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 1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز

چکیده

به مجموعه فتوحاتی که در حد فاصل بين سالهاي  27تا 50ه جهت فتح افریقيّه صورت گرفت «فتوح
افریقيّه» میگویند; که دروازه ورود به مغرب بود و تا دو دهه بعد به تدریج فتح مغرب کامل شد .این فتح
کليدي در مصادر نخستين با تدوین اثر مستقل منعکس شده است زیرا در حقيقت سقوط افریقيه و مغرب در
قرون وسطی فروپاشی خاکریز غرب در برابر شرق بود و پيروزي مسلمانان در غرب اسالمی ،باعث نهایی
شدن تجزیه امپراتوري روم و جدایی ارزشمندترین متصرفات آفریقایی از پيکره آن گردید .فضاي جغرافيایی
جدیدي ،جهت گسترش اسالم و زبان عربی ایجاد شد .پيروزي مسلمانان در غرب اسالمی ،باعث شکلگيري
مغرب بزرگ عربی  -اسالمی شد; این منطقه ،بين اروپا و شرقِ جهان اسالم قرار گرفت و جهان مسيحيت به
اروپا محدود شد .با فتح مغرب ،مسلمانان بر مدیترانه غربی مسلط شدند .فتح مغرب که استمرار فتوحات
اسالمی از عصر پيامبر است بوسيله امویان منحرف شد و امویان نظاميان سرسپرده که در نابودي اهلبيتِ
پيامبر در خدمت آن ها بودند را به صورت دانههاي تسبيح در فتوحاتِ مصر ،افریقيّه و مغرب بهکار گرفتند و
معاویة بن حدیج ،سازمان مخفی امویان در مصر را شکل داد و در پوشش فتوحات ،مخالفان امویان را حذف
میکرد و امر فتوحات که توجيه روانی سياستهاي داخلی امویان ،بود را بدست گرفت .آن ها با فتوحات
مشروعيت حقوقی و فقهی کسب میکردند و عوام و خواص را با پرچمداري فتوحات و معرفی خود به عنوان
چهره مجاهدِ فی سبيلاهلل فریب میدادند; غنایم فتوحات مغرب به شکل ناعادالنهاي به «حزب اموي» تعلق
گرفت. .چهره فتوحاتِ دوره اموي ،با فاجعه قتل امام حسين( ع )ننگين شد ،و اموي سازي فتوحات که از
عهد خليفه سوم اغاز شده بود شدت گرفت و توسعه فتوحات به وسيله حزب اموي علیرغم مخالفت و
حوادث خونين در مرکز خالفت ،وسيلهاي جهت کسب مشروعيت و تحصيل قدرت سياسی امویان بود.
فتوحات بوسيله امویان مورد سواستفاده قرار گرفت با وجود آن که گروهی از صحابه و تابعين مخالف
امویان بودند و با اخالص به قصد جهاد می جنگيدند و نقشی اساسی در گسترش اسالم در بين مردم
سرزمينهاي فتح شده ایفا میکردند .مقاله حاضر که تحریر بخشی از کتاب تاریخ تحليلی مغرب و کتاب
المعجب فی تلخيص اخبار المغرب است نشان می دهد مفهوم کليدي گسترش اسالم و روش هاي آن از
ارکان کتاب در بخش فتوحات و واليان است و در از این کتاب استخراج و با چند ارجاع ناقص و تغييرات
ظاهري در مصادر و منابع بر اثر ناآکاهی و یا غرض استاد راهنما که هيچ سابقه تحقيق در مغرب و اندلس
ندارد و کتاب به رساله دکتري و مقاله تبدیل شده است .مواد پژوهش تاریخ زندگی و سيره جهادي برخی
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سرداران فتح مغرب است که معتقد به قران و اسالم و جهاد و شهادت بودند و به عنون نمونه انسان مورد
توجه قرار گرفته اند .سوال تحقيق این است که ایا واقعا فتح مغرب ،اسالمی بود ،و فرضيه تحقيق این که
حزب اموي فتوحات را از روح اسالمی آن اهل بيت جدا کرد و بنيان ظلم و بی عدالتی در تاریخ اسالم را بنا
کرد .تحقيقاتی با عناوین فتح اسالمی مغرب و چگونه اسالم به مغرب رسيد انجام شده است اما این تحقيقات
یک جانبه و بدون در نظرگرفتن تغييرات اسالمی در روند فتوحات است و مطالب یکسانی را به صورت سال
شمار فتوحات در مغرب را از بيان ابن عبد الحکم ،بالذري ،واقدي تکرار کرده اند که با فتح برقه مرز مصر و
مغرب شروع شد و با تاسيس قيروان مرحله نخست آن کامل شد .رویکردي که مطالعه فتوحات و شيوه هاي
ان را از سایر تحقيقا ت متمایز می نماید و اصالت آن را تایيد می کند این است که فتح مغرب به شيوه
سلسله عمليات نظامی در چند مرحله صورت گرفت و در واقع فتح اسالمی در مغرب از فتح اسالمی به فتح
اموي تغيير جهت داد .این کار فتح مجدد یک منطقه قبال بوسيله دولت حضرت علی (ع ) و سپس امویان در
مصر رخ داد و حزب اموي با حذف چناح علوي جریان فتوحات را به نفع خود مصادره کرد .تحقيقات فتوحات
در سایه نفوذ شخصيت انسانی و اسالمی و اخالقی برخی سرداران فتح است .در این دو قرن سی و شش
والی اموي و عباسی  134 ،سال حکومت کردند و شيوه هاي گسترش اسالم در جهارجوب جنگ و
فرهنگ غارت عربی و با نفوذ آن رقم خورد .بنابر فرضيه مطرح در کتاب تاریخ تحليلی مغرب تسامح و شعار
آزادیخواهی و مساوات و مبارزه با ظلم بویژه از سوي خوارج و ادریسيان و فاطميان باعث جذب بربر و طمع
اقتصادي و غنيمت سران اموي فتح و نظامی گري امویان و تبليغ واقعی اسالم و قران بوسيله سردارانی چون
موسی بن نصير و برخی صحابه و تابعين ،و شيوه محبت اهل بيت ادارسه و مهدویت فاطميان در کنار
شهرسازي و استقرار جعيت اسالمی با تاسيس شهرهاي اسالمی از جمله شيوه هایی است که در قالب آن
ها فتح وگسترش اسالم در مغرب اسالمی در دو قرن نخست هجري هموار شد .این فرضيه از کتاب تاریخ
تحليلی مغرب ()1389انتحال شده است و عنوان رساله دکتري قرار گرفته است .پژوهش ميان رشته اي
جامعه شناسی سياسی تغييرات سياسی مذهبی مغرب در دویست سال با تحليل انتقادي گزاره هاي تاریخی
است.
واژههای کلیدی :اسالم ،مغرب ،فتوحات ،شهر اسالمی ،قيروان ،تونس ،حزب اموي ،ادریسيان ،فاطميان ،خوارج
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-1مقدمه  :انتشار اسالم مهمترین پدیده سیاسی اجتماعی و مذهبی و فرهنگی و اقتصادی قرون وسطی
-1-1ظهور خورشید اسالم در مغرب  :تغییرات مذهبی سیاسی اجتماعی فرهنگی پایدار
گسترش اسالم حادثه اي سياسی مذهبی با تغييرات بسيار گسترده اجتماعی و اقتصادي در جهان بویژه در مدیترانه غربی
است .که این تغييرات به شيوه هاي مختلف صورت گرفت و چهره جهان در قرون وسطی را تغيير داد  .جوامع جدید با
ترکيب جمعيتی جدید پدید امد و شهر هاي اسالمی تاسيس شد و فرهنگ اسالمی در لباس و تشریفات عقد و عروسی و
سوگواري و ورزش و تفریحات و غذا و اداب و رسوم مختلف مردم رنگ اسالم گرفت و تابع دستورات دین جدید قرارگرفت و
مسيحيت به پشت مرز هاي اروپا رانده شد و مسير حج مسيحيت به اورشليم به خطر افتاد و در اغاز قرن پنجم هجري براي
هميشه قطع شد  .به تدریج مسلمانان راه هاي تجاري مدیترانه غربی و شرقی و راه ابریشم را در اختيار گرفتند و پول ان ها
سکه برتر و رایج در معامالت جهانی شد  .جابجایی گسترده جمعيت از شرق جهان به غرب آن باعث تغييرات و تحوالت
اجتماعی پایداري شد و چند دولت اسالمی تاسيس شد ورژیم سياسی جدیدي در جهان حاکم شد  .توسعه و گسترش اسالم
بر اساس حجاز در دو سوي شرقی تا هند و در سمت غربی تا جنوب اروپا صورت گرفت  .مهمترین بخش این گسترش در غرب
جهان اسالم صورت گرفت که زمينه تولد نمونه اي مستقل از تمدن اسالمی را فراهم ساخت  .اسالم با گرایش هاي مختلف به
شيوه متناسب گسترش یافت  .در دو قرن نخست هجري گرو هاي خوارج موفق شدند چند دولت شهر مانند تاهرت و
سجلماسه تاسيس کنند و اسالم به شيوه و ایده ئولوژي خوارج مبن بر شعار هاي مردم فریب مساوات و برابري و...را ترویج
کردند و ادارسه و فاطميان هم بر مبناي محبت اهل بيت و فاطميان با نيروي مهدویت موجب نشر اسالم شدند .

