris، 1938. 
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dans l'islam")33( هنري الووست " لHenry Laoust" وقد كان اعتمادنا على هذه املراجع ،
  .بالقدر الذي خيدم املوضوع، ألن الباحث البد أن يكون على حذر عند التعامل معها

ورجاؤنا أن تكون هذه الدراسة املتواضعة قد فتحت أفاقا جديدة للبحث يف التاريخ االجتماعي 
لدراسة وال يفوتين يف هذا املقام إال أن الذي مل ينل خطه بعد من البحث وا. للمغرب اإلسالمي

أتوجه بالشكر اجلزيل إىل كل من أسهم من قريب أو من بعيد يف إخراج هده الدراسة غاىل النور 
،واحسب أن كلمات الشكر والعرفان ال تويف حق مشريف االستاذ مرمول حممد الصاحل ،أستاذ 

ة بقسنطينة ،والذي فتح يل بيته ،واستفدت من التاريخ اإلسالمي بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعي
غزير علمه ،كما أتوجه بالشكر والتقدير إىل األستاذة بوبة جماين اليت مل تبخل علي بالنصح 

  .والتصويب
  واهللا من وراء القصد 
  الباحث

  

  
   

                                                            

(33) Payot، Paris، 1965 
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  :دـتمهي
على عهد اخلالفة  اإلسالميقبل أن نعرج عن األوضاع االجتماعية لبالد املغرب 

الفاطمية، البد من احلديث عن البدايات األوىل لظهور فكرة التشيع، ودواعي اختيار هذه 
 املنطقة من العامل اإلسالمي لنشر مثل هذه الرتعة اخلارجية، مث تقييم مدى جناح أصحاا يف

  .حتقيق أهدافهم السياسية املنشودة
لقد مرت اخلالف الفاطمية مثل باقي الدويالت اإلسالمية اليت قامت يف بالد املغرب 

مرحلة نشر الدعوة، مث مرحلة تكوين الدولة وإرساء : اإلسالمي مبرحلتني أساسيتني مها
  :اليت سنبينها كاآليتواملؤسسات، 

  :مرحلة نشر الدعوة - 1

يقوم على حب آل البيت من عترة الرسول "مبدأ " الشهرستاين"ما ذكر ك" التشيع"إن 
، )1("طالب بالنص، مث يف أبنائه وأحفادهحبصر اإلمامة بعده يف علي بن أيب ، ويقضي )ص(

لكوا شايعته وبايعته على اخلالفة بعد " بالشيعة"وناصرته مسيت  اأما الفئة اليت والت علي
ة بني ياملسائل اخلالف اكربمامة والوالية فيما بعد من ، وأصبحت اإل)ص(وفاة الرسول 

  .)2(املسلمني
 من جهة أخرى، إىل بني بين العباس من جهة، والعلويني وقد حتول اخلالف النظري

مواجهات مسلحة بني الطرفني، زادت يف تعميق اهلوة بينهما، وحفل العصر العباسي األول، 
، ويفهم من )3(احلسين عة تزعمها الفرووضرا بظهور انتفاضات عارمة، كانت تواجه بشدة

موسى الكاظم بن "، أن الشيعة انقسمت إىل فرقتني، فرقة تقول بإمامة )4(رواية ابن خلدون

                                 
 .278، ص1امللل والنحل، ج )1(
 .وما بعدها 697ابن خلدون، املقدمة، ص )2(
، "احلسن بن علي ابن أيب طالب اهلامشي القرشي، خامس اخللفاء، وثاين األئمة االثين عشرية عند اإلمامية"نسبة إىل  )3(

 .199، ص2أنظر، الزركلي، األعالم، ج
 .706، 705، صنفس املصدر)4(
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يف سرداب، وتنتظر قيامه منذ غيبته، جعفر الصادق، وتعتقد أن إمامها االثين عشر غائب 
مستور حي يعمل سرا إلقامة وفرقة ترى إمامة إمساعيل ابن جعفر الصادق، وتقول بإمام 

وإليها ينسب اخللفاء الفاطميون الذين قاموا " باإلمساعيلية"دولة، وهي الفرقة اليت مسيت 
  .باملغرب اإلسالمي

مركزا هلا جللب األنصار واملؤيدين،  )1(وقد اختارت هذه الفرقة من مدينة سلمية
ة عن حاضرة اخلالفة العباسية يف ومنطلقا لدعاا يف أحناء العامل اإلسالمي، واجلزر البعيد

  .)2(بغداد
اختيار الشيعة اإلمساعيلية لبالد املغرب اإلسالمي لتكون مهدا لنشر  وال ميكن اعتبار

 هلداعيي )م762/هـ145ت( أفكارها من حمض الصدفة، بل إن خطاب جعفر الصادق
حىت  ها ومهداهارثاإن املغرب أرض بور فاذهبا فاح: "اللذين أرسلهما إىل املغرب قائال هلما

حتضري مدروس هلذا املشروع الدعوي، وإدراك  لى، هو نص ينم ع)3("جييء صاحب البذر
تام ألحوال املنطقة، وإن كنا ال نتفق مع من قال، بأن املغرب اإلسالمي كان جماال خصبا 

 إىل نين الداعيي، وبوصول هذ)4(النتشار البدع، وأسهم يف انتشار األفكار الشيعية
عند موضع " أبو سفيان"ويدعى ا ، نزل أحدمها اإلسالمي من بالد املغرب )5(نةمرماج

  .)7("نزل مبوضع يقال له الناظور "احللواين"، أما الثاين، ويدعى )6("تاال"يقال له 

                                 
 .272، ص3م البلدان، جهي أرض محص من بالد الشام، ياقوت احلموي، معج )1(
 .1القاضي النعمان، افتتاح الدعوة، ص )2(
 .41، ص1املقريزي، اتعاظ احلنفاء بأخبار األئمة الفاطميني اخللفاء، جانظر )3(
 .225، صالفاطميون  : وممن ذهب هذا الرأي، حممد عبد احلي حممد شعبان يف كتابه )4(
ومل حيدد موقعها، ابن حوقل،  ،109ص،5نفس املصدر،جاحلموي، قرية من قرى قبيلة هوارة بإفريقية، ياقوت  )5(

 .715، البكري، املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب، ص84صورة األرض، ص
، مرمول حممد الصاحل، السياسة الداخلية للخالفة الفاطمية يف بالد  وتقع شرق تبسة، على احلدود اجلزائرية التونسية )6(

 .31املغرب اإلسالمي، ص
 . 27القاضي النعمان، نفسه،ص  )7(
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فإنه اعتنق مذهبهما عدد من أهل مرماجنة، "، "القاضي النعمان"واعتمادا على رواية 
  .)1("ةواألربس، وكتامة ونفزة ومسات

ومن خالل ما تقدم تبني لنا أن الدعوة اإلمساعيلية قد وجدت باملغرب اإلسالمي، قبل 
قدوم أيب عبد اهللا الشيعي بزمن طويل، وأصبح هلا مراكز النطالق الدعاة، وجلب األتباع، 

  ".بالكيان السياسي"وبدت نوايا أصحاا يف خلق ما يسمى 
يختلف عنه بعد قيامها، فقيام اخلالفة الفاطمية،  أما عن أسلوب الدعاية اإلمساعيلية قبل

عن ، لنشر املذهب متاشيا والظروف العامة، هذا زيادة )2(حيث ارتكز على اإلقناع السلمي
عبد اهللا الشيعي  حاجتها املاسة إىل قوة عسكرية تساندها عند قيام الدولة، فحني قدوم أيب

ممهدا، واملذهب اإلمساعيلي قد أخذ شوطا إىل بالد كتامة من املغرب اإلسالمي وجد األمر 
  .)3(، فسار على منوال سابقيه يف التدرج واالعتدال عند نشر دعوتهمعتربا

سامية لقد بدا واضحا تأثري أيب عبد اهللا الشيعي يف جمتمع كتامة، مبا أظهره من أخالق 
ووحدانا  مجاعات ينضووناالجتماعية وحسن معاملة، ما جعل الناس على اختالف طبقام 

وفشت دعوة أيب عبد اهللا، وأجابه، ودخل أمره طبقات : "يف دعوته، ومما جاء يف هذا الصدد
ودخل أمره طبقات من "، حينما عرب "القاضي النعمان"، ويفهم من رواية )4("من الناس
  .يف دعوة الشيعي كانوا على مراتب اجتماعية متفاوتة واأن من دخل" الناس

السلوكات  ىل حماوالت أيب عبد اهللا الشيعي حملاربة بعض وأشارت بعض املصادر إ
مثل شرب  االجتماعية القبيحة، واليت كانت سائدة عند بعض أهايل املغرب اإلسالمي،

، ويبدو أن أبا عبد )5(اخلمور، وظاهرة الشذوذ اجلنسي، وعزمه الشديد على القضاء عليها

                                 
 .وما بعدها 26االفتتاح، ص )1(

(2) Charles (A. J) , Histoire De L’afrique Du nord , payot , paris , 1952 , p 
54. 

  .125، ص1ابن عذاري، البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب، ج )3(
 .117، صالقاضي النعمان، االفتتاح  )4(
 .91، ص، ابن حوقل، صورة االرض 247، 246، صصدر نفس امل )5(
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تمع، وكسب قلوب العامة، عن طريق إصالح ا إىل ، كان يرمي من وراء ذلكالشيعي اهللا
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وال شك أن هذا األسلوب املتبع من قبل الداعي كان 

  .، وجلب األنصارهالغرض منه الدعاية ملذهب
إىل توضيح هذا األسلوب الدعائي الناجح من أيب عبد اهللا " املقريزي"وقد ذهب 

، "فج األخيار"كان يقال له مب ذلك أنه حينما نزل ي، من الشيعي بني أهايل املغرب اإلسالم
 د جاء يفقو: "، مث يواصل حديثه إليهم"بكم إن هذا املكان ما مسي إال: "قال ألنصاره

 ينصره فيها األخيار منيف زمن حمنة و افتتان، عن األوطان، تنبو أن للمهدي هجرة  احلديث
، فأنتم كتامة و خبروجكم من هذا الفج مسي من الكتمان امسهم ذلك الزمان، قوم مشتق أهل

وقعا يف نفوس قبائل كتامة فازدادوا تعلقا اخلطاب أوجد ، مث إن مثل هذا )1("بفج األخيار
ة إىل مبادئ هذا املذهب اجلديد بني فأصبح رؤساؤهم ينوبون عنه يف الدعوذا الداعي، 

استقبال الداعي هلم، ما أثلج ، ويبدو أن فقهاء القريوان، قد وجدوا يف حسن )2(أقوامهم
ف بكل دولة تة الدينية، اليت تلطصدورهم، فرغبوا يف دعوته، السيما أم كانوا ميثلون السل

  .)3(تسعى إىل الظهور والسيادة
عبد اهللا الشيعي التنقاذ عبيد اهللا املهدي  ويبدو أن أبا العباس قد حتني فرصة خروج أيب

فقهاء القريوان، وإرغامههم على تقبل املذهب  من سجنه بسجلماسة، ليقوم باضطهاد
التصرف من أيب ، وقد أثار هذا )4(اإلمساعيلي، بل وأقدم على قتل بعضهم، وتعذيب آخرين

حفيظة أهل القريوان، لكن أبو عبد اهللا الشيعي تدارك املوقف فعاب على املخطوم العباس 

                                 
 .72القاضي النعمان، افتتاح الدعوة، ص )1(
 .146، ص نفس املصدر )2(
بد اهللا فلقوه، وسلموا وخرج شيوخ القريوان وفقهاؤهم لتلقي أيب ع: "إىل هذا بقوله" القاضي النعمان"وقد أشار  )3(

 .244- 243، صاالفتتاح : أنظر ، .."د عليهم أحسن ردعليهم بوجهه، ور الفتح، فأقبله بعليه، وهنأ
علي .. وأبو بكر بن هذيل.. يبالقريوان، إبراهيم بن حممد الفق ، قتله297أنه يف سنة "ومما جاء يف هذا الصدد  )4(

وان ، املالكي، رياض النفوس يف علماء القري155، صالبيان، ابن عذاري، "بن أيب العباس، بتهمة الطعن يف إمامة علي
 .49، ص2وإفريقية وتونس، ج
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ما كانت بنا   واهلـهن أمر البلدقد أفسدت علينا م: "أخيه تصرفه ذه الطريقة، قائال له
  .)1("حاجة إىل إصالحه

  :مرحلة تكوين الدولة - 2

إذا كان تكوين الدول مرهون بإرساء مؤسسات قوية، سواء كانت إدارية أو 
اجتماعية أو عسكرية، فإن هناك من اعترب أن فترة ظهور عبيد اهللا املهدي برقادة وجلوسه 

عية يف العامل يداية احلقيقية لتكوين أول دولة شعلى عرش اخلالفة الفاطمية ميثل الب
تكوينها كان على ل، بينما ذهب بعض الباحثني املعاصرين إىل أن اللبنات األوىل )2(اإلسالمي

  .)3(يد أيب عبد اهللا الشيعي
قد محلوا معهم كل مقومات الدولة القوية إىل بالد  ومهما يكن من أمر فإن الفاطميني

الل تنظيمات إدارية دقيقة ومتكاملة جند هلا إطارات وموظفون املغرب اإلسالمي من خ
عملوا يف خمتلف املصاحل، وقد كان الفضل الكبري يف وضع بعض معاملها من لدن األغالبة، 

  .)4(حيث أبقى الفاطميون بعض املصاحل، وأضافوا إليها أخرى
  :املؤسسات اإلدارية العامة - أ

ك الدواوين اليت رتبها اخلليفة عبيد اهللا املهدي، ونعين باملؤسسات اإلدارية العامة تل
  :ظفيه، ويتمثل ذلك فيما يليحيث جعل لكل ديوان اختصاصاته ومو

، وهو )5(وقد كان اخلراج من بني املوارد اهلامة لبيت مال الفاطميني :ديوان اخلراج -
قاب أهل اجلزية فتفرض على ر ، أما)6(خيتلف عن اجلزية، كون اخلراج ضريبة على األرض

                                 
 .156، 155، صاملصدر السابق ابن عذاري،  )1(
 .192، ص1ابن األبار، احللة السرياء، ج )2(
 .52السابق، ص مرمول حممد الصاحل، املرجع  )3(
  .66ص ، 1ج ، املقريزي، االتعاظ،303تتاح، صالقاضي النعمان، االف )4(

    Charles (A. J), Histoire de l'Afrique du nord. p.56. 
 .303املصدر ، صنفس ، القاضى النعمان  )5(
 .262املاوردي، األحكام السلطانية، ص )6(
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الذي أنشأه عبيد اهللا املهدي كان من اختصاصات " الضياع"، ويبدو أن ديوان )1(الذمة
صاحب اخلراج، بدليل أن الديوانني قد مجعا لرجل واحد، وكان ذلك يف سنة 

  .)2(م915/ه303
، أنه قد خصص ألعطيات اجلند واملوظفني ويظهر من خالل تسميته :ديوان العطاء -

أن نفقة ورواتب العبيد، " القاضي النعمان"النفقات، ويفهم من رواية  يف الدولة، وسائر
وأمر بإثبات : "كانت تسدد من هذا الديوان، إذ يقول بعد أن عقب على إنشاء الديوان

  .)3("املوايل وأبناء العبيد فيه
عبيد اهللا  يوان من مجلة الدواوين اليت كواوقد كان هذا الد :ديوان الكشف -

، وإذا كانت املصادر قد سكتت عن ذكر اختصاصات هذا الديوان، فإن )4(ادةاملهدي برق
، كان أبو جعفر البغدادي مشتركا مع ه298تفيد بأن متوليه سنة " ابن عذاري"إشارة 

  .)5(عمران بن أيب خالد بن أيب سالم
وقد كان أبو عبد اهللا الشيعي أول من بادر إىل  :ديوان أموال اهلاربني مع زيادة اهللا -

أمر جبمع ما كان لزيادة اهللا من األموال ": "املقريزي"إنشائه، يفهم هذا من خالل ماذ كره 
، ويبدو أن زيادة اهللا األمري األغليب، قد خلف وراءه )6("الكثريوالسالح وغريه، فاجتمع منه 

، وهذا ما جعل )7("مثقال من ضرب سكتهألف " بثروة طائلة، قدرا بعض املصادر، 
  .)8("يفرد هلذه األموال ديوانا خاصااخلليفة عبيد اهللا املهدي 

 
                                 

 .24بن سالم، كتاب األموال، ص)1(
 .173ص ، 1ج ،البيان ابن عذاري،  )2(
 .304االفتتاح، ص )3(
 .303، صنفسه )4(
 .162املصدر ، ص نفسابن عذاري، )5(
 .63ص ،1ج، االتعاظ )6(
 .169نفسه، ص ابن عذاري، )7(
 .303املصدر ، صنفس القاضي النعمان،  )8(
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ويعد بيت املال مؤسسة إدارية مهمتها إدارة مداخيل الدولة ومصاريفها  :بيت املال -
، الذي وحده، وهو أصل كل الدواوين، ويقع بيت املال حتت إشراف اخلليفة، وهو )1(العامة
  .)2(تم عليهخي

  :املؤسسات اإلدارية اخلاصة - ب

الفاطمية، وكانت ال تقل أمهية عن املؤسسات  اخلالفةلقد تعددت املصاحل اإلدارية يف 
، وهي شبيهة مبا "مصلحة الكتابة"، وتسمى أيضا "مصلحة الربيد"السابقة، ونذكر منها 

هر من توىل هذه ، وكان أش)3(، حسب جرجي زيدان"نظام املخابرات" بيعرف اليوم 
، )4(بين األغلبلاملصلحة على عهد عبيد اهللا املهدي، أبو اليسر الشيباين، الذي كان كاتبا 

  .)6("باحلاجب"سمي ف، "جعفر بن علي"، وقد توالها )5("مصلحة احلجابة"كما وجدت 
، أن عبيد اهللا املهدي، كان نفسه "القاضي النعمان"، فقد أورد "مصلحة القضاء"أما 

، لكن يبدو أن تويل اخلليفة )7(مساع املظامل، ويأخذ رقاع أهلها، ويسمع شكواهم يباشر
، أي قبل تنصيب مصلحة القضاء، وتعيني القضاة، اخلالفة، كان يف بداية قيام النظر يف املظامل

  .)8(ينص عليه املذهب اإلمساعيلي غري أن األحكام كانت تقدر وفق ما

                                 
 .212، ص1جرجي زيدان، تاريخ التمدن اإلسالمي، ج )1(
 .96املقريزي، املصدر السابق، ص )2(
 .196صالسياسة الداخلية ، ، مرمول حممد الصاحل، 230، 1تاريخ التمدن اإلسالمي، ج )3(
 .163ابق، صابن عذاري، املصدر الس )4(
 ابن خلدون، املقدمة: زادة أنظروقد استحدثت هذه املصلحة على عهد الدولة األموية، والعباسية فيما بعد، لالست )5(

 .وما بعدها  249، صنفس املرجع ، جرجي زيدان، 779ص
 .107،108اليماين، سرية احلاجب جعفر، ص )6(
 .305االفتتاح، ص )7(
 .159املصدر ، صنفس ابن عذاري،  )8(
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بكر  اأب، فقد أبقى اخلليفة عبيد اهللا على رأسها )1("مبصلحة السكة"أما فيما يتعلق 
  .)2(الفيلسوف، الذي كان قد عينه أبو عبد اهللا الشيعي أول األمر

وميكن القول أن هذه املؤسسات السابقة، كانت أهم ترتيبات عبيد اهللا املهدي، على 
لفة، وإن األقل كمرحلة أوىل، لإلبقاء على مصاحل الدولة قائمة يف تسيري شؤوا املخت

وجدت مصاحل ثانوية، فهي ال خترج عن إطار تبادل وتنسيق للخدمات فيما بني املؤسسات 
  .مجيعها
  :األقاليم والية -ج

دول، دولة األغالبة،  باملغرب اإلسالمي على أنقاض ثالثلقد قام ملك الفاطميني 
األطراف؛ ومبا ، فكان أن ورث الفاطميون رقعة جغرافية مترامية )3(وبين مدرار، بين رستم

، كان من الطبيعي، أن مبفرده أن اخلليفة الفاطمي ال يستطيع تسيري كل هذه األقاليم املمتدة
ينوب عنه والة يتولون تسيريها، وإذا كان اخلليفة وفق املذهب اإلمساعيلي هو صاحب 

وتصرفاته، كما تنص عليه النصوص اإلمساعيلية  تهالسلطة املطلقة، وفوق النور يف طين
، فإنه بذلك يويل من يشاء ويعزل من يشاء، عمال ذا احلق، وهذا ما يسمى اليوم )4(فسهان
ونقائص، السيما إذا استغل أ، وقد ال خيلو هذا األسلوب من عيوب "مركزية التسيري" ب

 مفوض من ، طاملا أنهاألخرية قبوله أو رفضههذه ال متلك الوايل سلطته لقهر الرعية، حيث 
  .اخلليفة طرف

األقاليم من القاعدة اليت تقول أن والة والظاهر أن عبيد اهللا املهدي قد انطلق يف تولية 
جند أن مجيع  ص عليه املبادئ اإلمساعيلية، ولذلك، أي وفق ما تن)5("الوالء شرط الوالية"

                                 
مصلحة تقوم بالنظر يف النقود املتعامل ا بني الناس، وحفظها مما يداخلها من الغش أو "بأا " ابن خلدون"يعرفها  )1(

 .747، صاملقدمة  ،انظر،"النقص، وهي من الوظائف الدينية اليت تندرج حتت اخلالفة
  .250القاضي النعمان، املصدر السابق، ص )2(
 .66، ص2يف أخبار البشر، ج الفدا، املختصر أبو )3(
 .240القاضي النعمان، االس واملسايرات، ص )4(
 .158املصدر ، ص نفس )5(
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، وقد كانوا يف قدموا خدمات للدولةهؤالء الوالة، كانوا من أنصار الدعوة اإلمساعيلية، 
جاين الذي استعمله على والية ضبارة اإليكمن رجاالت كتامة، ومنهم، ماكنون بن الغالب 

، أما والية املهدية )2(كما جعل إبراهيم بن غالب املزايت على والية سجلماسة )1(طرابلسأ
  .)3(ورقادة، وغريمها من األعمال فجعلت ألفلح بن هارون امللوسي

وذ املطلق يف واليام، بدليل أن اخلليفة عبيد واملالحظ أن هؤالء الوالة قد متتعوا بالنف
اهللا املهدي مل يكترث لشكاوى السكان يف تلك األقاليم البعيدة، وكل ما يف األمر أنه كان 

، وغريها من املدن، كما )4(ما حدث يف مدينة أطرابلس ليرسل جيوشه لتأديب الثائرين، مث
  .سنبينه يف حينه

                                 
 .168، صابن عذاري، املصدر السابق  )1(
 .166، ص5القلقشندي، صبح األعشى يف صناعة االنشا، ج )2(
 .22ص ، 5جالداعي إدريس القرشي، تاريخ اخللفاء الفاطميني ، )3(
 .406، ص2مؤنس، تاريخ املغرب وحضارته، ج ني، حس140، ص6ثري، الكامل يف التاريخ، جابن األ )4(



 

 

 

 
 

 :األوللفصل ا
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  : القبائل المغربيةعالقتها ببعض السلطة و •
يف أن رسوخ أي سلطة سياسية يف جمتمع ما، مرتبط دائما مبدى اضطالع  وال غر

أو يف أحسن األحوال ماعية، وميول أفراده السياسية، القائمني عليها بطبيعة تركيبته االجت
قدرة هؤالء السياسيني على تصور عالقة ناجحة قد تنشأ بني احلاكم الذي ميثل السلطة العليا 
يف اتمع، هذا من ناحية، ومطامح احملكوم يف حتقيق عدالة اجتماعية تزول معها كل 

، ولنا أن نتساءل يف هذا املقام، ما إذا أخرى ولنا من جهة الفوارق الطبقية بني فئات اتمع
كانت السلطة الفاطمية جنحت فعال يف حتقيق هذا اهلدف يف بالد املغرب اإلسالمي، والذي 

  !.؟)1(عرف بتنوع قبائله، وتباين أطيافه وعصبياته
وال شك أن حبث هذه اإلشكالية االجتماعية، ال تستكمل مجيع جوانبها، إال بوضعها 

ر السياسي واالقتصادي، ملا له من ارتباطك وثيق بالتاريخ االجتماعي، بل إن ضمن اإلطا
الظاهرة االجتماعية يف حد ذاا، ما هي إال نتيجة حتمية لتفاعل كل هذه املعطيات فيما 

  .بينها
ويبدو أن تفضيل الفاطميني لقبيلة كتامة دون سواها باملكانة االجتماعية املرموقة، 

كمرحلة أوىل من تأسيسها، قد  - على األقل - هرم الدولةناصب العليا يف ومتكينهم إياها بامل
خاصة بني كتامة ليدي بني باقي القبائل األخرى، وأحيا من جديد ذلك الصراع التق

  .)2(وزناتة
تبقي على حىت تستثمر هذا الصراع القبلي، أن وال شك أن السلطة الفاطمية حاولت 

د، متخذة يف ذلك كل اإلغراءات والذرائع، فكانت أحيانا مصاحلها السياسية قائمة يف البال
فرض نفوذها عن طريق القوة العسكرية، وأحيانا أخرى تتبع سياسة اإلغراءات  إىلتلجأ 

بذور اخلالف بني قبيلة سواء باملناصب، أو االمتيازات،وشراء الذمم باألموال، أو أن تزرع 
  .وأخرى، كما سيأيت بيانه

                                 
 ، وما بعدها، السالوي الناصري، االستقصاء يف461، ابن حزم، مجهرة أنساب العرب، ص97ابن حوقل، صورة األرض، ص :انظر )1(

  .83ص ، 1ج ، ابن الفقيه، خمتصر كتاب البلدان،64، ص1أخبار املغرب األقصى، ج
  .100أندري برنيان وآخر، اجلزائر بني املاضي واحلاضر، ص )2(
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بأن املصادر التارخيية مل تشر إىل اي دور إجيايب  )1(ني املعاصرينيرى فريق من الباحث
البترية، أثناء حكم الفاطميني لبالد املغرب اإلسالمي،م عدا ما ذكرته عرضا عن  تةلقبيلة زنا

  !.لسلطة الفاطمينيكوا مثلت أكرب حركات املقاومة 
جذور الصراع بينها لكن هل معىن هذا أن إقصاء زناتة من قبل الفاطميني يشكل أحد 

وبني قبيلة كتامة، السيما بعد أن حظيت هذه األخرية بنفوذ واسع يف إدارة دواليب احلكم، 
  .وهل ميكن اعتبار أن التنافس بني القبيلتني يدخل يف إطار الصراع القبلي؟

اا على عنة الرحالة، تقوم حيمن القبائل الضا": "زناتة"، أن "ابن خلدون"لقد اعترب 
على الضروري من األقوات، واملالبس، واملساكن، وسائر  والرعي، واالقتصار الفلح

ه يأكلون، إىل جانب أن أكثر زروعهم الشعري، وإيا": "ابن حوقل"، وقد الحظ )2("األحوال
  .)3("احلنطة والقمح

أما فيما يتعلق مبواطن هذه القبيلة، فهي تشمل صحراء املغرب، ما بني غدامس إىل 
، مث طلعت مجاعات منهم إىل التل، فاستوطنوا املغرب األوسط، ومألت وادي الساورة

سهوله وجباله، كما استوطن البعض منهم القسم الشرقي من املغرب األقصى، إىل حدود 
  .)4(، وهم موجودون يف كل مكان من بالد املغرب اإلسالمي"تازة"جبال 

 املغرب األقصى من جهة، متثل مهزة وصل بني" فزناتة"أما من الناحية اإلستراتيجية 
، من جهة أخرى، وقد أورد )تونس(، واملغرب األدىن )اجلزائر(وباقي أجزاء املغرب األوسط 

بلس إىل جبل لدن جبهات طرافكانت مواطن هذا اجليل من : "يف هذا الصدد" ابن خلدون"
هم قبل لة تلمسان، مث إىل وادي ملوية، وكانت الكثرة والرياسة فيأوراس والزاب إىل قب

، وباإلضافة إىل ذلك فإن منطقة زناتة تعد مركز )5(.."اإلسالم جبراوة مث ملغراوة، وبين يفرن

                                 
، موسى لقبال، دور كتامة يف تاريخ اخلالفة الفاطمية، 173حممد بن عمرية، دور زناتة يف احلركة املذهبية باملغرب اإلسالمي، ص )1(

  .179ص  ،الصاحل، السياسة الداخلية ، مرمول حممد 351ص
  .121ابن خلدون، املقدمة، ص )2(
  .86صورة األرض، ص )3(
  .311، ص1عبد الوهاب منصور، قبائل املغرب، ج )4(

    Megherbi. (A)، La pensée sociologique d'Ibn Khaldoun. p132. 
  .8، 7، ص7ابن خلدون، العرب، ج )5(
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اتصال مستمر بني البدو الرحل وسكان املدن والقرى، وهو األمر الذي شجع على ازدهار 
ذات السبب احلركة التجارية ا، وخاصة على الطريق املؤدي إىل الساحل من البحر، ول

، وإذ حنن نركز على )1("تاهرت"ستم ليبين عليها عاصمة ملكه ر ا عبد الرمحن بناختاره
األمهية اليت تكتسيها منطقة زناتة، ندرك مدى رغبة الفاطميني املستمرة يف السيطرة عليها، 
وقد وجد الفاطميون يف قبيلة كتامة ااورة ملضارا حليفا إستراتيجيا لتنفيذ خطتهم 

  .)2(التوسعية
الشيعي مقيما  بدأت معامل عداء زناتة للفاطميني تتضح منذ أن كان أبو عبد اهللاوقد 

، وخباصة حينما جنح الداعي يف القضاء على اإلمارة األغلبية، فحدث أن أرسل "إيكجان"يف 
، غري أن )3(أبو عبد اهللا بعضا من خرية رجاله يف مهمة عند صاحب الدعوة عبيد اهللا املهدي

يته، عند عودته يف منطقة الزاب على يد عناصر زناتية، بقيادة أمري مغراوة هذا الوفد مت تصف
ومن ذلك احلادثة أصبحت مالحقة الزناتيني الشغل . )4("حممد بن خزر بن صيالت الزنايت"

توسع نفوذهم ليس ضدالشاغل للفاطميني، وأدركوا بعدها اخلطورة اليت متثلها هذه القبيلة 
ابن "يف املغرب اإلسالمي ككل، ويف هذا الصدد، أورد  يف املغرب األوسط، بلفقط 
جتول أبو عبد اهللا الشيعي يف بالد الرببر، وحارب : "م910/ه298، غنه يف سنة "عذاري
، وخرج يف نفس السنة جيش )5("وزناتة وقتل الرجال، وأخذ األموال، وسيب الذرية ينةصد

مدينة تاهرت سنة م، وبت أموال أهايل فاطمي إىل قبيلة لواتة، فقتلوا أهلها، وغنموا أمواهل
  .)6("مثانية آالف قتيل" ببعد ذلك، بعد مذحبة قدرا بعض املصادر 

فحسب، بل حتول " تاهرت"مل يتوقف اخلطر الزنايت على السلطة الفاطمية عند حدود 
، واليت رفض سكاا االعتراف بسلطة الفاطميني، وتسليم مدينتهم، )7("نكور"إىل مدينة 

                                 
  .88بار، اإلسالم يف جمده األول، صم، موريس لو103حاين، املغرب اإلسالمي، صاحلبيب اجلن )1(
  .343، موسى لقبال، دور كتامة، ص509، ص1حسني مؤنس، تاريخ املغرب وحضارته، ج )2(
  .222القاضي النعمان، االفتتاح، ص )3(
  .139، 138ص، 1ج،البيان، ابن عذاري، 223نفسه، ص )4(
  .162، ص املصدر نفسابن عذارى، )5(
   .،ونفس الصفحةنفس املصدر )6(
حممد جابر عبد العال : ، املسالك واملمالك، حتقيق 765البكري، املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب، ص : ، أنظر عنها"نكور" )7(

  .34احلسيين، ص
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املضطرب، ارتأى اخلليفة عبيد اهللا املهدي تعيني زعيم قبيلة مكناسة  أمام هذا الوضعو
لفرض السيطرة على عناصر الشعب يف املدينة، وتأديب زعيمها سعيد " مصالة بن حبوس"

، وال شك أن تكليف املهدي هلذه الشخصية البارزة للقيام ذه املهمة كان )1(بن صاحل
إقحام هذه القبيلة يف دائرة الصراع، عن طريق ضرب  -ما يبدوفي - متعمدا، والغرض منه

حرتني، واملالحظ أن هذه اإلستراتيجية يف إثارة النعرات متنازناتة مبكناسة، وترك القبيلتني 
يف مثل هذه ناجحا تنتهجه  أسلوباالقبلية من قبل السلطة، كثريا ما تكررت، فكانت 

  .قد يضر مبصاحلها يف املنطقةالظروف، وخباصة كلما أحست بوجود ديد 
ومن أجل أن حتافظ السلطة على والء قبيلة مكناسة، بادرت إىل مكافأة زعيمها 

الزناتيني، بأن جعلته على قيادة لكبح مجاح مصالة بن حبوس، يف مقابل الدور الذي قام به 
 ، كما منحت)2(اجليش الفاطمي، بل ونصبته واليا على مدينة تاهرت واملغرب األوسط

ألفراد أسرته امتيازات واسعة على املغرب األقصى، فعقدت ألسرته على سائر املغرب 
هودات هذا القائد يف إخضاع جزء  -كما سبق وأن أشرنا -وأمصاره، وكل ذلك اعترافا
 تبادل ذا األسلوب الذي يقوم علىأنه، ، ومن هنا نستنتج )3(هام منه لنفوذ الفاطميني
بحت السلطة تتعامل مع قواد القبائل املتحالفني معها، وكأن هؤالء املصاحل املشتركة، أص

 أمراء، يقومون بإخضاع أجزاء ومناطق لسلطتها، ويف املقابل متنح هلم امتيازات يف تلك
املناطق اليت خيضعوا، حىت أصبح السعي وراء املصاحل والنفوذ، هدف كل قائد يطمح إىل 

  .السيادة والظهور
الزناتية من دور املعارض لسلطة الفاطميني، " مغراوة" حتول قبيلة كما ال ميكن تفسري

هذا التأييد، فقد من وراء إىل مؤيد هلم؛ إال بوجود مصلحة سياسية أو اقتصادية قد جتنيها 
أن الوقت قد حان إلعالن والئه للسلطة، والوقوف إىل جانب " حممد بن خزر"رأى زعيمها 

خملد بن كيداد اليفرين الزنايت، على الرغم من أن يزيد على أيب اخلليفة املنصور باهللا يف حربه 
القبيلة يتفرع عن جيمعهما أصل واحد، والذي " بين يفرن"، و"مغراوة"من قبيليت  كال

                                 
  .162،ص 1ج البيان،ابن عذاري، )1(
  .182، ص5القلقشندي، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، ج )2(
  .الصفحةنفس نفس املصدر، و )3(
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، أما من جانب السلطة الفاطمية، فقد )1(هذا ما أشارته إليه بعض املصادر" زناتة"الكربى 
املرحلة احلرجة اليت مرت ا الدولة أثناء ثورة  يف تلك" مغراوة"كانت ترى أن كسب والء 

صاحب احلمار، دعما سياسيا وعسكريا البد من احلفاظ عليه ودعمه، ولكي تظهر عن 
حسن نواياها جتاه هذا التحالف، جند أن اخلليفة املنصور باهللا يسارع إىل إسقاط الضرائب 

 لك الوقت، رغبة منه يف حتسنيوالقباالت اليت كانت مفروضة على عاتق هذه القبيلة قبل ذ
، أال يتضح بعد هذا، أن تبادل املصاحل أصبح مسة بارزة )2(أوضاعها االجتماعية واالقتصادية

يف تعامل السلطة املركزية مع بعض القبائل املتحالفة معها، واليت كانت إىل وقت قريب، متثل 
  .ديدا حقيقيا بالنسبة هلا

لطة من اهتزاز مركزها السياسي ايدت خماوف السويف ظل تنامي اخلطر الزنايت، تز
، وحبكم )3("صنهاجة"على استمالة عصبيات جديدة إىل جانبها، مثل قبيلة  إىلفعمدت 

، استغلت السلطة الفاطمية هذا الوضع، فقد )4(التقليدي بني الصنهاجيني والزناتيني تنافسال
ني الطرفني، باملقولة الشهرية لتقيم حتالف مع الصنهاجيني، وميكن تفسري هذا التحالف ب

، وبالتايل فقد رحب اخلليفة املنصور باهللا مبقدم زعيم قبيلة صنهاجة "عدو العدو صديق"
ووصل : "، لنصرته يف حربه على أيب يزيد الزنايت، ومما جاء يف هذا الصدد)5("زيري بن مناد"

.. ابا كثرية من لباسهإليه زيري بن مناد يف عساكر صنهاجة، فوصله، وفضله، وخلع عليه ثي
  .)6("وأفاض عليهم، وعلى كافة صنهاجة الواصلني معه األموال، إفاضة استسلم ا قلوم

فقد أملح إىل الوضع احلرج الذي آل إليه مركز الفاطميني يف كل من " ابن خلدون"أما 
فتنة أيب  وملا كانت: "القريوان واملهدية، نتيجة لضربات الزناتيني، أنصار أيب يزيد، فأورد

                                 
  .417، ص10، ج"زناتة"دائرة املعارف اإلسالمية، لفظ و ايضا وما بعدها،  7، ص7ابن خلدون، العرب، ج :انظر)1(
جودت عبد الكرمي يوسف، األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف املغرب  ،195،،ص 5تاريخ اخللفاء الفاطميني ،ج  ، الداعي ادريس)2(

  .453، ص)م10- 9(خالل القرنني الثالث والرابع اهلجريني األوسط 
، بالصاد املشمسة زايا والكاف القريبة من اجليم، فلما عربتها العرب، "صناك"، وأصل الكلمة "صنهاج"إىل ولد " صنهاجة"تنتسب  )3(

، للمزيد، ينظر، ابن خلدون، العرب، "اجةصنه"، مث أضافوا هلا تاء اجلمع، فتحولت إىل "صنهاج"زادت اهلاء بني النون واأللف، فصارت 
  .152، ص6ج

  .159، ص24النويري، اية األرب يف فنون األدب، ج )4(
  .63، ص3الزركلي، األعالم، ج )5(
  .29ابن محاد، أخبار ملوك بن عبيد وسريم، ص )6(



 السلطة واتمع : الفصل األول 

- 17 - 

 

يزيد التاث أمر العبيديني بالقريوان واملهدية، كان لزيري منافرة إىل اخلوارج أصحاب أيب 
  .)1("..د وأعقام، وشريف باحلشود ملناصرة العبيديني بالقريوانييز

وإذا كان حتالف صنهاجة مع الفاطميني ضد قبيلة زناتة، قد مسح بربوز دور زيري بن 
، فإن بقاء هذا األخري على والئه للسلطة لفترة طويلة، قد يم واحملنكناد مبظهر القائد العظم

أكسبه ثقة اخلليفة املعز لدين اهللا الفاطمي، بأن واله على سائر املغرب اإلسالمي، وذلك قبل 
  .)2(رحيله إىل مصر
دور العصبية يف تأجيج الصراع بني قبائل املغرب بأن ننوه يف هذا املقام  إال وال يفوتنا

أمره، إذ اجتمعت إليه سالمي، بدليل أن زيري بن مناد نفسه، قد مارس الغزو يف بداية اإل
والرببر، ورزق الظفر م مرة بعد  ته، فأغار م على من حوله من زناتةطائفة من عشري

فلما : "يف هذا الصدد" النويري"مرة، إىل أن عظم أمره، وتطلعت نفسه لإلمارة، فقد أورد 
وي أمره، مجع إليه مجاعة من بين عمه، ومن كان له جندة، فكان يشن م تكامل شبابه، وق

  .)3("الغارات على القبائل من زناتة، فيقتل ويسيب، ويقسم على أصحابه
وامللفت لالنتباه أن الفاطميني كانوا يدركون متام اإلدراك، وزن كل قبيلة من قبائل 

ظ أم يف كل مرة يسعون إىل الزج املغرب اإلسالمي، وتطلعاا السياسية، لذلك يالح
بزعماء القبائل يف حروب فيما بينهم، حىت يتمكنوا من كسب الوقت، وإعادة ترتيب البيت 

  .الداخلي، حىت وإن اضطرهم األمر إىل تقدمي تنازالت لقبيلة دون أخرى
واملالحظ أيضا أن أسلوب الدعاية املذهبية  الذي اعتمده الفاطميون جللب األنصار، 

مكنهم إىل حد بعيد من بلوغ أهدافهم السياسية، هذا األسلوب الذي أثبت جناعته يف  قد
التفاف القبائل حوهلم، ولعل تلك الشعارات الرباقة اليت حاول الداعي أبو عبد اهللا الشيعي 
متريرها بني قبائل كتامة خباصة، قد لقيت جتاوبا كبريا حىت بني املعارضني له، فتراه مثال 

                                 
  .3،ص 6ج  ،ا العرب ابن خلدون، )1(
  .112، ص2ختصر يف أخبار البشر، ج، أيب الفدا، امل100، ص1اظ، جاملقريزي، اإلتع )2(

    Charles. André. Julien. Histoire de l'Afrique du nord. p.p. 66. 
    Bel. (A)، La religion musulmane en bedrérié. Tome I. (L.P.G). 1938. p162. 