-2 -1محدوده و تقسیمات مغرب -محدوده مغرب در اصطالح جغرافیدانان مسلمان ،پیشینه تاریخی مغرب
.
پيشينه تاریخی مغرب در مهمترین بخش آن ،یعنی سرزمين افریقيّه منعکس شده است; افریقيّه به دليل موقعيت سوق الجيشی در
دریاي مدیترانه ،مورد نظر دولتها بوده و سابقه حضور بيشترین تعداد اقوام مختلف را در خود دارد; افریقيّه ،در طی تاریخ طوالنی خود،
شاهد حاکميت عقاید و فرهنگهاي مختلف و خاستگاه عقاید و فرهنگ خاص بربرهاو محل انتشار مسيحيت بوده است; روميان ( 427تا
146ق.م) و جانشينان آنها ،قرنها مروّج فرهنگ مسيحيت در غرب اسالمی بودند .مغرب بزرگ در اصطالح جغرافی اسالمی شامل مغرب
اقصی و اوسط و ادنی یا افریقيه است «.افریقيّه» به معناي وسيع آن ،پيش از ورود اسالم به مغرب اطالق می شد و در تصرف
امپراتوري بيزانس بود; مسعودي ،فرمانرواي «صقليه» و «افریقيّه» (دیار مغرب) را جرجس ناميده است; موقعيت
سوق الجيشی افریقيّه (از برقه تا طنجه) از حيث سلطه بر مدیترانه و به جهت منابعِ سرشار اقتصادي آن ،همواره مورد عنایت
خاص امپراتوري بيزانس بود; رومیها عنایت ویژه اي به افریقيّه داشتند و افریقيّه یکی از ایاالت بزرگ و با برکت امپراتوري
روم بود که بخش وسيعی از عایدات د ولت روم از آن منطقه تأمين میشد.هنگام ظهور اسالم ،افریقيّه ،بخشی از امپراتوري
روم ،از مرزهاي مصر در حدود برقه ،طرابلس ،تونس ،جبال اوراس ،تاطنجه و سبته را شامل میشد; سبيطله پایتخت این ایالتِ
رومی بود و حضور رومیها ،بهویژه در منطقه افریقيّه به معناي خاصِ آن بيشتر بود; لذا در منابع جغرافيایی مسلمانان به این
مطلب بيشتر توجه شده و ریشه رومی نام هاي بسياري از شهرهاي افریقيّه در این منابع جغرافيایی ذکر شده که حاکی از حضور
قدرتمند و طوالنی مدت روم در این منطقه بوده است; حميري نيز ،در ذکر شهرهاي افریقيّه ،به سابقه رومی آنها اشاره کرده
استدر این بين ،توجه و تعصب ليون افریقی نيز قابل توجه است;
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 -2توقف مسیحیت در افریقیه و مغرب و گسترش اسالم
-1-2مغرب پایگاه انتشار اسالم بوسیله بربر و سقوط افریقیّه وتوقف گسترش مسیحیت :
برونشویک محقق یهودي فرانسوي از جمله خاورشناسان قرن بيستم که به تاریخ قوم بربر در افریقيّه پرداخته ،به سابقه رومی
شهرهاي افریقيّه اشاره کرده و از پيوند بربرها با رومیها و مسيحیها و مقاومت آنها در برابر پذیرش احکام اسالم سخن گفته
است.در دهه هاي اول قرن هفتم ميالدي ،عنایت امپراتوري ر وم به افریقيّه شدت گرفت و به همين جهت براي انتشار
مسيحيت بين قبایل بربر ،گروه هاي متعدد تبشيري به افریقيّه اعزام میشدند; این مذهب ،از قرن دوم ميالدي وارد افریقيّه
شد و دولت روم ،همواره در پی گسترش آن در افریقيّه بود; با مرگ هرقل بزرگ در سال 610م ،برادرش بهطریق
گریگوریوس والی افریقيّه شد و مدتی کوتاه بعد از او به طریق قيصریوس و سپس به طریق نقيتاس پسر گریگوریوس والیت
افریقيّه را بر عهده گرفتند و بعد از مدتی ،بين خانواده سلطنتی گریگوریوس و اهل افریقيّه ،رابطه دوستی پایدار برقرار شد;
قدرت اقتصادي افریقيّه و ف راوانی محصوالت کشاورزي در دشت تونس ،باعث شد قسطنطينِ دوم مدتی (شش سال) پایتخت
بيزانس را به صقليه منتقل کند .پيش از ورو ِد اسالم به افریقيّه ،نوعی آشفتگی اجتماعی ،دامنگير این منطقه گردید ،که در
آغاز ماهيّت و رنگ مذهبی داشت; حرکت دینی راهب مَکسيم در حوالی 640م سلطه کليساي غرب را بر افریقيّه مستقر
ساخت و مذهب «کاتوليک» را در آن جا برقرار نمود و افریقيّه را به سرعت تسليم سياست غرب کرد; این حرکت ،باعث جدا
شدن افریقيّه ازکليساي شرق و ورود آن به اردوگاهِ اطاعت کليساي پاپی غرب گردید و مرحلهاي از شکست مسيحيت ارتدکسی
را رقم زد که تا چند قرن استمرار یافت; مسيحيت ارتدکسی هر چند از یوغ امپراتوري روم شرقی آزاد شد; اما در برابر کليساي
غربی (پاپ) ،متوقف شده و نفوذ خود در افریقيّه را از دست داد و این سرزمين ،چنانکه گفته شد در حيطه نفوذ غرب مسيحی
قرار گرفت; لکن در حقيقت ،جد ایی افریقيّه از کليساي شرق ،به علت ترس از توسعه غزوات عرب در برقه و طرابلس بود که
افریقيّه را تهدید می کرد .ظلم و فشار سنگين مالياتی روم،شورش دائم بربرها ،اضطراب گستردهاي در والیت افریقيّه به دنبال
داشت; چنانکه این سرزمين به عنوان منطقهاي نظامی در اختيار حاکم نظامی قرار گرفت .به طریق گریگوریوس ،از این
وضعيت استفاده نمود و اندکی پيش از آغاز فتوحات اسالمی در افریقيّه خود را امپراتور ناميد و از دولت مرکزي بيزانس
اعالم استقالل کرد; با فروپاشی قدرت نظامی بيزانس در افریقيّه ،اندکی پيش از ورود اعراب ،دولتهاي کوچکی از بربرهاي
«لواته» در حد فاصل مصر ،برقه و افریقيّه تأسيس گردیدند .با این اوصاف ،حد فاصل سالهاي  610تا 717م مقارن با ظهور
اسالم ،امپراتوري بيزانس با مشکالت زیادي مواجه بود که موجودیت آن را در افریقيّه تهدید میکرد; درگيري طوالنی رومیها
با ایرانیها بر سر آسياي صغير و درگيري بربرها و رومیها ،از جمله مهمترین آنها بود که بيزانس را در موضع ضعف قرار داده
بودوجه اهميت فتح افریقيّه و مغرب ،هنگامی که در قالب روابط و جنگهاي ایران و روم و شرق و غرب به آن نگریسته شود ،به
منزله فروپاشی هيمنه مسيحيت در آفریقاي شمالی است; امپراتوري روم ،یکپارچگی و تماميّت فرهنگی خود بر بخش بزرگی
س
ف مسيحيت در مغرب ،از سویی ،زمينههاي تجزیه امپراتوري مقد ِ
از سرزمينهاي تحت پوشش خود را از دست داد; این توق ِ
مسيحيت را نيز ،فراهم ساخت و به جدایی مسيحيتِ افریقيّه از مسيحيتِ شرقی کمک کرد و مأموریت امپراتوري روم شرقی در
ترویج مسيحيت را با شکست مواجه ساخت.