  . 159ص  ، النويري، املصدر السابق )3(
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، وإن كان الغرض من هذه الشعارات )2("باإلخوان"، وأحيانا أخرى )1("األخيار"بيناديهم 
الدعاية للمذهب اإلمساعيلي، إال أا ذات أبعاد اجتماعية، بدليل أا سرعان ما حتولت فيما 
بعد إىل سلوكيات وأخالق متارس، بني أفراد القبيلة الواحدة، بل وعمل كل فرد على 

ورأي أهلوهم منهم من : "يف هذا الصدد" القاضي النعمان"قد أورد إذاعتها يف اتمع، ف
وجتنب املعاصي، وصالح األحوال، ما دعاهم .. اإلقبال على الصالة والصيام، وأعمال اخلري

  .)3("..إىل الدخول يف ذلك
وقد حرص عبيد اهللا املهدي، غداة مبايعته باخلالفة على إظهار مثل هذه اخلصال، 

أقام من : "اإلمساعيلي بني الناس، فجاء يف بعض املصادر اإلمساعيلية أنهللدعاية للمذهب 
، )4(.."رماتالشريعة الغراء املعامل، وأمر بإقامة احلدود، وأظهر حترمي اخلمر وسائر احمل

مثل  ةونستخلص من هذه الرواية، وما قبلها، أن الفاطميني، كان غرضهم من خالل إشاع
األخالقية الدعاية ملشروع مذهيب اجتماعي خيرج عن حدود  هذه الفضائل احلميدة، والقيم

بأن الصبغة الدينية تذهب : "حينما قال" ابن خلدون"القبيلة الواحدة، ورمبا هذا ما عناه 
  .)5("..بالتنافس والتحاسد، الذي يف أهل العصبية، وتفرد الوجهة إىل احلق
 الشيعي يف كسب ود كتامة، وقد سار اخللفاء الفاطميون على ج الداعي أيب عبد اهللا

واإلشارة بأفضاهلا على الدولة يف كل مناسبة تدعو إىل ذلك، فمثال حينما متكن اخلليفة 
على ثورة أيب يزيد الزنايت، توجه خبطاب محاسي يشيد فيه خبصال التغلب املنصور باهللا من 
هللا على ما خصكم به وا ايا أهل دعوتنا، يا أنصار دولتنا، يا كتامة، امحد: "كتامة، قائال هلم
  .)6("..م منته، وفضلكم به على كافة اخللقمن نعمته، وجسي

ورغم املكانة االجتماعية اليت حظيت ا كتامة لدى السلطة، إال أن هذه األخرية 
ظلت على حذر من ازدياد نفوذها؛ ففي عهد اخلليفة عبيد اهللا املهدي أراد أبو عبد اهللا 

                                 
  .57،ص1املقريزي، االتعاظ ،ج  )1(
  .123ي النعمان، االفتتاح، صالقاض )2(
  .79، صنفس املصدر )3(
  .174ص،5ج ، تاريخ اخللفاءالفاطمينيالداعي إدريس،  )4(
  .637ابن خلدون، املقدمة، ص )5(
  .59اجلوذري، سرية األستاذ جوذر، ص )6(
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كتامة، أن ينقلب على سلطة املهدي، غري أن حماولته باءت  رؤساءبعض الشيعي، مبعية 
  .)1(بالفشل، وسرعان ما تفطن هلا املهدي، فقام بتصفية كل العناصر اليت حضرت هلا

أما عن خلفيات هذا االنقالب، فهو ال خيلو من صراع طبقي، حيث نقم 
لتساوي بينهم على عبيد اهللا املهدي فكرة تقسيم األموال والقصور با "االنقالبيون"

، كما رفض أبو زاكي متام بن معارك، وهو من بيت شريف أن يقدم عليه املهدي، )2(والعبيد
 ال ال واهللا: "غزوية بن يوسف الذي ينتمي إىل بيت كتامي وضيع، فقال حمتجا على ذلك

  .)3("يها وارتفع علي ابن راعي البقرتقدمين ف مأكون يف قطع أيا
إىل طريق اإلغراء وباملال، لضرب منافسيها، أو إلرضاء  وقد جلأت السلطة الفاطمية

بعضا ممن تفانوا يف خدمة الدولة، ويف هذا الصدد ورد يف بعض املصادر، أن املنصور باهللا 
الفاطمي تقدم إىل حممد بن خزر املغراوي بعرض مايل، قيمته عشرين محال من املال، نظري 

وتقدم بعرض آخر لزيري بن مناد الصنهاجي  ، كما)4(د خملد بن كيداديالقبض على أيب يز
الستمالته، السيما بعد أن اشتد اخلناق على اجليوش الفاطمية أثناء ثورة أيب يزيد الزنايت، 

  .)5(..وقد اشتمل العرض على أموال مجة، وذهب، وحتف
وحيد الذي راهنت عليه السلطة مع خصومها، بل وعن  يكن اإلغراء باملال، اخليار المل
اإلغراء بالوظائف أيضا، ومنح اإلقطاعات، ومثل ذلك ما قام به اخلليفة القائم بأمر اهللا طريق 

وهناك وافاه مصعب بن : "ا الصددمع بعض اجلماعات الزناتية اليت والته، ومما جاء يف هذ
ة، وأمر بإنزاهلم، وأجرى الوظائف عليهم، وأمرهم أن ناتالزنايت، ومجاعات كثرية من ز ىتم

، وعلى الرغم من أن املصدر الذي أورد الرواية، مل يقدم )6("ث أحبوا من البالديرتلوا حي
تفاصيل أكثر حول دوافع التحاق هذه اجلماعات الزناتية يف صفوف القائم بأمر اهللا، 

                                 
  .163، ص1، ابن عذاري، البيان، ج68، ص1، املقريزي، االتعاظ، ج316، صاالفتتاحالقاضي النعمان،  )1(
  .317، صنفس املصدرالقاضي النعمان،  )2(
 - رسالة دكتوراه -بوبة جماين، النظم اإلدارية يف بالد املغرب خالل العهد الفاطمي: نفس املصدر، نفس الصفحة، لالستزادة أنظر )3(

  .301حممود إمساعيل عبد الرزاق، ص: إشراف
  .15، ص7ابن خلدون، العرب، ج )4(
  .27ك بين عبيد وسريم، صابن محاد، أخبار ملو )5(
  .217داعي إدريس، املصدر السابق، صال )6(
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، ويبدو للوهلة األوىل أن هذه )1(ط محزةباإلشارة، إىل اا وافته عند حائواكتفى فقط 
العنصر "اليت يغلب على سكاا  "محزة"تمي إىل أهايل مدينة اجلماعات النازحة كانت تن

، )2(منذ الفتح اإلسالمي لبالد املغرب، وبقيت املدينة تترد يف أعقابه استوطنها، الذي "العريب
ونستنتج من خالل هذه املقاربة أن صراعا حادا يكون قد حدث بني هؤالء العرب وبربر 

كورة، فأفضى األمر ذه اجلماعات الزناتية إىل الرتوح زناتة حول السيادة على املدينة املذ
حلصول على مكاسب الفاطميني طمعا يف محايتهم، أو ا عنها، وبالتايل االرمتاء بني أحضان

  !.سياسية
ومما سبق، نستخلص أن الفاطميني جنحوا إىل حد بعيد يف توطيد سلطام ببالد 

حتميها املصاحل واليت  يف إطار القبيلة، املغرب اإلسالمي، عن طريق خلق تكتالت سياسية 
املشتركة مادية كانت أم معنوية، ولذا فإن احلديث عن حتقيق عدالة اجتماعية تتساوى فيها 
مجيع الفئات االجتماعية، واألطياف السياسية، تصبح مسألة جزئية، أو هي باألحرى مصاحل 

   ".فرق تسد" قبيلة على حساب أخرى، تطبيقا للنظرية السياسية املعروفة
  

                                 
  .217صاملصدر السابق، الداعي إدريس، )1(
محزة بن "، مدينة تنسب إىل مؤسسها "البويرة"ب واليت تسمى اآلن " محزة"أما، 730البكري، املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب، ص )2(

حسني  :هاز من أرض املغرب اإلسالمي، أنظر عنها ، ملك"حلسني بن علي بن احلسني بن أيب طالباحلسن بن سليمان بن سليمان بن ا
جملة  - مقال - مدينة الزاب واألوراس يف العصور الوسطى"طبنة"لقبال موسى،  و،221، ص1مؤنس، تاريخ املغرب وحضارته، ج

  .96، ص1978اجلزائر، ، تصدرها وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية، 60/61: األصالة، ع
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  :اءـة والعلمـالسلط •
بظهور الدعوة اإلمساعيلية يف بالد املغرب اإلسالمي، كان مذهب أهل السنة، وخباصة 

ميثل مذهب أغلبية السكان، والذي يرجع الفضل الكبري يف انتشاره بينهم  )1(املذهب املالكي
ون بن سعيد التنوخي، ، وسحن)2(إىل طبقة من العلماء والفقهاء، من أمثال أسد بن الفرات

وما قام به هذا الفقيه من دور سياسي واجتماعي لترسيخ مبادئ املذهب يف نفوس الرعية، 
، وبوفاة سحنون خلفه جيل ثان من أهل السنة )3(وكان ذلك على أيام األغالبة بالقريوان

نحلة الفاطميني، وقد عمل هؤالء على تسويد ال خالفةشهد سقوط اإلمارة األغلبية، وقيام 
والسلطة اجلديدة  لاإلمساعيلية يف البالد، لذا كان من الطبيعي أن تتفاعل مواقف هذا اجلي

  .تفاعال، جتلت آثاره على حياة السكان
بني علماء السنة والشيعة اإلمساعيلية حول بعض  ويبدو أن اخلالف كان على أشده

األحاديث النبوية، األمر املسائل الشرعية، اليت ارتبطت أساسا بفهم النصوص القرآنية، و
، وخاصة وأن )4(الذي مل يدع جماال للمقاربة بني الفريقني، حسب إشارة بعض املصادر

، ويبدو أم )5(للشيعة تأويالت اختصوا ا، ويرفضون كل ما روى عن غريهم من املذاهب
وبرغم . )6(الدولة برقادةاإلعالن عن قيام  عن توجههم املخالف ألهل السنة غداةأفصحوا 

 مة الفاطمية من بعض الفقهاء، واألنصار ومن كانت لديهلطالتأييد الذي حظيت به الس
، فقد ظل السواء األعظم من أهل السنة معارضا لسياستها املذهبية )7(مصلحة يف دعمها

                                 
م، أو 794/ه178م، وكانت وفاته بني سنيت 713/ه95نسبة إىل مالك بن أنس بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث، ولد سنة  )1(

 .14، ص2، أيب الفدا، املختصر، ج247م، ابن الندمي، الفهرست، ص795/ه179
ه زيادة اهللا بن إبراهيم بن األغلب على اجليش الذي أرسله سنة موىل بين سليم، واصله من خراسان، مسع عن مالك موطأه، ووالهو)2(

، 163، أبو العرب، طبقات علماء إفريقية وتونس، صم829/ه214لفتح صقلية، وتويف ومل يستكمل فتحها سنة  م827/ه212
 .298، ص1الزركلي، األعالم، ج

 .109، ص1، البيان، جعذارىابن  )3(
 .167وب، الصراع املذهيب بإفريقية، صعبد العزيز اد ؛انظر تعليق )4(
 .  182ص ، ظهور االشعرية إىليد بن محدة،املدارس الكالمية بافريقية ،عبد ا 15صمصطفى غالب، أعالم اإلمساعيلية، )5(
 .26، ص1القاضي عياض، ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعيان مذهب مالك، ج )6(
 .، نفس الصفحة راملصد نفس )7(
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سرعان ما أخذت املعارضة بعد ذلك أشكاال من املواجهة كان هلا األثر  إذواالجتماعية،
  .تمعالعميق يف حياة ا

يف نظر الفاطميني مرادفات ذات " املعارضني"أو " املعارضة"لقد ظلت مفاهيم مثل 
دالالت حقرية، إذ تردد ذلك يف العديد من املناسبات ويف خطابات اخللفاء أنفسهم، واليت 
كانت حسبهم ال ترقى إىل املستوى االجتماعي الالئق، ومثل ذلك ما جاء يف خطبة القائم 

فيها والده عبيد اهللا املهدي، حيث وصف من عارضوه ومحلوا السالح  نعىليت بأمر اهللا، ا
أشقياء، أخزياء، ملعونني يف األرض .. أرجاس، أجناس، أوىل الذل"ضده بأم 

 )2("الغوغاء" بتارة، و" السفهاء" باهللا املهدي قبل ذلك  كما وصفهم عبيد ،)1(.."والسماء
ال حيسن التصرف يف أموره كلها، فإن مدلول تارة أخرى، وإذا كان السفيه هو من 

، أو ما شابه ذلك من أوصاف، واليت كانت )3( "صغار اجلراد"يقترب من معىن " الغوغاء"
تعرب يف جمملها عن احتقار شديد لكل معارض لسلطة الفاطميني، وهذا ما يربر يف رأينا 

ات سياسية ثورية، أو حرص الفاطميني على وأد كل رموز املعارضة، سواء متثلوا يف حرك
  .قادا زعامات مذهبية مناهضة لسلطتهم

وقد حاول الفاطميون بكل الوسائل القضاء على مذهب أهل السنة، وإحالل النحلة 
 لتعذيبقاسى علماء القريوان أكثر من غريهم كل أشكال الذلك حمله، اإلمساعيلية الشيعية 

عن أداء دورهم التربوي واالجتماعي حوايتنوالتنكيل من طرف السلطة الفاطمية، لكنهم مل 
، سرااضطروا يف كثري من األحيان إىل تدريسهم، واالجتماع م  أمجتاه طالم، حىت 

     وبعيدا عن أعني السلطان الفاطمي، فقد كان الفقيه أبو بكر حممد بن وشاح، املعروف 
ب يف أوساطهم وحجورهم حىت ، جيتمع بطالبه خفية، وكانوا رمبا جيعلون الكت"ابن اللباد" ب

  .)4(تبتل بعرقهم، خوفا على أنفسهم من بين عبيد أن ينالوهم مبكروه

                                 
 .57اجلوذري، سرية األستاذ جوذر، ص )1(
 .273القاضي النعمان، االفتتاح، ص )2(
 .294، ص6عبد ربه، العقد الفريد، ج بنانظر؛  )3(
 .29، ص2املالكي، رياض النفوس يف علماء القريوان وإفريقية وتونس، ج )4(
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وقد تعرضت بعض املصادر بالتلميح إىل الوضعية املزرية اليت آل إليها علماء السنة يف 
ام كان أهل السنة بالقريوان أي: ".. التربوية يف اتمع بالقولوسبيل تبليغ رسالتهم التعليمية 

بين عبيد يف حالة شديدة من االهتضام، والتستر، كأم ذمة، جتري عليهم يف كثرة األيام 
  .)1("..حمن شديدة

ومل يكتف اخلليفة عبيد اهللا املهدي مبالحقة العلماء والتضييق عليهم، بل أقدم على 
العقوبات، قد تصل إىل السجن، يف حق كل من  أنواع أوامر لقضاته بإنزال أشد إصدار

فقد تعرض الفقيه حممد بن العباس "بالتحريض عليها؛  سلطته، أو يقوميتعرض بالطعن يف 
اهلذيل للضرب بالذرة، بعد أن شهد عليه قوم من املشارقة، بأنه يطعن على السلطان، ويفيت 

  .)3(، كما لقي أبو جعفر املعافري نفس املصري إىل أن مات)2("بقول مالك
قائمة بأمساء العلماء الذين حبسوا أو نكل م،  )4("ناحمل"وقد أحصى صاحب كتاب 

موسى بن عبد : وهم على يد القاضيني الشيعيني املروزي، وأيضا إسحاق بن أيب املنهال، 
امحد بن نصر  ،إسحاق بن إبراهيم ابن بطريقة  ،حممد بن خالد الطيوري  ،الرمحن القطان 

  .محد بن زياد وا ،حممد بن حممد  ،أبو بكر بن اللبانة  ،الفقية 
 

 

 

 

 

                                 
 .29القاضي عياض، املصدر السابق، ص )1(
 .188، ص1البيان ج، عذارىابن  )2(
 .197، ص2الدباغ، معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، ج )3(
 .28، ص1، حممد النيفر، من عيون األريب عمن نشأ باململكة التونسية من عامل وأديب، ج، وما بعدها467أبو العرب، ص )4(
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والظاهر إن سياسة الترهيب والتنكيل اليت مارسها السلطة على العلماء مل متنع الفقيه 
واليت حسبه  ،وانتقاد سياسته االجتماعية  ،من مواجهة اخلليفة عبيد اهللا املهدي "السدري 

 ،مر وحتميله املسؤولية كاملة يف اظهار شرب اخل ،زمي الوضع يف البالد أعملت على ت
واالجتماعي للفالحني  ،الذي اضر باملستوى االقتصادي  ،1"القباالت " والعمل بنظام 

ومل يكتف هذا الفقيه بانتقاد .)2(  2"وأيضا وضعه للمراصد ،واملزارعني  األراضيومالك 
 ، وقبائل أهل إفريقية ،بل قاد محلة حتريض واسعة يف أوساط قبيلة وزداجة  ،سياسة السلطة 

  .3"وكان ذلك سبب قتله ،على جهاد الشيعة  ،ل القريوان أه وأكثر

وما ترتب عنها من نتائج  ،مسار األحداث السياسية على عهد الفاطميني  أنويبدوا 
 ،الذين فضلوا حياة الزهد والعبادة  ،يف نفوس علماء أهل السنة  السيئكان هلا األثر  ،

بابن احلداد " املعروف  ،عن أيب عثمان  فقد اثر ، تعاد ما أمكن عن القرب من السلطانواالب
:" وكان يقول  ،وال يسري إليهم حىت يوجهوا إليه  ،انه كان ال يدخل على السالطني  ،"

فكيف به يف هذا  ،القرب من السالطني يف غري هذا الوقت حتف من احلتوف 
 ،قضاء القريوان وحينما أراد اخلليفة املنصور باهللا تولية الفقيه ميسرة منصب  ،4....."الوقت

كيف يلي القضاء رجل أعمى يبول : " تظاهر هذا األخري بالقول  ،وكان قبل ذلك قاضيا 
 . 5"حتته 

                                 
بزراعة  ،كأن يتكفل شخص اإلجارة ؛ لثاينوا،اللتزام ؛ األول:واصطالحا هلا مدلوالن  ،هي لغة الكفالة ،"قبالة "مجع مفردها  ،القبالت 1

فمعظم الفقهاء ينهون عن  ،أما إذا كانت القبالة مبعىن االلتزام مقابل مبلغ معني يدفع إىل بيت املال  ،ارض أو غراستها مقابل أجرة مسماة 
 . 155ص ،كتاب اخلراج أليب يوسف  النظم املالية واالقتصادية يف الدولة اإلسالمية على ضوء ،حممد حممد مرعي : انظر  ،االلتزام 

  . 173ص.،رياض النفوس املالكي2
 . 171ص  ، املصدر نفس 3
 . 210ص ،املصدر السابق  ،الدباغ  4
 362املالكي ، نفسه، ص 5
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وميكن القول بأن موقف علماء أهل السنة من احلكم أو االخنراط يف السلطة بدا 
درسة املالكية باملغرب اليت اشتهر ا شيخهم، ومؤسس م متأثرا إىل حد بعيد باملواقف

إلسالمي، وهو سحنون، وهذا ما يفسر فتور العالقة بني العلماء والسلطة الفاطمية، وهو ا
األمر ذاته الذي أدى إىل انضمام الكثري من علماء أهل السنة واملالكية إىل ثورة اخلوارج، 

األمل الوحيد الثائرألم اعتقدوا أن هذا  رمباد خملد بن كيداد الزنايت، أويزعامة أيب يزب
القبلة  بمن أصحا -حسبهم - ب هلم للخالص من حكم الفاطميني، طاملا أن اخلوارجبالنس

  .ال يزول عنهم اإلسالم، بينما الفاطميون جموس قد زال عنهم اسم اإلسالم

وهو من مجلة املالكية الذين أجازوا نصرة اخلوارج ضد  - وقد كان الفقيه ربيع القطان
من يشرع يف هذا األمر، وخيرج فيه، ويندب  أنا أول: "الشيعة، حيث كان يقول ألصحابه

، وقد اختذ الفقهاء من األسواق مكانا الستنفار العامة، ومحلهم "الناس إليه، وحيظهم عليه
، كما انضوت حتت لواء هذه الثورة بعض الفئات االجتماعية، واليت )1("على جهاد الشيعة

، مما أعطى )2(ك فئة التجاررمبا تكون قد تضررت من سياسة احلكم الفاطمي، مبا يف ذل
  .للثورة بعدا اجتماعيا واقتصاديا، زيادة على البعدين الديين والسياسي

وإن كانت هذه الثورة يف النهاية قد فشلت من الناحية العسكرية يف تقويض سلطة 
، للبالديف ة تسياسالنظر يف الفاطميني، إال أا أجربت اخلليفة الثالث املنصور باهللا على إعادة 

ومن ذلك أنه قام بإحداث إصالحات مشلت جوانب اجتماعية واقتصادية لفائدة الرعية، 
، )3(، نظرا ألنه تسبب يف تدهور األحوال االقتصادية للرعية"القباالت"فأسقط العمل بنظام 

، وكذلك فعل )4(باإلضافة إىل ذلك تقدمي إعانات مالية لصاحل الفقراء واملساكني يف املهدية

                                 
  .217، ص1ابن عذاري، البيان، ج )1(

    Bel (A): La religion musulmane en berbérié، p.160. 
  .341، صاملالكي، املصدر السابق )2(
 .195، ص5ج الداعي إدريس القرشي، تاريخ اخللفاء الفاطميني ،  )3(
 .51اجلوذري، سرية األستاذ جوذر، ص )4(
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 ،هومن جهة أخرى فإنه عرض األمان على من أشهروا السالح ضد. )1(القريوانمع أهايل 
  .)2(وتعهد بعدم التعرض ملذاهبهم

، عمل على تعيني أمحد بن عموما وكخطوة عملية منه إلرضاء أهل السنة واملالكية
عبد اهللا حممد بن أيب  ا، وجعل على قضاء القريوان أب)3(حممد بن أيب الوليد على املظامل

  .)4(ملنظورا
ويبدو أن هذه اإلجراءات اليت اختذها اخلليفة املنصور باهللا، واليت مشلت إصالحات يف 
مجيع ااالت، لقيت ترحيبا واستحسانا بني علماء أهل السنة واملالكية خباصة، ويف هذا 

، وتولية أهل الورع يف الدين، أنه يف حفظ املسلمنيمل يزل هذا ش: ")5(الصدد يقول الدباغ
  ".بة الفقهاء، والصاحلنيوحم

وقد بلغ القاضي املالكي املذهب حممد بن أيب املنظور من السلطة والنفوذ يف إمضاء 
، )6(األحكام الشرعية، أن قام بسجن جارية اخلليفة املنصور بتهمة الفسق، وخمالطة السفاء

نصر السوسي  الفقيه أبو علي احلسن بندون أن يلقى اعتراضا من اخلليفة نفسه، كما أفصح 
الذي جلب معه  - وهو ابن عم اخلليفة املنصور -ة من تصرف األمري طاهروقفه بصراحعن م

أتيت : "املسكرات واملالهي إىل رباط سوسة، حيث أرسل إىل هذا األمري من يبلغه قائال
  .)7(.."من ثغورهم، أخرج عنا، وإال جاهدناك حىت خترجغرباملنكرات إىل رباط املسلمني وت

  .)7(.."خترج

                                 
 .47ابن محاد، أخبار ملوك بين عبيد وسريم، ص )1(
 .171، ص6ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج )2(
 .91، ص1املقريزي، االتعاظ، ج )3(
 .339ص،2ج ، ملداركترتيب االقاضي عياض،  )4(
   .26، ص2املعامل، ج )5(
 .360، ص2رياض النفوس، جاملالكي،  )6(
 .40املالكي، املصدر السابق، ص )7(
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عمال على  احلسن بن نصر السوسي قد اضي بن أيب املنظور، والفقيه أبوكان القوإذا 
شر بني حاشية السلطان اآلفات االجتماعية اليت ما فتئت تنتتغيري بعض مظاهر الفساد و 

  .يدركان مدى تأثريها على اتمع اكان - ال شكب -إماالفاطمي، ف
، وسعيا وراء مصاحل )1(سلطة تقيةكما أن هناك من العلماء من كان على اتصال بال

، فقد كان يأيت )2(املسلمني، مثل ما هو الشأن بالنسبة أليب عثمان بن حممد اخلوالين
، وأهله، ليكف أذاهم، نستريالفاطميني يف مناسبات األفراح، واألحزان، مداراة للقوم على امل

 أخلوها وأفسدوها، على وليبقى عليها احلال اجلميل واهليبة، وال يكون كسائر احلصون اليت
  .)3(حد تعبري املالكي

أما البعض اآلخر من العلماء فقد آثر حياة العزلة، واالبتعاد عن االختالط، برجال 
بعض املصادر يف ترمجة أيب حممد  ورد يفالدولة، خوفا من أذاهم وبطشهم، ويف هذا الصدد 

استوىل عليها، طلب أهل الفضل  ملا دخل عبيد اهللا إفريقية: "يونس بن حممد الورداين، أنه
أخريكم بني أحد وجهني، إما أن تتركوين أهرب ال : والديه، فخاف على نفسه، فقال ألهله

، ومن هنا )4(.."فأقبل على رعاية البقر: ما أن تتركوين أرعى البقر، قالواوإتروين أبدا، 
  .وبا من الواقع املرقررت هذه الشخصية العلمية التخلي عن دورها التعليمي واالجتماعي هر

مع تعاملهم لقد حاول علماء أهل السنة واملالكية، األخذ بكل اخليارات املمكنة يف 
الشيعة، ومن ذلك أن البعض منهم عقدوا مناظرات مع الفاطميني وعلمائهم ورجال دولتهم 
 منذ دخول هؤالء إىل القريوان، وما ورد يف كتب الطبقات والتراجم عن تلك االس، اليت
كانت تعقد للمناظرة، وما عاجلته من قضايا خمتلفة وأساليب احلوار واجلدل، تكشف عن 

                                 
، ومعناها أن حيافظ املرء على نفسه أو عرضه أو ماله، بالتظاهر أو عمل ماال يعتقد بصحته، فمن كان على دين أو "املداراة"أو " التقية" )1(

، 350- 349، ص1مسيح نعيم، موسوعة مصطلحات علم الكالم اإلسالمي، ج انظر ،"تقية"ظهاره، تظاهر بغريه مذهب، مل يستطع إ
 .321، ص1أمحد أمني، فجر اإلسالم، ج

 رباط شيخ العصر، جيتمع إليه للحراسة يف، كان عظيم القدر، شهري الذكر أدرك سحنون ومل يأخذ عنه، وكان نستريمن سكان امل )2(
 .82انا حوايل األربعة آالف، حىت خافه الشيعة، حممد بن حممد خملوف، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، صأحي املنستري

 .260، ص2رياض النفوس، ج )3(
 .45املالكي، املصدر السابق، ص )4(
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دور علماء السنة عامة، واملالكية خباصة يف الدفاع عن مذهب أهل السنة، وحرصهم الشديد 
  .على تطهريه من الشوائب والبدع

الطرفني، بني  مسائل شرعية أبرزت اخلالف القائموقد ارتكزت تلك املناظرات حول 
حد شارب "و" القياس"و" صالة التراويح"، و"مسألة تفضيل علي بن أيب طالب"لعل أمهها، 

، باإلضافة إىل مسائل فقهية أخرى تتعلق مبا يصطلح عليه "تعلمفضل العامل على امل"، و"اخلمر
ضا وأي" الطالق"الزواج، و"يف قانون األسرة، مثل مسألة " قوانني األحوال الشخصية" باليوم 

، واليت ترتبط يف جمملها بتنظيم اتمع، وهي من هذا اجلانب على قدر )1("مرياث البنات"
من األمهية، السيما وأن الشيعة اإلمساعيلية أرادوا تكييفها، وصياغتها من جديد، مبا يتوافق 

، فقد شدد الفاطميون "الزواج"، ففي مسألة !ارض واملذهب السينعومذهبهم، والذي يت
أ التزام الرجل بزوجة واحدة، وإن كانوا مل يصوغوا يف ذلك حكما صرحيا، على مبد

  .)2("شراهة"واعتربوا أن تعدد الزوجات بالنسبة للرجل يعد 
، ويف مسألة )3(بسقوط احلنث عمن طلق البتة"، فقد أقروا "الطالق"أما مسألة 

، بأن الشيعة اإلمساعيلية ، فقد عللها بعضهم"إحاطة البنات باملرياث"أو " توريث البنات"
يرون تقدمي القرابة على العصبية يف املرياث، ومثل ذلك أنه إذا تويف رجل عن بنت وابن ابن، 
فنصف مرياثه للبنت، ونصفه اآلخر البن االبن عند أهل السنة، أما بالنسبة للشيعة فإم 

  .)4("يورثون البنت فقط بكل املال، وحيرمون منه ابن االبن، حسب زعمه
، نلمس بوضوح، للجيل ومن خالل نظرة فاحصة حول هذه املسائل الثالث املطروحة

العناية الفائقة اليت أوالها الشيعة الفاطميون للمرأة، حبيث تكون حمفوظة الكرامة وحقها 
  .مصون يف اتمع، ويف كل مراحل حياا

                                 
 .160، ص1ن عذاري، البيان، ج؛اانظر )1(
واقبلوا بعدها على نسائكم، : "ه لشيوخ كتامة، حيث قال هلم فيسهالكلمة يف خطاب املعز لدين اهللا الذي وجه هذهلقد وردت  )2(

 .96، ص1، انظر، املقريزي، االتعاظ، ج.."والزموا الواحدة اليت تكون لكم، وال تشرهوا يف التكثري منهن، والرغبة فيهن
 .املصدر،ونفس الصفحةنفس ابن عذاري، )3(
 .179قية، صعبد العزيز ادوب، الصراع املذهيب بإفري انظر)4(
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ما ذهب بالقول حينولعل بعض الباحثني قد بالغ يف احلكم على الشيعة اإلمساعيلية 
اج إىل استقراء وإثبات، أن مثل هذا احلكم حيت - وال شك -، )1("جييزون نكاح املتعة"؛بأم

حني أجاب من سأله عن حكم علمنا أن املعز لدين اهللا قد فصل يف هذا الزواج،  السيما إذا
 املغزى ، ويبدو أن)2..ما مل تكن تفعله لنفسك، فال تلزمه لغريك: "له فيه، حيث قال الشرع

  .من هذا الرد صريح بعدم جوازه، ألن املرء ال يرضاه ألهله، فكيف يرضاه لغريه
غري أن ما ميكن استخالصه أن كال من الطرفني السين واإلمساعيلي يكون قد استفاد 

بفضل من حلقات املناظرة، كما أفادوا مجهور السكان يف إفريقية أو القريوان وغريمها، 
أو يف القريوان أو يف  رفادةهم، حىت أن تلك املناظرات كانت جتري يف الوعي الذي انتشر بين

.. )3(املهدية، سرعان ما تنتشر أخبارها، وتتردد تفاصيلها على األلسن، يف كل أرجاء إفريقية
  .بل يف املغرب اإلسالمي ككل

ربغم تباين مواقف علماء أهل السنة واملالكية من السلطة الفاطمية، فوقصارى القول، 
إال أم كانوا لسان حال الرعية يف كثري من القضايا اليت تعلقت بأوضاعهم االجتماعية أو 
السياسية أو االقتصادية، كما أم محلوا لواء الدفاع عن املذهب السين ضد حماوالت التشويه 

  .اليت سعى إليها الفاطميون الشيعة

                                 
 .180نفس املرجع،ص)1(
 .65القاضي النعمان، االس واملسايرات، ص )2(
  .299، ص1، أمحد أمني، ظهر اإلسالم، ج257اخلشين، الطبقات، ص )3(
 . 299ص ، 1ج ، اإلسالمظهر  ، أمنيامحد  ، 257ص  ،الطبقات  ،اخلشين : انظر)3(
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  :السلطـة والعبيـد •
لبالد  ل مبثل ما حظوا به يف ظل حكم الفاطمينييف أي دولة من الدو" العبيد"مل حيظ 

املغرب اإلسالمي، وحبسب إشارات كثري من املصادر، نالحظ مبوضوع توزع أدوار هذه 
الفئة داخل الدولة، على حنو يوحي بأا أصبحت طبقة اجتماعية ال يستهان ا؛ حيث متكن 

دارة أو اجليش، كما احتلوا بعض أفرادها من اقتحام مناصب عليا يف السلطة، سواء يف اإل
مراتب حيوية نافسوا فيها عناصر كتامية، كان هلا فضل كبري يف تأسيس الدولة، لذا كان من 
األجدر معرفة العالقة املوجودة بني السلطة وهذه الفئة، ومدى تدخل هذه األخرية يف 

  .إحداث نوع من الصراع الطبقي داخل اتمع
الفاطميني الستخدامهم يف  يد السود والروم من قبللقد مت استقدام عناصر من العب

امليدانية، فقد  وخراجا م، أو كحراس ملرافقة مواكب اخللفاء واألمراء يف تنقالم القصور
، ومما )1("اثين عشر ألف مملوك، ما بني رومي وحبشي"اختذ اخلليفة عبيد اهللا املهدي حلراسته 

منا يدل على اجتاه اخلليفة الفاطمي يف إحاطة نفسه إ إن دل - ال شك فيه أن هذا العدد هائل
  .أمام اخلاصة والرعية الة من اهليبة والقداسة

لتسيري شؤون " العبيد"على عنصر  - منذ وقف مبكر - لقد بدا اعتماد السلطة الفاطمية
الدولة العامة، وخمتلف املرافق األخرى، حيث أسندت هلم وظائف هامة، مكنتهم مبرور 

االرتقاء التدرجيي يف السلم االجتماعي، وبالتايل أصبح تأثري هؤالء واضحا يف  الزمن، من
  .احلكم ةحتريك عجل

كان " جوذر"وباالستناد إىل ما أوردته بعض املصادر اإلمساعيلية، جند أن شخصية مثل 
دورها من األمهية مبكان، إذ مثلت السلطة السياسية الثالثة بعد سلطة اخلليفة وويل عهده، 

قد بلغ أرقى مرتبة يف السلطة، وهي نفس املرتلة اليت تكون للوزراء،  اذا معناه، أن جوذروه
وكان ذلك على عهد اخلليفة " موىل أمري املؤمنني" بحني يتخذ اخللفاء وزراءهم، حىت لقب 

فكانت التوقيعات املكاتبات اليت يرسلها اخلليفة إىل األطراف واألقاليم، البد املنصور باهللا، 

                                 
 .156، ص1خبار ملوك تونس وعهد األمان، ج ا أمحد بن أيب الضياف، إحتاف أهل الزمان يف )1(
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فأجعل : ".. ذا الصدد )1(ن متر عن طريق جوذر وحتت إشرافه، ويذكر اجلوذريوأ
إىل فالن  -موىل أمري املؤمنني -مكاتبتك ملن كرب قدره أو صغر من مجيع الناس، من جوذر

  ".ابن فالن، وال تكين أحدا، وال تقدم على امسك امسا إال اليم موالك أيب متيم
أمري "، وانفرد ا أشبه ما تكون مبرتلة )2(الصقلي إن هذه املكانة اليت بلغها جوذر

  .لدى رؤساء الدول يف األنظمة السياسية احلديثة" املستشار"، أو "السر
وألف العبيد على اختالف أجناسهم وأصوهلم، روم سودان، وصقالبة، أبرز العناصر 

نة برقادة س اخلالفةضمن اجليش النظامي الفاطمي، وذلك منذ اإلعالن عن قيام 
م، إىل املرحلة اليت انتقل فيها الفاطميون من أرض املغرب اإلسالمي متوجهني 908/ه296

  .)3(م971/ه361إىل مصر من سنة 
وقد امتاز العبيد داخل اجليش الفاطمي، بصربهم الشديد على حتمل القتال، والثبات 

خلاصية ، وبفضل هذه ا)4(فيه، وبأسلوب خيتلف عنه عند أهل املغرب اإلسالمي عموما
العسكرية، كانوا حمل رضا اخللفاء، ومن مث اعتمدوا عليهم يف أحلك الظروف اليت واجهوها 

  .يف الداخل واخلارج
ورغم أن الفاطميني مل يكونوا أصحاب السبق يف االعتماد على أفراد العبيد يف اجليش، 

مية قبلهم، إذ جرت عادة اختاذ العبيد يف اخلدمة، معمول ا عند أغلب الدويالت اإلسال
متكنوا من غري أن العبيد يف دولة الفاطميني  )5(على غرار، بنو مدرار، والرستميون، واألغالبة

  .بلوغ مناصب خطرية يف الدولة ويف كل ااالت السياسية منها واإلدارية أو العسكرية

                                 
 .52سرية األستاذ جوذر، ص )1(
نسبه يرجع إىل الصقالبة، وهم شعوب منحدرة من أصول شىت، واليت كانت ترتل األراضي ااورة لبالد اخلزر، بني القسطنطينية،  * )2(

، بةخرداذ، ابن 35تعريف بأصول أنساب العرب والعجم، صوأرض البلغار، للمزيد أنظر، أيب يوسف بن عبد الرب، القصد واألمم يف ال
 .، وما بعدها6549، ص21، ج)لفظ الصقالبة (، موجز دائرة املعارف اإلسالمية،14املسالك واملمالك، ص

 .112، ص2ج ،، أيب الفدا، املختصر100، ص1املقريزي، االتعاظ، ج )3(
 .130، ص1أمحد أمني، ظهر اإلسالم، ج )4(
 .30نحاين، املغرب اإلسالمي، صاحلبيب اجل )5(
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 وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل أن طبيعة احلكم الفاطمي املطلق، الذي يقوم على
، هو صاحب السلطة الروحية والفعلية، يعترب أن الوالء غري "اخلليفة"أو " اإلمام"أن  أساس

يف الوالية وسائر احلقوق، وقد جاء " احلر"قد يتساوى و" العبد"مشروط باحلرية؛ أي أن 
التلميح إىل هذا احلكم على لسان اخللفاء أنفسهم بشكل مباشر أو غري مباشر، ويف أكثر من 

  .)1(مناسبة
اال أمامهم مفتوحا للتغلغل داخل السلطة، " العبيد"وبناءا على ما تقدم وجد 

ولعل احلروب اليت خاضها . والتنافس على مناصبها، أمام عصبيات كتامية وصنهاجية
الفاطميون ضد خصومهم خاصة يف املغرب اإلسالمي ومصر، أو ضد الروم، قد تركت 

أخرى جهة أخرى ، ومن قدرات العبيد هذا من جهة انطباعا حسنا لديهم، للوثوق أكثر يف
تثبيت سلطام، دون هم ليكونوا سدا ملواجهة التحديات اليت حتول سعوا إىل استغالل والئ

، يف )3("غزوية بن يوسف" )2("ملوسة"أو تنتقد سياستهم، بدليل فشل مساعي زعيم قبيلة 
عان عليه جبيش، جعل على رأسه االنتفاض ضد سلطة اخلليفة عبيد اهللا املهدي، الذي است

قائدا من مواليه املخلصني، وقد نتج عن هذه احملاولة االنقالبية ثورة عارمة بني كتامة 
  .)4(، ومن الناقمني على نظام احلكمبروالرب

ويف كل مرة كانت السلطة الفاطمية تسعى جاهدة الستمالة هؤالء العبيد إىل جانبها 
ل الطائلة واألعطيات اجلزيلة، أثناء أو بعد كل عملية اق عليهم باألموادعن طريق اإلغ

  .)5(عسكرية خيوضوا، رفعا ملعنويام، وكسبا لوالئهم
مقدرات قتالية فائقة يف العديد من املواجهات  ةوقد أظهرت بعض عناصر هذه الطبق

العسكرية، فقد حدث أن تراجع مركز السلطة الفاطمية على عهد اخلليفة الفاطمي القائم 
                                 

 .  394االس واملسريات، ص ،انظر القاضي النعمان ، ، 44اجلوذري، املصدر السابق ص )1(
، وهي من القبائل الكتامية، كان هلا فضل كبري يف تأسيس الدولة الفاطمية، وبرز منها زعماء يف الدعوة واجليش، "ملوزة"أو انظر  * )2(

 .319، ص1ر، قبائل املغرب، جعبد الوهاب بن منصو
وقد كان أقرب الشخصيات إىل أيب عبد اهللا الشيعي، وبرز دوره أكثر على عهد عبيد اهللا املهدي، هذا األخري الذي استعان به لكشف  )3(

 .68، 67، ص1، املقريزي، االتعاظ، ج316املؤامرة اليت دبرها أبو عبد اهللا الشيعي ضده، القاضي النعمان، االفتتاح، ص
 .69، صاملقريزي، املصدر السابق *  )4(
 .531، صاملسايرات االس و،القاضي النعمان؛انظر )5(
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بأمر اهللا يف كل من باجة والقريوان وسوسة، ومدن أخرى من املغرب اإلسالمي بسبب 
ضراوة ثورة أيب يزيد خملد بن كيداد اليفرين الزنايت، فلجأ القائم بأمر اهللا إىل االستعانة خبربة 

، اللذان متكنا من دحر اجليوش الزناتية الثائرة يف )2("بشرى"و )1("ميسور" الصقلبينيقائديه 
  .)3(كثر من معركة، ومتكنا من استعادة بعض املدن إىل قبضة الفاطمينيأ

وال شك أن القائم بأمر اهللا مل يعد متحمسا لفكرة االعتماد على رجاالت كتامة 
حلفاء الدولة التقليديني، خاصة بعد إدراكه أن بعض رؤسائهم البارزين، قد دبروا لإلطاحة 

فهم أبعد ما يكونون " العبيد"جعله يتحول عنهم إىل  بعرش والده عبيد اهللا املهدي، وهو ما
  .عن روح العصبية، وال خيشى جانبهم

إىل استغالل هذه " ظفرم"و" قيصر"ولقد أدى الطموح املتزايد لبعض الصقالبة مثل 
ا يغلبان ناطق اليت أسندت إليهما، حىت كاداألوضاع املضطربة، لينفردا باحلكم والنفوذ يف امل

صور باهللا، لكن سرعان ما تفطن املعز خلطرمها، فقبض عليهما، وقتلهما سنة على دولة املن
  .)4(م960/ه349