-2-2جدا شدن بومیان منطقه از روم و اغاز گرایش سیاسی به اسالم  :علل گرایش بربر به اسالم
مقارن با ظهور اسالم ،مرگ یوستينين در سال  656م ،نشان سقوط امپراتوري روم در یونان و ایالتهاي شرقی بود .در
جنگ هاي تقریباً نامتناوبی که در طول صد و هفتاد و پنج سال ميان مرگ یوستينين و جلوس لئوایسوریایی رخ داد ،امپراتوري
قسطنطنيّه ،ایالت شرقی و فتوحات افریقایی یوستينين را به اعراب واگذار نمود و در همين زمان« ،اسالوها» و «لمباردها»
ایالت هاي اروپایی آن را در بخش جنوب شرقی اروپا و ایتاليا از آن خود کردند; بدینترتيب «امپراتوري بالفعل» روم شرقی ،در
ایالت هاي مرکزي و شرقی آن ،پس از مرگ یوستينين ،چنان نابود شد که پس از مرگ تئودوسيوس در امپراتوري بالفعل روم
غربی ،از بين رفته بود; در زمان امپراتور قسطنطين چهارم ،کار نزاع داخلی در امپراتوري بهحدي رسيد که او گروه خاصی را
جهت پایان دادن به نزاع در ایتاليا ،افریقيّه ،بالکان و( ...در سال 680م) تشکيل داد; به دنبال اقدامات قسطنطين ،روم و بربر
در برابر اعراب متحد شدند; به گفته ابن خلدونبربرهاي متحد با روم« ،بتر» و «برانس» و بيشتر از بطون بربر بتر (نفوسه،
زناته ،مطغره ،نفزاوه) بودند; بربرهاي «اوربه»« ،هواره»« ،صنهاجه» از برانس بودند; هنگام فتح افریقيّه سَتَردیدبن رومیبن

139

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال سوم ،شماره  ،33بهمن 1399

بارزتبن َ رزیات ،فرمانده بربرهاي افریقيّه بود که هفتاد و سه سال از والیت او میگذشت .علیرغم اتحاد پراکنده بربرها با
روم،فروپاشی قدرت و ضعف امپراتوري بيزانس در افریقيّه به حدي بود که قادر به حفظ افریقيّه نبود و اگر در فاصله سالهاي
 35تا 45ه (که دولت اسالمی در گير مسائل داخلی بود) دولت بيزانس از اوضاعی آشفته برخوردار نبود ،قادر به بازپس گرفتن
افریقيّه بود; اما این دولت از ضعف و اضطرابی ،بيش از دولت تازه بنيادِ اسالمی رنج میبرد.

-3-2فتوحات اسالمی – شیوه های انتشار و گسترش اسالم
یکی از پدید ه هاي سياسی نظامی تاریخ اسالم فتوحات نظامی است که اثار دینی اجتماعی اقتصادي به همراه داشته است و
چهره جهان را دگرگون کرد  .فتوحات از حجاز و پيش روي در ایران و روم شروع شد و در شرق دور و غرب دور به نهایت
مقصد خود رسيد  .در اثر این فتوحات ده ها شهر و مرکز جمعيتی از مسلمان ساخته شد و اسالم از طریق این مراکز و با
استقرار دانشمندان و علماي اسالمی تبليغ شد و گسترش پيدا کرد و مردم بومی مناطق فتح شده اسالم اوردند و شهر هاي
ان ها شهرهاي اسالمی شد  .انتشار اسالم مورد توچه بسياري از جمله خاورشناسان و محققان عرب قرار گرفته است از جمله
دکتر حسن ابراهيم حسن کتابی باهمين عنوان انتشار االسالم فی افریقا فی شرقيها و غربيها دارد و انواع شيو هاي انتشار
اسالم در قرون نخستين هجرت را بررسی کرده است که بوسيله مولف در سال  1365به عنوان تکليف درسی ترحمه شده
است  .م حققان شهر شناس شهري شدن افریقا را بواسطه اسالم دانسته اند .مولف در کتاب شهر در گذر تاریخ یک فصل به این
مطلب اختصاص داده است  .گسترش اسالم پدیده سياسی اجتماعی قرون وسطی است که جنبه جهانی پيدا کرد و شهر ها
رنگ اسالمی گرفت  .جسين مونس در فتح العرب للمغرب متعرض تغيير فتوحات از اسالمی به اموي نيست .