وقد استمر نفوذ العبيد ميتد يف الدولة، وخباصة الصقالبة منهم، إذ جند أن أغلب 
، "باغاية"الواليات اهلامة على عهد اخلليفة املعز لدين اهللا، كانت حتت إدارم املباشرة، مثل 

، واملالحظ أن هذه الواليات على وجه )5(، مبا يف ذلك والية املغرب"برقة"و، "سرت"و
  .التحديد، شكلت بؤر توتر متواصل بالنسبة للسلطة الفاطمية

ومل يقتصر نفوذ الصقالبة على إدارة الواليات، وقيادة اجليوش فحسب، بل ارتقى 
ن ال يتوالها إال من توفرت ، علما أن هذه الوظيفة كا"الكتابة"البعض منهم إىل تويل منصب 

فيه شروط معينة، كأن يكون صاحبها من أرفع طبقات اتمع، ومن أهل املروءة واحلشمة، 

                                 
املظفر، وقد اكتسب خربة عسكرية فذة من حربه ضد موسى بن أيب العافية، عامل فاس  ههو أحد موايل عبيد اهللا املهدي، وقائد جيش )1(

 .209، ص1واملغرب، ابن عذاري، البيان املغرب، ج
لقد ابتدأ هذا الصقليب كخادم يف قصر املهدي، لريتقي بعد ذلك إىل قائد من أعظم القواد يف اجليش الفاطمي على عهد القائم  )2(

 .130، اليماين، سرية احلاجب جعفر، ص 161ص 5جواملنصور، الداعي إدريس، تاريخ اخللفاء الفاطميني باملغرب، من عيون األخبار
 .76ص ،در نفس املصاملقريزي،  )3(
 .487ص ،واملسايرات  ، القاضي النعمان، االس101ص 1ج،ظ تعااال ،املقريزي  )4(
 .61أيب دينار، املؤنس يف أخبار إفريقية وتونس، ص ناب )5(
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وباإلضافة إىل ذلك أن يكون على قدر كاف من العلم والبالغة، وما تدعو إليه عشرة امللوك 
وأسرارها، حسب  من القيام باآلداب، والتخلق بالفضائل، وتطبيق مقاصد الكالم من البالغة

  .)1(ابن خلدون
قد سن فبالنسبة جلهاز احلكم،  -أي منصب الكتابة -ونظرا خلطورة هذا املنصب

خمالطة العامة يف األسواق، أو " الكتاب"الفاطمني بشأنه قوانني صارمة، مينع مبوجبها على 
، مبا يف ية قاسيةا املبدأ تسلط عليه إجراءات عقابمن خيالف هذكل األماكن العامة، وأن 

أن زياد الكاتب ضرب بالسياط، بعد أن : "ذلك الضرب املربح، ومما جاء يف هذا الصدد
  .)2("ثبتت عليه التهمة بأنه كان خيالط مجاعة من التجار

على خطورته ظل حكرا على العناصر " الكتابة"والالفت لالنتباه، أن منصب 
ا املنصب كتامي أو صنهاجي، رغم أنه توىل هذ - على تنوعها - الصقلبية، ومل تشر املصادر

إبعادهم عن أم كانوا عصب الدولة ورجاهلا، ونستنتج أن اخللفاء كانوا أحرص على 
  !.لقل كفاءم يف هذا اال رمبا لقلةاالضطالع بأسرار الدولة، أو

ورمبا انتقل مذهب الكتابة هذا من األب إىل االبن بعد الوفاة، وقد تكرر هذا التقليد 
يف الكاتب، وبعد وفاته انتقل منصبه فاطميني بشكل واضح، ومثل ذلك أن نظة اليف دول

، وال شك )3(إىل ولده على الرغم من حداثة سنه وكان ذلك يف أيام اخلليفة املعز لدين اهللا
أن الفاطميني قد قصدوا من ذلك تنشئة صغار العبيد على الوالء للدولة، ومن مث احلفاظ على 

ها، ألن من شأن الولد حرصه على تشريف مسعة أبيه من خالل حسن روح املؤسسة وبقائ
تسيري املؤسسة اليت حتت يده، ويبدو أن هذا النمط اإلداري يف التعيني له حسناته من حيث 

  .تسيري املؤسسات يف تلك الفترة

                                 
 .789صاملقدمة، )1(
 .69، صاجلوذري، سرية االستاذ جوذر )2(
 .119نفس املصدر،ض )3(
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ككاتب لدى اخللفاء الفاطميني بأن يرتقي يف السلم  )1(وقد أفادت خربة جوهر
، يف بالط املعز لدين اهللا الفاطمي، وحتت قيادته كل العناصر )2(ب وزيراإلداري إىل منص

الكتامية والصنهاجية تأمتر بأمره وتنتهي بنهيه، وحول هذه املكانة املرموقة اليت بلغها جوهر، 
 - وقد قدمت عليكم من قد علمتموه: "، على لسان املعز قوله)3("القاضي النعمان"يذكر 

ومنذ ذلك احلني .." مقام نفسي، وجعلته معكم كأذين وعيين وأقمته فيكم - يعين جوهر
أصبح جوهر مبثابة املفوض الوحيد للخليفة املعز، وهو تشريف مل حيظ به من كان قبله أو 

  .جاء بعدهمن 
حظيت بأداء وظائف عليا يف عهد  العبيديظل أعظم شخصية بني  اأن جوذر غري

إىل مشرف على بيت املال وخزائن  )4(هديالفاطميني، فمن جمرد خادم يعمل يف قصر امل
، لريتقي بعد )5(البز والكساء، وسفري للقائم بأمر اهللا يتوسط بينه وبني أوليائه، وسائر عبيده

ذلك على عهد اخلليفة املنصور باهللا إىل منصب املشرف العام على امللك، وسائر البالد، مع 
  .)6(احتفاظه دوما مبنصبه السابق

له ينال ودهم واحترامهم، وأن وذر يف خدمة سلطان اخللفاء مبلغا جعوقد بلغ تفاين ج
بين جنسه من مصاحل بينهم بسمعة طيبة، مكنته من استخدام نفوذه الواسع لرعاية  حيظى

الصقالبة، فكان حبق لسان حاهلم، واملنافح عن حقوقه يف العديد من املناسبات، بدليل 
ف ابن ألحد الكتاب الصقالبة، ممن تقدمت توظي توسطه لدى املعز لدين اهللا يف شأن

  .)7(خدمتهم يف الدولة، حيث قبل املعز وساطته يف رقعة مكتوبة أمضاها ها األخري خبط يده

                                 
، من موايل املعز، سريه من القريوان إىل مصر، فدخلها "اجلامع األزهر"و" القاهرة"احلسن، باين جوهر بن عبد اهللا الرومي، أبو "هو *  )1(

م، وأرسل اجليوش لفتح بالد الشام وضمها إليه، وبقي حاكما مطلقا، إىل أن قدم املعز حمله، وصار من عظماء قواده، 968/ه358سنة 
 .وما بعدها 14، علي إبراهيم حسن، تاريخ جوهر الصقلي، ص16من غرب، ص، الذهيب، العرب يف خرب 146، ص2الزركلي، األعالم، ج

 .93االتعاظ،ص، املقريزي،61ص ،ابن أيب دينار، املؤنس  )2(
 .256، صواملسايرات القاضي النعمان، االس )3(
 .35ص سرية االستاذ جوذر ، ،اجلوذري : انظر)4(
 .39املصدر ، ص نفس)5(
 .161، ص 5ج،س، تاريخ اخللفاء الفاطميني، الداعي إدري44صنفسه،  )6(
 .97ص ،اجلوذري، املصدر السابق )7(
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قد متتعوا بكل املؤهالت اليت مكنتهم من اعتالء أرقى املناصب " الصقالبة"وإن كان 
للعبيد السود، الذين ظلوا على والرتب يف السلطة واتمع، فإن األمر ال يبدو كذلك بالنسبة 

، أو كخدم ال تتعدى وظائفهم عن اخلدمة يف )1(خدمتهم كجنود يف اجليش الفاطمي
لوا حظهم الكايف من التربية والتعليم، مثل لك أم مل ينا، ورمبا كان السبب يف ذ)2(القصور

  .ما هو الشأن مع نظرائهم الصقالبة
 مبا يدل على أن هؤالء نالوابني أيدينا، مل تسعفنا، اليت  -فإن املصادر -أما العبيد الروم

وظائف سامية يف الدولة، على الرغم من كثرة السيب، الذي كانت تعود به اجليوش الفاطمية 
عبيد اهللا املهدي باستثناء ما ذكر عرضا يف بعض املصادر، حول شراء ، )3(من بالد الروم

  .)4(ليتوىل خدمتهما وويل عهده القائم لعبد رومي من مدينة سجلماسة
لقد متتع العبيد عموما، والصقالبة حتديدا بكل حقوق املواطنة يف اتمع، فزيادة على 
الوظائف اليت شغلوها، فقد كان هلم نصيب أوفر من االمتيازات على األراضي واإلقطاعات، 

ه األراضي متاما كما كان للكتاميني والصنهاجيني، أو رمبا يزيدون عنهم، سواء استعملوا هذ
كمساكن هلم ولعائالم، أو يف إطار االستفادة منها كمستثمرات خاصة، وتفيدنا بعض 
املصادر، بأنه مت اقتطاع ضيعة ألحد أبناء الصقالبة كهبة من اخلليفة املعز، اعترافا مبا قدمه 

  .)5(والده من خدمات لصاحل الدولة
يقول لبعض  -يعين املعز -عتهومس: "يف نفس السياق، قوله" القاضي النعمان"ويذكر 

خاصة عبيده، وقد قدم عليه هذا األخري من املهدية، فأمره باملقام حبضرته، وخصه بالقرب 
  .)6("منه لقدمي واليته

                                 
، بوبة جماين، النظم 182، حسن إبراهيم حسن وآخر، املعز لدين اهللا، ص92، ص2موريس لومبار، اإلسالم يف جمده األول، ج )1(

إمساعيل عبد الرزاق، جامعة قسنطينة، قسم التاريخ، حممود : إشراف - رسالة دكترواه -اإلدارية يف بالد املغرب خالل العهد الفاطمي
 .292، ص1995

 .156، ص، ابن أيب الضياف، االحتاف 303القاضي النعمان، االفتتاح، ص )2(
، أنظر، الداعي إدريس، املصدر السابق، "إحدى عشر ألف مملوك"لقد بلغ عدد ما سيب الفاطميون من بالد الروم يف غزو واحدة  )3(

 .50ص
 .122يماين، سرية احلاجب جعفر، صال )4(
 .126ص،اجلوذري، السرية االستاذ جوذر )5(
 .463، صواملسايرات االس )6(
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، فقد ورد "مبرياث العبيد"وجتدر اإلشارة أيضا إىل مسألة فقهية بالغة يف األمهية تتعلق 
، )1(از توريث العبيد، شرط بقائهم على الواليةالفصل فيها من قبل املعز لدين اهللا تقضي جبو

، "األحرار"ونستنتج من خالل هذا احلكم القضائي أن أحوال العبيد الشخصية جتري جمرى 
واملالحظ هنا، أن الغرض منه إعطاء هؤالء مزيدا من احلقوق االجتماعية، اليت حتفظ 

باقي الطبقات  يف ذلكرجيي يف اتمع، شأم كرامتهم، وتسمح هلم باالندماج التد
  .االجتماعية األخرى

لقد أعلن بعض الصقالبة عن امتعاضهم من كالم اخلليفة املعز، وهو يشيد بدور 
ما ترانا قصرنا، وقد كان لنا فنحن يا أمري املؤمنني، ف: "، وأفضاهلا على الدولة بقوهلم"كتامة"

ليعد مشاهدنا ووقائعنا من العناء واجلهاد، كمثل ما كان لغرينا، فمن نازعنا ذلك، ف
آخر  أن هذا االعتراض من قبل الصقالبة دليل ، من الواضح)2(!"ومقاماتنا، ومن استشهد منا

على أم يعتربون أنفسهم طرفا مهما يف معادلة السلطة، وأن كالم املعز بالنسبة هلم امتهان 
  "!.كتامة"لدورهم أمام 

صقالبة، جاء كبحا لطموحهم ويبدو أن جواب املعز لدين اهللا على احتجاج ال
ال سواء، إنا : "السياسي، وحماولة منه لرد االعتبار لكتامة، ودورها الريادي، حيث قال هلم

! م ملكناكم، ومل منلكهم بكم، أرأيت لو تركت أنت وأمثالك يف بلدانكم، أكنتم تأتوننا؟
  .)3("ال: قال

يف كل مرحلة من مراحل " لعبيدا"وخالصة ملا سبق، يظهر جليا أمهية الدور الذي لعبه 
الدولة الفاطمية، وأن ما بلغوه من نفوذ وسلطة، يعكس مبا ال يدع جماال للشك طموحام 
السياسية، لكن يبدو أن هذه الطموحات مل تكن ترقى إىل مستوى خلق كتلة سياسية دد 

د نفوذ كتامة السلطة، بل على العكس، فقد ارتأى الفاطميون فيهم مصلحة مرحلية أمام تزاي
وصنهاجة، إلحداث توازن سياسي وطبقي هذا من جهة، ومن جهة أخرى لصد الضربات 

  .املناوئة هلم املوجعة اليت تلقوها من طرف زناتة، وبعض القبائل 

                                 
 .394ص ،املصدر السابق ،القاضي النعمان )1(
 .246، صنفس املصدر )2(
 .نفس املصدر، ونفس الصفحة )3(



 

 

 :الثاين الفصل

  
  

  .و رجال الدولة طبقة اخللفاء •

  .اجلندطبقة  •

  .التجارطبقة  •

  .العامةطبقة  •

  .العبيدطبقة  •

  ).اليهود والنصارى(طبقة أهل الذمة  •
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رب اإلسالمي على عهد الفاطميني مثل غريه من اتمعات األخرى غلقد عرف جمتمع امل
  .قا من احلاكم، ووصوال إىل الرعية؛ ومرورا بسائر فئاتهتباينا بني طبقاته االجتماعية، انطال

وبناء على ما تقدم، نستهل حديثنا يف هذا املضمار بالطبقة احلاكمة، على اعتبار أا 
  .تصدرت قمة اهلرم االجتماعي

  :و رجال الدولة  طبقة الخلفاء •

ي، وهي إنه برغم قصر املدة اليت قضاها خلفاء الفاطميني يف بالد املغرب اإلسالم
م، إىل غاية 909/ه297املرحلة اليت امتدت من سقوط عاصمة اإلمارة األغلبية يف سنة 

رابع اخلفاء الفاطميني، من إفريقية متوجها إىل مصر من سنة  -خروج املعز لدين اهللا
إال أم أظهروا متسكا مبباهج احلياة ورغدها، فأقاموا القصور والفنادق،  )1(م972/ه362

املترتهات، وما إىل ذلك، وبسطوا هالة من القداسة على أنفسهم، وأنفقوا واحلمامات، و
 نميهم، ومظهرا من املظاهر تبسخاء على بناء حاضرة هلم، وكل ذك يقيم دليال على عظم

  .عن ثروم
ل عبيد اهللا املهدي بالد إفريقية أظهر للناس وللخاصة من رجاله أنه احلاكم وفمنذ دخ

، ويهاب جانبه، إذ استهل أعماله بأخذ األموال اليت كانت بأيدي املطلق الذي جتب طاعته
فكان ذلك من : "قائال" القاضي النعمان"، ويعترف )2(دعاته ومشايخ القبائل، واستوىل عليها

أول ما أحال القلوب الفاسدة، وتومهوا أم يكونون كما عودهم أبو عبد اهللا، يأمرون 
  .)3("وينهون، ويقبضون، ويبسطون

                                 
سرات احلاكمة يف التاريخ ، زامبارو، معجم األنسباب واأل63، ص2الفدا، املختصر يف أخبار البشر، ج وأب )1(

 .144اإلسالمي، ص
، احلبيب 66، ص1، املقريزي، اتعاظ احلنفا بأخبار األئمة الفاطميني اخللفا، ج150، ص1ابن عذاري، البيان، ج )2(

 .127، بوبة جماين، دراسات إمساعيلية، ص53اجلنحاين، السياسة املالية للدولة الفاطمية يف املغرب، ص
 .239االفتتاح، ص )3(
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املغاالة يف وصف شخص  ما يدل علىبعض املصادر اإلمساعيلية  ورد يفوقد  هذا
، وقد جلس يف جملسه، وأحاط نفسه باحلرس )1("بالشمس املنرية"اخلليفة املهدي حىت شبهته 

، وقضاة، وقواد، وعلماء، وعن ميينه واخلدام، وحوله رجال دولته على مراتبهم، من دعاة
، وكان اخلليفة )2("ومها يذبان على رأسه" مذبتان"وبيدمها "ومشاله يقف رجالن من عبيده 

ته، جعل حاجبا على أبواب مقصورته ملنع دخول أي لوإذا استوى يف جملسه، أو كان يف خ
  .)3("كان، إال بأمر منه

ليه، قبلوا عإذا دخلوا تعظيم وإجالل شخص اخلليفة، أن كانوا  يفوقد بالغ الدعاة 
دودهم عليها، رافعني أكفهم بالدعاء واحلمد عليه، أن أكرمهم األرض بني يديه، ومرغوا خ

  .)4("اهللا برؤية وجهه
وليس أدل على مظاهر األة والعظمة من جمالس الشعر واألدب اليت كانت تعقد يف 
قصور اخللفاء ملدحهم وتعظيم سلطام، فقد أغدق الفاطميون على الشعراء واألدباء 

من التردد عليهم، ومدهم للكسب، وأمال يف احلصول على بسخاء، مما جعل هؤالء يكثرون 
، "حممد البديل"األرزاق واهلبات واهلدايا، ومن بني الشعراء الذين مدحوا عبيد اهللا املهدي، 
  :الذي قال يف وصفه أبياتا، فيها من املغاالة و ما فيها، كاليت قال يف مطلعها

  حل برقادة املسيح         حل ا آدم ونوح
 ا الكبش والذبيححل ا أمحد املصطفى    حل  

  .)5(حل ا اهللا ذو املعايل      وكل شيء سواه ريح

                                 
 .129اليماين، سرية احلاجب جعفر، ص "انظر)1(
 .130نفسه، ص )2(
 .162، ص5الداعي إدريس، تاريخ اخللفاء الفاطميني باملغرب، من عيون األخبار، ج )3(
 .476أنظر، القاضي النعمان، االس واملسايرات، ص )4(
 .239ص ، االفتتاح )5(
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بصلة جزيلة " "املهدي"فأجاد، فأمر له " سعدون الورجيين"كما امتدحه أيضا الشاعر 
، وأفسح الفاطميون جمالس أخرى للمناظرة، وشجعوا )1("أن جيرى له عليه لكل عاموب

أهل السنة من األحناف واملالكية على ورودها، وقد اشتملت هذه االس علماءهم، وعلماء 
اخلالف خاصة بني علماء اإلمساعيلية على مناقشة مسائل يف الشريعة اإلسالمية ورد فيها 

مث أخذت هذه االس يف التوسع أكثر لتشمل شىت العلوم واملعارف،  )2(وعلماء أهل السنة
سة العلوم والتزود منها، فقد ن أحرص خلفاء الفاطميني على دراويبدو أن املعز لدين اهللا كا

كان جيمع العلماء حوله : ، حيث أورد)3("إىل هذه احلقيقة يف طبقاته" الدرجيين" رأشا
بالغا بتحصيل العلوم الغيبية  امام، هذا وأظهر الفاطميون اهت.."لومللمناظرة يف خمتلف الع

، إذ كان اخلليفة املنصور باهللا من الذين "علم النجوم" أو" علم النجامة"والتفوق فيها، مثل 
بأسا من اجللوس إىل املنجمني،  ى، ومل يكن املعز لدين اهللا ير)4("برعوا يف هذا امليدان

واالستماع إليهم فحسب، بل كان جيزل األموال جزافا على املنجمني الذين حيضرون 
  .)5("جمالسه، قادمني إليه من مناطق بعيدة

ل الفاطميون األطباء مداومني على اخلدمة يف القصور لتطبيب اخللفاء، ومن كما جع
األطباء الذين الزموا اخللفاء  أكثراعتل من أهل احلكم، وجتدر اإلشارة يف هذا املقام، إىل أن 

، املعروف "إسحاق بن سليمان"؟، إذ جند من بينهم الطبيب !الفاطميني كانوا من اليهود
، ومنهم )7(، بل والزم املنصور باهللا طيلة فترة حكمه)6(د خدم املهديباإلسرائيلي، وكان ق
، وهو الذي توىل تطبيب املنصور باهللا بعد الطبيب "أمحد بن اجلزار"ومنهم أيضا الطبيب 

                                 
 .302القاضي النعمان، االفتتاح، ص )1(
 .وما بعدها 204، ص2غ، معامل اإلميان، جالدبا )2(
 .136، ص1طبقات املشايخ باملغرب، ج )3(
 .131القاضي النعمان، االس واملسايرات، ص )4(
 .431، ص املصدر نفس )5(
، 23، الذهيب، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، ج87ابن جلجل، طبقات األطباء واحلكماء، ص )6(

 .58، ص3، عيون األنباء يف طبقات األطباء، ج، ابن أصيبعة625ص
 .60ابن أيب دينار، املؤنس يف أخبار إفريقية وتونس، ص )7(
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، وقام برعايته أثناء مرضه، إىل أن حضرته الوفاة، وكان ذلك يف سنة "إسحاق"
  .)1("م952/ه341

هم يف جمال الصحة، فاستقدموا األطباء، وأدنوا وقد تشبه الدعاة والقضاة خبلفائ
مرتلتهم، فقد خصص الداعي أبو عبد اهللا الشيعي جناحا خاصا يف قصره برقادة، فكان 

، كما تقدم )2("حصى الكلى"يتردد عليه فيه ملعاجلته من مرض " ابن اجلزار"الطبيب 
أة مثينة نظري مداواة هذا إىل الطبيب نفسه مبكاف - قاضي قضاة الفاطميني -"القاضي النعمان"

األخري البن أخ له، كان قد أصيب بعلة منعته من ممارسة احلكم، وقد اشتملت هذه املكافأة 
  .)3("على كسوة، ومبلغ مايل معترب قيمته ثالمثائة مثقال

جللوسهم، وتأنقوا يف صنعه للداللة على عظمة  )4(وقد اختذ اخللفاء الفاطميون السرير
يف نفوس اخلاصة والعامة، وكان أول من اختذه منهم اخلليفة عبيد اهللا  سلطام، وهيبتهم

، إال أن املصادر مل تسعفنا عن صفة هذا السرير وصنعته، واكتفت بعضها باإلشارة )5(املهدي
باإلشارة فقط إىل أن هذا السرير كان ينصب للمهدي يف موضع فسيح من قصره، بعد أن 

أما عن صفة سرير املعز لدين اهللا الفاطمي، فقد ، )6("يتم فرش الس من أسفله بفرش نفيس
  .)7("أن قوائمه كانت من عاج أمحر"فقد جاء يف بعض املصادر، 

                                 
 .321، ص1، الزركلي، األعالم، ج90، ص1املقريزي، االتعاظ، ج )1(
 .59، ص3أصيبعة، عيون األنباء، ج أيب )2(
 .60، 59املصدر نفسه، ص )3(
سرير واملنرب والتخت والكرسي، فهي أعواد منصوبة أو أرائك منضدة جللوس وأما ال: "عرفه ابن خلدون بقوله )4(

السلطان عليها مترفعا عن أهل جملسه أن يساويهم يف الصعيد، ومل يزل ذلك من سنن امللوك قبل اإلسالم، ويف دول 
ك، ، اإلصطخري، املسالك واملمال808، ص2، املقدمة، ج"العجم، وقد كانوا جيلسون على أسرة من ذهب

 .130ص
 .119اليماين، سرية احلاجب جعفر، ص ،انظر)5(
 .130، صاملصدر نفس )6(
 .133، ص1الدرجيين، طبقات املشايخ باملغرب، ج )7(
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، وهي عبارة عن قبة على هيئة خيمة، قائمة )1(املظلة باستعمالكما اختص الفاطميون 
 على رأس عمود، هلا مكانة جليلة لعلوها رأس اخلليفة، ويف أثناء سري موكب اخلليفة يبقى

اخلليفة املظلة أثناء  يستعملظلها عن اخلليفة، ورمبا  لحامل املظلة على يساره، جمتهدا أال يزو
املنصور باهللا حينما خرج حماربا أليب يزيد الزنايت، وكان الذي  اختذهااحلروب أيضا، فقد 

  .)2("حيمل املظلة على رأسه صقاليب من عبيده
نوا مبالبسهم، وبذلوا فيها بسخاء، وألجل وسعى الفاطميون إىل التميز مبظهرهم، فاعت

باملهدية، كان يفصل فيها مجيع أنواع الثياب من أكسية الشتاء  )3(ذلك أنشأوا دارا للكسوة
شارة إوالصيف، حيث كانت يف أغلبها موشاة بالذهب أو الفضة أو الديباج، ونفهم من 

على شؤون هذه املصلحة  توىل اإلشراف املباشر قدالصقليب كان  اأن جوذر"بعض املصادر 
  .)4("على أيام اخلليفة القائم بأمر اهللا

وبالغ اخللفاء الفاطميني يف إظهار التأنق يف لباسهم، حىت كان لكل يوم عندهم لون، 
جتانس األلوان وتناسقها،  بستهملأولكل مناسبة بدلة أو أكثر، ويبدو أم كانوا يراعون يف 

ية مبايعته باخلالفة يف رقادة يشتمل على ثياب من خز، فقد كان لباس عبيد اهللا املهدي عش
، كما لبس املنصور باهللا ثيابا محراء مذهبة األكمام، واألذيال، واختذ عمامة )5("وعمامة مثلها

  .)6("عمامة من نفس لون الثياب
وقد ذهب الفاطميون يف بعض األحيان إىل املغاالة يف إظهار البذخ، بأن كسوا دوام 

رية املطرزة بالذهب والفضة واحللي أيضا، وخاصة يف أيام األعياد واملواسم، املنسوجات احلري
بعض املصادر، يف وصف موكب اخلليفة املنصور باهللا يوم عيد  ورد يفويف هذا الصدد 

                                 
 .816، صابن خلدون، املقدمة )1(
 .173، ص5الداعي إدريس القرشي، تاريخ اخللفاء الفاطميني باملغرب، من عيون األخبار، ج )2(
 .816، ارجع يف ذلك البن خلدون، املقدمة، ص"الطراز"وتسمى أيضا بدار  )3(
 .39اجلوذري، سرية األستاذ جوذر، ص )4(
 .158، ص1ابن عذاري، البيان املغرب، ج )5(
 .256املصدر ، ص نفس القرشي، إدريسالداعي  )6(
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وملا كان يوم النحر، وهو يوم اجلمعة، لعشر خلون من ذي احلجة، : "األضحى املبارك، بأنه
  .)1(.."شفاف مذهبركب اإلمام فرسا وردا أمحر ب

ا على وسرافهم أيضا، هي قيمة اهلدايا اليت كان يفرقإومن مظاهر ترف الفاطميني و
السكة ضرب أعيان الدولة وكبار موظفيها، ومما جاء يف هذا الشأن، أن املنصور باهللا حينما 

تقل قيمة ، كما تقدم دايا ال )2("، بعث منها ألف دينار إىل جوذر الصقليبريةومبدينة املنص
مسرجة،  ي بن مناد، كان من مجلتها خيولريعن األوىل إىل زعيم صنهاجة وقائد أجناده ز

  .)3("وجلم حمالة بالذهب والفضة
كما حاكى كبار املوظفني يف الدولة خلفاءهم يف بذل األموال واهلدايا، السيما إىل 

حلظوة عندهم، فهذا إليهم، وكسب ا التقرباخللفاء واألمراء، وال شك أم أرادوا ا 
بعض املصادر إىل أنه  ورد يفال جزيل إىل اخلليفة املنصور باهللا، مبجوذر الصقليب يتقرب 

، وقد يتساءل املرء يف هذا املقام عن مصدر كل هذه )4("كان يربو عن عشرة آالف دينار
عبيد على عهد اخلليفة " حممد بن عمران"الثروة اليت كانت جلوذر، كما مجع قاضي طرابلس 

اهللا املهدي خلزينة الدولة أمواال من الرشى واألحباس، ورفعها مجيعها إىل عبيد اهللا، فكانت 
، وما كان من اخلليفة إال أن كافأه على هذا الصنيع بأن عينه قاضيا على )5("له وسيلة إليه

  .)6("م923/ه311القريوان يف سنة 
ا ألنفسهم القصور الفاخرة وتباهى الفاطميون يف جمال احلضارة والعمران، فشيدو

والفنادق الرفيعة، واحلمامات، وكثري من املنشآت ليس هذا فحسب بل وعمدوا إىل طمس 
كل ما كان يرمز إىل حضارة من سبقوهم يف هذا امليدان، وتتجلى لنا هذه اخلطوة اخلطرية 

                                 
 .256ص ،5ج،تاريخ اخللفاء الفاطمينيالداعي إدريس القرشي،  )1(
 .60صاجلوذري، املصدر السابق،  )2(
 .29ابن محاد، أخبار ملوك بين عبيد وسريم، ص )3(
 .47، صنفسهاجلوذري، املصدر  )4(
 .188، ص1ابن عذارى، البيان، ج )5(
 .ونفس الصفحةاملصدر ،  نفس )6(
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ين بنوا املساجد به اخلليفة عبيد اهللا املهدي والقاضي مبحو أمساء الذ أمرمن خالل األمر الذي 
  .)1(والقصور والقناطر برقادة، وكتابة امسه عليها

وقد كان من بني أشهر القصور اليت أنشأها اخللفاء الفاطميني وتفننوا يف تشييدها، 
الذي بناه اخلليفة عبيد اهللا املهدي له ولويل عهده القائم بأمر اهللا، " قصر املنارة"نذكر مثال 

وا قصره : ".. وقد أتت بعض املصادر على وصفه فأوردتباملهدية يف مقابل البحر، 
حسن حسين "، وحيمل إلينا الباحث التونسي )2(.."احلسن البناء العجيب اإلتقان واالرتقاء

أن حفريات حديثة كشفت : "هامة حول زخرفة هذا القصر، مفادها إشارات" عبد الوهاب
الصور اليت تغشاها، فهي عبارة عن  عن سطوح مغشاة بالفسيفساء العربية، ذات لونني، أما

" قصر اخلورنق"و" قصر اإليوان"، كما يعد )3("باقات من الزهور يف غاية الروعة واجلمال
، وما ختللهما من حجرات وقاعات )4(اللذان أنشأمها اخلليفة املعز لدين اهللا مبدينة صربة

صورة صادقة ملا كان حيياه  للجلوس من أبرز بنيان الفاطميني يف جمال العمارة، وال شك أا
هذا  إىل حيملناما " ابن محاد"اخللفاء وأهل تلك القصور من ترف اجتماعي، ولعل يف وصف 

وبنيت فيها بعد ذلك القصور الشاخمات واألبنية : ".. االعتقاد، فقد أورد يف هذا الصدد
ومن : ".. أضاف قائالمث .." الرفيعة، وغرست فيها الغرس البديعة، وجلبت إليها املياه املنيعة

، "جملس الرحيان"، و"حجرة التاج"، و"جملس الكافور"بناه املعز البنه، و" اإليوان"قصورها 
، وباإلضافة )5(.."، وقصور بني ذلك كثرية"اخلورنق"، و"قصر اخلالفة"، و"حجرة الفضة"و

اليت تربط املسافة  لطوإىل ذلك كله، فقد أمر املعز لدين اهللا بأن تتخذ قصور أخرى على 
  .)6("م965/ه355من مدينة صربة إىل مصر، وكان ذلك يف سنة 

                                 
 .159، صالسابقابن عذارى، املصدر  )1(
 .143اإلدريسي، املغرب العريب من نزهة املشتاق، ص )2(
 .364، ص3لعربية بإفريقية، جورقات عن احلضارة ا )3(
البكري، املغرب يف ذكر بالد إفريقية : نسبة إىل مؤسسها، اخلليفة املنصور باهللا، أنظر عنها" املنصورية"وتسمى  )4(

 .23، ابن محاد، أخبار ملوك بين عبيد وسريم، ص146املصدر ، ص نفس ، اإلدريسي،25واملغرب، ص
 .24ابن محاد، املصدر السابق، ص )5(
 .96، ص1املقريزي، االتعاظ، ج )6(
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ورد يف لة اليت محلها املعز معه إىل مصر، إذ ئوالالفت لالنتباه بعد كل هذا الثروة الطا
وملا عزم املعز على الرحيل إىل مصر، أتاه بلكني بن زيري بألفي مجل : "شأاباملصادر  بعض

بالقصور من الذخائر، وسبك الدنانري على شكل الطواحني، جعل من إبل زناتة، ومحل ماله 
على كل محل قطعتني، يف وسط كل قطعة ثقب، جتمع به القطعة إىل األخرى، فاستعظم 

  .)1("ذلك اجلند والرعية، وصاروا يقفون يف الطرق لرؤية بيت املال احملمول
حياة أهل احلكم،  الصورة احلقيقية عن -كل هذا -ومما تقدم، أال تتوضح لنا بعد

الذين مجعوا أموال البالد فأنفقوها على بناء القصور الفاخرة وإعداد جلم الدواب من الذهب 
اخلالص، على حساب معاناة الرعية لتبقى بذلك الفوارق االجتماعية بارزة بني احلاكم 

  .واحملكوم، وبني الغين والفقري

                                 
  .62،ص  1اإلتعاظ ،جاملقريزي،  )1(

    Charles (A. J) Histoire de l'Afrique du nord, p66. 
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  :طبقة الجند •

وين جيش قوي يكون قادرا على محاية حرص الفاطميون منذ وقت مبكر على تك
كيام السياسي، والدفاع عن مصاحلهم يف الداخل واخلارج، وهو أسلوب تنتهجه كل دولة 
تسعى إىل السيطرة والنفوذ بصرف النظر عن وسائلها وأهدافها، وال شك ان نواة اجليش 

يب عبد اهللا الشيعي، ، من الذين آمنوا بدعوة أكتامةالفاطمي بدأت تتشكل مع أفراد من قبيلة 
، ومع مرور الزمن تضاعف )1(فكانوا مبثابة العصبة حوله حتميه، وتدافع عنه ضد خصومه

يف شأن هذا " القاضي النعمان"حباجة إىل نظام خاص، وقد أورد معه عددهم، واصبحوا 
كل سبع منها عسكرا، وقدم عليه  على قسم كتامة أسباعا، وجعل"النظام وتقسيماته بأنه 

، وإن كان فيهم من مل "املشايخ"ما، وأطلق بكل موضع داعيا، ومسى املقدمني والدعاة مقد
مل تقدم تفاصيل أكثر حول نظام  - اليت بني أيدينا - ، وإن كانت املصادر)2("يبلغ السن

وعمل هذا اجليش، غري أن ما ميكن استنتاجه هو أن الداعي راعى يف إنشائه الناحية السياسية 
كانت مهمة الدعاية عادة ما تسبق العمليات العسكرية عند كل فتح،  والعسكرية، حيث

وبإتباعه هلذا النظام املزدوج استطاع أن يكتسح املدن والقرى، ويستويل عليها الواحدة بعد 
  .)3(األخرى

ما وعد أنصاره بذهب القريوان، وما يف خزائن بين  اواملالحظ أن الداعي كثري
، وقد مت له ذلك، ودخل حتت )4(إثارة حب الغنيمة لديهماألغلب، استحثاثا حلماسهم، و

إمرته طبقات من الناس، منهم من أراد بذلك وجه اهللا، وآثر مبا عنده، ومنهم من أراد الدين 
صار إليه خوفا، وتقية والدنيا، ومنهم من تبعه يرجو الذكر والرئاسة، ومنهم أيضا من 

  .)5("ومداراة

                                 
 .100، االفتتاح، صمانالقاضي النع )1(
 .125نفسه، ص املصدر )2(
 .62، ص1املقريزي، اتعاظ احلنفاء، ج )3(
 .150، ص1ابن عذارى، البيان املغرب، ج )4(
 .118املصدر ، صنفس ، مانالقاضي النع )5(
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علت أهايل البالد ينخرطون أفواجا يف صفوف واملالحظ أن كل هذه الدوافع ج
، "200.000مائيت ألف جندي " بم، يقدر 908/ه296اجليش، حىت أصبح عدده يف سنة 

  .)1("بني راجل وفارس، لريتفع هذا العدد عند دخوله إىل رقادة إىل حنو ثالمثائة ألف جندي
ر دولته، واستبد ا، مما ومبجرد اعتالء عبيد اهللا املهدي اخلالفة برقادة أمسك بزمام أمو

يني، فاتسعت اخلالفات بني املهدي، مكان لذلك أثره داخل عناصر بناة الدولة من الكتا
، وألن هذه العناصر الكتامية )2(وهؤالء القادة، الذين أظهروا نية يف قلب هذا النظام اجلديد

 تشكيل اجليش سارع عبيد اهللا املهدي إىل فقدكان هلا ثقل عسكري داخل اجليش الفاطمي،
، ويف هذه املرحلة ابتدأ نشاط اجليش يتضاعف برا وحبرا، )3(م912/ه300من جديد يف سنة 

  .ويف الداخل واخلارج، منذ أن ثبتت قواعده األوىل
وقد كان اخلليفة الفاطمي هو القائد األعلى للجيش، وعنه تصدر كل األوامر اخلاصة 

، وأصبح املهدي جيلس )4(يم صفوف اجليشباحلرب، كما يتوىل بنفسه اإلشراف على تنظ
رقادة، ويشرف مباشرة على تسيري اجليوش الغازية ضد بالد الروم، أو  اخلالفة يف على عرش

  .)5(قد يكلف بذلك ويل عهده القائم، مثل ما حدث يف أحداث أطرابلس
ي ونظرا التساع طبقة اجلند، وما ميكن أن تتطلبه من نفقات، وأعباء، فقد أنشأ املهد

ديوانا خاصا باجليش، مهمته إدارة شؤون هذه املؤسسة احليوية، أطلق عليه اسم ديوان 
  .)6("العطاء

                                 
 .118، صالقاضي النعمان، االفتتاح )1(
 .135، ص6ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج )2(

(3) Charles (A.J), Histoire de l'Afrique du nord. p.57. 
، 5اء الفاطميني ، جوما بعدها، الداعي إدريس القرشي، تاريخ اخللف 39اجلوذري، سرية األستاذ جوذر، ص )4(

  .60ص
 .168، ص1البيان جابن عذاري،  )5(
 .304، ص ، االفتتاحالقاضي النعمان )6(



 تـمع طبقات ا: الفصل الثاين 

- 49 - 

 

أما عن شروط االلتحاق يف صفوف اجليش الفاطمي، أو نظام االرتقاء يف مراتبه، فإن 
األمر يتوقف على مدى تفاين اجلندي يف اخلدمة، فإن ذلك من شأنه أن يرفع من رتبته يف 

  .)1(من جمرد جندي بسيط إىل قائد عام على اجليش اجلندية،
  :عناصر اجليش -1

لقد تألف اجليش الفاطمي من عناصر خمتلفة، وكان اعتماد السلطة الفاطمية على كل 
، باملوازاة طبعا مع األهداف اليت خطها اخلالفةعنصر منها، حبسب كل مرحلة من مراحل 

  :ما يلي هذه العناصرخلفاء املرحلة املغربية، إذ جند يف مقدمة 
وقد كانوا نواة اجليش الفاطمي وعصبته، ممن ناصروا الدعوة  :العناصر الكتامية - أ

وملا عرفوا به من قوة وشدة بأس من قبل ظهور الدعوة أو اإلمساعيلية، ودافعوا عن مبادئها، 
قبائل الرببر إا من أشد : "بشأا" ابن خلدون"بعدها، ونسبتهم إىل قبيلة كتامة، اليت أورد 

، ولعل هذه اخلصائص جعلت خلفاء الفاطميني يسعون منذ البداية إىل استمالة )2("باملغرب
، ضد خصومهم سواء يف الداخل أو اخلارج، حىت )3("عناصرها، واستغالل إمكانام القتالية

وخباصة أصبح هلذه القبيلة الدور املتقدم يف أبرز أحداث تاريخ الفاطميني باملغرب اإلسالمي، 
يف اال العسكري، وما تلك االنتصارات العسكرية اليت أحرزوها يف الداخل، أو للسيطرة 

  .)4(على سطوا يف هذا اجلانب على مصر، والشام إال دليال
اليفرين الزنايت، سواء يف كتامة خباصة يف قتال أيب يزيد  ولقد برز دور عناصر قبيلة
الذي فرضه هذا الثائر على القريوان  عليها حلصار املطبقالدفاع عن مدينة املهدية، أو لفك ا

  .)5("وسوسة، وغريمها من املدن اليت استوىل عليها

                                 
 85ص ،5ج ،تاريخ اخللفاء الفاطميني.الداعي إدريس القرشي )1(
 .7، ص7العرب، ج )2(
 .44حسن إبراهيم حسن، تاريخ الدولة الفاطمية يف املغرب ومصر وسوريا، ص )3(
، ابن أيب 161، ص6، ابن األثري، الكامل، ج162، ص1، ابن عذاري، البيان، ج62، ص1تعاظ جاملقريزي، اال )4(

 .62دينار، املؤنس يف أخبار إفريقية وتونس، ص
 .178، ص1الدرجيين، طبقات املشايخ باملغرب، ج )5(
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وقد أشاد اخلليفة املنصور باهللا بدور قبيلة كتامة، وتضحيات عناصرها، السيما بعد 
ا يا أهل دعوتنا، يا أنصار دولتنا، ي: "انتصاره على صاحب احلمار، حينما خاطبها بقوله

اللهم إين أصبحت راضيا عن كتامة، العتصامهم حببلك، وصربهم على البأساء ... كتامة
  .)1("والضراء يف جنبك تعبدا لنا، واعترافا بفضلنا، وإرادة ملا افترضه اهللا على العباد لنا

ويبدو أن دور العناصر الكتامية بدأ يف التراجع السيما على عهد اخلليفة املعز لدين اهللا 
ي، إذ جند أن هذا األخري يهامجهم ويصفهم بأبشع النعوت، وذلك من خالل جواب الفاطم

اخلليفة على خطاب وجهه إليه جوذر الصقليب، بشأن نزاع وقع بني رجل كتامي، وبني 
وكيل جلوذر حول ضيعة ادعى الكتامي متلكها، فاستأذنه جوذر يف دفع ما ادعاه الكتامي، 

، "السفلة"العدل منك فيهم أوىل من أن يكون من هؤالء  فألن يكون: "فأجابه املعز بقوله
فال غرو إذن أن هذا التصريح من املعز يدل على أن  ،)2(.."واهللا يثمر مالك من حيث يرضاه

الكتاميني، فقدوا تلك املكانة اليت طاملا متتعوا ا يف العهود السابقة، وأن املعز وضع نصب 
  .فرت فيه الكفاءة واإلخالص للدولةعينيه االستفادة من اي عنصر آخر، تو

وقد قام املعز لدين اهللا بإحداث تغيري يف سياسة اجليش بأن فسح اال لغري الكتاميني، 
ي، ذلك، حينما قدم جوهر الصقل كي يلعبوا دورهم فيه، وقدمهم على الكتاميني، وكان

على ، )4(ل، كما عني يوسف بن زيري الصنهاجي األص)3("على الكتامي جعفر بن فالح
دون أن خيتار شخصية كتامية، وكأنه بذلك أدار عندما أراد الرحيل إىل مصر بالد املغرب، 

  !.ظهره لرجال صنعوا باألمس أجماد أجداده
  :العناصر الصنهاجية - ب

لقد اشتهر العنصر الصنهاجي ضمن طوائف اجلند الفاطمي، ويبدو أن الفضل يف 
 يرجع إىل زعيمها، زيري بن مناد، ومواقفه العسكرية توطيد رابطة قبيلة صنهاجة بالفاطميني

                                 
 .59، صاجلوذري، سرية االستاذ جوذر )1(
 .122، صاملصدر السابق ،اجلوذري   )2(
 . 61ص ،املؤنس  ،ن ايب دينار انظر اب )3(
 .63، ص3الزركلي، األعالم، ج )4(
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الفاطمية يف حرا ضد حركة أيب يزيد اخلارجية، ويتضح أن املصلحة  اخلالفةإىل جانب 
املشتركة بني الطرفني، كانت الدافع يف إحداث هذا التقارب، وانضواء الصنهاجيني حتت 

، وقد ظهر هذا )1(دوهم التقليديلواء الفاطميني كي يستظهروا م على قبيلة زناتة ع
، مما دفع هذا )2(التضامن واملؤازرة حينما قدم زيري بن مناد عونا ماديا وعسكريا للمنصور

األخري إىل اخللع عليه، كما عقد له على قومه، ومن اتصل م من الرببر، وكان ذلك سنة 
 أن سامهت مسامهة ، وزاد من شأن هذه القبيلة على أيام املعز لدين اهللا)3("946/ه335

فعالة إىل جانبه عند خروجه إىل املغرب، وقد ملع جنم زعيمها زيري بن مناد، حينما دخل 
م، وقد أبلى البالء احلسن يف القضاء 958/ه347مع جوهر الصقلي أرض املغرب من سنة 

  .)4(على الثائرين به
  :العناصر الصقلبية -ج

كجند مرتزقة، وكان هلم فيه حضور بدورهم يف اجليش الفاطمي " الصقالبة"شارك 
 الديوان الذي أنشأه هلذا واسع وفعال، وخباصة بعد قيام عبيد اهللا املهدي بترتيب أفرادهم يف

  .الغرض كما ذكرنا 
لعسكري، حيث وقد استفاد الفاطميون أميا إفادة من خدمات هذه العناصر يف اال ا

 ميني إىل االنتصار يف كثري من املواجهاتأكفاء قادوا جيوش الفاط برز منهم قواد عسكريون
العسكرية اليت خاضوها ضد خصومهم، سواء يف الرب أو يف البحر، وهو األمر الذي يربر 

السلطة الفاطمية على هذه العناصر الصقلبية، السيما يف احلمالت العسكرية احلامسة،  اعتماد
نقذ عبيد اهللا املهدي وابنه الصقليب أن يقود باقتدار اجليش الذي أ" بشرى"فقد استطاع 

                                 
، النويري، اية األرب يف فنون 153، ص6ابن خلدون، العرب، ج: عن جذور الصراع الصنهاجي الزنايت، أنظر )1(

، جودت عبد الكرمي يوسف، األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف املغرب األوسط خالل 159، ص24األدب، ج
تاريخ املغرب  ،حسني مؤنس  ،361كتامة، ص، موسى لقبال، دور 465رنني الثالث والرابع اهلجريني، صالق

 . 407ص ، 3ج،وحضارته 
(2) Charles (A. J), op.cit, p.64. 