-4-2گسترش سریع و پایدار اسالم در مغرب بوسیله فتوحات مغرب به علت فرهنگ جهاد
از جمله سنتهاي فقهی مسلمانان که در ابواب فقهی کتاب جهاد ذکر شده ،سنت مرابطه است; افراد به جهت اقامت در جبهههاي جنگ
با کفار نذر میکردند که چند ماه و یا چند سال در آنجا بمانند.این سنت اسالمی و این فرهنگ جهاد روش توسعه اسالم در مغرب است و
موتور محرکه جنگ هاي فتح است که اززمان پيامبر با غزوات پيامبر شروع شد و عملی اسالمی بود.فتوحات مغرب با انگيزه نخست این
کار اسالمی به ظاهر شروع شد .فتوحات مغرب که در حقيقت برخورد عرب با روم بر سر افریقيّه و مغرب بود را میتوان به نخستين
نبردهاي مسلمين در «موته» و «تبوك» با روم که در عصر پيامبر اسالم| روي داد ،برگرداند.بعد از فتح مصر ،فتح افریقيّه نخستين
گام جهت فتح مغرب و «شبه جزیره ایبري» بود .به مجموعه فتوحاتی که در حد فاصل بين سالهاي  27تا 50ه جهت فتح
افریقيّه صورت گرفت «فتوح افریقيّه» میگویند; فتح رسمی مغرب ،با اقدام به فتح افریقيّه در زمان خالفت عثمان آغاز شد;
ابنعبدالحکم ،سال بيست و هفتم هجري را سال رسمی فتح افریقيّه ذکر نموده است .فتوحات مغرب به صورت کالسيک بوسيله
ابن عبدالحکم سالشمار ان روایت شده است و منابع معاصر و گذشته ان ها را تکرار کردهاند اما مطلب اساسی در فتوحات انحراف
ان از اهداف فرهنگی و مذهبی فتح است که وحدت فتوحات را به کثرت اهداف سياسی اقتصادي و دنياطلبی و تعصب مذهبی
تقليل داد .و فتوحات بازیچه دست امویان شد که چون بوزینگانی از منبر رسول خدا باال رفتند تا کنون فتوحات از این رویکرد
انتقادي بررسی نششده و تاریخنگاري فتوحات همچنان اسير روایات کالسيک الذري و عبدالحکم و واقدي است و و در قالب
اموي نگاري تاریخ است .

-3اموی ساز ی فتوحات و فرهنگ غارت عرب جاهلی در جنگ برای قدرت و غنیمت :
یکی از پدید ه هاي پيچيده سياسی صدر اسالم اموي سازي فتوحات است و مسئله اصلی این پژوهش است که در سایر
پژوهش ها به دليل ناآ گاهی و یا رونویسی از اثار دیگران مورد غفلت واقع شده است  .خالفت اموي در شرق و غرب کوشيد تا
فتوحات را اموي سازد و اسالم اموي را گسترش داد و مخالفان که در راس ان ها تشيع بود را کنار زد  .این مطلب در کتا ب
تاریخ تشيع در اندلس و تاریخ تحليلی مغرب به شکل مفصل تبيين شده است .

140

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال سوم ،شماره  ،33بهمن 1399

-1-3فتوحات و تامین قدرت برای تاسیس سلطنت اموی و گسترش اسالم اموی :فتوحات وسیله تامین ثروت و
قدرت و سلطنت اشرافیت عرب
در رابطه با موضوع کشورگشایی مسلمين در این دوره به نوعی میتوان از تعارض خواستههاي اشرافيت جدید عربی با سياست تند
خليفه دوم و قتل او ارتباط برقرار کرد; اشرافيت عرب و در رأس آنها ،امويها ،ادامه فتوحات را مهمترین عامل تأمينکننده منافع خود
میدانستند; ارتباط این مطلب با مسایل داخلی حوزه خالفت و استفاده بيشتر خليفه دوم از نيروهاي اموي نيز جاي تحقيق بيشتر
دارد .آیا عمر میخواست با تأخير در اعزام نيروها به مرزهاي دور از مرکز ،ابتدا انسجامی حزبی در این نيروها به وجود بياورد و سپس
آنها را وارد عرصه فتوحات کند؟ به همين سبب با مرگ عمر در  23ذيالحجه سال 26ه و آغاز خالفت عثمان در اوایل محرم سال
 26هجري (نوامبر 644م) تحرك بنیاميه در محدوده متصرفات روم افزایش یافت; در آغاز سال 25یا  26و 27ه) عبداهللبن سعدبن
ابیسرح ،سرسپرده متعصب اموي به عنوان والی مصر در امر خراج و حرب منسوب شد; عبداهلل ابتدا تحرکات و غزوات پراکندهاي در
مرزهاي افریقيّه انجام داد; او بعد از اعزام شدن به محل مأموریت خود از عثمان براي جهاد در افریقيّه اجازه خواست.

-2-3فتنه عثمان فتوحات و غنایم افریقیّه و نحوه تقسیم آن با فتنه و قتل عثمان،
فتح افریقيه و دادن اختيار تام ان به حزب اموي و فرهنگ آن ها در جنگ  ،قتل خليفه سوم را رقم زد .چنانکه گذشت پيوندي
ملموس بين فتوحات افریقيّه و حوادث داخلی خالفت اسالمی ،وجود دارد; ; توقف فتوحات در افریقيّه و مصر در شرایط حکمين
قرار نگرفت و عمروعاص با استفاده از این فرصت حزب عثمانی را با انگيزه فتوحات متحد ساخت.با وجود اینکه از حضور عناصر
برجستهاي از «شيعه» و «حزب زبيري» در فتوحات گزارشهایی موجود است; اما عناصر اصلی این فتوحات از وابستگان درجه یک و
سرسپردگان قسم خورده «حزب اموي» بودند از جمله عبداهللبن سعدبن ابیسرح ،معاویةبن ُحدَیج ،بسربن ارطاة و ....مصر ،اردوگاه اصلی
فتوحات مغرب ،محل استقرار «حزب عثمانی» بود و مهمترین جلسات سياسی این حزب در این ناحيه تشکيل میشد; با وجود آنکه
عثمان ،خود ،مجوز اقدام جدي جهت فتح افریقيّه را صادر کرد ،اما اقدامات یاران او در جمع غنایم ،آتش اختالفی در افریقيّه و مصر
افروخت که گدازههاي بزرگ آن در مدینه فرود آمد و نخستين کسی که در آن سوخت خود عثمان بود .حضرت علی ع; از فاتحان مصر
با عنوان «فَجَرَه» (صاحبان ظلم) که مانع از اسالم شدهاند یاد فرمودهاند.در گزارشی ،ميان فتوحات و غنایم افریقيّه و نحوه تقسيم آن با
فتنه و قتل عثمان ،ارتباط برقرار شده است; عبداهللبن سعدبن ابیسرح بعد از شش ماه توقف در افریقيّه ،چنانکه بيان شد ،با
غنایم به مدینه برگشت; مروان بنحکم ،خمس آن را که به پانصد هزار دینار بالغ میشد برداشت و این از اسباب گفتوگو و
اختالف مردم در مورد عثمان شد و مردم بهدرستی نهی عمر در مورد ادامه فتوحات پی بردند; عمر با نهی عمروعاص از فتح
افریقيّه آنگونه که پيشتر هم آمد ،به او نوشت :افریقيّه ،مفرقه و باعث اختالف امت میشود و آب آن قساوت میآورد; مسلمانان
اگر جرعهاي از آب آن بنوشند دچار اختالف میشوند; حميري مینویسد« :پس مسلمانان وارد افریقيّه شدند و از آب آن نوشيدند
و خليفه خود ،عثمان را کشتند».در این بين ،بزرگان حزب عثمانی ،معاویه و یاران او بودند که از تشنج در مرکز خالفت اسالمی و
اضطراب در مرزهاي مصر و افریقيّه به نحو مناسبی جهت کسب قدرت خالفت در آینده بهرهبرداري کردند; بين سالهاي  35تا 41ه
عبداهللبن سعد و یاران عثمان دچار فتنه و انتقاد و تعریض و شورش مردم شدند; لذا فتوحات که به دست این گروه اداره میشد ،متوقف
شد و تا حل مسئله بين معاویه و حضرت علی ع و استقرار امور به دست معاویه ،همچنان متوقف ماند; معاویه و رجال او با به دست
ن بازي در عرصه فتوحات به دست آوردند و دور دوم فتوحات مغرب آغاز شد.
گرفتن خالفت اسالمی ،ميدا ِ