 .29، ابن محاد، املصدر السابق، ص221، صداعي إدريس القرشي، املصدر السابقال )3(
 .354، ص6ابن األثري، الكامل، ج )4(
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اخلادم من إحلاق هزمية نكراء جبيش " صابر"كما متكن  )1(القائم من أسرمها يف سجلماسة
 اوأسالب الم، وأن يعود إىل املهدية حممال بغنائم وأموا928/ه316الروم يف البحر سنة 

  .)2("كثرية
طميني، فقد استغل وإذا كانت العناصر الصقلبية قد بلغت مراتب سامية يف جيش الفا

بعض القواد منهم من الطاحمني إىل النفوذ والسلطة مناصبهم العسكرية إلشباع فهمهم 
  .)3("املادي، واالنفراد باملناطق اليت وقعت حتت أيديهم

  :العناصر الرومانية -د

لقد أدت العناصر الرومانية هي األخرى أدوارا هامة يف اجليش، حيث كانت ضمن 
هم لصناعة كل أنواع األسلحة، قا متيز أفرادها دون غريهم من اجلند، حبذفرقه النشيطة، ومل

من  )5(، ولعل ما بلغه جوهر الرومي الصقلي)4(وما حيتاج إليه اجليش ألداء مهامه العسكرية
مكانة يعد صورة صادقة ملا ميكن أن تصل إليه عناصر من هذه الفرقة من سلطة ونفوذ 

كرية فذة، إذ متكن من شف جوهر عن مقدرات عسعسكري، وال غرو يف ذلك، فقد ك
يف مجيع أرجاء بالد املغرب يف أقل من سنة، وإمتام الفتوحات العسكرية اليت  توطيد األمن

م، حيث أخضع لسلطان املعز أهايل هذه البالد، 903/ه291سنة استهلها أبو عبد اهللا يف 
ن جوهر الرومي عند املعز لدين فال عجب إذن إن عظم شأ )6(حىت دانوا له بالطاعة والوالء

  .)7("بالقائد"اهللا فاختاره دون سواه لقيادة احلملةم العسكرية اليت أرسلها لفتح مصر، وتلقيبه 
  .)7("بالقائد"

                                 
 .128اليماين، سرية احلاجب جعفر، ص )1(
 .193، ص1ابن عذاري، البيان، ج )2(
 .436، 435القاضي النعمان، االس واملسايرات، ص )3(
 .16، ص3، الذهيب، العرب يف خرب من غرب، ج146، ص2األعالم، ج: الزركلي )4(
وما بعدها، القزويين، آثار  416، ص3جياقوت احلموي، معجم البلدان، : أنظر عنها" صقلية"نسبة إىل جزيرة  )5(

 .215البالد وأخبار العباد، ص
 .الذهيب، املصدر السابق، نفس الصفحة )6(
 .16علي إبراهيم حسن، تاريخ جوهر الصقلي، ص )7(
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  :العناصر السودانية - ه

يبدو أن تأثري العناصر السودانية يف جيش الفاطميني كان ضئيال إذا ما قورن مع باقي 
 ق خاصة داخل اجليش تعمل يف ظروف استثنائية،العناصر األخرى، ورمبا انتظموا يف فر
بعض املصادر إىل  هذا األخري أشارت " صندل الفىت"ية ويتضح هذا الدور خباصة يف شخص

أنه كان يعمل جاسوسا حربيا لدى عبيد اهللا املهدي، قبل ارتقائه إىل رتبة قائد يف اجليش 
املهدي ة تامة بني عبيد اهللا فيما بعد، حيث كانت مهمته ترتكز على نقل األخبار يف سري

ذه العناصر السودانية مهام أخرى، مثل قيامهم على أوكلت هل، أو رمبا )1(وويل عهده القائم
بعض املصادر يف قصة تعذيب جعفر بن ورد يف تعذيب املخالفني للسلطة الفاطمية، فقد 

خذوه، وطلع السودان فوق السرير، فقفزوا عليه حىت مات، فلما مات أ: ".. خريون
، لكن دور هذه العناصر السودانية بدأ يتضح أكثر )2("فحملوه على بغل، والقوه يف حفري

على أيام اخلليفة املعز لدين اهللا، حيث كانت ضمن فرق اجليش، الذي سريه هذا األخري 
  .)3("م972/ه362لفتح مصر يف سنة 

ف منها اجليش وفحوى القول أن كل هذه العناصر شكلت الدعامة األساسية اليت تأل
النظامي الفاطمي، مع األخذ يف االعغتبار التحاق بعض العناصر اإلضافية به، بصفتهم مرتزقة 
مثل الطرابلسيني، الذين انضموا إىل اجليش على عهد املنصور باهللا، وكان عددهم حوايل 

ا ، ومهم)5(أو بعض العناصر الزناتية اليت اخنرطت فيه لظروف أمنية حبتة )4(جندي 2240
ن األوضاع االجتماعية واالقتصادية املزرية، كانت دافعا مباشرا أو غري مباشر فإيكن من أمر 

 .هلؤالء اجلند لاللتحاق بصفوف اجليش الفاطمي، أمال يف حتسني أحواهلم املعيشية

                                 
 .122، صسرية احلاجب جعفر  ،انظر اليماين  )1(
 .63، ص2املالكي، رياض النفوس، ج )2(
 .92ده األول، صموريس لومبار، اإلسالم يف جم )3(
 .180، صاملصدرالسابق  ،الداعي ادريس القرشي  )4(
 .93، ص1، املقريزي، االتعاظ، ج30ابن محاد، أخبار ملوك بين عبيد، ص  )5(
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  :امتيازات اجلند الفاطمي - 2

اطفة اجليش، الفاطميون كل اإلغراءات املادية واملعنوية كي حيافظوا على عوظف لقد 
الذي هو أدام لتحقيق أهدافهم السياسية البعيدة، لذا عملوا بكل الطرق والوسائل على 

  :منها ندكر استمالتهم، واليت
رغم غياب نصوص دقيقة تشري إىل قيمة الراتب الذي  :دفع رواتب مغرية للجند* 

با مغريا، السيما كان يتقاضاه اجلندي الفاطمي، غري أن بعض القرائن توحي بأنه كان رات
، إما عن طريق السلب والنهب اليت كانت تصلها وأن الدولة توفرت لديها األموال الطائلة

ألموال الثائرين، أو بواسطة الضرائب املتنوعة، وال شك أن املبلغ املايل اهلام، الذي خصصه 
م، 968/ه358املعز لدين اهللا للنفقة على اجلند الكثيف الذي سريه يف محلة مصر سنة 

يعكس ال حمالة، حرص الدولة على حتصيل رواتب جندهخا يف اآلجال احملددة، حيث قدرت 
، ورمبا )1("مائة ألف دينار واثنتني وعشرين ألف درهم"بعض املصادر أن قيمة هذا املال بلغ 

  .)2("عشرين دينارا إىل ألف"تقاضي جندي واحد يف هذه احلملة املذكورة من 
وقد حرص اخللفاء الفاطميون على أن تكون  :على إقطاعاتمتكينهم من احلصول * 

هذه األراضي املقتطعة قريبة من قصورهم، وا كل املرافق الضرورية اليت ميكن أن تليب 
تتفادى الدولة  وذلك حىت.. ق، والفنادق، واحلماماتاحتياجات اجلندي، مثل توفر األسوا

التخطيط العمراين جنده بارزا يف أغلب  اصطدامات بني اجلند والرعية، وإذ كان هذاحدوث 
، لكن هذا العزل العمراين مل مينع )3(املدن اليت أنشأها الفاطميون يف بالد املغرب اإلسالمي

اجلند من ارتكاب جتاوزات خطرية يف حق الرعية، فامتدت أيديهم بالنهب ألمواهلا 

                                 
 .92، صسرية االستاد جودراجلوذري،  )1(
 .62ابن أيب دينار، املؤنس، ص )2(
" ياقوت احلموي"هدي يف ختطيط مدينة املهدية، حيث أورد ومثل ذلك التخطيط العمراين الذي اعتمده عبيد اهللا امل )3(

فسكن هو وعسكره باملهدية، واسكن العامة يف زويلة، وكانت دكاكينهم وأمواهلم يف املهدية، : "يف هذا الصدد
، البكري، املغرب يف ذكر بالد 144، اإلدريسي، الرتهة، ص160، ص3، معجم البلدان، ج.."وبزويلة مساكنهم

 .74، ابن حوقل، الصورة، ص29ملغرب، صإفريقية وا
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وقف اعتداءات اجلند املتكررة، اخلليفة القائم بأمر اهللا عجزه التام عن  أظهرومواشيها، وقد 
: واكتفى بنهي جوذر عن شراء اللحم، الذي يباع يف أسواق اجلند، ومما جاء يف هذا الصدد

يا جوذر ال تأكل من هذا اللحم، إال ما أطعمناك إياه من مطبخنا حالال، فإن كل ما يباع "
  .)1("بأسواق العسكر، قد خبث الرتكام النهي، واحتياهلم على النهب

كيف كانت مكافأة اخلليفة املنصور باهللا لزيري  -لقد مر معنا :إغراؤهم باملناصب* 
بن مناد الصنهاجي، الذي سانده يف حربه على أيب يزيد الزنايت، بأن عقد له ولقومه على 

، وأصبح زيري ذا التقليد أشبه باألمري يف إمارته، )2(وأعماهلما" تاهرت"و" أشري"مدينيت 
وحة ه حببكافة الصالحيات، بل وعاشت العناصر الصنهاجية يف ظل حكم وحتت يده تقع

، "السكة"اجتماعية، وكأا طبقة أرستقراطية حمظوظة، السيما بعد قيام زيري بضرب 
  .)3("بالتجار، ورغب الناس يف سكناها -أشري -فعمرت املدينة

جلندي، ضاه االشهري الذي يتقا الراتبوزيادة على  :إغراقهم باملنح والعالوات* 
مكافآت عينية على اجلند يف شكل، صالت، وكسى، أو خلع، كانت الدولة تقوم بتوزيع 

حتفيزا هلم على االستمرار يف اخلدمة، وقد أبدى بعض من حضر جملس اخلليفة املعز لدين اهللا 
وأين يبلغ يا أمري : "لى جنده، حىت أنه قال مستعظما من كثرة ما ينفقه اخلليفة عتعجبه 

جندهم نزر عند عطائك  من عطائك؟، إن الذي يعطيه أعداؤك ؤمنني عطاء غريكامل
إىل قيمة املكافأة اليت وعد ا القائم  هنا ، وجدير بالذكر أن نشري)4("ألوليائك إذا حصل هلم

بأمر اهللا حملمد بن خزر الزنايت نظري متكن هذا األخري من القبض على أيب يزيد اليفرين 
  .)5("عشرين محال من املال" ب الزنايت، إذ قدرت

                                 
 .43اجلوذري، املصدر السابق، ص )1(
 .154، ص6ابن خلدون، العرب، ج )2(
 .235، ص2، ج"أشري"، دائرة املعارف اإلسالمية، لفظ 161، ص24النويري، اية األرب، ج )3(
 .531، صواملسايرات القاضي النعمان، االس )4(
 .15ص املصدر ، نفسابن خلدون، )5(
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وإذا حصل أن مات اجلندي يف املعركة أو أصيب  :بعائالم بعد الوفاة التكفل* 
تتكفل بالنفقة على عياله وأهله، وحتويل كل حقوق اجلندي  الدولةمبكروه أثناء اخلدمة، فإن 
  .)1(املتويف إىل أفراد أسرته

اعية، ال يزال يعمل ا إىل اآلن يف واملالحظ أن هذه اإلجراءات العسكرية االجتم
  .األنظمة احلديثة، حتت ما يسمى بقانون تعويض اجلنودد املتوفني أو املتضررين يف احلروب

                                 
 .137، اجلوذري، املصدر السابق، صنفس الصفحةالقاضي النعمان، املصدر السابق،  )1(
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  :طبقـة التجـار •

إن من الطبيعي أن حتتل طبقة التجار مكانة مرموقة يف جمتمع مثل جمتمع املغرب 
، السيما وأن وطبقة اجلند قة احلاكمةاإلسالمي يف العصر الفاطمي، ويأيت تصنيفها بعد الطب

مرتبطة ا، رغم ما قد حيدث من توترات نتيجة لسياسة جبائية  يناألخري ينمصاحل هذ
  .ثقيلة، أو جلوء بعض احلكام إىل مصادرة أموال التجار بوجه أو بآخر

ويبدو أن الوضع االجتماعي للتجار على عهد الفاطميني كان مرحيا، وخباصة إذا 
أبا عبد اهللا الشيعي قد منحهم األمان، وأحسن استقباهلم يف مجلة وجوه القريوان ملا  علمنا أن

عامل األمن واالستقرار يف ازدهار حركة  ، وإذا سلمنا بأمهية)1(م908/ه296دخلها سنة 
ن يهللا الشيعي قد بادر إىل حتقيق هذالتجارة يف أي بلد كان، فإننا نلمس أن أبا عبد ا

أن التجار : "يف هذا الصدد" القاضي النعمان"داية، فقد أورد بمنذ ال ني األساسينيالشرط
حيث أمسى، ويسري حيث  -التاجر - فيبيت.. يسافرون باألموال الصامتة، والنعم الظاهرة

  .)2("أحب واشتهى، كأمنا هو يف بيته أو سوقه، يبيت آمنا، ويصبح ساملا
جاري يف بالد املغرب اإلسالمي الفاطمية بتنظيم النشاط الت اخلالفةويظهر اهتمام 

باعتباره موردا هاما لنظام اجلباية، ولتجمع الثروات، وتوفر عملة نقدية ذهبية ذات شأن، 
تساهم التجارة الكربى خباصة يف جتميعها بأيدي التجار يف املراكز التجارية النشطة، وقد 

يف مارسة نشاطهم، مبا وفرت الدولة لذلك كل الوسائل واإلمكانات الالزمة أمام التجار مل
اال احليوي الذي تدور حوله احلياة التجارية  شكل، واليت ت"تنظيم السوق"ذلك 

االقتصادية، عن طريق تفعيل أداة تشرف بصورة مباشرة على شؤون السوق، لضمان تدفق 
  ، فقد كان للمحتسب نواب يطوفون يف )3(الدخل، فكانت هذه األداة هي وظيفة احملتسب

                                 
  .150، ص1ابن عذارى، البيان، ج )1(
 .122القاضي النعمان، االفتتاح، ص )2(
دينة ، أمحد خمتار العبادي، احلياة االقتصادية يف امل39املغرب العريب، صموسى لقبال، احلسبة املذهبية يف بالد  )3(

 .159اإلسالمية، ص
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، لضمان نيعمال الطهاة، ويشرفون على السقائ، يفتشون القدور واللحوم، وأاألسواق
، وقد متنح لصاحب هذه الوظيفة صالحيات أوسع من ذلك، قد )1(.."تغطيتهم القرب

  .تتعدى أحيانا إىل مراقبة أحوال العامة، حفاظا على اآلداب العامة للمجتمع
من خالل تشديد الرقابة على وقد عمل الفاطميون بدورهم على محاية املستهلك، 

عمل التجار، فكان يف الغالب ما يصحب احملتسب طائفة من اجلند مدججني بالسالح، كي 
" ابن حوقل"يساعدوه على أداء عمله على أكمل وجه، ومما جاء يف هذا الصدد ما أورده 

هلا عامل قائم بنفسه، ومعه من الرببر عسكر ال يزول "أن " بونة"يف وصف أسواق 
، أن هؤالء اجلنود كانوا ال يفارقون احملتسب ، ونستنتج من خالل هذه الرواية)2("لرابطةكا

أثناء أدائه ملهمة مراقبة السوق، وهو ما يعكس حرص الفاطميني على احلفاظ على السري 
  .احلسن يف األسواق

غري كما ال ميكن إلقاء املسؤولية دائما على عاتق الدولة يف وجود بعض الظواهر 
بالقدرة الشرائية اإلضرار حركة النشاط التجاري، أو إعاقة حية، اليت من شأا الص

للمستهلك، مثل انتشار ظاهرة احتكار السلع األساسية من قبل بعض التجار، وخاصة يف 
سنوات القحط أو اجلدب، سعيا منهم وراء الربح السريع، حيث جاء يف ترمجة الفقيه حممد 

أدركت بالقريوان رجاال أملياء افتقروا، ما دخلوا فتنا، : "وله، ق)م944/ه333ت(بن اللباد 
، وإذا كانت هذه )3( .."هم سلطان ماال، ولكنهم اجتروا باحلنطة يف أيام الشدائدموال أغر

الظاهرة قد ارتبطت بالقريوان، فهذا ال ينفي وجودها يف مدن أخرى من بالد املغرب 
  .اإلسالمي

                                 
  

، أمحد خمتار العبادي، احلياة االقتصادية يف املدينة 39موسى لقبال، احلسبة املذهبية يف بالد املغرب العريب، ص )1(
 .159اإلسالمية، ص

  .77صورة األرض، ص )2(
 .292، ص2املالكي، رياض النفوس، ج )3(
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الد املغرب اإلسالمي قد شهدت حركة اقتصادية أن ب ومما جاء يف بعض املصادر
، فإن هذا مؤشر إجيايب على أن )1(نشيطة، السيما خالل القرنني الثالث والرابع امليالديني

البالد عرفت يف املقابل حركة اجتماعية دؤوبة، مل تتأثر إىل حد كبري جبو الصراعات 
  .السياسية اليت طبعت فترة الوجود الفاطمي

مبا يف ذلك جار يف العصر الفاطمي حبرية نشاط كبرية شجعت عناصر هامة لقد متتع الت
بالد املغرب اإلسالمي، قادمني إليها من مناطق شىت، وخباصة من الولوج إىل األجانب على 

األندلس، وبالد السودان، وحىت من أوربا، وقد لعب التجار اليهود دورا رئيسيا يف انتعاش 
خباصة بعد أن أحكموا سيطرم على أهم جتارتني يف تلك حركة املبادالت التجارية، و

الفاطمية تلزم هؤالء الدولة ، وقد كانت )2(الفترة، ويتعلق األمر بتجاريت الذهب والرقيق
، وذلك يف مقابل السماح هلم )3(اليهود بدفع ضريبة على متاجرهم، تعرف بضريبة اجلوايل

  .)4(حبرية النشاط التجاري، والتنقل على أراضيها
ويبدو أن النشاط التجاري مل يكن مقصورا على التجار احملليني أو اليهود فحسب، بل 

عن التجار اليهود، حيث أصبحت نشاطها دور عناصر أندلسية مل يقل  ما يدل علىإن هناك 
ورد اقتصادية ال يستهان ا يف بالد املغرب اإلسالمي، وقد  بشرية و هي األخرى متثل قوة

م، هي تاريخ ارتباط هذه العناصر 903-902/ه291-290سنة  ر أنيف بعض املصاد
تعد مما خلفه هؤالء باملنطقة على حد " تنس"األندلسية ببالد املغرب اإلسالمي، وأن مدينة 

  .)5(تعبريه

                                 
، احلبيب اجلنحاين، املغرب اإلسالمي، 184، ص2جري، جآدم متز، احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهل )1(

 .وما بعدها،28ص
 .20ابن خرداذبة، املسالك واملمالك، ص انظر)2(
يهود بكتابة رقاع، بإلزام رئيس ال" اجلوايل"ويقصد ا تلك الضرائب املوضوعة على اجلماجم، حيث يقوم مباشر  )3(

ملسلمني، أو استجد من صغارهم، للمزيد أنظر، النويري، اية األرب هم، ومبن دخل منهم إىل أرض احتتوي على رواتب
 .242، ص8يف فنون األدب، ج

 .72ص ،ابن حوقل، الصورة )4(
 .101موريس لومبار، اإلسالم يف جمده األول، ص )5(
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، "تنس"على أمهية النشاط االقتصادي ملدينة  -كشاهد عيان -"ابن حوقل"وقد وقف 
رب املدن اليت يتعدى إليها األندلسيون مبراكبهم وهي من أك: "إذ أورد يف هذا الصدد

  .)1(.."ويقصدوا مبتاجرهم، وينهضون منها إىل ما سواها
مت باالنفتاح أكثر على العامل تساطميني اتبعوا سياسة اقتصادية اويبدو أن الف

يف تلك الفترة من أبرز املدن اليت شهدت  )2("املهدية" اخلالفةعاصمة  غدت اخلارجي، حىت
باال واسعا للتجار األجانب، الذين كانوا يقصدون إليها بتجارام من خمتلف املناطق سواء إق

وهي مرفأ لسفن اإلسكندرية والشام، : "ذكر يف هذا الصددومماالقريبة منها أو البعيدة، 
  .)3("وصقلية، واألندلس

 هؤالء التجار وإقامةعمل وال شك أن عبيد اهللا املهدي كان قد فكر يف ظروف 
ائهم، ومحامات لراحتهم، مبا يف ذلك إليوالغرباء عن البالد، لذا فقد أنشأ هلم فنادق خاصة 

، )4("ملحقات ومرافق ضرورية، وقد حرص املهدي على أن تكون قريبة من مكان نشاطهم
محام، أنشأت هلذا  300توفرت على  لوحدها الفاطمية "صربة"ويكفي أن نعلم أن مدينة 

ن أن نتخيل وجود كنائس وأديرة للرهبان اختذت للعبادة، بالنسبة لغري ميككما ، )5("الغرض
  .املسلمني، والستقبال كل هذه اجلاليات الكبرية

  فترة، بالنص الذي ذكره وقد نستدل على درجة الثراء اليت بلغها جتار تلك ال
ولقد رأيت بأودغست صكا فيه حق لبعضهم على : "حيث أورد يف هذا الشأن "ابن حوقل"

رجل من جتار أودغست، وهو من أهل سجلماسة باثنني وأربعني ألف دينار، وال رأيت وال 

                                 
 .78، صالصورةابن حوقل،  )1(
، وهي مدينة ه308، وفرغ من بنائها سنة ه303على يد اخلليفة الفاطمي عبيد اهللا املهدي يف سنة " املهدية"بنيت  )2(

البكري، : تطل على البحر، وقد جعلت أسواقها وفنادقها بضواحي املدينة، وكلها مبنية بالصخر، للمزيد أنظر عنها
، اإلصطخري، املسالك واملمالك، 73، صنفس املصدر، ابن حوقل، 29املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب، ص

 .85، ص2، الوزان، وصف إفريقيا، ج70، ص1تعاظ، ج، املقريزي، اال33ص
 .البكري، املصدر نفسه، الصفحة نفسها )3(
 .329التجاين، رحلة التجاين، ص )4(
 .146، صاملغرب العريباإلدريسي،  )5(
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وفارس وخراسان  قها وال نظريا، ولقد حكيتها بالعرايمسعت هلذه احلكاية شب
 يف األمهية، فاألمر نين بالغي، وميكن أن نستخلص من هذه الرواية األخرية أمر)1("فاستطرفت

ادي اليت بلغتها املعامالت التجارية يف تلك الفترة، حيث أا األول، درجة الرقي االقتص
األمر الثاين، هي القيمة املالية الكبرية، اليت تضمنها وكانت تتم بواسطة الصكوك الورقية، 

  !.الصك، وهذا ما حيملنا على القول بأن صاحب هذا املبلغ املايل كان من التجار األثرياء
، "ابن حوقل"قصة مماثلة لتلك اليت أوردها  كتب التراجم يف بعضذكرت وكما 

وكان ممن عاصروا  - )ه302-219(حيث جاء يف ترمجة أيب عثمان سعيد بن احلداد 
قدمت من طرابلس، فكنت يف رفقة فيها سبعون محال بزا من صراف : "قوله -الفاطميني

 يها معناالبصرة، ومجيع ما يف الرفقة من اجلمال واألمحال واألعوان لرجل واحد، هو ف
، وكان يستظل بظل حمملي، يقال له أبو عوانة، فقال راكب على محار حمزم الوسط مبنطقة

القناعة غىن، : احلديث يف القناعة؟ يقولون أصحابيا أبا عثمان ما يقول أصحابكم : يل يوما
من القناعة فقر، ألن : ألنه إن قنع مبا يف يديه استغىن عما يف يد غريه، لكن أصحابنا يقولون

قنع ال يطلب، ومن ال يطلب ال يكسب، ومن مل يكسب فهو فقري، فسكت عنه ومل أكلمه، 
فدخل القريوان، وباع واشترى أمحاال ثالثني، وكملها مائة، مث توجه فلم أمسع له 

ما ميكن استنتاجه من هذه الرواية، هو أن التجار األثرياء كانوا يف العادة ممن  إن ،)2(.."خربا
املرجان، و يبدو أن جتارة الكربى، مثل جتارة امللح، والذهب، وحىت  ن التجارةميارسون ميدا

هذه األخرية كانت تدر على أصحاا أمواال طائلة، انعكست على أحواهلم االجتماعية 
، ناهيك عن تلك األرباح الكبرية )3("واالقتصادية، اليت كانت أقرب إىل حياة الترف واون

ة السلطان من تدخلها يف التصرف مع التجار، ومزامحتهم يف اليت كانت جتنيها حاشي
كان مينعهم من  ااألسواق، مثل ما حدث على أيام اخلليفة املنصور باهللا، إىل درجة أن جوذر

                                 
 .96ابن حوقل، املصدر السابق، ص )1(
 .213، 212، ص2الدباغ، معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، ج )2(
والعاملون فيها يكثرون االكل والشرب :فقال  زروصفه لتجارة املرجان بنواحي مرسى اخل بعد ابن حوقل د ذكرلق)3(

 .77ص،  األرض صورة: انظر، واخلالعة وهلم ا مكاسب وافرة 
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 حدأو، وال غرو يف ذلك، فقد كان جوذر الصقليب نفسه تاجرا، )1("ذلك ويزجرهم عنه
  .)2(إىل اخلليفة الفاطمي نياملقرب

ذا حال بعض التجار األغنياء، فإم مع ذلك ال ميثلون إال فئة قليلة العدد، وإذا كان ه
حبكم موقعها يف قمة اهلرم االجتماعي، وكوا صاحبة امتيازات وثروات طائلة، إذا ما 
قورنت بغريها من التجار الصغار، وخباصة جتار البوادي واألرياف املعزولة، الذين طاملا 

أن أهل البوادي "بعض املصادر  ورد يفملفروضة عليهم، فقد اشتكوا من ثقل الضرائب ا
أرغموا على بيع حماصيلهم يف مدينة املهدية بأمثان زهيدة، وكان ذلك على عهد اخلليفة عبيد 

، كما أدت سياسة النهب املنظم، واالعتداء على أموال التجار من قبل اجليش )3("اهللا املهدي
، سنة "القريوان"كان املدن، كما حدث يف مدينة سبني انتفاضات وقوع الفاطمي، إىل 

  .)5(، ويف أطرابلس سنة بعد ذلك)4(م911/ه299
ومما يربز البعد االقتصادي لثورة أيب يزيد اليفرين الزنايت، هو أن من بني الفئات 

: يف هذا الصدد )6("املالكي"، فقد أورد "فئة التجار"االجتماعية اليت انضوت حتت لوائها جند 
، والعدة العجيبة، اليت مل ير ووجوه التجار إىل املصلى بالسالحمجيع الفقهاء،  وخرج"

، وال غرو يف ذلك ، فقد أصبح اجليش الفاطمي ميثل قوة يصعب أحيانا كبح .."مثلها
  .مجاحها

م، مكيدة لقتل أبرز التجار األندلسيني 912/ه300وقد دبر الفاطميون يف سنة 
، ويبدو أن التجار )7("بن خريون املعافري، وأخذوا أموالهبالقريوان وهو أبو جعفر حممد 

األندلسيني خباصة، كانوا أكثر العناصر تضررا من سياسة النهب والسلب اليت اتبعتها السلطة 
                                 

 .62اجلوذري، سرية األستاذ جوذ ر، ص )1(
 .99، صاملصدر نفس )2(
 .337القاضي النعمان، االس واملسايرات، ص )3(
 .162، ص1ابن عذاري، البيان، ج )4(
 .140، ص6ابن األثري، الكامل، ج )5(
 .223، ص2رياض النفوس، ج )6(
 .169، ص  هنفس ابن عذاري، )7(
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- 230(الفاطمية يف بالد املغرب اإلسالمي، فقد جاء يف ترمجة أيب جعفر القمودي 
، فوقعوا يف مدينة األندلس يف مركبقدم إخوان من جتار أهل : "قوله) م935-845/ه324

، وإن دلت )1(.."أن يرد شيئا منه فأىب منهب متويل املوضع رحلهم، فطلبوا عبيد اهللا، فغص
اليت أقامها الفاطميون على كل جتارة " املراصد"شيء، فإمنا تدل على دور  هذه الرواية على

معلومة، تكون قيمتها حبسب  زم كل تاجر دفع ضريبةتترد إىل البالد أو خترج منها، حيث يل
يف " املكوس"، أو "الرسوم اجلمركية"أشبه بضريبة على ما يبدوما حيمله من رحل، وهي 

  .عصرنا
وقصارى القول، إنه برغم السياسة املالية احفة اليت طبقها الفاطميون يف بالد املغرب 

لطبقة شكلت العمود اإلسالمي عموما، وما عاناه التجار خباصة من جرائها، غري أن هذه ا
، فكان التجار عنصرا فعاال يف اتمع، فأثروا وتأثروا مبا حوهلم من خلالفتهمالفقري 

أحداث، دون أن ينقطع نشاطهم الدؤوب، ولعل أصدق مثال على هذه احلقيقة، هو خروج 
  .)2("املرأة إىل السوق، ومسامهتها إىل جانب الرجل يف إنعاش التجارة

                                 
 .223، ص 2رياض النفوس ،جاملالكي، )1(
 .50ص ،املصدر نفس، املالكي  )2(
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  :طبقـة العامـة •

، وميثل أفرادها السواد األعظم من الناس، "طبقة اخلاصة"يف مقابل " العامة"أيت طبقة ت
" العامة" "جرجي زيدان"لذا فإن تصنيفها يكون يف أسفل اهلرم االجتماعي، وقد عرف 

من أمم شىت، وصناعات شىت، وهم جهال، أتباع من  ولفيفهم أخالط من غوغاء : "بقوله
، ويقصد ا الطبقة اليت تشمل النساء "العامة"، وقد ترد )1("سبق إليهم من غري تفضيل

كيف كانت نظرة الفاطميني إىل : ، أما ما يعنينا يف كل هذا هو)2("والصبيان واجلهال
    !هؤالء؟

يف نظر الفاطميني بكل ما هو حقري ووضيع، فقد شبههم " العامة" مفهوم لقد ارتبط
 ال رونق هلا وال جوهر، كمثل ما تبىن به اجلدران،احلجرة اليت " بلدين اهللا الفاطمي املعز 

باحلمري "كما وصفت يف موضع آخر  ،)3(.."وحيمل عليه اجلذوع، ويعمل منه القناطر
وقد : "، هذا الوصف على لسان املعز لدين اهللا نفسه)4("القاضي النعمان"، إذ أورد "واجلهال

ابتالنا اهللا برعي احلمري اجلهال، فإنا مل نزل نتلطف يف هدايتهم ومسايرة أحواهلم، إىل أن 
طبقة "، وعلى العموم فإن "خيتم اهللا لنا باحلسىن، واخلروج من بني أظهرهم على أمحد حال

 وأصحابالزراع والفالحني، : واليت تتكون منميكن أن تشمل مجيع فئات اتمع، " العامة
املهن والصناعات، وصغار التجار، والعاطلني عن العمل، لذا فإننا جند هؤالء العوام أشد 
الناس ارتباطا بالسلطة احلاكمة، لعدم توفرهم على موارد مالية مستقرة، ومن هنا فإن من 

املغرب اإلسالمي، ألن الد الضروري حبث أحوال هذه الطبقة يف ظل احلكم الفاطمي لب
  ...جتىب األموال، ومنهم تتألف اجليوشيؤلفون معظم الرعية، وم  - بطبيعة احلال - أفرادها

وجتدر اإلشارة إىل أن أحوال العامة قد ساءت يف القريوان، ويف أغلب املناطق اليت 
ذه الدولة ضد مالك مشلها حكم األغالبة، نتيجة للسياسة اجلبائية الثقيلة اليت اتبعها أمراء ه

                                 
  .569، ص2تاريخ التمدن اإلسالمي، ج)1(
 .511، ص4ن الوفاء، جرسائل إخوان الصفاء وخال )2(
 .232القاضي النعمان، االس واملسايرات، ص )3(
 .وما بعدها،396املصدر ، صنفس  )4(
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-261السيما خالل فترة حكم األمري إبراهيم بن أمحد  ،األراضي والفالحني، والتجار
  .)1(م902-875/ه289

م، فعمت 908/ه296وقد استمرت أحوال العامة على هذا السوء والتدهور حىت سنة 
املتأخرين  الفوضى البالد، وانتشر الفساد، وأماكن اللهو، وقد أسهم بعض حكام األغالبة من

فأمهلوا شؤون احلكم، وانكبوا على تناول املسكرات، يف ذيوع الرذائل بني أوساط العامة، 
يف وألوان البذخ واون، وقد استغل أبو عبد اهللا الشيعي هذه االضطرابات االجتماعية 

: ، كي يؤلب قلوب العامة للثورة على حكم األغالبة، ومما جاء يف هذا الصدددعايته
ل زيادة اهللا بلهوه، ولعبه، وأبو عبد اهللا يأخذ املدائن شيئا بعد شيء، عنوة واشتغ"

  .)2("وصلحا
ستوسق حكم الداعي على رقادة، معلنا إومل تركن العامة إىل اهلدوء، إال بعد أن 

أمامها، النهوض بإصالحات اجتماعية واقتصادية لصاحلها، مستهال أعماله، مبحاربة الفساد، 
البالد، فكان تصرفه هذا سببا يف التفاف العامة حوله، ويف هذا الصدد  وقطع املالهي يف

وأخرج العمال إىل البلدان، ونادى فيها باألمان، وبطلب أهل ": "القاضي النعمان"أورد 
، ونستنتج مما سبق، )3("منت السبل، وا"الدمهاء"نكاهم عقوبة، فسكنت الدعارة والفساد، فأ

لالنقضاض على ملك األغالبة، الذين تسببوا يف ب ة املواتية الفرصتتحني أن العامة، كانت 
يف هذا " النويري"ثرواا، واستصفاء أمواهلا، دون وجه حق؛ ولعل ما يربر ذلك، ما ذكره 

وا على حتونتهبوا ما فيها، واواوملا علم الناس روب زيادة اهللا، أسرعوا إىل رقادة، : "الصدد

                                 
هو تاسع أمراء البيت األغليب، وأطوهلم حكما، وكان رجال غريب األطوار، اتسم حكمه باالضطراب، فقد وظف  )1(

م، وابتدأت الدولة الفاطمية 902/ه289نت سنة الضرائب، والقباالت على الفالحني وأصحاب األراضي، مث ملا كا
تأكل أطراف إمارته، عاد ليسقط الضرائب مرة أخرى، وأراد بذلك إرضاء العامة واستمالة اخلاصة، ابن عذارى، 

 .286، ص1، حسني مؤنس، تاريخ املغرب وحضارته، ج131، ص1البيان، ج
 .62، ص1تعاظ ، جاالاملقريزي،  )2(
 .246الفتتاح، صالقاضي النعمان، ا )3(
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يف البحث عن املطامري، وانتزاع حديد األبواب، ومحل قصور زيادة اهللا، حىت صاروا 
  .)1("األسرة، ونقل املاعون، وأقاموا على ذلك ستة أيام

بتصرفه، حينما أمر أصحاب " العامة"وال شك أن أبا عبد اهللا الشيعي قد راعى جانب 
جباية  اخلراج، بالتزام الكتاب والسنة يف مجع األموال من الناس، لذا جند أن سياسته هذه يف

األموال، تركت انطباعا طيبا بني أهايل طبنة خباصة، وسكان إفريقية، فسروا لذلك، ورجوا 
ملا ناهلم من اجلور واألذى يف أمواهلم وأراضيهم، اليت تعد مصدر . )2("الدخول يف طاعته

رزقهم، ونستخلص أن الداعي أدرك حبنكته وذكائه، كيف يستميل إليه قلوب العامة، 
" املهدي"الناس بظهور ميين مواطن ضعف احلكم األغليب، مث سرعان ما ابتدأ مستفيدا من 

الذي سيمأل األرض عدال، بعد أن ملئت ظلما وجورا، حىت تطلعت نفوسهم شوقا النتظار 
  .)3("هذا اليوم املوعود

م، حىت هب أهلها الستقباله، 908/ه296اهللا املهدي بالقريوان سنة  وما إن حل عبيد
  .، معلقني آماال كبرية يف شخص اخلليفة الفاطمي)4("فقهاء، ووجوه، وجتاروكان بينهم 

وخرية رجال كتامة على يد اخلليفة  الشيعي ويبدو أن حادثة مقتل الداعي أيب عبد اهللا
عامة كتامة، ، قد أثرت أميا تأثري يف نفسيات )5(م910/ه298عبيد اهللا املهدي يف سنة 

د اهللا، ومل تستوعب ذهنيام منه هذا التصرف، وهذا عبي" مهدوية"فأصبحوا يشككون يف 
أنه  -لسذاجة تفكريهم - ما جعلهم ينتفضون ضد حكمه، بل وأقاموا مكانه طفال، معتقدين

  .)6(، الذي بشر به الداعي أبو عبد اهللا"املهدي"هو 

                                 
 .148، ص24اية األرب، ج )1(
 .142ابن عذاري، املصدر السابق، ص )2(
  .272، 271املصدر ، ص نفسالقاضي النعمان، )3(

Bel (A): La religion musulmane en berbérié Tome I, Paris (L.P.G) 1938, 
p.153. 

  .149، صابن عذاري، نفس املصدر )4(
 .66، ص2يف تاريخ البشر، جأيب الفدا، املختصر  )5(
 .68، ص1االتعاظ،جاملقريزي،  )6(
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يف عدل اخلليفة عبيد اهللا املهدي، أن " العامة"وكان من البديهي بعد أن خابت آمال 
، وكأن )1(تنقاد لدعوته، ومن هنا أمر هذا األخري دعاته بالكف عن طلب التشيع بينها ال

ال  -اخلليفة بات يدرك أن االستمرار يف نشر املذهب اإلمساعيلي يف مثل هذه الظروف
  .سيؤدي إىل الفشل، أو رمبا لن تقوم له بعد ذلك قائمة - حمالة

هدي لبعض عماله على األقاليم، كان سببا والظاهر أن سوء اختيار اخلليفة عبيد اهللا امل
جعل م، حينما 912/ه300يف ثورة العامة عليه، مثل ما حدث يف مدينة أطرابلس سنة 

جاين واليا عليها، فبسط أيدي بين عمه على أموال الناس، فانتهبوا بارة اإليكضماكنون بن 
إلصالح هذا اخلطأ ، وقد كان أمام اخلليفة فرصة )2(دكاكينهم، واعتدوا على حرمام

هل مطالب العامة، وأرسل جيشا كثيفا استبداله، لكنه جتا وأاإلداري عن طريق عزل الوايل 
  .)3(حملاصرة املدينة، وأغرم أهلها ثالمثائة ألف وأربعني ألف دينار

ومما يقيم الدليل على اشتداد اخلليفة عبيد اهللا املهدي على العامة، وتسخريها للخدمة، 
ا انتقل مع أهله لسكىن املهدية، جعلها على قسمني منفصلني عن بعضهما هو أنه حينم

ابتىن فيها القصور ودورا آلل بيته ورجال دولته، وجنده،  -املهدية - انفصاال تاما، فاألوىل
وهي على رمية سهم من األوىل، اختذها سكىن للعامة، رتب فيها  - زويلة -أما الثانية

وخيرجون بالليل إىل أهاليهم، فقيل لون إليها للمعيشة، الدكاكني واألسواق، فكانوا يدخ
للمهدي، إن رعيتك يف عناء من هذا، فقال؛ لكن أنا يف راحة، ألين بالليل أفرق بينهم وبني 

، يكتنفه بعض  ، غري أن معىن كالم املهدي )4("أمواهلم، وبالنهار أفرق بينهم وبني أهاليهم
من اتصال عامة املهدية حبركة أيب يزيد الثائر على أنه ال يأ: "الغموض، هل قصد من ورائه

والشك أن !. حكمه، أم أنه خيشى من العامة استئثارها باألموال اليت تكسبها من العمل

                                 
 .135، ص6ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج )1(
 .،168ابن عذاري، املصدر السابق، ص انظر)2(
، أنظر، رحلته، "أربعمائة ألف دينار"، وقد ذكر التجاين أن قيمة هذا املبلغ 53ابن أيب دينار، املؤنس، ص )3(

 .240ص
 .160، ص3قوت احلموي، جيا )4(
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يف نظر املهدي تظل فئة دنيا ال ترقى " العامة"األمر ال خيلو من متييز طبقي اجتماعي، أي أن 
  .أن تكون على اختالط بأهله أو جنده

ت طبقة العامة أيضا فئة الفالحني وأصحاب األراضي، ومبا أن خدمة ويندرج حت
، فإن ثقل الضرائب اليت فرضها الفاطميون، على )1(كسب هؤالء أساساألرض هي 

الفالحني، وخاصة على أيام عبيد اهللا املهدي، كانت سببا يف تدهور أحواهلم االقتصادية 
عبيد  م، وىل915/ه303أنه يف سنة : "صدديف هذا ال" ابن عذاري"واالجتماعية، فقد أورد 

اهللا بإفريقية اخلراج أبا معمر عمران بن أمحد ابن عبد اهللا بن أيب حمرز القاضي، فتوىل بوظيف 
التقسيط على ضياع إفريقية، بعد أن وزع مجيعها، ونظر إىل أوفر مال ارتفع من العشور يف 

سنة  "التضييع"مث فرضوا  ،)2("ةسنة وأقله، مث مجع املالني، ووظف الشطر على كل ضيع
م، وقد زاد األمر سوءا اجلور الشامل من الشيعة، والتعلل على أموال الناس من 917/ه305

هؤالء قد  ، فيكونمتنوعةحتت أمساء، وذرائع  ، أي فرضوا ضرائب جديدة)3("كل جهة
ألحوال  اشتطوا يف عملية مجع األموال من مصادرها الشرعية وغري الشرعية، دون مراعاة

ارتفعت األسعار بشكل واضح يف األسواق على عهدهم، ومل يتمكن الناس املالية، حيث 
، وإذا كانت الضريبة اليت )4(، وغريها من املغارمضرائبالباعة من تسديد ما عليهم من 

تفرضها الدولة على الفالح باهضة، فمن الطبيعي أن يلجأ هذا األخري للزيادة يف سعر 
وبالتايل فإن عبء هذه الزيادة يستعملها . من احلد األدىن من الربحاملنتوج، كي يض

 - املستهلك، فيقع عليه الضرر تباعا، وهلذا فمن احملتمل أن فئة الفالحني وأصحاب األراضي
ضمن الفئات االجتماعية، اليت انضوت حتت حركة أيب يزيد الزنايت ضد احلكم  -بوجه عام

مللقاة على عاتقهم، إذ أن حركته هذه إمنا قامت يف الفاطمي، لسبب الضرائب الباهضة ا

                                 
 .82بيب اجلنحاين، املغرب اإلسالمي، صاحل )1(
 .173، ص1البيان،جابن عذاري،  )2(
 .181، صابن عداري ،املصدر السابق)3(

(4) Marsais (G), la berbérie musulmane et l'orient au moyen âge. édition 
montagne, Paris. 1946, p:144. 
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ية، أكثر منها ع، أي أا يف جوهرها اقتصادية اجتما)1(ساس احتجاجا على جباة األموالاأل
يتألفون من سكان البوادي، املقيمني جببال  -فقد كان أنصارها -مذهبية، وال غرو يف ذلك

، والذين على ما يبدو ال تربطهم )2(اطق املعزولةاألوراس، وجبال بين برزال قبلة املسيلة، واملن
بسلطة الفاطميني أي صلة، وإمنا كان قوام حيام يعتمد بالدرجة األوىل على فالحة 

، ولنا أن نتخيل متاعب هؤالء مما يقاسونه يف احلياة، على عكس ما )3(املاشية ورعياألرض، 
  .- اكما سبق وأن أسلفن -كان حيياه أفراد الطبقة احلاكمة

وعلى الرغم من اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية، اليت أعلن عنها اخلليفة املنصور 
م، على ختان ألف صيب من أبناء 941/ه330باهللا لصاحل الرعية، مثل إقدامه يف سنة 

م، كي يساعدها على تعمري 946/ه335، وإعفاء الرعية من اجلباية لسنة )4(القريوان
، إال أن هذه اإلصالحات، ال تعدو أن تكون حماولة )5(الفالحي أراضيها، وممارسة نشاطها

يف أعني العامة، حىت ال تعود للثورة على احلكم، وقد ذهب بعض الباحثني منه لذر الرماد 
أن إلغاء الضرائب لعام واحد، إجراء ال يوحي مطلقا بتغري : "إىل أبعد من ذلك، حيث اعترب

، ومعىن هذا )6("كاء، كي يتمكن اخلليفة من بلوغ أهدافهيف ثوابت الدولة، إمنا هو تعامل بذ
  .هذا الكالم أن إجراءات املنصور باهللا كان الغرض منها سياسي

متثل اجلزء األكرب  - وقد جند ضمن هذه الطبقة، فئة الفقراء واملساكني، وهي بال شك
هلا األثر  يف اتمع الفاطمي، إذ أن ظروف احلرب اليت شهدا بالد املغرب اإلسالمي كان

املباشر يف زيادة نسبة هذه الفئة يف اتمع، نتيجة ألعمال السلب والنهب اليت استهدفت 

                                 
  .336الس واملسايرات، صالقاضي النعمان، ا )1(
 .310، ص6الكامل،ج، ابن األثري، 15، ص7ابن خلدون، العرب، ج )2(
 .108، ص املغرب العريب، اإلدريسي،86، 85صورة ، صالابن حوقل، : ارجع يف ذلك إىل )3(
 .47ابن محاد، أخبار ملوك بين عبيد وسريم، ص )4(
 .195، ص5ج الداعي إدريس، تاريخ اخللفاء الفاطميني ، )5(
 .131بوبة جماين، دراسات إمساعيلية، ص انظر)6(
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إن جلأ بعض أفاد هذه الفئة إىل أكل  -رت وأعدمت أقواا، وال غروقأمواهلا وممتلكاا، فافت
  .)1("جلود احليوانات وأنطاعها
جميء الفاطميني، أي يف فترة  ا قبل ذلك كانت أحسن، قبلأحواهل وال يعين هذا أن

أن األمري األغليب إبراهيم بن : "حكم األغالبة أو الرستميني مثال، إذ تطالعنا بعض املصادر
أمحد، كان قد أعطى فقهاء القريوان، ووجوه أهلها أمواال عظيمة، ليفرقوها يف الضعفاء 

، بل إن عامة )2("واملساكني فاستؤكلت، وأعطيت ملن ال يستحقها، وصرفت يف الشهوات
فقراء بسبب " ابن حوقل"حاضرة الرستميني، كانوا على عهد " تاهرت"أهايل مدينة 

  .)3("احلروب، وتوايل القحوط عليهم
وقد كان هؤالء الفقراء يلبسون اخلشن من الثياب، وميكن أن نتخيلها مرقعة، أو رثة، 

جاء يف بعض املصادر أن  قديف لبسها اجلاهل والعامل، فورمبا تساوي -تنم عن فقر صاحبها
 - أمسال بالية -، دخل على سحنون يوما، وعليه أخالق)م909/ه297ت(جبلة بن محود 

 اجلس، فجلس، فلما خرج: السماع، قام ليخرج فقال له سحنونمن فجلس، فلما فرغ 
قطع لك من هذه : الناس، ومل يبق عنده أحد غري جبلة، أخرج إليه شقة ورداء، وقال له

، ونستنتج من خالل هذه الرواية، أمهية الصدقات واهلبات )4("لبس هذا الرداءقميصني، وأ
  .اليت كان يتقدم ا بعض احملسنني لفائدة هذه الفئة احملرومة يف اتمع

لتقدمي الصدقات إىل هؤالء، فقد أمر  سعيهموال يقل الفاطميون عن سابقيهم يف 
راء سوسة، اشتملت على مراكب مشحونة اخلليفة املنصور باهللا بإخراج الصدقات إىل فق

                                 
 .145، صاملصدر السابق  الداعي إدريس، )1(
 .132، ص1البيان،جابن عذاري،  )2(
 .181، صالصورةابن حوقل،  )3(
 .30، ص2املالكي، رياض النفوس، ج )4(
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وكذلك فعل  )1(بالطعام، ملا حل م من اجلوع، وكان ذلك بعد انتصاره على ثورة أيب يزيد
  .)2(مع فقراء مدينة املهدية

هذا وميكن إدماج فئة اللصوص وقطاع الطرف ضمن طبقة العامة، ألا فئة اجتماعية 
با حادا يف كسب قوا اليومي، فاجتمعت يف فئات متردت على واقعها املر، فبدأت تتبع أسلو
مل تكن تعترب أن احتراف مهنة اللصوصية جرمية، بل  ةلتكون أقدر، ومهما يكن فإن هذه الفئ

مهمة تطبيق الشرع يف أموال على عاتقها هي يف تصورها مهنة لالرتزاق، ورمبا محلت 
لصدقات، اليت أمرهم اهللا بدفعها إىل مينعون ا يف نظرها  األغنياء، طاملا ظل هؤالء األغنياء

  .الفقراء
وقد شكلت هذه الفئة خطرا كبريا على عهد الفاطميني، فأصبحت تعترض سبيل 
التجار، وأصحاب األموال، وحىت القضاة مل يفلتوا من قبضتها، فقد تويف أبو العباس إسحاق 

تهبوا ماله وكان ، قاضي طرابلس مقتوال، على أيدي جمموعة من اللصوص، وانإبراهيمبن 
  .)3("م915/ه303ذلك سنة 

خاصة على عهد اخلليفة املنصور باهللا، فأصبحت يتفاقم ويبدو أن خطر هذه الفئة أخذ 
، وقد استمر )4(طريق قوافل اخلليفة نفسه، وتنتهب كل ما حتمله من آنية أو متاعتعترض 

النسيب الذي طبع البالد يف خطر اللصوص حىت على أيام اخلليفة املعز لدين اهللا، رغم اهلدوء 
فترة حكمه، وهلذا فقد اختذ املعز إجراءات ردعية للتقليل من خطر هؤالء، بأن أعطى األوامر 

، وقد املخالفني بضرب اعناقهم وعد تمبنع الناس من اخلروج ليال، بعد أداء صالة العشاء، و
  .)5(كان ال خيرج حينئذ إال من يسرق

                                 
 .158، ص5تاريخ اخللفاء،جالداعي إدريس،  )1(
 .51ذ جوذر، صاجلوذري، سرية األستا )2(
 .228، ص2الدباغ، معامل اإلميان، ج )3(
 .69، صاملصدر  نفساجلوذري، )4(
 .487، ص 2،رياض النفوس،جاملالكي )5(
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 كانت حتياها، فقد م جهلها، وبساطة احلياة اليتة حبكوقصارى القول، أن العام
عت ضحية لوعود السلطة تعرضت أمالكها لكل أشكال الظلم واالبتزاز، بل إا وق

  .اليت مل حترك ساكنا لتحسني أوضاعها االجتماعية واالقتصاديةالفاطمية، 



 تـمع طبقات ا: الفصل الثاين 

- 73 - 

 

  :طبقـة العبيـد •

داخل النسيج لقد شكل العبيد على اختالف أجناسهم وألوام شرحية كبرية 
االجتماعي للمغرب اإلسالمي، ويف عهد الفاطميني أيضا، وقد أصبح تأثريهم ملحوظا، 
السيما يف اال اإلداري والعسكري ، كما يف باقي ااالت األخرى بصورة أمشل، هذا 

م، كاخلدمة يف قصور اخللفاء واألمراء، وما يتعلق  ةفضال عن الوظائف األساسية املنوط
  .ال املرتلية وغريهاباألعم

وجتدر اإلشارة يف هذا املقام، إىل أن اختاذ العبيد وتسخريهم يف اخلدمة، مل يكن 
الدول اغلب شائعا يف  تقليدا مقصورا على الفاطميني فحسب، بل إن األمر أصبح

التاسع /اإلسالمية، السيما لدى حكام املغرب اإلسالمي ابتداء من القرن الثاين اهلجري
مؤسس اإلمارة األغلبية بالقريوان ) م800/ه184(فقد اختذ إبراهيم بن األغلب  امليالدي،

، )1("حرسه الشخصي من أفراد هذه الطبقة، إذ كان من بينها من كان حيمل عنه السالح
وال غرو إن أصبح عدد العبيد يتضاعف شيئا فشيء بعد ذلك، إذ كان للموقع اجلغرايف 

مشاال، غربا  - ثر البالغ يف تطور املسالك التجارية جنوبااخلاص لبالد املغرب اإلسالمي، األ
إنه عن طريق : وشرقا، ويف ازدهار جتارة الرقيق والذهب خباصة، ومما ورد يف هذا الصدد

الذهب والعبيد السود يف اجتاه البحر سيتدفق التبادل التجاري بني املغرب وبالد السودان، 
  .)2(.."املتوسط واملشرق

اليهود أميا إسهام يف ترويج هاتني التجارتني، يف مشال  إسهام إىل اإلشارةوجتدر 
احلادي عشر /إفريقية، وباقي مناطق العامل اخلارجي، السيما خالل القرن الرابع اهلجري

  .)3("ميالدي

                                 
 .187الرقيق، تاريخ إفريقية واملغرب، ص )1(
 .86موريس لومبار، اإلسالم يف جمده األول، ص )2(
 .217، ص2، جتز، احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجرييآدم م )3(



 تـمع طبقات ا: الفصل الثاين 

- 74 - 

 

مل تقدم إحصائيات حول العدد اإلمجايل للعبيد  - اليت بني أيدينا - وإن كانت املصادر
من عبيد  الفاطميونه بل إعالن خالفته، غري أن ما ورثملهدي قالذين رافقوا عبيد اهللا ا

م، يوحي إىل كثرم، األمر الذي حذا بعبيد اهللا 908/ه296األغالبة بعد ايار إمارم سنة 
املهدي إىل إفراد ديوان خاص م للنظر يف شؤوم، وترتيب أرزاقهم، مسي بديوان 

  .)1("العطاء
لعبيد الذين اختذهم عبيد اهللا املهدي يف بداية خالفته، وقد قدرت بعض املصادر عدد ا

، تلك األعداد ذلك ، باإلضافة إىل )2("بلغ حوايل اثين عشر ألفاف ما بني رومي وسوداين
ية، لاهلائلة من السبايا، اليت كانت تعود ا اجليوش الفاطمية من غزواا ضد بالد الروم وصق

حوايل عشرة آالف سبية، وكان ذلك على أيام حيث بلغ عدد ما سبوه يف غزوة واحدة 
، وبالتايل فإن هذا الرقم مهم، وإن دل على شيء، فإمنا يدل على )3("اخلليفة عبيد اهللا املهدي

  .قوة اجليش الفاطمي، ومترسه يف القتال
جناس رئيسية، وهذا حبسب أولوية كل منها لدى وقد قسمنا طبقة العبيد إىل ثالثة أ

  .صقالبة، سودان، روم: كاآليت السلطة وهم
أما الصقالبة، فيبدو أم كانوا أوفر حظا من حيث النفوذ، وهذا راجع رمبا إىل كثرم 
من جهة، ومن جهة أخرى قدرم على االرتقاء يف املناصب املختلفة، مع حسن أدائهم 

 كوم شاركوا ضمن اجليش الفاطمي، وبرهنوا على براعتهم يف، إليهمللوظائف املوكلة 
ني، حيث برز من بينهم قواد فكانوا موضع ثقة اخللفاء الفاطميالقتال، واالستماتة فيه، 

على أيام وذلك عظام، مثل ميسور الصقليب، الذي توىل القيادة العامة للجيش الفاطمي 
، وهي نفس املكانة اليت )4("مسي بصاحب اجليش األعظم انه اخلليفة القائم بأمر اهللا، حىت

                                 
 .304القاضي النعمان، االفتتاح، ص )1(
 .51، ص3لسان الدين بن اخلطيب، أعمال األعالم، ج )2(
 .71، الداعي إدريس القرشي، تاريخ اخللفاء ، ص190، ص1ابن عذاري، البيان، ج )3(
 .85الداعي إدريس القرشي، املصدر السابق، ص )4(
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وكان قيصر : ")1("املقريزي"، ويف هذا الصدد أورد الصقليانن قيصر ومظفر حظي ا كل م
  ..".ومظفر الصقلبيان قد بلغا رتبة عظيمة عند املنصور واملعز

ويبدو أن دور الصقالبة مل يقتصر على قيادة اجليوش الفاطمية، بل عملوا أيضا يف جمال 
يف الدولة، ولنترك جوذر يتحدث عن  اإلدارة، والشؤون املالية، وغريها من املصاحل اهلامة

وملا نقل اهللا اإلمام املهدي باهللا إىل دار كرامته، وحمل رمحته، وأفضى : "هذه الوظائف فيقول
صرف إيل النظر يف بيت املال وخزائن البز .. باألمر بعده إىل حجته، اإلمام القائم بأمر اهللا

  .)2("عبيدهوالكساء، وجعلين سفريا بينه، وبني أوليائه، وسائر 
، ورغم كوم مل يبلغوا من املكانة والنفوذ ما بلغه الصقالبة، إال )3(وأما العبيد السود

أم متكنوا من الوصول إىل وظائف إدارية وعسكرية سامية، مثل صندل الفىت األسود، الذي 
عبيد اجليش الفاطمي، لقمع مترد قبيلة كتامة ضد اخلليفة ضمن كان يقود فرقة العبيد السود 

هذا كان قد اشتراه عبيد اهللا املهدي من  قتل أيب عبد اهللا الشيعي، وصندالماهللا املهدي، بعد 
  .)4("سجلماسة

بني حراسة القصور،  وظيفة العبيد السود ظلت تتأرجح وقد سبقت اإلشارة، إىل أن 
حاطة ، ورمبا اختصت طائفة منهم بإ)5("اخللفاء واألمراء أثناء تنقالم ومرافقه مواكب

  .)6(اجلو ذري إشارةاخلليفة أثناء جلوسه لتناول الطعام، لتقدمي ما حيتاج إليه، حسب 
، فيبدو أن مهامهم الرئيسية كانت ال ختتلف عن مهام "الروم"أما ما يتعلق بدور العبيد 

العبيد السود، باإلضافة إىل ذلك، أداؤهم لوظائف أخرى، تتمثل يف صناعة خمتلف األسلحة، 

                                 
 .101، ص1تعاظ، جاإل)1(
 .39ة األستاذ جوذر، ص، سرياجلو ذري )2(
 انظرالذين كان يؤتى م من بالد النوبة واحلبشة والزغاوة، وغريها من املناطق، عن طريق التجارة، "السودان"وهم  )3(

 .55، ص صورةال، ابن حوقل، 33ابن الندمي، الفهرست، ص
 .122اليماين، سرية احلاجب جعفر، ص )4(
 .303القاضي النعمان، االفتتاح، ص )5(
 .146جوذر، ص سرية األستاذ )6(
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العسكرية، اليت يستخدمها اجليش الفاطمي يف حروبه، وأيضا حذقهم يف صناعة واآلالت 
أمور بصاحب هذه الصناعة  تص، حيث خي"بعمل الطراز"الثياب األمريية، أو ما يسمى 

مدى إعجاب  ما يدل علىبعض املصادر،  ورد يف، وقد )1( .."الصباغ، واآللة واحلاكة
  .)2("يده الروم يف هذا امليداناخلليفة املعز لدين اهللا مبا ينجزه عب

عليها الفاطميون لتشييد أغلب عول وال شك أن العبيد كانوا اليد العاملة والفنية اليت 
واملسيلة، " املهدية"اإلسالمي، على غرار مدينة  املغربيف بالد  أنشئوهااملدن والقرى اليت 
 ى ما ذهبنا إليه، مهال، ولعل خري دليل ع)3("قلمجنة"، وأيضا قرية واملنصورية، وأشري

ن نقلهما املعز لدي اهللا من سوسة إىل املنصورية، حيث كانا من ان اللذان األمحرالعمودا
الثقل مبكان، األمر الذي أعجز األولني عن حتريكهما من مكاما، غري أن املعز، متكن من 

  .)4("ليكسواعد هؤالء العبيد املماا يف بناء املنصورية ،وذلك بفضل ما وتوظيفهمنقله
: واملهدية واملنصورية، مثل رقادهوإذا ما أتيح لنا أن نعلم وفرة اجلواري يف قصور 

، وغريهن من األمساء، جزمنا بال ريب، ما كان يوجد بني "سالف"، و"مشتاق"، و"قضيب"
جدراا من فنانني ومغنني، وأرباب آالت الطرب، وموائد لألكل، وأخرى للشراب، وما 

  .)5("س األنس واونإىل ذلك من جمال
وإن كنا قد وقفنا على أن استخدام العبيد يف عهد الفاطميني قد تركز بشكل ملحوظ 

واخلدمة يف قصور اخللفاء، فهذا ال يعين مطلقا أن أعلى تدعيم اجليوش وأعمال احلراسة، 
عفر هذه الطبقة، فقد ورد يف بعض املصادر أن أبا ج أفراد منازل عامة الناس كانت خلوا من

                                 
 .817، ص ابن خلدون، املقدمة )1(
 .197القاضي النعمان، االس واملسايرات، ص )2(
وهي إحدى القرى القريبة من جبل زغوان بتونس، قام ببنائها اخلليفة القائم بأمر اهللا، واختذها مدينة يأوي إليها  )3(

 .46د إفريقية واملغرب، صالغريب والسائل، البكري، املغرب يف ذكر بال
 .334املصدر ، صنفس القاضي النعمان،  )4(
 .وما بعدها 359، ص2املالكي، رياض النفوس، ج )5(
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كانت لديه جارية يف املرتل تقوم على خدمته ورعاية شؤونه، " -الرجل املتعبد -القمودي
  .)1("قد افتقد زوجته وولديه األخري كانأن هذا ،السيما 

وقصارى القول، يتضح لنا، تعدد أدوار طبقة العبيد يف جمتمع املغرب اإلسالمي على 
ت احلياة، من إدارية وعسكرية واجتماعية، مشلت كل امليادين وجماال واليتعهد الفاطميني،

  .وغريها، وقد كان االعتماد على هذه الطبقة حبسب احلاجة إليها

                                 
 .217، صاملالكي ،املصدر السابق)1(
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  :طبقة أهل الذمة •

مية، وتأثروا جبو لقد عاش أهل الذمة من اليهود والنصارى يف ظل السيادة الفاط
واحلضاري،  يف اتمع، كما كان هلم نصيب وافر يف النشاط االقتصادي األحداث السائد

باعتبارهم جزءا ال يتجزأ من جمتمع املغرب اإلسالمي، يتأثرون باألحداث اجلارية، وخيضعون 
  .لنفس الظواهر اليت خضع هلا اتمع يف تلك الفترة

ال شك أن أهل الذمة من اليهود والنصارى، شكلوا جاليات ضمن سكان املغرب 
يوت اليهود كانت جتاور بيوت املسلمني كتب بعض اجلغرافيني أن ب ورد يفاإلسالمي، فقد 

والنصارى، وإذا كان من الصعوبة مبكان حتديد مناطق تواجد هذه اجلاليات من البالد، 
وغياب إحصائيات دقيقة حول عددهم، فإننا نكتفي مبا ورد من إشارات يف بعض املصادر، 

ة، نذكر منها على ز املدن اليت شهدت حضورا واسعا جلاليات يهودية ونصرانيأبر من  ولعل
، )4(، وتاهرت)3(، وفاس)2(، ومدينة قابس)1(حلصر، مدينة أطرابلسسبيل املثال ال 

، وقد كانت الدولة تقوم حبمايتهم بصفتهم معاهدين، فاملسلمون، والذميون يف )5(والقريوان
مبصاحل الدولة  تتمتع حبقوق واحدة، وتنتفع نظر اإلسالم رعية واحدة، لدولة واحدة، 

  .)6(امةالع
متز من حالة أألمن واالستقرار اليت نعم ا أهل الذمة إبان احلكم استغرب وقد 

الذمة تساحما وقد أظهر خلفاء الفاطميني األولون ألهل : "الفاطمي، إذ أورد يف هذا الصدد
  .)7("نعجب له، إذ ال ينتظر ذلك من قوم مثلهم

                                 
 .9البكري، املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب، ص )1(
 .72صورة ، صالابن حوقل،  )2(
 .230، ص4ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج )3(
 .113اجلنحاين، املغرب اإلسالمي، ص )4(
 .55نفسه، ص )5(
 .363صبحي الصاحل، النظم اإلسالمية، ص )6(
 .81، ص1آدم متز، احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع، ج )7(
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كبرية من اليهود وخباصة منهم  والظاهر هذه الظروف األمنية املستقرة، شجعت أعدادا
التجار على اهلجرة إىل بالد املغرب اإلسالمي، وألن نشاطهم يعود على الدولة واخلزينة 
بالفائدة، فقد فرض عليهم الفاطميون ضريبة مقابل السماح هلم بالنشاط التجاري، وحرية 

 -يف عصرنا - ة أشبهاالنتقال بني مدن املغرب اإلسالمي مبا لديهم من التجارة، وهذه الضريب
  .)1("تسمى على عهد الفاطميني باجلوايل تكاناليت ، و"الرسوم اجلمركية"بضريبة املرور أو 

 -حسب التعبري احلايل -يتمتعون حبقوق املواطنة نأما بالنسبة ألهل الذمة الذي
" يةاجلز"البقاء على دينهم، وممارسة شعائرهم الدينية، فإم يلتزمون بدفع ضريبة  ويفضلون

أن أبا عبد اهللا الشيعي سأل "ومما جاء يف هذا الصدد، املال الفاطمي،  يتيف كل سنة إىل ب
اليهود  جبيته من: "، قال"من أين هذا املال؟: "املتويل الذي أتاه مبال اخلراج، فقال له

، أما ما يتعلق بأحكام دفع هذه القيمة املالية، )2("هلم والنصارى جزية عن حول مضى
سب حال الذمي من غىن أو فقر، فالغين يدفع مثانية وأربعني درمها، ومتوسط احلال فتكون حب

  .)3("أربعة وعشرين درمها، أما الفقري فيدفع اثين عشر درمها، حسب ابن عذاري
ن اليهود والنصارى، مبجرد دخول قد تسقط عن أهل الذمة م" اجلزية" أنواملالحظ 

يف مجلة املسلمني، فيتساوون معهم يف احلقوق  هؤالء يف اإلسالم، ألم بذلك يدخلون
والواجبات، وتسري عليهم األحكام واحلدود كما تسري على املسلمني، فإن حدث وأن 

نصوص الشريعة  املرتد عن دينه، وفقأسلم الذمي مث عاد إىل دينه، فحكمه يف ذلك حكم 
ت مثل هذه الظاهرة اب ثالثة أيام، فإن أصر على ذلك قتل، وقد حدثاإلسالمية، إذ يستت

على أيام اخلليفة الفاطمي املعز لدين اهللا، مع قوم من النصارى كانوا قد أسلموا مث ارتدوا 
أسعدك اهللا، أكتب ! يا جوذر: "يهاجاء ف از لدين اهللا رقعة إىل جوذرعن إسالمهم، فرفع املع

العدول، فإن إىل نصري بأن يقبض على هؤالء املرتدين، ويسجنهم ويضرم، ويشهد عليهم 
رجعوا على اإلسالم أشهد عليهم وأطلقهم، وإن أقاموا على النصرانية جدد اإلعذار إليهم، 

                                 
 .من البحث 67وانظر هامش ص .72صورة ، صالابن حوقل،  )1(
 .141، ص1ابن عذاري، البيان املغرب، ج )2(
 .الصفحةنفس  املصدر و نفس)3(
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واإلنذار هلم مرات يف أيام خمتلفة، فإن عادوا إىل غيهم، أخرجهم وقطعهم إربا إربا على 
  .)1("أعني الناس أمجعني، ليكون شنعة لغريهم

ا أهل الذمة يف كنف الفاطميني، إال أن على الرغم من فترات اهلدوء اليت شعر و
احلروب واالضطرابات اليت شهدا بالد املغرب اإلسالمي على عهدهم، أثرت سلبا على 

عرضت ت إذشام يف ذلك مثل غريهم من السكان،  أحواهلم االجتماعية واالقتصادية
رار بالنسبة ت مساكنهم، وقد تكون األضمواهلم إىل السلب والنهب، كما خربممتلكام وأ

هلم أكرب، خاصة إن كانوا ممن يقيم يف البوادي، وبعض املناطق املعزولة، فعندها تكون 
  .)2(وقطاع الطرق ية اللصوصحملتريف السلطة عاجزة عن محايتهم، فيصريون لقمة سائغة 

 - فقد متكن بعض اليهود من النفوذ إىل بالط اخللفاء الفاطميني األمرمن  ومهما يكن
اهتم بتطبيب مثل الطبيب إسحاق بن سليمان اإلسرائيلي، الذي  -أن ذكرناكما سبق و

املهدي ، وقد مسح له قربه من السلطان إىل التفرغ للتأليف والكتابة، حيث وضع عبيد اهللا 
إنه مل يسبقه : ")3(أمهات الكتب يف األغذية واألدوية والفلسفة واملنطق، قال عنها ابن جلجل

بعض العناصر النصرانية من الدخول يف خدمة اخلليفة عبيد اهللا كما متكنت ".إليها أحد
املهدي والعمل يف بالط قصره باملهدية، مثل أم علي القهرمانة، اليت كانت تتوىل إعداد مائدة 

  .)4("الطعام للمهدي
ن األوضاع االجتماعية ألهل الذمة كانت يف حتسن يف ظل حكم فإوخالصة القول، 
 وإبتناهمن ممارسة نشاطهم التجاري، ب اإلسالمي، بدليل متكنهم مالفاطميني لبالد املغر

الكنائس واألديرة، بل استطاع بعضهم الولوج إىل قصور اخللفاء أنفسهم، واشتغاهلم يف 
 .اوظائف خمتلفة كالطب، والطبخ وغريمه

    

                                 
 .126اجلوذري، سرية األستاذ جوذر، ص )1(
 .73صورة ، صالأنظر، ابن حوقل،  )2(
 .87طبقات األطباء واحلكماء، ص )3(
 .108اليماين، سرية احلاجب جعفر، ص )4(



 

   

 :الثالثالفصل 
 االضطرابات ومظاهر سكانلل احلياة العامة

  االجتماعية
 .احلياة العامة للسكان •

o الطعام.      
  .طعام أهل احلكم - أ
   .طعام العامة - ب

o اللباس.  
  .لباس أهل احلكم - أ
  .لباس العامة - ب

o االحتفاالت.  
  .الزواج - أ
  .اخلتان - ب
 .األعياد الدينية - جـ

o  عرض عام(العادات والتقاليد.(  
  .دور املرأة يف اتمع - أ
  .مراسيم الدفن - ب

  .مظاهر االضطرابات االجتماعية •
o احلروب. 
o اعات واألمراض املستوطنةا. 
o اهلجرة الداخلية واخلارجية. 
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•   :  

برغم الصعوبات اجلمة اليت اعترضتنا من أجل مجع شتات هذا املوضوع، بسبب شح 
ع، لذلك كان اعتمادنا على ما مهاهلا هلذا اجلانب املهم يف حياة اتماملصادر واملراجع، أو إ

ر هنا وهناك من نصوص ومعلومات بني ثنايا كتب التراجم والطبقات، ورصد آراء بعض تناش
  .اجلغرافيني، يف حماولة متواضعة منا، إلعطاء القارئ صورة بسيطة وواضحة يف هذا اال

o الطعام:  

معرفة نوع الطعام، الذي كان حيضر على موائد سكان املغرب  بادئ ذي بدء نقول؛ إن
اإلسالمي يف عهد الفاطميني، تعطينا فكرة واضحة عن منط حيام، ومدى رقيهم االجتماعي، 

تناولنا فيه، أحوال الطعام : وللوصول إىل هذه الغاية ارتأينا تقسيم املوضوع إىل قسمني، فاألول
فخصصناه، ألحوال عامة الناس : هم، أما الثاينتطميني وحاشيعند أهل احلكم من اخللفاء الفا

  .يف الطعام، وما كان يعد على موائدها
لقد تفنن أفراد هذه الطبقة يف إعداد األطعمة الشهية، واألطباق  :طعام أهل احلكم - أ

األمر يف بعض األحيان  دعياللذيذة، وتلوين موائدهم بأصناف الفواكه واخلضار، حىت كان يست
أن مائدة اخلليفة عبيد اهللا املهدي، كان ا من أصناف  فيه شك بها من مناطق بعيدة، ومما الجل

ن حوله حيملون ما الفواكه، ما يزيد عن حاجته، كيف ال، وقد كان اخلدم مأنواع الطعام، و
 ، أما خادمته)1(إىل األسواق لبيعه، أو التصدق به على الفقراء واملساكني تهائدفضل من طعام م

املكلفة بتحضري املائدة، فكانت جتمع اخلبز الباقي من على املائدة، فتدفعه إىل قوم موكلني 
  .)2(بتسمني احليوان ملائدة املهدي

                                 
 .108اليماين، سرية احلاجب جعفر، ص )1(
 .الصفحةاملصدر و نفس  )2(
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" حوت البورى"يبدو أن عبيد اهللا املهدي، كنا حريصا كل احلرص على أن يكون و
السمك اجليد من  حاضرا على مائدة طعامه، ولذلك كان يأمر أعوانه، بإحضار هذا النوع من

حوت بوري ليس له يف اآلفاق  -باجة - وا: ")1(، ويف ذلك أورد البكري"باجة"مدينة 
، وال شك يف أن .."كان حيمل إىل عبيد اهللا حوا يف العسل، فيحفظه حىت يصل طريا... نظري

على دراية  رواية البكري هذه ذات قيمة من الناحية االقتصادية، إذ تشري إىل أن الفاطميني كانوا
واسعة يف جمال حفظ األغذية وتصبريها، وخباصة تلك اليت خيشى فسادها، بدليل اهتدائهم إىل 

  .للسمك، السيما، إذا جلب هذا األخري من مناطق بعيدةمصربة طريقة استعمال العسل كمادة 
عمدوا اىل كذلك بالوان األطعمة واللحوم، موائدهم بتحضريوإذا تفاخر الفاطميون 

الفواكه اللذيذة ذات القيمة الغذائية العالية، ونعين بذلك؛ التمور والتفاح، ها باصناف من تزيين
، ذو "يالليار"عا بأكل متر ووما إىل ذلك، حيث أثر عن اخلليفة عبيد اهللا املهدي أنه كان مول

 النوعية اجليدة، غذ اختصت مدينة بسكرة بإنتاجه دون سواها، حىت أنه كان يأمر عماله مبنع
، ومن خالل هذه )2("بيع هذا النوع من التمور، وأن يرس منه إليه، حسب إشارة البكري

  !.مل يكن يف متناول عامة الناس" اللياري"الرواية ، يبدو أن متر 
، ومل ختل موائد )3("كما اشتهر اخلليفة املعز حببه ألكل تفاح املشرق، الذي يأيت به والته

ا دعوا مب، وأصناف الكعك، فكانوا رنواع املشروبات ية، واالفاطميني من أطباق احللوى الشه
لتناوهلا بعض رجال الدولة واألعيان، والزوار، ممن كانوا يفدون إىل قصورهم، السيما يف 

و بعض العلماء من رمبا يقومون بتفريقها على الرعية،  املناسبات السارة، واألعياد الدينية، أو 
  .)4(بعض املصادر ورد يفحسب ما . أهل السنة، الستمالتهم

  :طعام العامة - ب

                                 
 .57املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب، ص )1(
 .713، صنفس املصدر)2(
 191نعمان، االس واملسايرات،القاضي ال انظر )3(
 .294، ص2املالكي، رياض النفوس، ج)4(
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ازدانت موائد العامة هي األخرى بأطباق الطعام واملأكوالت، وقد كان التأنق يف 
حتضريها حبسب قدرة كل عائلة أو فرد على اإلنفاق، إذ ال يتساوى الغين والفقري، والتاجر 

عه شكل طعاما أساسيا والفالح يف إعداد نفس الطبق، غري أن املالحظ هو أن اللحم بأنوا
سكان املغرب اإلسالمي، بصرف النظر عن دخل كل فرد، ألن البالد تتوفر على خمزون الغلبية 

هام من املاشية األبقار واإلبل، ما يزيد عن حاجة السكان، وقد نستدل على ما ذهبنا إليه، مبا 
واإلبل والغنم، وما الفره  ذينوهلم اخليل النفيسة من الربا: "حيث يقول" ابن حوقل"أورده 

  .)1("لديهم من ماشية البقر، ومجيع احليوان الرخيص
أما فيما يتعلق بأهم األطباق اليت كانت حتضر على موائد أهل املغرب اإلسالمي عموما، 

، كان إذا صام، )م944/ه333ت(فإننا نقرأ يف بعض كتب التراجم، أن احلسن بن نصر الفقيه 
، ويف هذا املقام نشري إىل أن هذه األكلة، أال وهي )2("مقلي حريرة مع إدام وحوت"أفطر على 

إىل اآلن، السيما يف مدن من الشرق اجلزائري، والبالد التونسية، واليت حتظر مازالت " احلريرة"
  .)3("العصيدة"باسم  عندهمتشتهر 

-219(يف سرية الفقيه أيب عثمان بن سعيد بن حممد الغساين  )4(وقد أورد الدباغ
، بأن هذا األخري، كان مقال يف طعامه، إذ كان يأكل من اجلمعة إىل )م914- 834- ه302

جيعل عظامه يف ليلة، وشرائحه يف ليلة، "اجلمعة اليت بعدها رطال من اللحم ال يتجاوزه، فكان 
، "سلقا وإسفنارية"، ويف اخلامسة، "سلقا ومحصا"، ويف الرابعة "حريره"مث يأكل يف الليلة الثالثة 

  ".حلما"، ويف السابعة، يأكل، "سلقا وفوال"لليلة السادسة، ويف ا
هي " املهدية"أن عادات الطبيخ يف مدينة ": "حسن حسين عبد الوهاب"وقد اعترب 

، املعروف "باملرسي"النساء، وخاصة الطبيخ، املسمى  ىدلنفسها، املوروثة عن العهد الفاطمي 
رة عن مزيج من األبزار والبهارات، حار ، وهو عبا"الزرير"أهايل مدينة تونس باسم عند 

                                 
 .95، صاالرض صورةابن حوقل،  )1(
 .394، ص2املالكي، رياض النفوس، ج )2(
بارة عن ثريد من اخلبز، يطبخ مع السكر أو العسل، أو يضاف إىل السمن، أمحد رضا، قاموس رد هي ع": العصيدة" )3(