-4بررسی چهره و شخصیت فاتحان مغرب گسترش اسالم اصیل و اسالم اموی بوسیله برخی والیان مغرب :
 -1-4چهره اموی فتح در برابر چهره اسالمی فاتح
این بررسی مالك درك اسالمی بودن یا نبودن فتوحات است ایا عرب دین را وسيله سلطنت اموي کرد  .و دین وسيله تسریع در اهداف
پيشرفت عربی شد  .چنانکه محققين عرب گفته اند انفجار قدرت عرب امري اجتناب ناپذیر بود و از محمد عربی قران عربی و دین عربی
یاد کردهاند .دو چهره انسانی و شيطانی در مغرب رهبري فتوحات را به عهده گرفتند  .حسان بن نعمان و موسی بن نصير و اتباع ان ها
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منتقد سرسخت امویان بود و اسالم ان ها را رد کردند و مشروعيت امویان را باطل دانستند و به هرشکل به خاطر مخالفت با امویان
مجبور به کناره گيري از فتوحات و یا به قتل رسيدند و به هرشکل از امر فتوحات حذف شدند .در یک سو معاویه بن حدیج و عقبه بن
نافع و زهير از واليان متعصب امویان و سرسپرده حزب اموي بودند که امر فتوحات مغرب را به پيش بردند اما در نهایت حزب اموي در
کار فتوحات مسلط شد و ثمرات آن را به نفع خود تغيير داد .

-3-4معاویةبن حُدَیج و حذف چهرهای شیعه از فتوحات برای حزب اموی
از جمله چهره هاي معروف حزب عثمانی که ن قش اساسی در امور داخلی حزب
اموي و امر فتوحات مغرب دا شت معاویة ابن حُدَیج است .او بعد از عبداهلل بن سعد بن ابی سرح ،جهت استقرار نظم و حفظ
دست آوردهاي فتوحات وارد افریقيّه شد; چنان که معاویه ،بعد از استقرار و هم زمان با صلح با امام حسن× در ربيع االول
سال 41ه و برقراري آرامش نسبی در حجاز ،معاویة بن حدیج را که در رأس حزب عثمانی در مصر قرار داشت به والیت
افریقيّه فرستاد و او همان کسی است که مانع از غلبه یاران علی× بر مصر شد; این شخص ،هم چنين در طرح قتل
محمدبن ابی بکر نقش اصلی را داشته و از متعصبان نسبت به معاویه و کينه توزان نسبت به امام علی ع بود و به عنوان
مزد این کار خود به والیت افریقيّه رسيد; از جمله اقدامات سياسی معاویه ،اعالم استقالل والیت افریق يّه از مص ر بعد از
مرگ عمروعاص در 44ه بود.