 .386ح، صيالعامي إىل الفص
 .212، ص2معامل اإلميان، ج )4(
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الطبيعة، يعطى للمرأة النفساء بعد فترة الوضع، ليعينها على الطمث، وتنظيف ما يف بطنها من 
، "الزريرة"الذي يعرفه التونسيون، و" الزرير"، ويف تصورنا أنه ال فرق بني طبق )1("دماء متحقنة

، "سكيكدة"، و"عنابة"قاملة، و"نواحي اصة يف اليت يصطلح عليها يف مدن الشرق اجلزائري، وخب
يف تونس أو اجلزائر، وال شك أن هذا نفسها بدليل أن املناسبة اليت حيضر فيها هذا الطبق هي 

يف عادات الطبيخ، بني البلدين، يؤكد على وحدة التاريخ املشترك بينهما، والذي امتد التقارب 
  !.عرب قرون طويلة خلت من الزمن

يف ترمجة الفقيه الزاهد أيب ميسرة  )2(طعام أيضا، فقد أشار املالكيوعلى ذكر ال
، )3(ثردة بالسلق، وصري: إىل أنه كان على مائدته ثالثة ألوان من الطعام) م944/ه333ت(

  ".مع اخلبزوزيت، 
إىل أطعمتهم، حىت  )4(شيء من البهارات إضافةيف الطبيخ ويبدو أن من عادة السكان 

  .)5(، إذ نقرأ يف آراء بعض اجلغرافيني ما يشري إىل ذلكىوأشهالد ك لتكون بذ
وإىل جانب الطعام، احتوت املوائد أيضا، على كل أصناف الثمار والفاكهة اللذيذة، 

التني، والتمر، واخلوخ، واملشمش، والسفرجل، والعنب : حيث تراوحت ما بني أطباق
 يبدو أن أهايل مدينة أطرابلس اعتادوا ، واليت)6("بالكمثرى"والرمان، وأيضا الفاكهة اليت تدعى 

  .)7(مثل هذه الفاكهة، وخباصة أن إنتاجهم منها غزير ا اعتادوا على تناوهل

                                 
 .371، ص3، جعن احلضارة العربية بإفريقيا  ورقاتحسن حسين عبد الوهاب،  )1(
 .363، ص2رياض النفوس، ج )2(
 .350ح، صيرية، وهي السمكة الصغرية تكون مملوحة، أمحد رضا، قاموس رد العامي إىل الفصمجع، مفردهخا، ص )3(
ويقصد ا التوابل ذات الرائحة الطيبة، واليت تتخلى عن نكهتها ملا توضع يف الطعام، أمحد رضا، نفس املرجع،  )4(

 .145ص
 .75األرض، ص، وابن حوقل، صورة 77، 76اإلدريسي، نزهته، ص: ارجع يف ذلك إىل )5(
، 428، ص2أيب اخلري اإلشبيلي، عمدة الطبيب يف معرفة النبات، ج: أنظر" تيفرست"اإلجناص، ويسميه الرببر  ويدعى )6(

 .354، ص1جمعجم النبات والزراعة، ، الشيخ حممد حسن آل ياسني، 429
 .71ابن حوقل، صورة األرض، ص انظر )7(
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من بني أشهر أطباق احللويات اليت تعارف  )1("الفالوذج"ويعترب طبق احللوى واملسمى 
للصائم عليها سكان بالد املغرب اإلسالمي، فكانوا يقدمونه يف املناسبات، ويف رمضان، تعطى 

، ورمبا كانت بعض أطباق احللوى الفاخرة، أصعب مناال بالنسبة للفقراء، )2("قبيل إفطاره
، فقد أورد "طبق الغسانية"وبعض ميسوري احلال، الرتفاع تكلفة حتضريها، ومثال ذلك 

، بأن )م960/ه349ت(بعضهم يف ترمجة حياة أيب الفضل العباس بن حممد الصواف الغدامسي 
  .)3(.."سنني عدة" غسانية"أقام يشتهي ".. هذا األخري 

، قد غلب على طعام بعض الزهاد والفقراء، وغريهم من الفئات لتقشقوإن كان طابع ا
احملرومة يف اتمع، فال يبدو األمر كذلك، بالنسبة لفئة التجار، من ذوي الدخل الوفري، إذ 

  .)4(، والتظاهر مبظاهر اخلالعة واونكانوا مييلون إىل اإلكثار من تناول األطعمة، وشرب النبيذ
  .)4(واون

                                 
 .89اسية يف مؤلفات اجلاحظ، صطيبة صاحل الشذر، ألفاظ احلضارة العب )1(
 .395، صأنظر، املالكي، نفس املصدر )2(
 .448، صاملالكي، املصدر السابق)3(
 .77، صالسابق املصدرابن حوقل،  )4(
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o اسـاللب:  

يكتسي موضوع اللباس يف املغرب اإلسالمي أثناء العهد الفاطمي أمهية بالغة، ملا يتضمنه 
من قيم ثقافية حضارية، تنبع من أصالة اتمع، وعمق تقاليده الضاربة يف التاريخ، فاللباس 

، ذلك ألن هذا األمر يكون مرتبطا دائما بطبيعة احلال، مل يكن موحدا عند كل األهايل
باختالف الطبقات االجتماعية هذا من جهة، وظروف العمل، والذوق واملواسم من جهة 

  .تداخل يف اللباس بني طبقة وأخرى خرى، مع اإلشارة إىل أنه قد حيدثأ
، كيف أن "لطبقات اتمع"عند تناولنا  -فيما سبق - لقد أشرنا :لباس أهل احلكم - أ

أفراد الطبقة احلاكمة، على اختالف وظائفهم يف الدولة، حاولوا الظهور أمام الرعية مبظهر 
العظمة واإلجالل، ومن ذلك اعتناؤهم باللباس، والبذخ فيه، األمر الذي أفرز شكال من أشكال 
التباين الطبقي، االجتماعي، فاختص اخللفاء عمن سواهم بلبس الثياب احملالة بالذهب واجلوهر، 

من اقاليم  وا لب، واليت كانوا  جي)2(، واألقمصة والسراويل واجلباب)1(كما لبسوا املبطنات
، وغريمها، فحينما طلب جوذر الصقليب من اخلليفة املعز إهداءه )4(، وإرمينية)3(بعيدة، من مرو

حسب زعمه، أرسل إليه هذا األخري، بأثواب شىت  - تربكا م - من ثياب األئمة الفاطميني
مبطنة مروى وقميصا حتتها، ومن لباس املهدي، مبطة مصمت فاخيت، وقميصا من : ".. لتمش
ته، ومن لباس القائم، قميصني وسراويل وعمامة، وتكة أرمين بيضاء، ومن لباس املنصور مصأق

  .)5(.."باهللا، جبة مروى، وقميصا من حتتها

                                 
صة، ويتخذها أصحاب السلطان، والرمسيون يف الدولة، طيبة صاحل مق، قماش رفيع، يقطع أربعة أ"مبطنة"مجع مفردها  )1(

 .60ارة العباسية يف مؤلفات اجلاحظ، صالشذر، ألفاظ احلض
 .249، ص1مجع مفردها، جبة، وهي ضرب من مقطعات الثياب تلبس، ابن منظور، لسان العرب، ج )2(
، القزويين، آثار 1296، ص3مدينة يف بالد فارس، البكري، معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع، ج" مرو" )3(

 .456البالد وأخبار العباد، ص
 .141ص 1البكري ،نفس املصدر ،ج،159، ص1، معجم البلدان، جياقوت احلمودي :انظر عنها )4(
 .139، 138اجلوذري، سرية األستاذ جوذر، ص )5(
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، وتارة أخرى من )1(كما اختذوا على رؤوسهم العمائم، وكانت تارة موشاة بالذهب
من جنس الثوب امللبوس مادة ولونا، حفاظا على تناسق " العمامة"غريه، وعادة ما تكون 

، أو رمبا استغنوا عن العمائم، فاستبدلوها )2("األلوان، حسب ما اشار به ابن عذاري
  .)3(بقالنس

لى نفاستها الفاخرة، فهي ع )4(ويبدو أن اخللفاء كانوا حيبذون ارتداء الثياب الدبيقية
فرمبا بلغت احللة منها مائة دينار، وإذا كانت مطرزة "ومجاهلا، كانت غالية الثمن أيضا؛ 

، وقد كان أول من اختذ مثل هذا النوع من الثياب، عبيد اهللا )5("بالذهب بيعت مبائيت درهم
خداع ، فقد يلجأ اخلليفة أحيانا إىل من أمر ومهما يكن؛ )6(املهدي، عند وصوله إىل رقادة

الرعية، فيطرح عنه لباس امللك، ويكتفي بثوب بسيط، كالذي تلبسه العامة، كي يبدو أمامها 
مبظهر اخلليفة املتواضع، الساعي يف شؤوا، فقد تظاهر املعز لدين اهللا بذلك، أمام شيوخ 

: ، فقال هلم"جبة"متربعا، وعليه  فوجدوهكتامة، حينما استدعاهم إىل جملسه باملنصورية، 
أيت أن أنفذ إليكم، فأحضركم، لتشاهدوا حايل، إذا خلوت دونكم، واحتجبت عنكم، ر"

  .)7(.."منه من دنياكمم يف أحوالكم، إال فيما البد يل وأين ال أفضلك
الفاطميني على مظاهر عدة، حبيث أن لون اللباس يف  اخللفاء  ورمبا دلت األلوان يف ثياب

ل إىل ياللون األمحر الداكن، والذي مي فاختيار ظروف احلرب، خيتلف عنه يف ظروف السلم،
صور باهللا اختذ نستقرار ؛ بدليل أن املاالللتعبري عن حالة الغضب، وعدم  كانلون الدم القاين،

وقد يدل اللون األصفر يف . )8(ذا اللون على ثوبه، حينما خرج حماربا أليب يزيد اليفرينهمثل 
يف هذا الصدد، كالما للمنصور " الداعي إدريس"د لباسهم على االستشراف بالنصر، فقد أور

                                 
 .248، ص5باملغرب، ج الفاطميني  اخللفاءالداعي إدريس، تاريخ  )1(
 .158، ص1البيان املغرب، ج )2(
 .46أخبار ملوك بين عبيد وسريم، ص، ابن محاد، 55ابن أيب دينار، املؤنس، ص )3(
 .234، ص2، احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري، جمبصر، آدم متز" دبيق"ة إىل مدينة نسب )4(
 .143ابن حوقل، صورة األرض، ص )5(
 .125اليماين، سرية احلاجب جعفر، ص )6(
 .95، ص1املقريزي، االتعاظ، ج )7(
 .256، ص بقاملصدر السا الداعي إدريس )8(
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خذ فيه أبا يزيد ثيابا مصفرة، فإذا رأيتموين إين ألبس يف اليوم الذي آ: ".. بهيقول فيه ألصحا
  .)1(.."لبستها، فثقوا بالنصر والفتح إن شاء اهللا

لشيعي ثوبا واختذ رجال الدولة الثياب الرفيعة تشبها خبلفائهم، فلبس الداعي أبو عبد اهللا ا
، كما لبس جعفر احلاجب ثوبا )2(توتيا، وظهارة من كتان، وعمامة، ومنديال إسكندرانيا

  .)3(دبيقيا، وعمامة، وسراويل، كان قد أهداه إياها اخلليفة عبيد اهللا املهدي
  :لباس العامة - ب

ي سكان املغرب اإلسالمي من أهل السلطان؛ فإن باق" اخلاصة"وإن كان هذا حال لباس 
، وهو لباس يتخذ عادة "الربنس"على لباسهم، كل ما هو حملي الصنع، فلبسوا  موما غلب ع

قد  )4("ابن حوقل"للوقاية من املطر أو الربد القارص، وال شك أن  ايستعمل شتاء ومن الصوف،
" ابن خلدون"ن يطلقها عليهم أيلبسوا، قبل  على الذين" الربانس"قد تفطن إىل إطالق اسم 

، إىل أن عامة السكان من الرببر، وهم الذين عرب عنهم )5(، وقد ذهب املقدسيبقرون طويلة
، واملنديل؛ لباس صويف يغطي الرأس، ويتدىل على الكتفني "املناديل"، كانوا يلبسون "بالسوقة"

والظهر، وقد يدل لبسه على تعظيم مكانة صاحبه االجتماعية، وخباصة، إن كان من أصحاب 
ذوو السلطان  ، إال أن املنديل كان من مجلة األكسية الرفيعة اليت يتقدم ا)6("الثروة واألموال
، "احلريرية"أو " اجلبة الصوفية"، كما لبس بعضهم )7("فا مبجهودام العلميةإىل األطباء، اعترا

عموما، كان غري مرغوب فيه لدى بعض الفئات االجتماعية، فقد ورد " احلرير"غري أن لبس 
أن أصحاب أيب يزيد قد نقموا عليه اختاذ احلرير يف لباسه، ورأوا يف : ")8("ابن خلدون"عن 

                                 
 .255، صالداعي إدريس القرشي، املصدر السابق )1(
 .130اليماين، املصدر السابق، ص )2(
 .نفس املصدر، ونفس الصفحة )3(
 .99صورة األرض، ص )4(
 .46وصف إقليم املغرب، مقتبس من كتاب أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، ص )5(
 .53، ص2املالكي، رياض النفوس، ج انظر)6(
 .59أصيبعة، عيون األنباء يف طبقات األطباء، ص اىب )7(
 .15، ص7العرب، ج )8(
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، ويبدو أن أبا يزيد اختذ مثل هذا اللباس احلريري "ذلك خروجا عن عادام، وما تعارفوا عليه
الفاخر، بعد أن حتسنت أحواله املادية، ذلك أنه كان قبل ذلك على حال من اخلصاصة 

  .)1("والفقر
كانت ال تغادر الرجل " ة الصوفيةالعباء"بأن "جوليان إىل القول ندري وذهب شارل أ

، وهي عبارة عن معطف شبيه بالربنس، وهذا ما يفسر حسب رأينا بقاء هذا )2("الرببري القدمي
  ".العباية"هذا اللباس إىل اليوم، مسة لدى عامة األهايل، ويطلقون عليه اسم 

الصحراء خاصة، التزام اللثام على األنف وقد فرضت ظروف الطبيعة القاسية على سكان 
ابن "رارة الشمس الالفحة، وقد الحظ، حللعواصف اهلوجاء احململة بالرمال، أو ل اتقاءاوالفم، 
انتشار مثل هذا اللباس بني سكان أودغست، ومن جاورهم من بربر صنهاجة فأورد يف " حوقل

من وجوهم غري عيوم، وذلك أم ومل ير ألحدهم وال لصنهاجة، منذ كانت : ".. هذا الصدد
أن الفم سوءة تستحق الستر كالعورة، ملا خيرج وون على ذلك؛ أيتلثمون وهم أطفال، وينش

لت ، ويبدو أن عادة اللباس هذه الز)3("منه، إذ ما خيرج منه عندهم أننت مما خيرج من العورة
" جانت"يف نواحي مدن  ة يف أوساط السكان جبنوبنا الصحراويصإىل يومنا هذا، وخامعروفة

نوا حيتزمون ا يف افك" املآزر الصوفية"لبس سكان بالد السوس كما ". تقرت"، و"متنراست"و
، "سوسة"سكان مدينة " ياقوت احلموي"، ووصف )4(أوساطهم، حسب إشارة اإلدريسي

ه ، ونستنتج من خالل هذ)5("ون الثياب السوسية الرفيعةسجأن أكثر أهلها حاكة، ين: "فقال
  الرواية بأن أهايل هذه املدينة، كانوا يتخذون من الثياب املصنوعة، لباسا هلم، كما لبس بعضهم 

  
  

                                 
 .302، 301، ص5، الداعي إدريس، تاريخ الدولة الفاطمية باملغرب، ج13، صابن خلدون، املصدر السابق )1(
 .76 بن سالمة، صريوالبش حممد مزايل: ، حتقيق1تاريخ إفريقيا الشمالية، ج )2(
 .98، صاألرض صورةابن حوقل،  )3(
 .78وصف إقليم املغرب، ص )4(
 .282، ص3ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج )5(
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، على رؤوسهم، السيما منهم بعض املتصوفة، وأصحاب )2("الطرطور"، وجعلوا )1("القلنسوة"
  .)3("ابن محاد"الكرامات، لتعظيم مكانتهم االجتماعية، كما ذكر 

، وكل ما رث من الثياب، وقد "قاألخال"د واملقلني، لبس ورمبا اختار بعض الزها
، أو جلأ بعضهم إىل لبس الفاخر من الثياب، اعتزازا أمام السلطان، )4("جبلة بن محود" اشهرهم

كانت كسوته عشرين دينارا، وكانت له : "، أن هذا األخري)5(ل ابن احلداد، فقد أورد الدباغمث
  ..".لبس لباس الشرفاء للتيه يف أعني األعداءله مهة يتيه ا على أهل الدنيا، وي

عن ذكر ما كانت ترتديه املرأة  - اليت بني أيدينا - املصادر خلتعن لباس النساء، فقد  ماأ
ناء ما ورد يف بعضها، ومن ذلك أن املرأة تثإما عن قصد أو غري قصد، باس - يف عصر الدراسة

ن الصوف الناعم، تشدها على الرأس ، وهي خرقة لطيفة تتخذ يف العادة م"املربعة"لبست 
كالعمامة، من غري إدارة على احلنك، وال شك أن هذا النوع من اللباس، كان مشتركا بني 

سرية أيب علي بن نصر السوسي " املالكي"املرأة والرجل، ودليل ذلك، ما أورده 
  .)6("زوجته" مربعة"، بأن هذا األخري كان جيعل على رأسه )م952/ه341ت(

عند خروجهن للتسوق، أو لقضاء " النقاب"، اعتدن لبس "قابس"أن نساء مدينة ويبدو 
نساءها ال يرين : ".. بعض املصادر يف هذا الصدد أن ورد يفخارج املرتل، فقد  نبعض شؤو

كما ميكن أن . )7("يف ذلك عليهن حرجا، إذا سترت إحداهن وجهها، ومل يعلم من هي
من الرجال من يدفعهم الفضول إىل التعرض إىل النساء،  نستخلص من هذه الرواية، أن هناك

                                 
 .55ابن أيب دينار، املؤنس، ص )1(
نوع من القالنس، دقيقة الرأس، وكثريا ما يلبسها املهرجون، الشيخ أمحد رضا، قاموس رد العامي إىل الفصيح،  )2(

 .364ص
 .26د، صابن محاد، أخبار ملوك بين عبي )3(
 .30، ص2املالكي، رياض النفوس، ج )4(
 .212، 211، ص2معامل اإلميان، ج )5(
 .399، ص2، جاملصدر نفسهاملالكي،  )6(
 .18غرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب، صالبكري، امل )7(
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دفع النساء إىل املبالغة يف  -حسب رأينا -ومضايقتهن، أو كشف سترهن، وهذا سبب كاف
  .لبسهن، حىت ال يتعرضن الفتتان الرجال ن

ورثن عن " املهدية"وذهب الباحث حسن حسين عبد الوهاب، إىل القول، بأن نساء 
مي أنواعا من الكساء، والتطريز باحلرير على البدل الداخلية، وأنواعا من أمهان منذ القد

على  -الوشاح، واحلواشي احلريرية املزركشة بألوان مغايرة، وكلها متوارثة عن عهد الفاطميني
  .)2(قد يضطر الناس يف ظروف احلرب واحلصار إىل لبس اجللود واألنطاعو،)1(حد تعبريه

سكان املغرب اإلسالمي يف عهد الفاطميني اتسم بالبساطة، ن لباس فإوقصارى القول، 
املهدي وعدم التكلف، بدليل أن أبا عبد اهللا الشيعي، كان قد أعاب على اخلليفة عبيد اهللا 

بالتجمل واختاذ احللي،  مسياسته العامة جتاه كتامة، السيما يف مسألة اللباس والزينة، حينما أمره
، وإن كان األمر خيتص )3("، وخروجا عن عاداممفساد هل واعترب الداعي أن هذه اخلطوة

  .بكتامة وحدها، فيمكن أن يشمل كافة أهايل املغرب اإلسالمي

                                 
 .272، ص3بإفريقية، ج العربية  ورقات عن احلضارة )1(
 .144صايق املصدر الس، القرشي  الداعي إدريسانظر )2(
 .308القاضي النعمان، االفتتاح، ص )3(
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o االحتفاالت:  

وعرب السكان يف املغرب اإلسالمي على عهد الفاطميني عن مسرام وأفراحهم مثل 
كالزواج واألعياد، الدينية،  غريهم من اتمعات اإلسالمية، بإقامة احتفاالت يف مناسبات عدة،

واخلتان، وغريها، فتجلت فيها كل مظاهر التضامن واأللفة واحملبة بني أفراد وفئات اتمع، 
  :وكان ضمن هذه املناسبات السعيدة، الزواج

أساس العالقة بني الرجل واملرأة، وأن " الزواج"لقد اعترب اإلسالم دوما أن  :الزواج - أ
: قة حمرمة، تستوجب العقاب، فقال تعاىل يف وصف عباده املؤمننيكل عالقة سواه، هي عال

﴿אאאא
א﴾)1(.  

يف ذلك الوقت ختتلف عما هي عليه  وال تكاد عادات الزواج يف بالد املغرب اإلسالمي
اآلن، إذ كانت األعراف، تقتضي أن خيتار الشاب شريسكة حياته كخطوة البد منها، ألا 
أساس الزواج السعيد واملستقر، ويبدو أن املعز لدين اهللا قد تفطن إىل خطورة هذه املرحلة، 

اختيار عندالنعمان بضرورة التحري  - قاضي قضاته -ىني عليها، حينما أوصالنسبة للمقبلب
  .)2(، حسب زعمه"فقليال ما تقع املوافقة من النساء"، قبل تزويج ولديه، )الزوجات(الكنات 

ج من النساء، أن تكون واورمبا كان من بني احملفزات اليت جتعل الرجال يقدمون على الز
تاب اهللا تعاىل، أو بعض األحاديث النبوية الشريفة، ملا يف هذا الفتاة مثال من احلافظات لك

) م1011/ه402ت(الزواج من بركة، فقد جاء يف بعض املصادر، أن الفقيه أمحد بن نصر 
  .)3(.."تزوجت امرأة حافظة لكتاب اهللا عز وجل، وحفظت املوطأ: "كان يقول

، والذي يشمل "جهازها"اة يف إعداد وإذا ما مت اختيار الزوجة املناسبة، جيتهد أولياء الفت
وجرت العادة  ،إىل بيت زوجها زفهااللباس والزينة، وبعض املتاع املرتيل، ويكون ذلك قبيل 

                                 
 .7-6- 5: سورة املؤمنون، اآليات )1(
 .544القاضي النعمان، االس واملسايرات ص )2(
 .186صاملصدر السابق  املالكي، ،  انظر )3(
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مببلغ مايل رمزي، من قبيل التضامن مع أهل الفتاة، ويبدو ) الزوج(أيضا، أن يتقدم أهل العروس 
كان يستدعي األمر يف بعض  العائالت، مماكان حمل نزاع بني بعض " جهاز العروس"أن 

للفصل فيها، فقد أورد ) م915/ه303ت(احلاالت اللجوء إىل القاضي محاس بن مروان 
: ختاصم رجالن يف حق العرس إىل محاس بن مروان، فقال العروس: "يف هذا الصدد )1("املالكي"

ملعروف بل هو واجب عليك، فقال هلم محاس، ا: ليس جيب علي حق العرس، وقال أبو العروبة
يف البلد أنه من أتى إليه بشوار يساوي مخسة وعشرين دينارا، دفع دينارين ونصفا، وإن كان 

". فإنه مل يدفع إيل شيئا من الشوار له قيمة: أقل من ذلك دفع على قدر ذلك، فقال له العروس
؛ كان األمر فيه جار على العرف بني الناس" جهاز العروس"و نستخلص من هذه الرواية بأن 

الذي يدفعه الرجل للمرأة حلل " الصداق"صل الشرعي يف الزواج هو ومهما يكن فإن األ
﴿": النساء"االستمتاع ا، مصداقا لقوله تعاىل يف سورة     א א

﴾)2(.  

وقد يدفع الفقر أحيانا بعض الشباب إىل عدم القدرة على استيفاء مهر الفتاة كامال، 
إىل ترك ما بقي منه، إىل ما بعد الزواج، فهذا أبو جعفر القمودي الفقيه املشهور  ونفيميل

، تزوج امرأة، فكان هلا صداق سبعون دينارا، فأعطاها سبعة دنانري، )م935/ه324ت(
  .)3("وتركت له ما بقي

كان من بني املشاكل االجتماعية، اليت عاين  ولعل البحث عن مسكن الئق إلمتام الزواج،
منها، بعض الشباب املقبلني على الزواج، مما كان يضطرهم يف بعض األحيان، تأخري الزواج إىل 
حني، بدليل أن اخلليفة املعز لدين اهللا حينما استفسر القاضي النعمان عن سبب تأخريه يف 

يا موالي، على أن ينظر عبدك لكل واحد منهما يف : ".. ولديه، أجابه القاضي فقال تزويج
القاضي "هذه الرواية، كيف أن قاضيا ، مثل ليستغرب ، وإن كان املرء )4(.."مسكن ويزوجه

                                 
 .121، ص2رياض النفوس، ج )1(
 .4: سورة النساء، اآلية )2(
 .211املالكي، املصدر السابق، ص )3(
 .544القاضي النعمان، االس واملسايرات، ص )4(
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، وحبكم مركزه االجتماعي، ونفوذه السياسي يف الدولة الفاطمية، حيتار يف إجياد "النعمان
  !بالنسبة إىل الرعيةاحلال ، فكيف هي !مسكن؟

بعض األسر احملظوظة اجتماعيا ترى يف خطبة بناا ملن هم دوا، مهانة،  توقد كان
من ذوي املكانة  اليها  وتنازال عن مكانتها االجتماعية املرموقة، وخباصة إن كان اخلاطب

أن هذا ) م944/ه333ت(الفقيه املالكي أبو بكر حممد بن وشاح سرية العلمية، فقد ورد يف 
ال تزوج صاحب حمربة وقلم، : خطبت إىل مجاعة من الناس فردوين، وقالوا: ".. األخري، قال

  .)1("فخطبت إىل هذا الرجل فلم يردين، وزوجين ابنته هللا عز وجل
ميكن الوقوف عند جوانب تتعلق ببعض الطقوس والعادات اليت كانت متارس يف كما 

به بعض املصادر، يف وصف زواج عبيد  ورد يفخالل ما  من" ليلة الزفاف"قصور الفاطميني 
فأذكر أن املهدي ع م : "اهللا املهدي من ابنة عمه، حيث جاء على لسان احلاجب جعفر قوله

تقدم إيل بأن ال أبرح يف ليلة زفافها عليه من باب الس، قال، فلزمت النساء حويل، إىل أن 
فنشرا على رأسي، ورقصت ا، والنساء : قال فتح املهدي ع م الباب ورمى إيل بالنسبية،

  .)2("حويل يلعنب ويكربن

                                 
 .385، ص2املالكي، رياض النفوس، جانظر  )1(
 .109، 108اليماين، سرية احلاجب جعفر، ص )2(
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  :اخلتان - ب

إىل أن  )1(متز ادم األوالد، كان عادة شائعة يف اجلاهلية، فقد ذهبن ال شك أن ختا 
  ".االحتفال ذه املناسبة السارة، كان شبيها بأعياد بلوغ الشباب عند القدماء

دة من سنن املسلمني اليت درجوا على االحتفال ا، ملا ومل تنفك أن أصبحت هذه العا
من  -الذي يسمى حفاظا - فيها من الفوائد الصحية بالنسبة لإلنسان، ورمبا كان ختان النساء

أن اخلتان سنة : "األمور اليت تفهم ضمنا من األحاديث النبوية الشريفة، حيث ورد يف األثر
  .)2("للرجال، مكرمة للنساء

فقد أصبح ختان األوالد مظهرا من مظاهر احلياة االجتماعية السائدة يف ومهما يكن، 
وقد متيزت االحتفاالت ذه املناسبة على  .املغرب اإلسالمي، مثل بقية أحناء العامل اإلسالمي

، إذ أصبح مألوفا أن يقوم اخلليفة  عهد الفاطميني عموما، بأا كانت ذات طابع مجاعي
تان جمموعة من الصبيان يف مملكته، من الفقراء واأليتام واملساكني يف الفاطمي باإلشراف على خ

، يف أجواء من الفرحة، القيمة على احلاضرين زائوحفل يج، تفرق فيه الصدقات واهلدايا واجل
م، خنت إمساعيل املنصور أوالده، 941/ه330أنه يف سنة : "جاء يف هذا الصددومماواأللفة، 

بناء القريوان، وكساهم، وأعطاهم ما ينفقون وأمر كتامة أن خيتنوا وخنت معهم ألف صيب من أ
  .)3("أوالدهم

مل ختتص بالفاطميني وحدهم، بل " اخلتان اجلماعي"أن ظاهرة : واضاف متز بالقول
كانت معروفة عند العباسيني أيضا، فحينما خنت اخلليفة املقتدر العباسي أوالده اخلمسة، خنت 

ام، وأنفق يف هذا اخلتان ماال كثريا، قدر خبمسة آالف دينار عينا، قبل ذلك مجاعة من األيت
  .)4("م943/ه332ومائة ألف درهم ورقا، وفرقت فيه دراهم وكسوة، وكان ذلك يف سنة 

                                 
 .201، ص2آدم متز، احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري، ج )1(
 .102، ص2اري، جصحيح البخ )2(
 .47يد وسريم، صابن محاد، أخبار ملوك بين عب انظر )3(
 .السابق، نفس الصفحةاملرجع آدم متز،  )4(
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اخلليفة املعز لدين اهللا على خطى والده يف إتباع سنة اخلتان اجلماعي، غري أن درج وقد 
، اتمعلية كانت أكرب وأمشل، حبيث طالت كل فئات نسبة املستفيدين على عهده من هذه العم

، فقد أورد ا، ومل يستثن منهم أحداء، والتجار والفالحني، والذمينيمبا يف ذلك الفقراء واألغني
، ن يطهر عبد اهللا )صلع(وملا أراد اإلمام املعز لدين اهللا : "يف هذا الصدد فقال" القاضي النعمان"

ىل خاصته وأوليائه، وسائر جنده، وعبيده، ومجيع رجاله، وكافة من ونزارا وعقيال بنيه، تقدم إ
باحلضرة، من سائر التجار، والصناع، وعامة الرعية باملنصورية والقريوان، ومجيع مدن إفريقية، 
وكورها من حاضر وباد، وأمر بالكتب إىل العمال من لدن برقة وأعماهلا، إىل سجلماسة 

ز أن يتقدموا يف طهور .صقلية ومن ا ةه مملكته، وإىل جزيروحدودها، وما بني ذلك، وما حوت
أبنائهم، يوم الثالثاء أول يوم من شهر، ربيع األول من سنة إحدى ومخسني وثالمثائة، إىل 

ا املعز لدين اهللا يف هذا املبالغ الضخمة، اليت أغدقهاملرء من ، وقد يتعجب )1("انقضاء هذا الشهر
فكان من مجلة املنفق يف ذلك، مما محل إىل جزيرة صقلية : ".. لصدديف هذا اورد ، فقد  اخلتان

مخسون محال من الدنانري، كل محل عشرة آالف  - سوى اخللع والثياب - وحدها من املال
: يضيف املصدرمث  ،)2(.."دينار، ومثل ذلك إىل كل عامل من عمال مملكته ليفرقه يف عمله

  .)3("هر حبضرته اثنتا عشر ألف صيب، وفوقها ودواالش أيامفكان املعز يطهر يف اليوم من "
أما فيما خيتص بالكيفية اليت كانت تتم ا عملية اخلتان، وبعض ما أحاط ا من مظاهر 

: مبعلومات مثينة يف هذا اال، حيث أورد فقال" القاضي النعمان"احتفالية، فقد أفادنا 
ديهم املنابر جللوس الصبيان، والقوم ميسكوم واخلتانون يف السرادقات على الكراسي، وبني أي"

يف حجورهم، ويذرون الذرارات املمسكة للدم على ختانام، ويقفون يف البخور، وماء الورد 
على رؤوسهم، ويرشوم على وجوههم، ملا يعتريهم من الروع، والسند بأصناف املالعب قيام 

  .)4("مرتله عليهم يلهوم، ويصحبون من طهر منهم يزفون به إىل

                                 
 .556االس واملسايرات، ص )1(
 .94، ص1املقريزي، االتعاظ، ج )2(
 .95نفسه، ص )3(
 .557االس واملسايرات، ص: القاضي النعمان: أنظر )4(
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ورمبا أقام اخللفاء الفاطميون عقب حفل اخلتان موائد عليها أصناف الطعام، جيمعون 
وقد  نني، وأولياءهم لعموم الفرحة وإدخال السرور يف نفوسهم، وحوهلا رفقاء الصبيان املخت

ب له يف املذهمتثل هده املناسبة فرصة يغتنمها اخلليفة فيتصدق على بعض الفقهاء املخالفني 
الستمالتهم ،ومما جاء يف هذا الصدد،أن املعز لدين اهللا بعث بأطباق من احللوى إىل أيب الفصل 

اشتملت على قباط ابيض ملوز وغري ملوز وفالوذج ،وطبق غسانية كان هذا األخري (الغدامسي 
  يشتهيها كثريا
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  :األعياد الدينية -جـ

موا الصلوات يف احى املبارك، فأقاحتفل الفاطميون يف أيام عيد الفطر، وعيد األضلقد 
املساجد، وأعدوا لذلك موائد طعام، دعوا إليها خاصتهم، وعامة الناس، ووزعوا عليهم اهلبات 

  .واهلدايا، أو رمبا بعثوا باألضاحي إىل الفقراء واملساكني
وقد تبدأ التحضريات للعيد، بدعوة اخلليفة ألهل بيته وقرابته، لشهود العيد معه، فقد 

وبعث املعز إىل املهدية يف عمومته، وأهل بيته، فوردوا له، : "يف ذلك" ابن األبار" أورد
  .)1("وحضروا معه عيد األضحى، وخرج فصلى بالناس، وخطب وحنر

أما يف صبيحة العيد فيخرج اخلليفة من قصره، وقد تزين بأفضل ما عنده من ثياب، 
ا جاء يف وصف موكب اخلليفة املنصور باهللا استعدادا إلقامة صالة العيد يف املسجد اجلامع، ومم

وملا كان يوم النحر، وهو يوم : "يف هذا الشأن )2("الداعي إدريس"يوم عيد األضحى، ما أورده 
فرسا وردا أمحر بشفاف مذهب،  -عم -ركب اإلمام -اجلمعة، لعشر خلون من ذي احلجة

، وحف به أنصاره، وجنوده، قباء أصفر، وتعمم عمامة صفراء، وأرخى ذؤابته -عم -وقد لبس
  ".وأولياؤهم وعبيده

وبعد وصول املوكب إىل املسجد، الذي تقام فيه الصالة، يدخل اخلليفة من املصلى إىل 
مكان ليستريح فيه قليال، مث يعتلى املنرب، الذي أقيم له يف املسجد إللقاء خطبيت العيد على 

م، قوله يف 952/ه341ملعز لدين اهللا يف سنة الناس، ومما جاء يف خطبيت العيد اللتني ألقامها ا
اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، األعز األقدر اخلالق املدبر، ذو : "اخلطبة األوىل

الكربياء واجلربوت، والعزة وامللكوت األحد الصمد، الفرد املتفرد، األعلى القاهر، الباطن 
احلج، واحلكمة منه، وقصة سيدنا إبراهيم اخلليل مع ابنه  وبعد أن ذكر مبناسك ،)3(.."الظاهر

الذبح، جلس على املنرب، مث قام يف اخلطبة الثانية، فكرب مثل  منإمساعيل، وكيف أن اهللا جناه 

                                 
 .391، ص2ابن األبار، احللة السرياء، ج )1(
 . 248ص, 5ج, من عيون االخبار , املغرب تاريخ اخللفاء الفاطميني ب )2(
 .76اجلوذري، سرية األستاذ جوذر، ص )3(
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، مث صلى على األئمة الفاطميني، مث ختم خطبته بالدعاء )ص(األوىل، مث صلى على النيب حممد 
  .)1(لعامة الناس

ليفة من أداء صالة العيد، يأمر بعد ذلك بإعداد مائدة من الطعام مث يدعو وبعد فراغ اخل
عيد معه يف قصره، تكرما قضاء الالناس لتناوهلا، وقد يستبقي منهم بعض كبار السن، واألطفال ل

من أهل القريوان ألف شيخ، وألف  استدعىأن املنصور باهللا : "الصدد ومما ورد يف هذا  منه
  .)2("ريهم يف التعييد معه، أو االنصراف، فعيد البعض، وانصرف البعضحدث، فلما وصلوا خ

وقد ينتهز الفاطميون الفرصة يف مثل هذه املناسبات السعيدة، الستمالة بعض العلماء 
والفقهاء ممن خيالفوم يف املذهب، فكانوا رمبا بعثوا إليهم ببعض الكباش لألضحية، واهلدايا، 

كان يقبل األضاحي اليت كان يرسلها  )3(سعدون بن أمحد اخلوالينوما إىل ذلك، فقد ذكر، أن 
  .)4("إليه السلطان، مث يقوم بدوره بتفريقها على الضعفاء، واحملتاجني من الناس

                                 
 .وما بعدها 78ص إدريس القرشي املصدر السابق، )1(
 .22ابن محاد، أخبار ملوك بين عبيد وسريم، ص )2(
ة للملوك سعيا وراء مصاحل ، كانت له مدارا"بشيخ احلصون"هو أبو عثمان الفقيه املالكي من سكان املنستري، وامللقب  )3(

املسلمني، كان عظيم القدر، شهري الذكر، أدرك سحنونا، ومل يأخذ عنه، كان شيخ قصر املنستري، جيتمع إليه للحراسة 
حممد بن حممد خملوف، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، : أحيانا حنو األربعة آالف، حىت خافت منه الشيعة، أنظر

 .82ص
 .260، ص2، رياض النفوس جاملالكي )4(
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o عرض عام( العادات والتقاليد(:  

ظلت العادات والتقاليد االجتماعية يف بالد املغرب اإلسالمي متأصلة، وليدة التاريخ 
وف اإلقليمية العميقة، وألن عادات اتمعات مستمرة وال تتغري إال بعد عصور الطويل، والظر

طويلة، لذا كان سبيلنا مجع كل العادات والتقاليد اليت جاءت ا املصادر يف العهود القريبة من 
الدراسة، حىت نصل إىل إعطاء القارئ الكرمي صورة عن عادات جمتمع املغرب اإلسالمي  عهد

  .اطمييف العهد الف
لقد وصف اتمع بكرم الضيافة، واإلسراع إىل إقراء الضيف، وجندة الغريب، وعابر 
السبيل، ويظهر اتصاف سكان املغرب اإلسالمي بالكرم وحرصهم عليه من خالل عبارات 

حجاج كتامة الذين صحبهم  بعض بقبائل كتامة، فذكر أن ختتص" القاضي النعمان"ذكرها 
هذا : ما هذا؟ قالوا: شتروا له شاة، وهيأوا له طعاما، مث أتوه به، فقالالشيعي أبو عبد اهللا، ا

بنو  "، وحني هاجر بأتباعه من الكتاميني إىل قبيلة )1("نا يف الضيف، وأنت ضيف فيناتنس
، استضافهم الغشمانيون فذبح كل واحد منهم شاة لضيفه، واحتفل يف بره "غشمان
  .)2("وإكرامه

مييز كل سكان املغرب  ده الصفة احلميدة تكاد تكون خلقاوقد الحظ ابن حوقل ان ه
وأكثر بربر املغرب الذين من سجلماسة إىل السوس وأغمات : "، فأورد يف هذا الصدداالسالمي

وفاس إىل نواحي تاهرت، وإىل تنس واملسيلة، وبسكرة، وطبنة وباغاي إىل أكربال وأزفون 
ة، ويطعمون رمة، وميلة وسطيف، يضيفون املاونواحي بونة إىل مدينة قسنطينة اهلواء وكتا

  .)3("الطعام
وعرف اتمع أشكاال من التضامن والتكافل فيما بني أفراده، قلما جند هلا مثيال يف غريه 

اال، إذ كانوا  يف هذامن اتمعات، وقد لعب العلماء والزهاد والصاحلون دورا رياديا 
عاين اإلنسانية السامية والقيم النبيلة يف أوساط العامة من  إىل ترسيخ مثل هذه املأنفسهم السباقني

                                 
 .35االفتتاح، ص)1(
 .88، صنفسه  )2(
 .91صورة األرض، ص )3(
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السكان، فقد جاء يف بعض املصادر أن رجال من الصاحلني، ويدعى عمرو هاشم بن مسرور 
، كان ميشي يف أسواق القريوان، يطوف على الباعة، فيجلس عند )م919/ه307ت(التميمي 

أس مالك، فإذا رحبت ترد إيل الدراهم، نعطيك دراهم جتعلها ر: الرجل الضعيف، فيقول له
الفقيه املالكي، فقد  -، ومنهم أبو احلسن بن حممد)1("فيدفع إليه ما يراه، مث يقوم فال يعود إليه

ورث هذا األخري ماال حالال، فأقام نفسه فيه مقام الفقراء، فكان يصرف يف الشهر أربعة 
  .)2("دنانري، اثنتني لصدقته، واثنتني لنفقته

سكان بالد املغرب اإلسالمي بأم كانوا أشد متسكا برعاية حقوق اليتامى  ووصف
هذه الشرحية املستضعفة عالة على  واملساكني، والفقراء، وإن كانت قد جرت العادة أن تعيش

اتمع، فال جتد من يعوهلا، ويقوم على شؤوا ومصاحلها، فيهب بعض احملسنني، وخاصة ممن 
، من باب التآزر والتراحم، ولعل أكرب دليل على ذلك، جندة اة إىل جندتيسرت أحواهلم املادي

وتركه على حال " كيداد"أهايل قصطيلة، أليب يزيد الزنايت، حينما كان صغريا، فقد تويف والده 
من الفقر الشديد، فكان هؤالء القوم جيزلون عليه بعض الصدقات، عونا له على النهوض 

  .)3("ابن خلدونبأحواله االجتماعية، حسب 
، وعرفوا أيضا بشدة متسكهم بالدين، واألمر )4(بالشهامة واملروءة السكانكما وصف 

، وكان إذا التقى الرجالن وكانا من الضيعة تصافحا، وتعانقا، )5(باملعروف، والنهي عن املنكر
، وهم إىل )6("يد صاحبه، ال يأنف يف ذلك شريفهم عن مشروفهم ماوقبل كل واحد منه

                                 
 .237، ص2الدباغ، معامل اإلميان، جانظر  )1(
 .526، ص2املالكي، رياض النفوس، ج )2(
 .13، ص7العرب، ج )3(
ابن "والنبالة، منها ما أورد  لقد ساقت املصادر أمثلة عديدة تدل على اتصاف أهل املغرب اإلسالمي خبلق الشهامة )4(

أهل بلد، إذا وردت املراكب  اليدانيهموهلم يف اخلري مذهب من طريق العصبية : "عن أهل أطرابلس خاصة، فقال ،"حوقل
ميناءهم، عرضت هلم الريح البحرية، فيشتد املوج النكشافه، ويصعب اإلرساء، فيبادر أهل البلد بقوارم ومراسيهم 

، صورة "وال غرامة حبة، وال جزاء مثقال فيقيد املركب ويرسى به يف أسرع وقت، بغري كلفة ألحد، وحباهلم متطوعني،
 .72األرض، ص

 .400، ص2، جنفس املصدر املالكي،  :انظر )5(
 .123، صاملصدر السابقالقاضي النعمان،  )6(
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ب ذلك كله، كانوا أصحاب بأس، ملا اشتهروا به من مقارعة األهوال، والصرب عند نزال جان
األعداء، بل إن أكثرهم فرسان، جييدون ركوب اخليل، ومحل السالح، ويرون يف ذلك فخرا 
وعزة، ونتبني ذلك من خالل جواب بعض رجال كتامة على السؤال، الذي وجهه هلم الداعي، 

ا، وبه نفتخر، بنذلك أكثر كس: "وافعندكم اخليل والسالح؟، قال: "قال هلمعبد اهللا، حينما  وأب
  .)1("ياه نقتدي حلاجتنا إليهوإ

تؤكد بعض املصادر، على وجود رابطة اجلوار بني األسر يف بالد املغرب اإلسالمي، كما 
 بالقول أو الفعل، وألن من حق اجلار على جاره، إكرامه، وعدم التعرض إىل إيذائه سواء

، ومثل ذلك، أنه حني أرسل صاحب عنهفكذلك من حسن اجلوار أيضا محايته، ودرء العدوان 
ما كنا مبن : "تسليمه أبا عبد اهللا الشيعي، قالوا اليهمميلة إىل نيب سكتان من كتامة يطلب 

  .)2("يسلمه، وال خيذله، وال يدع أحدا متتد يده إليه، وهو ضيفنا وبني أظهرنا
إلسالمي باحترام مجيع الناس، وعليه يكون مدار يف بالد املغرب ا ظى شيخ القبيلةوحي

البالد، فهو الذي يقضي يف اخلصومات بني الناس  قاضيشؤوم يف احلياة، فسلطته أشبه بسلطة 
يف الرتاعات اليت حتدث بينهم  ينظركالثأر، واحلدود، أو: يف إطار القبيلة، السيما ما تعلق مبسائل

املياه، كما يرجع إليه يف مسائل األحوال العائلية، مثل الزواج،  ةحول األراضي، وقسم
وفيهم ملوك ورؤساء، : ".. يف هذا الصدد" ابن حوقل"والطالق، وما إىل ذلك، فقد ذكر 

، ولإلشارة، فإن ظاهرة )3("ويأمروم فال خيالفونومقدمون يف القبائل يطيعوم فال يعصوم، 
منتشرة إىل اآلن يف مناطق من املغرب اإلسالمي، لقبيلة ما تزال االحتكام إىل الشيخ أو رئيس ا

وخاصة يف بعض القرى واملداشر، وهذا يف رأينا إن دل على شيء إمنا يدل على استمرار بعض 
العادات والتقاليد يف املاضي واحلاضر، على الرغم من التطور احلضاري الذي تشهده اإلنسانية 

  !.يف عصرنا احلايل
 األزمـات  وعرف اتمع كيف يتأقلم مع ظروف الطبيعة القاسية، السيما عند حدوث

والكوارث الطبيعية املفاجئة، كالقحط والزالزل واجلفاف، فاهتدى السكان يف بالد املغـرب  

                                 
 .38ص القاضي النعمان، االفتتاح، )1(
 .54، صاملصدر نفس )2(
 .97رة األرض، صابن حوقل، صو )3(
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يف مطامري حتت األرض،  ةاإلسالمي إىل طريقة ختزين بعض املواد الغذائية من قمح وشعري وذر
ت احلاجة، حبيث تظل هذه املواد حمفوظة ولفترة طويلة، قد تصل يف بعـض  ستهالكها وقليتم ا

  .لإلتالف تعرضها فتحول هده املطامري األحيان إىل أكثر من مائة سنة،
وجمتمع املغرب اإلسالمي مثل غريه من اتمعات، ال خيلو من بعض املظاهر االجتماعية 

، وأن هذا األخري سينشر العدل يف )1("ظرظهور املهدي املنت"الغريبة، مثل االعتقاد بفكرة 
، حول قصة )2(األرض، بعد أن ملئت ظلما وجورا، ومما جاء يف هذا الصدد، ما أورده ابن محاد

الغالم الذي ظهر على أيام اخلليفة املنصور باهللا الفاطمي، يف نواحي األوراس، ويدعي أنه القائم 
ر املنصور باهللا بالقبض عليه، وسلخه حيا، مث بعض األتباع، حينها أم حولهباحلق، وقد اجتمع 

  ".حشا جلده قطنا، وجعله يف تابوت
ويبدو أن مثل هذه االعتقادات، قد جتد هلا جماال خصبا، وصدى واسعا، وخاصة يف 
األوساط االجتماعية، اليت يسودها اجلهل والتخلف، فهي حني تقف أمام ظاهرة عاجزة عن 

من الناس متائم ا إىل الغيبيات، أو كأن يتخذ بعض اجلهلة تفسريها علميا، تلجأ إىل نسبته
احلسد، وقد اشتهر سكان مرسى اخلرز ذه  عنيجيعلوا يف رقام، العتقادهم بأا متنع عنهم 

  .)3(العادة، حىت ال يكاد خيلو عنق أحد منهم من متيمة
حيدث الغزو  وصف سكان بالد املغرب اإلسالمي بالتعصب، فقد كانلكن من جهة أخرى و

على " بنو سكتان"بني أفراد القبيلة الواحدة إذا اختلفت عصبيتهم، بدليل أنه حني انقسم 
، سار هؤالء يف مجع عظيم إىل املؤيدين فلما له أنفسهم بني مؤيد أليب عبد اهللا الشيعي ومعارض

، املؤيدون، ثاروا عليهم، وركبوا خيلهم، وأخرجوا رحلهم وعدم" بنو سكتان"رآهم 
  .)4("وتلقوهم

                                 
اعلم أن املشهور بني الكافة من أهل اإلسالم على ممر األعصار، أنه البد يف "": ابن خلدون"أورد  وحول هذه املسألة )1(

 اإلسالمية، املمالك على ويستويل املسلمون، ويتبعه ،آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين، ويظهر العدل

 بعده من يرتل عيسى وأن إثره، على الصحيح يف الثابتة الساعة أشراط من بعده وما الدجال خروج ويكون باملهدي، ويسمى

 .بعدها ما و ،895ص ،2ج املقدمة، انظر ،.."صالته يف باملهدي ويأمت قتله، على فيساعده معه يرتل أو الدجال، فيقتل
 .26أخبار ملوك بين عبيد وسريم، ص )2(
 .56لسابق صاملصدر االبكري،  انظر)3(
 .93القاضي النعمان، االفتتاح، ص )4(
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أن تلك السمات قد وجدت هوى يف نفوس املغاربة، الذين : "ويرى بعض الباحثني
املغاربة يف تعصبهم ملذهبهم احملبب، بعض مييلون إىل التشدد، والتمسك مبا يؤمنون به، بل أمعن 

على "فمن كان مالكيا قبلوه، وأحبوه، ومالوا إليه، ومن كان غري ذلك حاربوه دون هواده، 
  .)1("حد تعبريه

، فقد جلأ بعض أهل البطالة، حتت تأثري أوضاع ايضا وعرف اتمع ظاهرة السرقة
أصحاب األموال من التجار وغريهم، ومما جاء  العتراضاجتماعية مزرية، إىل تأليف عصابات 

العباس بن  م، اعترض بعض اللصوص، طريق الفقيه أيب917/ه305إنه يف سنة : "يف هذا الصدد
  .)2("يم األزدي الصائغ، فأخذوا ماله، مث قتلوهإبراه

، كان يكثر فيها الفساد، وتناول اخلمور، اون و وانتشرت يف اتمع حانات للهو
خباصة يف ويبدو، أن هذه الظواهر، أصبحت أكثر انتشارا على عهد أيب عبد اهللا الشيعي، و

كل من خرج ليال أو شرب  بقتلاملدينة، أمر واليه على هذه  لقريوان، إىل درجة أن ايب عبد اهللا
  .)3("مسكرا، أو محله، أو وجد عنده

وقد ورد يف بعض املصادر اإلشارة إىل أن ظاهرة اللواط كانت معروفة يف جمتمع املغرب 
على لسان أيب علي بن أيب " ابن حوقل"اإلسالمي، السيما بني سكان مدينة سطيف، فقد ذكر 

رط احملبة يف إكرام الضيف أن يؤمر الصيب اجلليل األب واألصل، إنه ليبلغ م ق: "سعيد قوله
ويرى ذلك كرما وفخرا، "اخلطري يف نفسه مبضاجعة ضيفه، ليقضي منه مته، وينال منه احلرام 

  .)4("واإلباء عنه عارا ونقصا
ال شك أن الدارس لينظر بعني الريبة واحلذر، حينما يقف على حمتوى هذه الرواية، 

نفسه نقلها عن غريه، وهو الذي عاين عادات اتمع، وحتقق منها " ابن حوقل" خاصة، وأن
  .مها على اتمع عن كثب، حىت وإن أخذنا بصحة ما جاء يف الرواية السالفة، فال ميكن تعمي

                                 
 .463حسن علي حسن، احلضارة اإلسالمية يف املغرب واألندلس، صانظر  )1(
 .151، ص1ابن عذاري، البيان، ج )2(
 .نفس املصدر والصفحة )3(
 .93، صصورة االرض )4(
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املشهورة بني أوساط السكان، وممن اشتهر ا قبيلة  العاداتوكانت قراءة الكف، من 
  .)1("األمم أعلم من زناتة بعلم الكفان الاحد من ذكر زناتة، حىت أن هناك من 

                                 
 .112اإلدريسي، الرتهة، صانظر  )1(
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  :دور املرأة يف اتمع - أ

احتلت املرأة مكانة حمترمة يف جمتمع املغرب اإلسالمي، سواء يف البادية أم يف املدينة، 
وسامهت إىل جانب الرجل يف حتمل أعباء احلياة، واليت قد تقسو عليها يف بعض األحيان، إذ مل 

يفتها األساسية كربة بيت يف األسرة، من ورود األسواق، واملشاركة يف حركة البيع متنعها وظ
والشراء، كلما اقتضت الضرورة لذلك، كما اقتحمت جمالس العلم واألدب، وغري ذلك من 

  .ااالت
ة، فزيادة على قيامها بأعمال يلقد ضربت املرأة املثل األعلى يف االهتمام ببيت الزوج

 إذة األوالد، فقد كانت عونا لزوجها حىت يف أعمال البناء أو إصالح اجلدران، املرتل، وتربي
، كانت تكور له )م952/ه341ت(ورد يف بعض املصادر، أن زوجة الفقيه احلسن بن نصر 

  .)1("الطني بيديها، وتناوله إياه يلمس به احلائط
ل كانت تساهم ، بفحسب مل تظل املرأة عالة على اتمع، وخادمة للرجل يف مرتله

بدورها يف عملية اإلنتاج، مبا تقوم به من أعمال يدوية، كالغزل، والنسيج، ومثل ذلك ما جاء 
من كد زوجته، اليت كانت تشتري الكتان  يعيشكان  يالذيف سرية الفقيه أيب بكر بن هذيل، 

، وقد )2("بهمث تبيعها، فما كان فيها من فضل تقوتا  ثيابمن السوق فتغزله، وننسجه على هيئة 
نستنتج من هذه الرواية، أن الرجل كان ال يرى بأسا من أن خترج املرأة إىل السوق، فتبتاع 

  .وتشتري ما أرادت، طاملا أن ذلك ال خيرج عن اآلداب العامة، وما تعارف عليه الناس
أن عبيد اهللا املهدي "واشتغلت بعض النسوة يف املتاجرة بالرقيق، فقد ورد يف هذا الصدد 

  .)3("حينما عزم على شراء خادم لولده القائم، اشترى هذا األخري من امرأة من أهل سجلماسة
أدى الفقر ببعض النسوة، وخباصة ممن ليس هلن معيل، أو قيم يقوم بأمرهن إىل قد و

اخلروج إىل األسواق خبصالت من الشعر لبيعها، لشراء ما حيتجن إليه يف منازهلن من طعام، 
يف سرية أيب عمرو هاشم بن مسرور  )4(وما إىل ذلك، فقد أورد الدباغ وكسوة، وأواين،

                                 
 .398، ص2املالكي، رياض النفوس، ج )1(
 .50نفسه، ص )2(
 .122اليماين، سرية احلاجب جعفر، ص انظر)3(
 .236، ص2معامل اإلميان ، ج )4(
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كان يقف بالعشي بسوق الغزل، فإن رأى امرأة "، الرجل الصاحل، )م919/ه307ت(التميمي 
: ها حىت تكملي عليها، فإن قالتتيال تركأما دعاك إىل بيع هذه، : خرجت خبصلة، فيقول هلا

 وذهب معها، لريى مرتهلا، فيبعث إليها من القمح والزيتأنا مضطرة، بكى حىت ختضل حليته، 
  ".هلا من الكتان، ما يراه صالحا هلاما يقوم ا، ويشتري 

واهتمت املرأة مبجال العلم واملعرفة واألدب، فكانت نساء كتامة يشهدن ويسمعن 
اإلمساعيلي، احلكمة عند أيب عبد اهللا الشيعي، حىت أن منهن من بلغت مرتبة الداعية يف املذهب 

  .)1(مثل أم موسى بنت احللواين، حسب ما أورد القاضي النعمان
أن امرأة  الشأنومما ورد يف هدا كان للمرأة دور إنساين واجتماعي، ومن جهة أخرى 

كان هلا مال فأنفقته يف اجلهاد، وكانت تصنع بيدها الطعام "من أتباع أيب عبد اهللا الشيعي، 
  .)2("، حىت أن يديها كانتا تدميان من الطحن، وعالج الطعام هلمللمجاهدين وضعفاء املؤمنني

القائم  كان رأيها مسموعا، فقد اعترضت أموتدخلت املرأة يف شؤون احلكم والسياسة، و
ولد اخلليفة عبيد اهللا املهدي، على هذا األخري، حينما أراد تعذيب الفقيه املالكي سعدون بن 

تأيت إىل رجل صاحل، ويل من أولياء اهللا سبحانه : "هلا، بقو)م935/ه324ت(أمحد اخلوالين 
، وأزال القيود بترك سبيلهوتعاىل، تفعل به هذا؟ أما ختشى أن يدعو على ولدك فيهلك؟ فأمر 

  .)3(.."من رجليه

                                 
 .132االفتتاح، ص )1(
 .نفس الصفحة , املصدر السابق  ،القاضي النعمان  )2(
 .259، ص2املالكي، رياض النفوس، ج )3(
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  :مراسيم الدفن - ب

وعربت الرعية يف املغرب اإلسالمي عن أشجاا وأحزاا لفقدان األهل، واألقربني، 
برفع األصوات بالبكاء، والنواح عند قبور موتاهم، وقد شهدت جنائز العلماء واألصحاب، 

والصاحلني حضور احلشود الغفرية من املعزين، األمر الذي دل على شدة ارتباط الناس ذه الفئة 
ما يقيم الدليل على ما ذهبنا إليه، فحين بعض املصادر يف هذا الشأن ورد يفمن اتمع، ولعل ما 

  .)1("حضر جنازته خلق من الناس"م 909/ه297ي جبلة بن محود سنة قيه املالكتويف الف
 إىل أن أهايل تونس نصبوا سارية كبرية عند قرب الرجل الصاحل أيب )2(أشار الدباغقد و

  ".عمرو هاشم بن مسرور التميمي، واختذوا منه مزارا
 البكاء عليهم يف املدن وا للناس يفأذنوعرب اخللفاء الفاطميون عن جزعهم لفقد موتاهم، ف

القاضي "والبوادي، ومما يبني شدة حزن القائم باهللا إثر وفاة والده املهدي باهللا، ما رواه 
وأذن يف البكاء عليه، وواصل احلزن لفقده، وأدامه من "يف هذا الصدد، حيث أورد " النعمان

ال خرج من باب قصره بعده أيام حياته، مل يرقد سريرا، وال ركب دابة، وال توطأ مهادا، و
  .)3("أسفا عليه، وترددا لذكره

، بل مظهر من املرتزقة من الشعراء وكانت مصائب املوت عند اخللفاء، فوائد عند بعض 
نظم عثمان بن  قديف قول املراثي يف سبيل احلصول على اهلبات واجلوائز، فبينهم  املنافسةمظاهر 

  :)4(فيها اخلليفة عبيد اهللا املهدي، إذ جاء يف مطلعها رثيسئيل الصيقل القريواين أبياتا من الشعر 
  وهت مرر الصرب فاحنلت           ورثت عرى احلزم فاجتثت
  وكيف العزاء وقد خددت          خدود اخلرائد واربدت

                                 
 .26، صالسابق املصدر املالكي، )1(
 .238، ص2معامل اإلميان ، ج )2(
 .331القاضي النعمان، افتتاح الدعوة، ص )3(
 .77، ص5، من عيون األخبار، جتاريخ اخللفاء الفاطميني باملغرب ، القرشي  الداعي إدريس انظر)4(
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 األوامر الفاطميون الناس عن النواح والعويل على موتاهم، وأصدروا يف ذلك  ىوقد
على املوتى باعتقادهم من أفعال اجلاهلية، فقد جاء هذا النهي من  )1(والتوقيعات، ألن النياحة

كان فيما أوصاين فيه : "يف ذلك" القاضي النعمان"املنصور باهللا البنه املعز لدين اهللا، حيث أورد 
دع عنك مالزمة قربي، واالختالف إليه، : عند وفاته أن قال يل -عليه السالم -املنصور باهللا

  .)2("حلزن، وال يؤدي إىل غاية من احلزم، وإمنا يفعله اجلهال من الرجالفإن ذلك يبعث ا
وعلى الرغم من أن هذه اآلراء اإلمساعيلية االجتماعية، كانت تقضي مبنع الصراخ 

بعض النسوة من ورود املقابر، والنوح على موتاهن،  ك مل يردعلإال أن ذوالعويل خلف امليت، 
الفقيه، كان إذا مسع نواح النساء يف مقربة باب نافع، وهو يف ميسرة  اومما روي يف ذلك أن أب

أن السلطات  - بال شك -ولعل هذه الرواية تفيد، )3("بيته ينوح وينتحب، ويندب نفسه
هذه العادة، وهذا األمر  القضاء علىالفاطمية على عهد املنصور باهللا مل تتمكن إىل حد ما من 

أعوان ملراقبة النائحات،   املتكررة للقضاء عليها، بتكليفيربر حماوالت اخلليفة املعز لدين اهللا
بالضرب، أو الزج م يف السجون لسنوات طويلة، وإىل غري ذلك من أساليب  وعقان
  .)4(الردع

دفن اخلليفة دون مجيع ميني، تقتضي أن يتوىل ويل العهد وكانت تقاليد الدفن عند الفاط
من كان من املقربني وخاصة رجال اخلليفة، فحينما عزم  الناس، وأن ال حيضر مراسيم دفنه، إال

د مراسيم الدفن جوذرا، ملكانه من اخلليفة ومن ى دفن املهدي اختار لشهوالقائم بأمر اهللا عل
يا جوذر إنه ال حيل للحجة بعد اإلمام، أن يدفن اإلمام حىت يقيم حجة لنفسه، : "نفسه، فقال له

  .)5("ومل حيل يل ذلك حىت أقيم حجيت

                                 
ابن جتمعن على امليت يف نياحة، إذا االنساء هم  :من ناح، ينوح، نياحة، وناحت املرأة فهي نائحة، ونواحة، والنوائح )1(

 .627، ص2العرب، مج منظور، لسان
 .131االس واملسايرات، ص)2(
 .369، ص2ج" معامل اإلميان"باغ يف ذكر هذه الرواية، الدقد و )3(
 .535القاضي النعمان، املصدر السابق، ص انظر)4(
 .39اجلوذري، سرية األستاذ جوذر، ص )5(
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وأبدى الفاطميون متسكهم مبظاهر األة والعظمة، حىت يف اختيار مكان دفن موتاهم، 
فإذا ما تويف خليفة، فإنه يدفن يف قصره، دون مقابر عامة الناس، تعظيما لسلطانه؛ فحينما تويف 

  .)1("بصربة"م دفن يف قصره 952/ه341اخلليفة املنصور باهللا، يف سنة 
، أينما حلوانوا حيملون توابيت موتاهم معهم اس اخللفاء، فكوبالغ الفاطميون يف تقدي

، إىل أن املعز لدين اهللا، حينما خرج من املغرب اإلسالمي، متوجها إىل )2("املقريزي"فقد أشار 
  ".م972/ه362مصر، محل معه توابيت آبائه املهدي والقائم واملنصور، وكان ذلك يف سنة 

                                 
 .59ابن أيب دينار، املؤنس، ص )1(
 .134، ص1، جاالتعاظ  )2(
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•   :  
رض أهايل املغرب اإلسالمي أثناء الوجود الفاطمي إىل حمن وأزمات، نتيجة للحروب تع

والفنت، وتوايل الكوارث الطبيعية، اليت كانت حتدث من حني آلخر، كالقحط والزالزل 
السكان، وأمام هذه األوضاع املزرية  العديد من بأرواح واآلفات، واليت كانت غالبا ما تفتك

لة فترة حكم الفاطميني، منا شعور عند بعض األهايل بضرورة ترك اليت طبعت البالد طي
  .أوطام، والبحث عن مناطق أخرى تكون أكثر أمنا واستقرارا

  :الحـروب - أ
سلسلة  بدأتأنه مع ابتداء أمر أيب عبد اهللا الشيعي يف بالد املغرب اإلسالمي،  املالحظ

للدعوة اجلديدة ومعارضني هلا، غري أن من احلروب واالضطرابات يف بالد كتامة بني مؤيدين 
داعي الفاطميني استطاع، ويف فترة وجيزة نسبيا أن حيسم الصراع لصاحله، فبعد أن استوىل 

، وتقويض سلطة الرستميني، مبا يف ذلك )1(اليت كانت خاضعة لنفوذ األغالبةعلى أغلب املناطق 
أحرق مدم وقراهم لقتل والنهب، فيت صدينة وزناتة با، أخذ يف تتبع قبيل)2(عاصمتهم تاهرت

م، حىت متكن أبو عبد اهللا الشيعي من بسط نفوذ 510/ه298عن آخرها، وما إن حلت سنة 
، أو على األقل، كمرحلة أوىل، لتتواصل انتصاراته العسكرية بعد )3(الفاطميني يف البالد

  .ه، كما سيأيت بيان)4(ذلك
ية والعسكرية اليت شهدا بالد املغرب رصد كرونولوجيا األحداث السياس وليس يعينا

اإلسالمي يف هذه الفترة، بقدر ما يعنينا حجم األضرار واخلسائر املادية والبشرية، اليت أعقبت 
  .ذلك، ويف سبيل توطيد ملك الفاطميني

مل متثل حركات املقاومة، واالسترداد اليت تبناها أبو يزيد النكادي، ومن ناصره من 
م الفاطمي، إال حماوالت مترد يائسة، ألا كانت تفتقد إىل اخلطة واهلدف، الزناتيني ضد احلك

                                 
 .138، ص5ج،تاريخ اخللفاء الفاطميني باملغرب ي إدريس، الداع )1(
 .94، ص1الدرجيين، طبقات املشايخ باملغرب، ج )2(
  .155، ص1ابن عذاري، البيان، ج )3(

(4) Laoust (H): Les schismes dans l'islam, Paris, p.143. 
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بعض املصادر يف هذا  ورد يفبدليل أا مل جتلب للبالد، إال اخلراب والقتل والتشريد، فقد 
، وبإمكاننا أن )1("ن ألف قريةالقرى على يديه يف إفريقية ثالثو أن عدة ما خربت من: "الشأن

ار اليت حلقت بالعمران من ختريب ودمار، وخاصة، وأن هذه احلروب اليت رنتصور حجم األض
كل  الطرفني ني من جهة أخرى، استخدم فيها،خاضها اجليش الفاطمي من جهة والزناتي

  .)2("الدبابات واملنجنيقات، وغريها من وسائل وآالت احلصار الوسائل احلربية، مبا يف ذلك
حىت أن بعض املصادر ذهبت إىل  أا كانت ثقيلة، أما عن اخلسائر يف األرواح، فيبدو

من جراء احلصار و ، من الذين سقطوا يف مدينة سوسة وحدها، "عشرة آالف قتيل" احصاء
شك أن هذا العدد وال . )3(م544/ه333الذي ضربه جيش أيب يزيد الزنايت على املدينة سنة 

ليت شهدت مواجهات عسكرية مماثلة املدن األخرى ا يفافا كثرية، السيما من القتلى كان أضع
  .)4(بني الطرفني

إدراجها يف إطار وخباصة يف هذه الفترة ميكن  إن احلروب اليت شهدها املغرب اإلسالمي
يفوز باألموال واملواشي والسيب، ومثل ذلك ما حدث  ملنظم، إذ كان املنتصر فيها غالباالغزو ا

ور باهللا جبيشه ديار زناتة، فسىب نساءهم م، حينما اجتاح اخلليفة املنص946/ه335يف سنة 
اإلحصاء، ويستغرق  واجلمال، وصنوف احليوان، ما يفوق هلم من اخليل ما وذراريهم، وأخذ

نفسه،  باألسلو ، هذا وقد اتبع أبو يزيد النكارى)5(االستقصاء، على حد تعبري ابن محاد
وب مدينة : "هذا الصدديف " ابن أيب دينار"أهايل مدينة تونس، حيث أورد  ماهاجمعند

  .)6("تونس، وأخذ منها ألف خابية زيتا، غري األموال والعبيد
مدينة  يش أيب عبد اهللا الشيعي الخدإىل الكيفية اليت طبقها ج" القاضي النعمان"وقد أشار 

وكان خيرج إليهم العساكر يف أوان زراعتهم، فيأيت عليها، فعل ذلك م "فأورد بشأا " بلزمة"

                                 
 .101الدرجيين، املصدر السابق، ص )1(
 .308ص ،6، جانظر ابن األثري، الكامل  )2(
 .309، صنفس املصدر )3(
 .289التنبيه واإلشراف، تصحيح ومراجعة، عبيد اهللا إمساعيل الصاوي، ص ،انظر املسعودي )4(
 .32أخبار ملوك بين عبيد وسريم، ص )5(
 .56ص ،املؤنس )6(
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، وإذا علمنا أن قوام حياة أهل هذه املدينة، كان )1("سنني، حىت انقطع الطعام من أيديهم ثالث
، أمكننا بعد ذلك القول، بأن سياسة اجليش )2("يرتكز خباصة على ما يتم إنتاجه من زروع

الفاطمي، كانت تستهدف جتويع األهايل، ومن مث يسهل عليه إخضاعهم، فتضيق أحواهلم 
  .ون اهلالك منهم باجلوع أكثر من اهلالك بالقتلاالقتصادية، ويك

من معاناة الرعية، هي أعمال السلب والنهب، اليت كان ينتهجها بعض  ومما كان يرفع
ورد يف  سيلة يتقربون ا إىل اخللفاء، فقدقواعد الفاطميني ضدها، فاختذوا من أموال الناس، و

ومل يصب ا غنائم  افتتح مدينة، حال ذلك القائد الذي وصف بعض املصادر اإلمساعيلية
هذه مدينة مذكورة قد افتتحناها عنوة، : "، وقال ألصحابهغما شديدا  م لذلكوأمواال، فأغت

وحنن كما ترون مل جند فيها ماال نقابل به ويل اهللا، ونبقي به وجوهنا عنده، وإذا مل نفعل ذلك 
  .)3("صرنا يف حد التهمة

حتت وطأة احلصار املفروض عليهم، سواء من قبل  ولقد عاىن السكان يف بعض املدن
ذ جتلت نتائجه يف تدهور أحواهلم إجيش الفاطميني، أو من طرف جيش أيب يزيد الزنايت، 

االقتصادية واالجتماعية، ملا يقع من ختزين األقوات، اليت كانت تذهب بصفة مباشرة لتموين 
لغذائية، يف األسواق، وحىت وإن وجدت ، فتندر مع ذلك املواد ايوش، على حساب معانام اجل

الدخل  أصحابقدرم الشرائية، وخباصة منهم يف بعض األحيان، فإن أسعارها املرتفعة تفوق 
عامل املسيلة إىل  - للجوع، أمل يكتب ابن محدون يسةالضعيف، فال غرو، أن يقع بعضهم فر

فيشري إليه، هذا األخري، إىل  أيب القاسم اخلليفة الفاطمي بشأن االنتفاع من ثروات املدينة،
  .)4( "؟!ادخارها إىل حينها

                                 
  .178االفتتاح، ص)1(

 
 .91ابن حوقل، املصدر السابق، صانظر )2(
 .493ملسايرات، صالقاضي النعمان، االس وا )3(
 .238ص ، 6ج، الكاملابن األثري، انظر  )4(
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بعض املصادر تصوير شدة احلصار الذي ضربه أبو يزيد خملد بن كيداد على جاء يف وقد 
وعظم : "مدينة املهدية، وما أصاب األهايل من اجلوع الشديد بسببه، فأوردت يف هذا الصدد

  .)1("اب والكالبوالدو بالء على الرعية، حىت أكلوا امليتة ال
  :ات و األمراض المستوطنةالمجاعـ -ب

 يها، توالت علاليت شهدا بالد املغرب اإلسالمي وبسبب احلروب واالضطرابات الداخلية
الكثري من السكان، وقد علق بعض املؤرخني على ذلك  ت من ااعة العامة، أودت حبياةسنوا
 - "ابن حوقل"، هذا وقد وقف )2("تاهمحىت أم كانوا يعجزون معها عن دفن مو: "فقال

على سوء األحوال االجتماعية اليت آلت إليها الرعية، فحكى يف وصف مدينة  -كشاهد عيان
وقد تغريت تاهرت عما كانت عليه، وأهلها، ومجيع من قارا من الرببر يف : "فقال" تاهرت"

  .)3("ت والقتلوقتنا هذا فقراء بتواتر الفنت عليهم، ودوام القحط، وكثرة املو
كان بإفريقية وما "م، 915/ه303أنه يف سنة " ابن عذاري" ومن جهة أخرى أورد

واالها وباء كثري، فمات من قريش القريوان؛ أبو املصعب بن زرارة العبدري، ومحاس القاضي 
بن مروان بن مساك اهلمداين، وكان فقيها زاهدا، ومات حممد بن عبادة السوسي، ومات خلف 

السلطة إىل اختاذ إجراءات وقائية  تجلأ، ورمبا )4("بن منصور، من الفقهاء العراقينيبن معمر 
عن حدوث الوباء، كأن متنع الناس من الدخول إىل املدينة املوبوءة، أو اخلروج منها، من أجل 

أشد ، أما إذا كان الوباء عاما، فإنه يكون )5("ااورةاحتواء الداء، واحلد من انتشاره يف املناطق 
، ومثل ذات الكثافة السكانية الكبريةفتكا بالسكان، وتكون عواقبه وخيمة السيما يف املدن 

م، حىت أنه بلغ إىل حدود مصر، حسب 919/ه307البالد يف سنة عم الذي " الطاعون"ذلك 
  .)6("ابن عذاري إليهما أشار 

                                 
 .57ابن أيب دينار، املؤنس، ص )1(
 .191، ص1، االستقصاء ألخبار املغرب األقصى، ج السالوي الناصري )2(
 .93، صصورة األرض)3(
 .173، ص1البيان، ج)4(

(5) Letourneau (R): les villes musulmanes de l'Afrique du nord, p.p. 40. 
 .181، ص1ج ،البيان )6(



  احلياة العامة للسكان و مظاهر االضطرابات االجتماعية:  لثالفصل الثا

116 

 

، بل فحسب ييشكل ديدا على حياة سكان املغرب اإلسالم" الطاعون"ومل يكن وباء 
بعض املصادر،  ورد يف، فقد "داء اجلذري" أال وهوعن سابقه،  ورةهناك داء آخر، ال يقل خط
كانت له بنية ابتليت يف عينيها ذا الداء اخلبيث،  - من سكان املنستري -قصة ذلك الشيخ املسن

، وممن "هالداء اإلس"، كما وانتشر بني السكان، )1("ال ترى قليال وال كثريامعه حىت أصبحت 
أو  ه341أصيبوا به، جند اخلليفة املنصور باهللا الفاطمي، حيث أدى إىل وفاته يف سنة 

  .)2(م، حسبما ذكره ابن محاد950م أو 952/ه339
على ارتفاع عدد الوفيات يف بالد املغرب اإلسالمي، سوء التغذية، واألمراض  ساعد ومما

 ر، واألمراض املستوطنة، وقلة الوعي الصحيالوبائية، اليت كانت تفاجئ السكان من حني آلخ
يف أوساط العامة من الناس، السيما الطبقة الفقرية منهم، ناهيك عن قلة النظافة، نتيجة 

املعيشية، ويبدو أن مما  ماألحواهل ، وتذبذبتعرضوا هلاللظروف االجتماعية واالقتصادية اليت 
قلة  نتيجةاب خمطط صحي وقائي، زاد األمر سوءا وتعقيدا، على عهد الفاطميني هو غي
يض عند وقوع مثل هذه األوبئة، ناهيك املؤسسات الصحية، من بيمارستانات للمعاجلة والتمر

قلة األطباء املتخصصني يف هذا امليدان، ويكفي أن نشري يف هذا الصدد، إىل أن مدينة  عن
إسحاق بن "الطبيب ن فقط، ويتعلق األمر باا طبيب اشتهرالقريوان كحاضرة للفاطميني، 

، هذا األخري، الذي "بابن اجلزار"، وأيب جعفر بن إبراهيم بن أيب خالد، املعروف )3("سليمان
كرس حياته يف الطب، خلدمة أهايل القريوان، أغنيائهم، وفقرائهم، دون أن يقبض من أحدهم 

  .)4("أجرة

                                 
 .239، ص2املالكي، رياض النفوس، ج :انظر)1(
 .47، صاخبار ملوك بين عبيدة وسريم )2(
طويال، زمنا ، وعاش بطبيب يهودي، ولد يف مصر، وارحتل إىل القريوان، واستقر ا، خدم الفاطميني بصناعة الط )3(

، 3ابن أصيبعة، عيون األنباء، ج: ، أنظر"األغذية واألدوية"، و"مياتكتاب احل: "صنف كتبا كثرية يف الطب، أمهها
 .625، ص23، الذهيب، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، ج58ص

، ابن أصيبعة، املصدر 136، ص2، ياقوت احلموي، معجم األدباء، ج89ابن حجل، طبقات األطبياء واحلكام، ص )4(
 .60السابق، ص
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  :الهجرة الداخلية والخارجية - جـ

وضع السياسي االجتماعي املتأزم إىل بروز ظاهرة خطرية وبطبيعة احلال، فقد أدى هذا ال
يف اتمع، تتمثل يف اهلجرة اجلماعية للسكان، سواء إىل املناطق القريبة اآلمنة، أو إىل العامل 
اخلارجي، وأخذت هذه الظاهرة يف االستفحال والتوسع، كلما تضاعفت احلمالت العسكرية 

  .ورات الداخلية املناهضة للحكم الفاطميالفاطمية، اليت كانت توجه إلمخاد الث
إىل بالد األندلس، بعد تعرض " بين صاحل" بم، فر قوم يعرفون 917/ه305ففي سنة 

طواعية إىل محلة عسكرية عنيفة، قادها مصالة بن حبوس ضدهم، ألم رفضوا " نكور"مدينتهم 
إىل مناطق " املهدية"هايلأهاجر الكثري من  كما .)1("اإلذعان لسلطة الفاطميني، فقتل رئيسهم

ي فرض طول احلصار، الذبعيدة، مثل جزيرة صقلية، ومصر، وبالد الروم، بعد أن أكهم 
جيش أيب يزيد خملد بن كيداد الزنايت ، والتمسوا عجزا من محاية الفاطميني من طرف عليهم، 

  .)2("هلم، أمام آلة القتل والتنكيل، اليت استهدفتهم
على يد أيب عبد اهللا " تاهرت"بأن سقوط مدينة "  يوسفجودت عبد الكرمي" وذكر

م، متثل البداية الفعلية، ملثل هذه اهلجرات اجلماعية اليت شهدا 909/ه296الشيعي يف سنة 
، واملغرب اإلسالمي ككل، وقد بدأت أوىل اهلجرات مع أسرة أيب )3(بالد املغرب األوسط

ط إمارم، متوجهني حنو الصحاري، بعد سقو -آخر األئمة الرستميني - يوسف يعقوب
  .)5(، وإىل مدينة جربة وجبل نفوسة)4("اصة حنو وارجالن، يف اجلنوب الشرقي من تاهرتخبو

ومهما تكن الدوافع احلقيقية اليت تكمن وراء الصراع القبلي بني كتامة وزناتة، أو بني 
مجاعات كثرية من السكان زناتة وصنهاجة، إال أن نتائجه كانت يف معظمها دامية، لذلك، فإن 

، أو باألحرى طمعا منهم هلا يف اهلجرة إىل املدن اليت أسسها الفاطميون حديثا مالذا آمنا رأت

                                 
 .73املصدر الساتق، صابن عذاري،  )1(
 .306، ص6، ابن األثري، الكامل، ج80، ص1، االتعاظ، ج املقريزيانظر )2(
 .449، ص)م10- 9(األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف املغرب األوسط، خالل القرنني الثالث والرابع اهلجريني  )3(
 .وما بعدها 21ألئمة وأخبارهم، ص، أيب زكرياء، سري ا104، ص1ج،طبقات املشايخ باملغرب الدرجيين،  )4(

(5) Bel (A): la religion musulmane en berbérié, T1, Paris, 1938, p.149. 
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 فرارابعد حتصينها، " املهدية"يف محاية السلطة، فقد هاجرت أعداد كبرية من األهايل إىل مدينة 
يني، السيما يف القريوان، حيث من تلك احلروب الطاحنة، اليت استمرت بني الزناتيني والفاطم

مل يكن بني سكان هذه املدينة سوى عدد قليل ممن كانوا يعطفون على عقيدة الشيعة، على حد 
  .)1(تعبري موريس لومبار

دة على املغرب القبائل الزناتية والصنهاجية، حول السيا أدى الصراع احملتدم بني وقد
" آشري"، إىل مدينة "محزة"، و"طبنة"املسيلة، و: ")املسيلة (األوسط، إىل هجرة بعض االهايل من 

  .)2("طلبا لألمن والسالمة
كانت تتدخل أحيانا لتهجري بعض القبائل من مضارا، واملالحظ أن السلطة الفاطمية 

اصة تلك اليت ترى فيها خطرا يهدد استقرارها، ومثل ذلك، ما قام به اخلليفة القائم بأمر اهللا خبو
ص من موطنها األصلي باملسيلة إىل فح الزناتية" بين كمالن"قبيلة  حينما أمر بتهجري

، وقد يكون جري بعض السكان ألسباب عمرانية حبتة، وال عالقة لذلك باألوضاع )3("القريوان
أن املنصور باهللا الفاطمي، فرض على كتامة أربعة عشر ألف : "األمنية، ومما جاء يف هذا الصدد

، وكذلك فعل املعز لدين اهللا األمر نفسه، إذ قام )4("فيسكنون فيهابيت يوافون املنصورية، 
  .)5("بتعبئة قبيلة كتامة، للرحيل معه إىل مصر

ويتضح مما سبق، مدى فداحة األضرار اليت أحاطت بالسكان، واحليوان، واالقتصاد 
وليتها، هذا وعمق تأثريها على احلياة باملدن والقرى، واليت يتحمل اإلنسان قدرا كبريا يف مسؤ

من جهة، أما من جهة أخرى، فرغم أن اإلنسان عموما يف بالد املغرب اإلسالمي أصبح أكثر 
تعودا على رؤية الكوارث الطبيعية، دد حياته، وبيئته غري أنه ما يزال يتعامل معها بنوع من 

  .الالمباالة، وعدم املسؤولية
    

                                 
 .99اإلسالم يف جمده األول، ص )1(
 .215، ص2، مبارك امليلي، تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث، ج161، ص24النويري، اية األرب، ج )2(
 .190، ص6ج ،ابن األثري، الكامل  انظر)3(
 .288ص 5من عيون األخبار، ج ،تاريخ اخللفاء الفاطميني باملغرب  الداعي إدريس، )4(
 .148، ص6ابن خلدون، العرب، ج )5(
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  :الخاتمة 