-4-4حسانبن نعمان از سرداران فتح مغرب و منتقد شیوه فتوحات امویان :
حسانبن نعمان از متعصّبان و مقرّبان «بنیاميه» که نزد آنها به «الشيخ االمين» معروف بود از سوي عبدالملکبن مروان ،متولی
جریان پنجاه ساله فتوحات مغرب شد; در مورد سال هاي ورود و حمالت حسان به افریقيّه اختالف زیادي وجود دارد; او بعد از
ورود به افریقيّه ،تحوالتی اساسی در آنجا بهوجود آورد که در نوع خود بیسابقه بود; اما در پی برخورد با عبدالعزیزبن مروان،
برادر خليفه و والی مصر ،بر سر غنایم و ...ناگزیر افریقيّه را ترك کرد و دیگر حاضر نشد به آنجا برگردد; او در جواب وليدبن
عبدالملک ،خليفه اموي که میخواست حسان به افریقيّه بازگردد گفت« :هرگز براي بنیاميه کار نمیکنم» .نزاع بين والة
افریقيّه و واليان مصر و خلفا ،ویژگی دائم فتوح افریقيّه و مغرب در دوره واليان بود; چنانکه کارشکنی عبدالعزیز در امور زهير و
حسان را یکی از عوامل بی نظمی در فتوحات دانستهاند .حسانبن نعمان در دوره جدید فتوحات حسان در آغاز ورود به
افریقيّه سياست جدید مسلمين در نابودي آخرین ریشه هاي روم در افریقيّه را آغاز کرد .او با سپاهی چهل هزار نفري از برقه تا
تونس را طی کرد و در سال 76ه695/م قرطاجنه1پایتخت روم در افریقيّه را ت صرف کرد و به قيروان بازگشت و با شنيدن خبر
تجمع رومیهادر بنزرت و صطفوره به آن جا حمله کرده با این حمالت کار روم در افریقيّه به نهایت رسيد و آخرین مقاومتهاي
بربر و روم در هم شکست وحسان بن نعمان که براي استقرار اوضاع ،وارد افریقيّه شده بود ،بعد از شکست نهایی روم ،سراغ
متحد آنها (بربرها) رفت .بزرگ ترین عنصر مقاومت بين بربرها و نقطه اميد بربر و روم ،زنی به نام کاهنه بود که در «جبال
اوراس» بهسر میبرد; با قتل کاهنه ،مقاومت روم و بربر در هم شکست و مغرب بهطور کامل تسليم شد .حسان ،بعد از آرامش
نسبی در افریقيّه ،اقدامات اداري و مالی انجام داد; دیوانها را از خط التينی به خط عربی برگردانده و بر اراضی خراج قرار داد; او
اراضی متعلق به دولت بيزانس را بين بربرهاي فقير تقسيم و «جامع قيروان» را تجدید بنا کرد .اعمال اصالحی حسان در افریقيّه،
نشان آغاز پایان عمليات جنگی و فتح افریقيّه و مغرب و قطع ریشه روم از مغرب و پایان تحرکات رومیها و بربرها محسوب
میشد; معامالت مردم که با سکههاي التينی انجام میشد با ضرب نام اسالمی روي همين سکهها اصالح شد; حسان همچنين
شکل صليب را از روي سکهها برداشت و چهره عبدالملک و وليد پسر او را به جاي صورت قيصر و پسرش ضرب کرد و کلمه
توحيد را به خط التينی روي سکه خود ضرب نمود.
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-4-5موسیبن نصیر منتقد سرسخت امویان و قتل او و پسرش بوسیله امویان :
بههرحال ،حسان از والیت افریقيّه کنار رفت و اندکی بعد از فتوحات ،بهه سهال 85ه در شهام مهردو عبهدالملک و یها وليهد درصهدد
برآمدند شخصی چون حسان که مردم او را از اولياي خدا بدانند و فقط در پی جهاد و فتوحات و برپا دارنهده سهنت مرابطهه باشهد،
پيدا کنند; لذا از بين همرزمان و اصحاب حسان ،موسیبن نصير را که به این اوصهاف شههرت داشهت انتخهاب کردنهد و بهه والیهت
افریقيّه گماشتند .موسیبن نصير در سال 88ه وارد افریقيّه شد و صالح را که حسان بر افریقيّه گماشته بود عزل کرد و خود امهور را
بهدست گرفت; موسی از تابعين و متولد سال 19ه بود; او نخستين کسی بود که به تعليم قرآن و علهوم دینهی بهه بربهر پرداخهت و
اسالم در عهد او در افریقيّه و مغرب استحکام و استقرار یافهت و امهور طهرابلس آرام گرفهت او را میتهوان سهردار بیبهدیل فتوحهات
اسالمی قلمداد کرد; در عظمت عملکرد او در فتوحات ،اندیشه صائب او در فتح قسطنطنيّه بود;
-4-6فرماندهی تابعین در فتح افریقیّه و گسترش اسالم با غزوه العبادلة السبعة نماد موذیانه اموی سازی فتوحات
وجود تابعين که از چهرهاي برجسته حجاز در افریقيه براي فتح مغرب نمادي از گسترش اسالم در مغرب است  .همه تالش
خالفت عثمان اموي سازي فتح با استفاده از قدرت دینی تابعی است و تالش فروان براي عضویت بربر به حزب اموي انجام
دادند  .از جمله اسراي روم در این جنگ رهبر بربر زناته (زمازبن صقالب بربري بود که در مدینه به دست عثمان مسلمان شد و بربر زناته
از این زمان هم پيمان بنیاميه شدند  .سالوي ،یکی از ملوك بربر به نام صوالتبن وزمار زناتی را ذکر کرده که با هيأتی از اسرا به مدینه
اعزام شد و اسالم آورد.عبداهللبن سعدبن ابیسرح ،والی مصر وابسته سرسخت امویان از این سپاه استقبال نمود و خود را براي
فتح افریقيّه آماده کرد; انگيزه سياسی او این بود که فتح در زمان عثمان صورت بگيرد; عبداهلل ،عقبةبن عامر را به عنوان
جانشين خود در مصر انتخاب و با سپاهی بيست هزار نفري ،در برقه به سپاه عقبةبن نافع پيوست و سپس به سمت افریقيّه
حرکت کرد;2به علت وجود شمار زیادي از صحابه و تابعين در این لشکر که عبداهلل نام داشتند ،این غزوه به نام «غزوة العبادلة
السبعة» معروف شد; سپاه مسلمانان در نزدیکی شهر سُبَيطله در هفتاد مایلی قيروان در کنار «دژ عقوبه» با سپاه یکصدو
بيست هزار نفري گریگوریوس روبهرو شد و شکست سختی به سپاه روم وارد نمود.حادثه سبيطله ،موجب سلطه عرب بر افریقيّه و
در هم شکستن هيمنه روم از افریقيّه شد; پانزده شهر افریقيّه در این حمله آزاد شدنداما همچنان قرطاجنه پایتخت رومی افریقيّه در
دست روم باقیماند و مسلمانان در پی تدارك حمله دیگري جهت تصرف آن برآمدند.اخبار فتح افریقيّه به مدینه رسيد; مردم مدینه
از خبر تقسيم غنایم و کاري که مروانبن حکم در مصادره همه غنایم انجام داد ،خشمگين شدند; کثرت غنایم افریقيّه و نوع
تقسيم و مصادره آن به وسيله آل مروان ،موجی از فتنه در مدینه عليه عثمان به همراه داشت; مخالفت ابنزبير از فرماندهان
عالی رتبه «نبرد سبيطله» و قاتل حاکم افریقيّه ،از ميدان نبرد با عبداهللبن سعدبن ابیسرح برادر رضاعی عثمان و والی عثمانی
مصر آغاز شد; ابن زبير با ورود به مدینه به جمع شورشيان عليه عثمان پيوست.بنابراین با وجود بقاي قرطاجنه و نقاط دیگري از
افریقيّه ،فتح کامل افریقيّه ميسر نشد و حمله عبداهللبن سعدبن ابیسرح در زمره غارتهاي طویل و پر حادثه قرار  42/25گرفت;
ارسال انبوه غنایم توسط عبداهللبن سعدبن ابیسرح به مدینه جهت توجيه و فریب مردم مدینه بود که به آنها نشان دهد فتح افریقيّه
موفقيتآميز بوده و به اتمام رسيده است.

-5انقالب بربر در برابر استبداد و فساد عرب فتح اموی :
 -5-1مقاومت بربر در برابر فاتحان عرب – قیام کاهنه و قيام کسيله -سقوط قيروان
سرانجام شيوه رهبري فتوحات و ادعاي دینی بودن بوسيله امویان و فرهنگ استبداد و غارت عربی آن ها باعث شورش بوميان
مغرب شد و زهير اموي که بعد از مرگ عقبةبن نافع ،ریاست مسلمين در افریقيّه را عهدهدار شده بود ،جنگ با بربرها را تشدید
کرد; اما نتوانست حمله کَسيله برنسی ،به قيروان را دفع کند و بدینترتيب ،قيروان بعد از چهارده سال که از تأسيس آن
میگذشت ،سقوط کرد; حمله کسيله بُرنسی به قيروان ،بربرها را متحد و آتش شورش را شعلهور ساخت; زهير با انبوهی از صحابه،
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ناچار به عقب نشينی به برقه شده و همچنان منتظر کمک خالفت در برقه باقی ماند.
 -6تاسیس نخستین شهر های اسالمی در مغرب بدنبال مهاجرت انبوه عرب به مغرب استقرا ر و اسکان در دو
مرکز جمعیتی اسالمی در مغرب
-6-1بناي نحخستين شهر ایرانی اسالمی عقبةبن نافع و بناي قيروان – شيوه شهر سازي در گسترش اسالم
شهر و استقرار و ارامش محصولی جز نشر عقاید و فرهنگ ندارد  .در حقيقت عامل اصلی نشر اسالم استقرار شهري است و بقيه
مطالب در مورد شيوه ها فرع ان است  .ادریسيان که بيشترین سهم در انتشار اسالم را دارند از همين شيوه شهر سازي استفاده
کردند و اسالم را گسترش دادند .در سال 50ه عقبةبن نافع متولی فتوحات مغرب شد; نخستين اقدام عقبه ،بنياد و توسعه
شهر قيروان بودکه جماعتی انبوه از نيروهاي نظامی مسلمانان در اطراف آن سکنی گزیده بودند; تخطيطِ منظم و تمصيرِ شهر
قيروان به مثابه نخستين شهر اسالمی در افریقيّه را به عقبه نسبت دادهاند; عقبه گروههاي مختلف مجاهدین و قبایل عرب را
در جاهاي مختلف شهر ساکن گردانيد و محل مسجد جامع و داراالماره را مشخص کرد بههرحال برپاییاین شهر ،اهميت
حياتی براي ادامه فتوحات و بقاي اسالم داشت; این مطلب در کالم عقبه هویداست که وضعيّت متزلزل مسلمانان در افریقيّه را
درك کرده بود; به گفته او ضرورت ساخت یک شهر بزرگ به وسيله مسلمانان در افریقيّه این بود که او بعد از حدود سی سال
که از آغاز فتح افریقيّه میگذشت ،مالحظه کرده بود هرگاه امامی و بزرگی وارد افریقيّه میشود ،مردم در اسالم خود ثابت مانده
و اوضاع آرام میشود; اما وقتی او افریقيّه را ترك می کند ،مردم از دین برگشته و انتظام امور از بين میرود; لذا باید شهري
ساخت تا مایه عزت مسلمين و اسالم باشد و اهل اسالم در آنجا در امان باشند;بدین ترتيب بود که عقبه ،منطقهاي را در سه
مایلی قرطاجنه ،پایتخت بيزانس در افریقيّه انتخاب کرد و در وسط والیت بيزانسی افریقيّه شهري ساخت; بناي قيروان در
نزدیک پایتخت بيزانس در افریقيّه حاکی از پایان سلطه روم بر افریقيّه بود.قيروان ،جاي قرطاجنه ،مرکز سنتی قدرت در دوره
«فنيقی» و «رومی» را گرفت و محور قدرت در افریقيّه به مرکز خالفت اسالمی نزدیکتر شد .قرطاجنه ،سواحل تونس و بنزرت
تا قيروان ،بهترین موقعيت از لحاظ سلطه بر مدیترانه غربی و داراي بزرگترین ناوگان دنيا در عصر فنيقی میباشد و تمدن
بسيار قدرتمندي در این منطقه شکل گرفت و در تاریخ افریقيّه به عصر قرطاجنی معروف گردید.