أهم النتائج، اليت متخضت عنها الدراسة، البد من التذكري باهلاجس  قبل استعراض
الكبري الذي ظل يراودين طوال فترة البحث، واملتمثل أساسا يف قلة املصادر اليت تناولت 
 األوضاع االجتماعية لبالد املغرب اإلسالمي أثناء حكم الفاطميني وندرة الدراسات

االجتماعية املتعلقة ذه الفترة احلامسة من التاريخ اإلسالمي، ورغم كل هذه الصعوبات مل 
يكن سبيلنا إال حماولة القراءة والتعمق يف تناول املادة اخلربية، اليت أسعفنا جبمعها من ثنايا 

  .املصادر واملراجع
لت بالدراسة ومهما يكن من أمر، وبعد إطالعنا على ما تيسر من مصادر اليت تناو

موضوع الوجود الفاطمي يف بالد املغرب اإلسالمي، وانعكاساته على األوضاع االجتماعية 
  :للسكان، توصلنا إىل مجلة من النتائج لعل أبرزها

إنه مل يكن من حمض الصدفة واملفارقة أن خيتار الفاطميون بالد املغرب اإلسالمي،  -
املتمثلة يف املذهب اإلمساعيلي، بل إن التحضري البعيد جغرافيا عن املشرق لنشر أفكارهم، 

  .هلذا املشروع الدعوي ابتدأ بسلمية، وجهزت إلجناحه األموال والرجال
إن اختيار قبيلة كتامة دون سواها الحتضان األفكار اإلمساعيلية، ال ميكن تفسريه إال  -

الفاطميون  بوجود فترة ركود سياسي وحضاري كانت متر ا هذه القبيلة، وقد استغل
  .وصعها هذا، لتفعيل طاقاا اخلاملة، خدمة ألغراضهم السياسية

لقد ظلت كل الوسائل الشرعية والغري الشرعية مسموح ا يف نظر السلطة  -
الفاطمية يف سبيل حتقيق هدفها األكرب، وهو حكم العامل اإلسالمي، وقد اضطرت يف كثري 

ازل عن بعض املكتسات لصاحل قبيلة دون من مراحل حكمها للمغرب اإلسالمي، أن تتن
أخرى، األمر الذي أدى إىل تنافس قبلي حاد على السلطة، أفضى إىل أحداث دموية، 

  .السيما بني كتامة وزناتة
استنتجنا، أن حتسني الوضع وأثناء حبثنا لعالقة القبائل املغربية مع السلطة الفاطمية،  -

دمه هذه األخرية من خدمات للسلطة، كأن حترز االجتماعي لقبيلة بعينها، مشروط مبا تق
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انتصارات عسكرية ضد اخلصوم، أو أن تعلن والءها املذهيب اإلمساعيلي، وقد الحظنا ذلك 
  .الزناتية فيما بعد" مغراوة"، مث "صنهاجة"، و"كتامة"مع قبيلة 
ىل لقد أدت سياسة العنف والتقتيل اليت اتبعها الفاطميون ضد فقهاء أهل السنة، إ -

 -"التقية"وفق مدأ  -انقسام هؤالء على أنفسهم؛ بني من يعتقد بضرورة مصانعة السلطة
للحفاظ على مصاحل الرعية، وبني مناهض هلا، يف حني فضل بعضهم حياة العزلة، والتفرغ 

  ".حممد يونس بن حممد الورداين"إىل العبادة والكسب، على غرار الفقيه 
ائل الشرعية، اليت كثر حوهلا اجلدال بني أهل ومن خالل استعراضنا لبحث املس -

السنة، والشيعة اإلمساعيلية، استنتجنا أن هذا اخلالف كان أحد أسباب الطالق بينهما، ففي 
الوقت الذي أراد فيه الشيعة تكييف هذه املسائل مبا يوافق مذهبهم اإلمساعيلي، اعترب أهل 

  !.السنة أن التنازل عنها مروق عن الدين
نا الربط بني زيادة الطموح السياسي للقبائل املغربية يف النفوذ، وحماولة اخللفاء وأمكن -

  .لالستكثار من عنصر العبيد، كي تكبح مجوحهم السلطوي، حفاظا على مصاحلها
 لقد حظي العبيد لدى الفاطميني مبكانة اجتماعية مرموقة فاعتلوا أخطر املراتب يف -

، ولعل أخطر قرار قضائي عزز من نفوذ "املواطنية" أجهزة احلكم، وافتكوا كل حقوق
جيوز للعبيد أن يتوارث "هؤالء، القانون الذي سنه املعز لدين اهللا الفاطمي، والذي مبوجبه، 

  .، متاما كاألحرار"بعضهم بعضا
الطبقية يف اتمع الفاطمي، بروز منطني متباينني من حيث املستوى  تلقد أفرز -

: مثلها.. ي، فهناك فئة مترفة متتلك األموال والقصور والثرواتاالجتماعي واالقتصاد
، وفئة حمرومة سخرت ثرواا، خلدمة ..)اخللفاء، واألمراء، والقضاة، والدعاة، واجلند(

  ..).الفالحون، صغار التجار، الصناع، احلرفيون، الفقراء: (مصاحل الفئة األوىل، ومثلها
ات االجتماعية انعكس حىت يف أحوال الطعام واتضح أن التفاوت الطبقي بني الفئ -

واللباس، فبينما تأنق اخللفاء ورجال الدولة من الرمسيني يف تناول األطعمة، والتزين بالثياب 
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اكتفى عامة الناس بالضروري منها، بل ملسنا أن بعض من اخلارج، الفاخرة واملستوردة 
  .الفئات الفقرية كانت متوت من اجلوع

مل ...) أعياد دينية -ختان - زواج(املراسيم االحتفائية يف اتمع  كما الحظنا أن -
  .خترج عن إطار االحتفاالت، اليت كان يشهدها العامل اإلسالمي آنذاك

د اصطبغت يف معظمها بالصبغة اإلصالحية ا عن عادات وتقاليد بصورة أمشل، فقأم -
يف حني ظلت بعض العادات اليت ، ..كالكرم، وحسن اجلوار، واإلحسان إىل الفقراء واليتامى

املطالبة بالثأر، : ال ترقى إىل املستوى االجتماعي الالئق متأصلة يف مناطق حمدودة مثل
  ...وظاهرة اللواط، وتعليق التمامت، وجمالس اللهو واون

ومتتعت املرأة عموما بكل حقوقها املادية واالجتماعية، كأم ترعى األوالد، وتساعد  -
رتل، إىل تاجرة يف السوق تبيع وتشتري، إىل طالبة تنشر جمالس العلم، زوجها يف امل

  .والسياسة
مث أن احلروب والفنت اليت تعرض هلا السكان يف ظل حكم الفاطميني لبالد املغرب  -

اإلسالمي، أزهقت أرواح الكثريين منهم، فسلبت أمواهلم، وأدت إىل وقوع ااعات 
م، واستنتجنا أن 919/ه307م، وأيضا وباء سنة 915/ه303واألوبئة بينهم، مثل وباء سنة 

  .نقص اخلدمات الصحية يف هذا اال زاد من ارتفاع عدد الوفيات
إىل بروز ظاهرة اهلجرة يف  املتدهور كما جر هذا الوضع االجتماعي االقتصادي -

  .أوساط السكان، هروبا من الواقع املر، الذي أصبح يطبع حيام اليومية
من نتائج، حول األوضاع االجتماعية لبالد املغرب وقفنا عليه  الرغم مماوعلى * 

اإلسالمي يف ظل حكم الفاطميني، إال أن هذه الدراسة تبقى حماولة متواضعة، فأعمال 
اإلنسان مهما كانت ال ختلو من نقص، ويعلم اهللا مدى الصعوبات اليت واجهتنا من أجل أن 

بات، راجني منه هللا ومنه حتملنا مشقة كل ذلك بعزم وثخنرج ا إىل النور، ولكن حبول ا
 .تعاىل أجر االجتهاد



 
 
 املصادر واملراجع ثبت
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 :املصادر-1

  .مؤسسة علوم القران  ،القران الكرمي على رواية ورش -
م  1260/ ه  658ت ( أبو عبد اهللا  حممد بن عبد اهللا أيب بكر القضاعي  ،ابن اآلبار -

تونس  ،الشركة العربية للطباعة والنشر  ،حسني مؤنس  ،حتقيق .  1ج ،احللة السرياء ) 
  .م  1968

،املؤنس يف أخبار ) م 1981/هـ  1092(أيب القاسم الرعيين  ابن أيب دينار ،أبو حممد -
  .م1967وتونس ،حتقيق حممد الشمام ،املكتبة العتيقة ،تونس  إفريقية

ابن أيب اصيبعة ،موفق الدين أيب العباس امحد بن القاسم بن اخلليفة بن يونس اخلزرجي  -
ر الثقافة لبنان دا،  3عيون األنباء يف طبقات األطباء ،ج) م 1962/هـ 668ت (
  .م 1981،
) م 1230/هـ628تـ (ابن األثري ،أبو احلسن علي بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين  -

  .م1949،دار الكتاب العريب ،بريوت ، 6،الكامل يف التاريخ ،ج
،أعمال األعالم فيمن بويع ) م1374/هـ776(ابن اخلطيب ،لسان الدين السليماين  -

سالم ،نشر امحد خمتار العبادي وحممد إبراهيم الكتاين،حتت قبل االحتالم من ملوك اإل
  .م1964، دار البيضاء ، "تاريخ املغرب يف العصر الوسيط"عنوان 

، الفهرست، تعليق، )م995/هـ385تـ (أبو الفرج حممد بن إسحاق  ابن الندمي، -
  .م 1994املعرفة، بريوت،  رمضان، دارإبراهيم  الشيخ

خمتصر كتاب ) م905-904/هـ 290تـ بعد (بن حممد  أبو بكر ابن الفقيه، -
  .م1976البلدان، ليدن

طبقات ) م994/هـ384تـ (ابن جلجل ،أبو داود سليمان بن حيان األندلسي  -
األطباء واحلكماء ،حتقيق فؤاد سيد ،مطبعة املعهد العلمي الفرنسي لآلثار 

  .م1955الشرقية،القاهرة
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مجهرة انساب ) م1064/هـ456تـ (ألندلسيابن حزم ،أبو حممد علي بن سعيد ا -
  .م1964العرب ،حتقيق هارون عبد السالم ،دار الفكر العريب ،بريوت 

،أخبار ملوك بين ) م1230/هـ 628تـ (ابن محاد ،أبو عبد اهللا بن علي الصنهاجي  -
  .م1935عبيد وسريم ،مطبعة جول كاربو نيل،اجلزائر 

املسالك ) م 913/هـ 300ت حوايل (ن عبد اهللا القاسم عبيد اهللا ب حوقل، أبوابن  -
  .م1889 ، ليدنواملمالك

  )هـ 808ت (ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد  -
العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي  -

  .م1967 اللبناين، بريوتالكتاب  ، دار4- 6، جالسلطان األكرب
  .وايف، د، تعلي عبد الواحد  املقدمة، حتقيق* 
هـ 681تـ (ابن خلكان ،مشس الدين أبو العباس امحد بن إبراهيم بن أيب بكر   -
  .م1977وفيات األعيان وإنباء أبناء الزمان ،دار صادر ،بريوت ) م1283/

حممد خليل  األموال، حتقيق ، كتاب)م838/ هـ224تـ (عبيد القاسم  سالم، أبوابن 
 والتوزيع، القاهرةتبة الكليات األزهرية ودار الفكر للطباعة والنشر مك هراس، منشورات

  .م1981
يق امحد ق،حت 6العقد الفريد ،ج) م940/هـ 328تـ (ابن عبد ربه ،أبو عمر امحد  -

  0.م1962أمني وامحد الزين إبراهيم االبياري ،القاهرة 
البيان ) م1312 /هـ712تـ (ابن عذاري ،أبو العباس بن امحد بن حممد املراكشي  -

املغرب يف أخبار األندلس واملغرب،حتقيق ج ،س،كوالن وليفي بروفنسال ،دار الثقافة 
  .م1980

أدب الكاتب ،مؤسسة الرسالة ) م889/هـ276تـ (ابن قتيبة ،أبو حممد بن مسلم  -
  .م1985،سوريا 
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لسان العرب ) م1311/ هـ711تـ (ابن منظور ،حممد بن مكرم علي األنصاري  -
  ، د، تيط ،طبعة حديثة عن طريق بوالق ،الدار املصرية للتأليف والترمجةاحمل

تاب ك): من القرن الرابع عشر ميالدي يف النصف الثاينتو(ابو زكرياء ،حيىي بن أيب بكر  -
  .م1984سري األئمة وأخبارهم ،حتقيق إمساعيل العريب ،بن عكنون ،اجلزائر 

كتاب احملن ،حتقيق حيىي :)م944/ هـ 333ـ ت(أبو العرب حممد بن متيم القريواين  -
  .م1988وهيب اجلبوري ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت 

املغرب  :)م1166/ هـ560تـ (أبو الفدا ،أبو عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا احلموي  -
  .م1938احلاج صادق  العريب من نزهة املشتاق يف اختراق األفاق ،حتقيق حممد

،عمدة ) كان حيا يف القرن السادس اهلجري ،الثاين عشر ميالدي (  االشبيلي ،أبو اخلري -
،حتقيق حممد العريب اخلطاب ،مطبوعات أكادميية اململكة 2الطبيب يف معرفة لنبات ،ج

  .م1990املغربية 
هـ 346تـ ( االصطرخي ،أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الفارسي املعروف بالكرخي   -

  .م1961قيق حممد جابر عبد العال احليين ،القاهرة املسالك واملمالك ،حت:)م957/ 
  ).م1094/ هـ587تـ (البكري،أبو عبيد اهللا بن عبد العزيز  -
  .املغرب يف ذكر بالد افريقية واملغرب ،مكتبة املثىن ،بغداد ،د،ت -
 السقا، مطبعةحتقيق مصطفى  ،3واملواضع، جمعجم ما استعجم من أمساء البلدان * -

  .م1949 والنشر، القاهرةة التأليف والترمج
رحلة التيجاين ،حتقيق حسن ) م1317/ هـ 717تـ ( التيجاين ،أبو عبد اهللا حممد  -

  .م1967عبد اهللا بن حممد ،تونس  حسين
سرية األستاذ ) العاشر امليالدي / كان حيا يف القرن الرابع اهلجري( اجلوذري ،العزيزي  -

  .م1954مل حسني ،دار الفكر ،القاهرة جوذر ،حتقيق حممد عبد اهلادي شعرية وكا
  ) :م1228/هـ 626تـ ( أبو عبد اهللا ياقوت –احلموي  -
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  .م1990 العلمية، بريوتالكتب  اجلندي، دارفريد عبد العزيز  البلدان، حتقيقمعجم *  
  .م1977 العلمية، بريوتالكتب  ، دار2األدباء، جمعجم  -
) م 1299/ هـ699تـ (لقريواين األندلسي اخلشين ،ابو عبد اهللا بن حارثة بن أسد ا -

  .م1907،املطبعة العربة التونسية ،تونس 2معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان ،ج
،طبقات املشايخ ) م1272/ هـ670تـ (الدرجيين ،أبو عباس بن سعيد  -

  .م1974،حتقيق إبراهيم طالي،مطبعة البعث  قسنطينة 1باملغرب،ج
  ):م1347/ هـ 748تـ ( عبد اهللا حممد بن امحد بن عثمان  الذهيب مشس الدين أبو -
 تدمري، دار، حتقيق حممد عبد السالم 23واألعالم، جتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري * 

  .م1992الكتاب العريب 
  .م1961 سيد، الكويتفؤاد  غرب، حتقيقالعرب يف أخبار من * 
تاريخ افريقية ) م1031/ هـ423ـ ت(الرقيق ،أبو إسحاق إبراهيم القاسم القريواين  -

واملغرب ،حتقيق عبد اهللا العلي الزيدان وعزالدين عمر موسى ،دار الغرب اإلسالمي 
  .م1990

امللل والنحل ) م1153/هـ548ت (الشهر ستاين ،  ابوالفتح بن عبد الكرمي  -
  .م1980،حتقيق حممد السيد الكيالين ،دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت 1،ج

ترتيب ) م1149/ هـ 544ت (املسعودي أبو الفضل القاضي اليحصيب السبيت  -
  .،حتقيق امحد بكري حممود ،دار مكتبة الفكر ،ليبيا ،د،ت 2املدارك وتقريب املسالك ،ج

) م1414/ هـ817تـ (الفريوز أبادي ،أبو العباس امحد بن علي الفزاري املصري  -
  .م1995،بريوت  دار الكتب العلمية) 4-1(القاموس احمليط 

) م974/هـ 363ت(القاضي النعمان ،أبو حنيفة بن حممد بن حيون التميمي املغريب  -
:  
  .رسالة افتتاح الدعوة ،حتقيق فرحات الدشراوي ،الشركة التونسية للتوزيع،تونس ،د،ت* 
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االس واملسايرات ،حتقيق احلبيب الفقي وإبراهيم شبوح،وجممد اليعالوي ،اجلامعة * 
  .م1978سية وكلية العلوم اإلنسانية ،تونس التون

القصد واألمم يف التعريف ) م1070/ هـ463(القرطيب ،أبو عمر بن عبد الرب النمري
  .م1931بأصول انساب العرب والعجم ،مطبعة السعادة ،القاهرة 

) م1467/ هـ872(القرشي ،عماد الدين بن احلسن بن عبد اهللا بن حممد بن حامت  -
الفاطميني باملغرب ،القسم اخلاص من كتاب عيون األخبار ،حتقيق حممد  تاريخ اخللفاء

  .م1985اليعالوي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت 
اثار البالد واخبارالعباد ) م1283/ هـ682ت (القزويين ،زكرياء بن امحد بن حممود  -

  .م1979،دار بريوت  للطباعة والنشر ،بريوت 
،صبح األعشى يف ) م1413/ هـ821ت (ن حممود القلقشدي ،أبو العباس امحد ب -

  .م1915،دار صادر ،بريوت 5صناعة االنشا،ج
رياض النفوس يف علماء ) م1081/ هـ474ت ( املالكي ،ابو بكر عبد اهللا بن حممد 

القريوان وتونس وزهادهم ونساكهم وسري من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم ،حتقيق 
ي ،دار الغرب اإلسالمي للطباعة والنشر ،بريوت ،بشري البكوش وامحد العروسي املطو

  .م1981
ت (املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي  -

الكويت ، ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،دار ابن قتيبة )م1058/هـ450
  .م1989

 ،واإلشراف  التنبيه ،) م  956/ ه  345ت ( ابو احلسن علي بن حيي  ،املسعودي   -
 ،القاهرة  ،دار الصاوي للطبع والنشر والتأليف  ،عبد اهللا إمساعيل الصاوي  ،تصحيح 
  .م  1938
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أحسن  ،)م 998/ ه  388ت ( مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن امحد  املقدسي، -
  .م 1909 لندن، األقاليم،التقاسيم يف معرفة 

  ) : م  1442/ ه  845ت ( تقي الدين أبو العباس امحد بن حممد  ،املقريزي -
جلنة إحياء  1ج ،حتقيق مجال الدين الشيال  ،اتعاظ احلنفا بأخبار األمة الفاطميني اخللفا * 

  .م  1996 ،القاهرة  ،التراث اإلسالمي 
 ، 1ج ،) باخلطط املقريزية ( املعروف  ،كتاب املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار * 

  .ت . د . مكتبة أحياء العلوم 
اية األرب يف  ،) م  1332/ ه  732( شهاب الدين امحد عبد الوهاب  ،النويري  -

  .م  1983 ،حسني نصار  ،حتقيق  ،فنون األدب 
) العاشر ميالدي / كان حيا يف أواخر القرن الرابع اهلجري ( حممد بن حممد  ،اليماين  -

مج  ،اجلامعة املصرية  ،جملس كلية األدب  ،و ايفا نوف  ،نشر  ،جعفر  ،سرية احلاجب 
  . 1936القاهرة  ، 1ج ، 4
 ،حتقيق عبد الرمحان محيدة  ،وصف إفريقيا  ،) م 1550/ ه  975( ليون اإلفريقي  -

  .م 1978 ،جامعة سعود اإلسالمي السعودي  ،كلية العلوم االجتماعية 
دار بريوت للطباعة والنشر  البستاين،تقدمي بطرس  ،الوفاءرسائل إخوان الصفاء وخالف  -

  .م 1983
  املراجع العربية املعربة / 2

إحتاف أهل الزمان بأخبار  ،) م  1845/ ه  1291ت ( امحد  ،ابن أيب الضياف  -
  .م  1976الدار التونسية للنشر تونس  ، 1ج ،تونس وعهد الزمان 

اجلزائر  ،ر البعث للطباعة والنشر قسنطينة دا ،ثورة أيب يزيد  ،سليمان  ،ابن احلاج  -
  .م  1997
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  .م 1968الرباط املطبعة امللكية  ،1ج املغربية،قبائل ال الوهاب،عبد  ،ابن منصور -

 ،املدارس الكالمية بافريقية إىل ظهور االشعرية مطبعة الغرب  ،عبد ايد  ،بن محدة  -
  .م  1986تونس 

املكتبة الوطنية  ،حلركة املذهبية باملغرب اإلسالمي دورزناتة يف ا ،بن عمرية حممد  -
  .م  1984اجلزائر  ،للكتاب 

م  994 ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ، 1ج ،تاريخ اجلزائر العام  ،اجلياليل عبد الرمحان  -
.  

م  1986 ،بريوت ،دار العلم للماليني  ،) جزء  11( اإلعالم  ،خري الدين  ،الزركلي  -
.  

االستقصاء ) م 1837/ ه  1315ت ( أبو العباس امحد خالد االنصاري  ،السالوي  -
الدار البيضاء  ،جعفر الناصري وخالد الناصري  ،حتقيق  ، 1ج ،لدول املغرب األقصى 

  .م  1954

 1995بريوت  ،دار العلم للماليني ،نشأا وتطورها ،صبحي النظم اإلسالمية ،الصاحل -
  .م 

دار النهضة العربية  ،احلياة االقتصادية يف املدينة اإلسالمية  ،امحد خمتار  ،العبادي  -
  .م  1971بريوت  ،للطباعة والنشر 

تقدمي على  ،الصراع املذهيب بإفريقيا إىل قيام الدولة الزيرية  ،عبد العزيز  ،ادوب  -
  .م  1975تونس  ،الشايب الدار التونسية للنشر 
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املؤسسة الوطنية  ، 2ج ،تاريخ اجلزائر احلديث والقدمي  ،مبارك بن حممد اهلاليل  ،امليلي  -
  .م  1932للكتاب 

املطبعة  ،1ج،عنوان األريب عما نشا باململكة التونسية من عامل واديب  ،حممد ،النيفر  -
  .م  1889 ،التونسية 

  . م 1994 ،اململكة العربية السعودية  ،املدينة العربية اإلسالمية  ،صاحل  ،اهلذلول  -

  :محدأمني أ -

  .م1975دار الكتاب العريب اللبناين بريوت  ،1ج اإلسالم،فجر * 

  .م 1962مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر القاهرة  ،1ج اإلسالم،ضحى * 

ترمجة اسطنبويل رابح ومنصور  ،جزائر بني املاضي واحلاضر  ،أندر ي و أخر  ،برنيان  -
  .م  1984زائر ديوان املطبوعات اجلامعية اجل ،عاشور 

م  1961املكتبة املغربية  ،حياة القريوان وموقف ابن رشيق منها  ،عبد الرمحان  ،باغي  -
.  

حممد مزايل والبشري ابن  ،حتقيق  ، 1ج ،تاريخ إفريقيا الشمالية  ،جوليان شارل أندري  -
  .م  1938سالمة الدار التونسية للنشر تونس 

االقتصادية واالجتماعية يف املغرب األوسط  األوضاع ،عبد الكرمي يوسف  ،جودت -
م ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر  10-9خالل القرن الثالث والرابع هجري من 

  .م  1992

منشورات دار مكتبة احلياة بريوت ) جزءان ( زيدان تاريخ التمدن اإلسالمي  ،جرجي  -
  .م  1967
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  :حسن إبراهيم حسن  -

 املصرية،مكتبة النهضة  العرب،يف املغرب ومصر وسورية وبالد  تاريخ الدولة الفاطمية*   
  .م  1964 القاهرة،

 املصرية،مكتبة النهضة  ،3ج واالجتماعي،تاريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف *    
  .م  1964 القاهرة،

القاهرة  املصرية،مكتبة النهضة  اهللا،املعز لدين  شرف،حسن إبراهيم حسن وحممد  -
  .م 1980

) جزءان ( ورقات عن احلضارة العربية بافريقية التونسية  ،عبد الوهاب  ،حسن حسين  -
  .م 1965 ،تونس  ،مكتبة املنار  ،

مطبعة جامعة فؤاد  ،معجم األنساب واألسرات احلاكمة يف التاريخ اإلسالمي  ،زامباور  -
  .م 1951 ،األول 

  

دار  ،ضة العربية للتأليف و الترمجة والنشر دار اليق ،إعالم اإلمساعيلية  ،غالب مصطفي  -
  .م  1984 ،بريوت  ،الثقافة 

  :لقبال موسى  -

 1979اجلزائر  والتوزيع،الشركة الوطنية للنشر  الفاطمية،دور كتامة يف تاريخ اخلالفة *   
  .م

الشركة الوطنية للنشر  وتطورها،نشأا  العريب،احلسبة املذهبية يف بالد املغرب *   
  .م 1971 اجلزائر، وزيع،والت
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املؤسسة  ،إمساعيل العريب  ،ترمجة وتعليق  ،اإلسالم يف جمده األول  ،موريس  ،لو مبار  -
  .م  1979 ،اجلزائر  ،الوطنية للكتاب 

 ،اجلزائر  ،قسنطينة  ،مطبوعات جامعة منتوري  ،دراسات إمساعيلية  ،بوبة  ،جماين  -
  .م  2003

م املالية يف الدولة اإلسالمية على ضوء كتاب اخلراج أليب النظ ،مرعي  ،حممد حممد  -
  .م  1987 ،قطر  ،دار الثقافة  ،يوسف 

  .م 1981 بريوت، والتوزيع،األهلية للنشر  الفاطميون، ،حممد عبد احلي ،شعبان ،حممد -

املطبعة السلفية  ،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية  ،حممد بن حممد  ،خملوف  -
  .م  1930 ،القاهرة  ،ا ومكتبه

 ،السياسة الداخلية للخالفة الفاطمية يف بالد املغرب اإلسالمي  ،حممد الصاحل  ،مرمول  -
  م 1983 ،اجلزائر  ،ديوان املطبوعات اجلامعية 

 

‐ Bel (j) ، “la religion musulmane en berbérie ” ،T1, paris ,1983. 

‐ Charles (A,J) , “ histoire de l’Afrique du nord ” , Payot, paris 
,1952. 

‐ Marçais (G), “la berbérie musulmane et l’orient ou moyen 
âge “, édition montage, paris, 1946. 

‐ Megherbi (A), “la pensée sociologique d’ibn khaldoun“, 
entreprise national du livre, Alger 1983. 

‐ Le tourneau (R), “les villes musulmanes de l’Afrique du 
nord“,  la maison des livres, Alger, 1957. 
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  :واملعاجماملوسوعات / 3

 1998 الفكري،مركز الشارقة لإلبداع  اإلسالمية،املعارف  دائرة، بطرس، البستاين، -
  .م
راقي مطبقة امع العلمي الع ، 1ج ،معجم النبات والزراعة  ،حممد حسن  ،ال ياسني  -
  .م  1986 ،
م  1994القاهرة  ،ألفاظ احلضارة العباسية يف مؤلفات اجلاحظ  ،صاحل  ،الشذر طيبة  -
.  
  .م 1981 بريوت، العريب،دار الرائد  الفصيح،قاموس رد العامي إىل  امحد،الشيخ رضا  -
 ،مكتبة لبنان  ، 1ج ،موسوعة مصطلحات علم الكالم اإلسالمي  ،مسيح  ،دغيم  -

  .م  1998
  :الرسائل اجلامعية / 4

رسالة مقدمة  ،الفاطميون وحركات املعارضة يف املغرب اإلسالمي  ،بلهواري فاطمة  -
كلية  ،امحد رمضان امحد  ،اشراف األستاذ  ،لنيل شهادة املاجيستر يف التاريخ اإلسالمي 

  .م  1991 ،مصر  ،جامعة عني مشس  ،قسم التاريخ  ،اآلداب 
اإلدارية بالد املغرب خالل العصر الفاطمي رسالة مقدمة لنيل شهادة جماين بوبة النظم  -

قسم ‘ حممود إمساعيل عبد الرزاق  ،إشراف األستاذ  ،دكتوراه يف التاريخ اإلسالمي 
  .م  1995التاريخ جامعة قسنطينة اجلزائر 

  :ات يالدور/ 5

 ، 50- 49: لة العدد جملة األصا) السياسة املالية للدولة الفاطمية ( اجلنحاين احلبيب -
  .م  1977 ،أكتوبر –سبتمرب / ه  1397شوال  ،رمضان  ،السنة الدراسية 
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 ،جملة األصالة  ،) طبنة مدينة الزاب و األوراس يف العصور الوسطى( لقبال موسى  -
 1978 ،اجلزائر ،تصدرها وزارة التعليم األصلي الشؤون الدينية  ، 61 – 60: العدد 

  .م 
ترمجة عبد اهلادي أبو  ، 2ج  ،احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري  ،ادم  ،ميتز -

  .م  1940 ،القاهرة  ،ريدة 
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  .فهرس آيات الذكر احلكيم: أوال
 الصفحة  الرقم  السورة  بداية اآلية

  93  7- 6-5  املؤمنون  ﴾.........والذين هم﴿
  94  4  النساء  ﴾........وآتوا النساء﴿
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  .فهرس األعالم: ثانيا
  ﴾ حرف األلف﴿ 

  ﴿ اآلباء ﴾
  .5: أبو العباس املخطوم -
  .105- 71: أبو العباس إسحاق -
  .115: بو املصعب يعقوبأ -
  .102: أبو احلسن حممد -
  .86: أبو الفضل العباس -
  .9: أبو بكر الفيلسوف -
  .8: أبو اليسر الشيباين -
  .23: أبو بكر بن اللبانة -
  .95- 22: أبو بكر بن وشاح -
  .107: أبو بكر بن هذيل -
  .27: أبو حممد يوسف الورداين -
  .7: أبو جعفر البغدادي -
  .94- 76- 63: مودير القأبو جعف -
  .23: أبو جعفر املعافري -
  .3: أبو سفيان -
  .19: أبو زاكي متام -
- 101-92- 75- 66-65-57- 47- 42-18- 17- 14- 6- 5- 4: أبو عبد اهللا الشيعي -

103 -104-108 -112 -117.  
  .26: أبو عبد اهللا حممد بن أيب املنظور -
  .84- 61: أبو عثمان بن سعيد الغساين -
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  .100-27-24: ن حممد اخلوالينأبو عثمان ب -
  .68: عمران رأبو معم -
  .117: أبو يوسف يعقوب الرستمي -
-60-55- 51-49- 43-33- 25-18- 16-15: أبو يزيد خملد بن كيداد اليفرين -

62-67 -90-102-112 -113-117.  
  .91: أبو علي بن نصر السوسي -
  .110-85- 23: أبو ميسرة -

  ﴿ األبناء ﴾
  .114: ابن محدون -
  .16- 13-2: ابن خلدون -

  ﴿ سائر حرف األلف ﴾
  .73: إبراهيم بن األغلب -
  .70- 65): األغليب(إبراهيم بن أمحد  -
  .9: إبراهيم بن غالب املزايت -
  .23: أمحد بن زياد -
  .25: أمحد بن حممد بن أيب الوليد -
  .93- 23: أمحد بن نصر -
  .42: أمحد بن اجلزار -
  .21: أسد بن الفرات -
  .23: بن أيب بطريقة إسحاق -
  .23: إسحاق بن أيب املنهال -
  .116- 80-41): اإلسرائيلي(إسحاق بن سليمان  -
  .3: إمساعيل بن جعفر الصادق -
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  .9: أفلح بن هارون امللوسي -
  ﴿ حرف الباء ﴾

  .45: بلكني بن زيري -
  45: البكري -
  .51-33: بشرى الصقليب -

  ﴿ حرف اجليم ﴾
  .91- 70: جبلة بن محود -
  .64: جرجي زيدان -
  .95): احلاجب(جعفر بن علي  -
  .62-53: جعفر بن خريون -
  .50: جعفر بن فالح الكتامي -
  .110-87- 62-61- 50-44-35- 31-30): األستاذ(جوذر  -
  .52- 51-50-35: جوهر الصقلي -

  ﴿ حرف احلاء ﴾
  .45: حسن حسين عبد الوهاب -
  .3: احللواين -
  .115-94: محاس بن مروان -

  حرف الزاي ﴾﴿ 
  .66-65- 7): األغليب(زيادة اهللا الثالث  -
  .55- 51-50- 19-17- 16: زيري بن مناد -
  .50: يوسف بن زيري -

  ﴿ حرف السني ﴾
  .70-25-21: سحنون بن العباس التنوخي -
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  .108-100: سعدون بن أمحد اخلوالين -
  .41: سعدون الورجيين -
  .15: سعيد بن صاحل -
  .24: السدري -

  لصاد ﴾﴿ حرف ا
  .52: صابر اخلادم -
  .53: صندل الفىت -

  ﴿ حرف العني ﴾
  .14: عبد الرمحن بن رستم -
-35-33- 30-27- 24-23- 22-19-18- 15-14: عبيد اهللا املهدي الفاطمي -

36-39 -40-42 -44-48 -51-62 -66-67 -74-80 -82-88 -92-95.  
  .27-2: علي بن أيب طالب -
  .7: عمران بن أيب خالد -
  .109: يل الصيقلعثمان بن سئ -
  .108-102: عمرو هاشم بن مسرور التميمي -

  ﴿ حرف الغني ﴾
  .19: غزوية بن يوسف -

  ﴿ حرف القاف ﴾
  .118-109-74- 55-45- 43-35-33- 32-22- 19: القائم بأمر اهللا الفاطمي -
  .94-42-39: القاضي النعمان -
  .75-33: قيصر الصقليب -

  ﴿ حرف امليم ﴾
  .67-10: جاينماكنون بن ضبارة اإليك -
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  .40: حممد البديل -
  .23: حممد بن حممد -
  .23: حممد بن العباس اهلذيل -
  .58: حممد بن اللباد -
  .55- 15-14: حممد بن خزر الزنايت -
  .23: حممد بن خالد الطيوري -
  .115: حممد بن عبادة السوسي -
  .44: حممد بن عمران -
  .27: حممد بن يوسف الورداين -
  .80: متز آدم -
  .117-15: مصالة بن حبوس -
  .19: مصعب بن مىت الزنايت -
  .55: مظفر الصقليب -
  .2: موسى الكاظم -
  .23: موسى بن عبد الرمحن القطان -
  .74-33: ميسور الصقليب -
-52- 50-46- 42-41- 39-37- 36-35- 33-28: املعز لدين اهللا الفاطمي -

54-64 -71-75 -76-79 -83-87 -94-99 -110.  
  .111: املقريزي -
  .98: املقتدر العباسي -
  .22: املروزي -
-99- 88-75- 69-50- 41-35- 30-26- 25-16:املنصور باهللا الفاطمي -

110-111-116 -118.  
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  ﴿ حرف الراء ﴾
  .25: ربيع القطان -

  ﴿ حرف النون ﴾
  .34): الكاتب(نظيف  -
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  .فهرس البلدان واألماكن: ثالثا
  ﴿ حرف األلف ﴾

  .60: اإلسكندرية -
  .117- 63-59: ساألندل -
  .87: إرمينية -
  .101: آزفون -
  .118-55: أشري -
  .101: أغمات -
  .115-113- 73-68- 39-29- 27-24: إفريقية -
  .101: أكربال -
  .13): بالد(الزاب  -
  .13): وادي(الساورة  -
  .69): جبل(أوراس  -
  .59: أوربا -
  .90-60: أودغست -
  .14: إيكجان -

  ﴿ حرف الباء ﴾
  .82-33: باجة -
  .101: باغاية -
  .97: برقة -
  .101-83: بسكرة -
  .61: البصر ة -
  .113: بلزمة -
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 .101-58: بونة -
  

  ﴿ حرف التاء ﴾
  .117- 115-112-101- 78-70- 55-14: تاهرت -
  .13): جبال(تازة  -
  .90: تقرت -
  .13: تلمسان -
  .90: متنراست -
  .101-60: تنس -
  .113-84: تونس -

  ﴿ حرف اجليم ﴾
  .90: تجان -
  .84: اجلزائر -
  .117: جربة -

  ﴿ حرف احلاء ﴾
  .118-20: محزة -

  ﴿ حرف الراء ﴾
  .88- 79-48- 43-42- 40-31- 29-21 :رقادة -

  ﴿ حرف الزاي ﴾
  .13: الزاب -

  ﴿ حرف السني ﴾
  .107-101-97- 75-60- 52: سجلماسة -
  .105-101: سطيف -
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  .84: سكيكدة -
  .90- 70-49- 33-26: سوسة -
  .59: السودان -
  .101: السوس -

  ﴿ حرف الشني ﴾
  .60: الشام -

  ﴿ حرف الصاد ﴾ 
  .111- 60-45: صربة -
  .117- 97-74: صقلية -

  ﴿ حرف الطاء ﴾
  .118-101: طبنة -
  .85-78- 71-67- 62-61- 48-44: طرابلس -

  ﴿ حرف العني ﴾ 
  .84: عنابة -
  .61: العراق -

  ﴿ حرف الغني ﴾
  .13: غدامس -

  ﴿ حرف الفاء ﴾
  .61: فارس -
  .101-78: فاس -

  ﴾ القاف﴿ حرف 
  .91-78: قابس -
  .84: قاملة -
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  .101): اهلواء(قسنطينة  -
  .102: قصطيلة -
  .76): قرية(قلمجنة  -
- 58-57- 49-47- 44-33- 29-27- 26-24- 23-21- 17-16:القريوان -

59-60 -61-62 -66-70 -73-78 -97-100-102 -116-118. 
  

  ﴿ حرف امليم ﴾
  .104-61: اخلرزمرسى  -
  .87: مرو -
  .118-117-111- 54-53-45- 32-31:مصر -
  .102-101: ميلة -
  .13):وادي(ملوية  -
- 57-54- 49-39- 32-31- 29-21- 20-17-14- 13-12:املغرب اإلسالمي -

65-73 -78-80 -82-85 -93-101-103 -112.  
  .13): تونس(املغرب األدىن  -
  .117- 15-14- 13):اجلزائر(املغرب األوسط  -
  .15- 13): املغرب(املغرب األقصى  -
  .27: املنستري -
  .118-97- 76-44: املنصورية -
  .118-114- 101-69: املسيلة -

  ﴿ حرف النون ﴾
  .117): جبل(نفوسة  -
  .117-14: نكور -
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  ﴿ حرف الواو ﴾
  .117: ورجالن -
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  .فهرس الدول واألمم والقبائل والطوائف: رابعا
  ﴿ حرف األلف ﴾

  .2: آل البيت -
  .3): رقةف(االثين عشرية  -
  .49-40- 28-21-18- 3: اإلمساعيلية -

  ﴿ حرف الباء ﴾
  .13: بتر -
  .14: بدو -
  .90-51-49- 17-14: بربر -
  .89: الربانس -
  .47: بنو األغلب -
  .69: بنو برزال -
  .104: بنو سكتان -
  .117: بنو صاحل -
  .2: بنو العباس -
  .101: بنو غشمان -
  .118: بنو كمالن -
  .31- 9: بنو مدرار -
  .15-13: بنو يفرن -

  ﴿ حرف اجليم ﴾
  .13): قبيلة(جراوة  -

  ﴿ حرف احلاء ﴾
  .41: األحناف -
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  ﴿ حرف اخلاء ﴾
  .25-17: اخلوارج -

  ﴿ حرف الراء ﴾
  .14: الرحل -
  .117- 70-31):اإلمارة الرستمية(الرستميون  -
  .75-48- 36-32- 31-30: الروم -

  ﴿ حرف الزاي ﴾
  .117-112-106- 46-17- 16-15- 14-13-12 ):قبيلة(زناتة  -

  ﴿ حرف السني ﴾
  .4: مساتة -
  .66-41- 27-24- 23-22: السنة -
  .97: السند -
  .75-73- 53-30: السود -

  ﴿ حرف الشني ﴾
  .27-25- 21-3: الشيعة -

  ﴿ حرف الصاد ﴾
  .112- 14): قبيلة(صدنية  -
  .117- 90-17- 16):قبيلة(صنهاجة  -
  .74-51- 37-36- 33-31: الصقالبة -

  العني ﴾﴿ حرف 
  .77-74- 73-33- 32-31- 30-19: العبيد -
  .37- 17): الفاطميون(العبيديون  -
  .38: العباسيون -
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  .20: العرب -
  ﴿ حرف الغني ﴾

 .112- 74-73- 70-65- 31-21-14): اإلمارة األغلبية(األغالبة  -
  

  ﴾ اء﴿ حرف الف
-61- 47-43- 39-34- 27-21- 18-15-14):اخلالفة الفاطمية(الفاطميون  -

68-79 -100-110.  
  ﴿ حرف الكاف ﴾

  .117-101- 92-49- 47-37- 33-19- 18-14-13- 12-4: كتامة -
  ﴿ حرف الالم ﴾

  .14: لواتة -
  ﴿ حرف امليم ﴾

  .27- 26-25: املالكية -
  .25: جموس -
  .15- 14-13: مغراوة -
  .15: مكناسة -
  .32): ملوزة(ملوسة  -
  .76: املماليك -

  ﴿ حرف النون ﴾
  .4): قبيلة(نفزة  -
  .79- 78): املسيحيون(النصارى  -

  ﴿ حرف الواو ﴾
  .24: وزداجة -
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  ﴿ حرف الياء ﴾
 .79- 78-41: اليهود -
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