-6-2تونس پایگاه گسترش اسالم در مغرب ،بنای دومین شهر اسالمی در مغرب
بيش از یک هزاره تونس مرکز گسترش اسالم در منطقه به شيوه تاسيس مرکز شهري اسالمی وتوسعه شهرنشينی است.ازجمله
اقدامات مهم حسان،جهت استقرار نهایی ثبات در افریقيّه وبهویژه درساحل افریقيّه ومغرب ،اقدام به ساخت شهر وبندر اسالمی
تونس بود.شهري که ساخت آن سی سال به درازا انجاميد; این شهر ،جاي شهر باستانی بيزانسی قرطاجنه (کارتاژ) را گرفت و آن را از
صفحه تاریخ حذف کرد; باساخت این شهر ،ارتباط روم وافریقيّه قطع شد و افریقيّه به سرزمين امن اعراب تبدیل شد; این شهر،دروازه
حمالت عرب به صقليه ،سردانيه وایتاليا بود ونقش اساسی در سلطه عرب بر سراسر مدیترانه غربی و کنترل حمالت روم ایفا کرد.
بهدستور حسان آبراهی ازدریا تا تونس حفر کردندودریاچهاي تونس رافرا گرفت.به دستورعبدالملکبن مروان ،ساخت دارالصنَّاعه در تونس
آغاز شد ولشکري هزار نفري از «قبطیها»ي مصر به تونس اعزام شد.

-7گسترش اسالم نگاه کلی به رفتار والیان در اسالمی سازی مغرب
 -7-1کسب غنایم و رضایت خلفای اموی انگیزه اصلی فتح مغرب
این بخش در حقيقت با نگاه کلی به فتوحات مغرب انگيزه اصلی فتوحات مغرب را بررسی و تعيين کرده است .در دوره «راشدین»
نيروهاي عرب -اعراب فاتح  -به عنوان فاتح و جنگجو وارد افریقيّه شدند و بهطور منظم به دفعات متعدد حمالت گستردهاي را در
افریقيّه و مغرب انجام دادند .با عبور نخستين فاتحان از برقه و فتح افریقيّه ،جهان اسالم شکل جغرافيایی جدیدي پيدا کرد .در
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دوره والة که  134سال; از50ه تا 184ه به طول انجاميد از عقبةبن نافع تا محمدبن مقاتل العکی; سی و شش تن (در دوره اموي
و عباسی) امارت کردند .نزاع بين قيسی و یمنی و تصيفه وابستگان به هر طایفه ،از گرایشهاي غالب در طول دوره والة بود و بالد
مغرب مانند سایر بالد اسالمی بيشترین خسارت را از فتنههاي سياسی ناشی از جنگ بين قيسی و یمنی متحمل شد .غالب اعراب
فاتح در مغرب از اعراب یمنی بود .جمع اموال شخصی و ارضاي خلفا موجب میشد ،والة همواره در پی کسب غنایم باشند.
بدرفتاري والة با بربر بهویژه محروم ساختن آن دسته از بربر که با اعراب همکاري کردند از غنایم جنگی و گرفتن جزیه سنگين
آنها را به ستوه آورد .بهطوري که عمربن عبدالعزیز مجبور شد دستورالعمل خاصی را اعالم کند که شاید از شدت ستم عمّال عليه
بربر بکاهد.دوره والة در مغرب با عمليات نظامی سعدبن عبداهللبن ابیسرح و معاویةبن حدیج رهبر حزب اموي در مصر همزمان با فتح
افریقيّه آغاز شد .معاویةبن حدیج  26سال از عمر خود را در فتوحات مصر و مغرب و جزایر مدیترانه سپري کرد .بعد از او عقبةبن نافع به
سال  48هجري فتوحات مغرب را ادامه داد .بناي شهر قيروان در ساحل مدیترانه بهوسيله او استمرار فتوحات را امکانپذیر ساخت .با
سقوط قرطاجنه پایگاه امپراتوري روم شرقی در افریقيّه از دست رفت و شهرهاي مغرب به تدریج رنگ اسالمی گرفت.به سال 55ه
ابوالمهاجر جاي عقبه را گرفت .مغرب در سال 55ه با ارتداد و شورش انبوهی از بربرها به رهبري کسيله روبهرو شد .سرانجا ِم این
شورشها سقوط قيروان در 65ه بود .حسانبن نعمان به فتوحات جان تازهاي بخشيد .او با بناي تونس موقعيت مسلمانان در
افریقيّه را تثبيت کرد .شورش بربرها به رهبري کاهنه که نيروي مسلمان و حتی بربرها و مسيحيان را به ستوه آورده بود ،به کمک
سپاه چهل هزاري نفري اعزامی از شام به سال 95ه در هم شکست .ورود موسیبن نصير به عرصه فتوحات مغرب شکل
نوینی به فتوحات داد .نشر اسالم و قرآن و استقرار امنيت و آرامش از دستآوردهاي او بود .خاندان مهلبی از جمله خانوادههاي
مستقر در مغرب بودند که چند تن از افراد آن در خدمت به خالفت و پيشرفت فتوحات نقش اساسی ایفا کردند .نخستين والی
خاندان مهلبی عمربن حفص (هزارمرد) و آخرین آنها فضلبن روح بود.
-7-2والة افریقیه پس از سقوط امویان گسترش اسالم بوسیله والیان خالفت عباسی
پ س از سقوط دولت اموي در شام خالفت نو بنياد عباسی که در ایران و ماوراءالنهر و سند با مشکالتی روبهرو بود کوشيد تا
سياست امویان در حفظ والیت افریقيه را دنبال کند ویژگی دوره نوزده تن از والة عباسی در افریقيه این است که والیت
افریقيه پس از قدرتنمایی چند فرصت طلب ،به دو خاندان بزرگ نظامی;آل مهلب وخاندان اغلبی رسيد.

-8گسترش اسالم خارجی ضد اموی در مغرب – شعار های مردم فریب تساوی و برابری و ازادی خواهی افراطی
 -1-8انتقال اسالم با گرایش خوارج از شرق به غرب اسالمی – آنارشیسم خوارج
جامعه نيمه اول قرن اول هجري ،اجازه بقا به خوارج را نداد و علل ضعف خوارج در شرق :الف) تندروي در زمينه عقاید سياسی;
ب) اختالف بين خوارج و تقسيم آنها بر سر مسائل مذهبی و عقيدتی; ج) کاربرد زیاد خشونت; د) برخورد قاطع خالفت اسالمی با
خوارج آنها به نقاطی در شرق وغرب گریختند .اختالف داخلی بين گروههاي خوارج به این مهاجرت دامن زد و آنان در نقاط
مختلف جهان اسالم بهویژه مغرب پراکنده شدند .از عکرمه مولی ابنعباس به عنوان نخستين کسی که اندیشه خوارج صفریه را
وارد مغرب کرد نام بردهاند .قبایل بربر از جمله زناته و مکناسه اندیشههاي خوارج را پذیرفتند .نفوذ خوارج در مغرب به حدي بود
که آنها نخستين مهاجران مسلمان شرقی بودند که موفق شدند در افریقيّه دولت
تأسيس کنند .خوارج صفریه دولت بنیمدرار را بنا کردند و خوارج اباضيه ،دولت بنیرستم را در مغرب اوسط تأسيس کردند .عمران و
آبادانی در سجلماسه و تاهرت مرهون فعاليتهاي سياسی ه اقتصادي خوارج در این نواحی است .خوارج اباضيه جزو اصيلترین و
ماندگارترین خوارج مغرب بودند .خوارج از آغاز پيدایش دشمنی ادریسيان و اغالبه وابستگان دولت عباسی را به همراه داشتند .پيشروي
فاطميان در متصرفات آنها نيز از دههپایانیقرن سوم آغاز شد و طومار خوارج را در مغرب ادنی و اوسط درهم پيچيد.
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-2-8اثار خوارج در گسترش اسالم مغرب
برخورد ميان تسنن ،تشیع و خوارج ،آثار خود را در غرب جهان اسالم نشان داد و ظهور خوارج در افریقيّه ،باعث تغييرات اساسی در
تاریخ سياسی ،فرهنگ و تمدن افریقيّه گردید« .دولت اباضی» عبدالرحمنبن رستم ،نوع خاصی از سيستم حکومتی را که در رأس
آن« ،امام اباضيه» قرار داشت عرضه کرد .دولتهاي خوارجِ مغربی ،در گسترش فرهنگ اسالم و زبان عربی در غرب جهان اسالم
سهمی بهسزا دارند .پدیده خوارج در غرب اسالمی ،روندي غير از خوارج در شرق را دنبال کرد و سرانجام شورش آنها به حکومتی
با ثبات انجاميد.شر خوارج ،به بهانه گسترش افکار خود در مغرب ،از مرکز خالفت اسالمی کم شد.پيشگویی حضرت علی ع در مورد
خوارج محقق شد; محققين معاصر مغربی به این نکته توجه کردهاند .قدرت اسالمی در غرب اسالمی ،به دليل ریشهدار شدنِ
خوارج در آنجا ،براي هميشه تقسيم شد.خأل قدرت و نظم اجتماعی در ميان بربرها ،باعث استقبال آنها از هرگونه حرکت تند عليه
خالفت اسالمی گردید .پيدایش مناطق جدید شهرنشينی اسالمی و عمران و رفاه در جاهایی که خوارج دولت تشکيل دادند از
عمدهترین مطالبی است که در مورد فرهنگ در عصر حاکميت خوارج میتوان ذکر نمود.

-3-8مقابله خوارج با استبداد امویان -انگیزه ظهور خوارج در غرب سالمی
در بالد مغرب ،اندکی پيش از ظهور خوارج ،رفتار امویان خشم مردم در غرب اسالمی را برافروخته بود; خوارج از این فرصت
استفاده کردند و دعوت خود را در مغرب گسترش دادند; بربرها خيلی زود به تناقض آشکار بين تعاليم اسالم و مبادي
عدالتخواهانه آن با سياست امویان پی بردند; لذا به سادگی به مذهب خوارج گرویدند .تاریخ آغاز ورود خوارج به مغرب ،مورد
اختالف است; بنابه روایتی :عبداهللبن وهب الراسبی و عبداللّهبن اباض در سال 38ه بعد از «معرکه نهروان» به «جبل نفوسه»
گریختند و آنجا را «دارالهجره» ساختند و خوارج در اطراف آن ساکن شدند; قدر مسلّم آنکه خوارج از دهههاي پایانی قرن اول
هجري ،وارد مغرب شدند و به نشر سِرّي عقاید خودپرداختند; بالد مغرب اقصی و برخی نواحی مغرب اوسط; مرکز پراکندگی
«خوارج صفري» و مغرب اوسط و مغرب ادنی محل پراکندگی «خوارج اباضی» شد.

 -4-8قیام دولت های اسالمی خوارج در غرب اسالمی
خوارج در شرق باعث فساد سياسی شدند و در غرب هم همين مشکل را ایجاد کردند و مسئله الینحل جهان اسالم شدند .
ابنخلدون از این پدیده با عنوان «و اعضل امر الخارجيه ;...کار خوارج مسئله الینحلی شد »...یاد کرده استمخالفت خوارج با حکّام
و واليان افریقيّه و مغرب در دوره عبيداهللبن حبحاب به سال 121ه به بيشترین حدّ خود رسيد .شرایط مغرب از سال 121ه122ه از هر
جهت آماده شورش بود3.ابنخلدون به شدّتِ مقاومت بربرها در برابر اعراب فاتح اشاره کرده و مینویسد :بربرها ،دوازده بار در افریقيّه مرتد
شدند و اسالم آنها ثابت نبود; ابنعذاري از سال 122ه با عنوان سال شورش همه بربرها در مغرب یاد کرده است; او علت شورش بربر در
سرزمين مغرب را رفتار واليان و ستم مالياتی در صدقات و عُشر و اینکه عامالن مغرب ،زنان پسندیده بربر (البربرّیات السنيّات) را به عنوان
هدایاي ارزشمند ،براي خلفا به مشرق میفرستادند ،دانسته است; این ستمِ عرب ،خشم بربر در سراسر افریقيّه را برافروخت.

-5-8دولت خوارج صُفریه؛ بنیمدرار تأسیس دولت بنیمدرار (بنی واسول) ـ صفریه (208ـ266ه 823/ـ977م)
خوارج صفریه در تأسيس دولت (141ه) و آغاز شورش (121ه) مقدم بودند; برخی از محققين ،از دولت آنها با عنوان «دولتک» نام
بردهاند .دولت محلی سجلماسه ،هنگامی که کارگزاران خالفت در مغرب ،مشغول والیتهاي غربی و جنوبی بودند ،توسط صفریه
در وادي ملویه تأسيس شد; «.خوارج صُفریّه» بعد از انجام دورهاي از دعوت سري و شورش عليه واليان اموي ،نخستين دولت
خارجی در غرب اسالمی را بنياد نهادند; تحول فکري در عقاید صفریّه مبنی بر «جوازِ تقيه» باعث شد تا آنها به دعوت سري در
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مغرب روي بياورند َ.کَرمَه بربري مغربی (م150ه) از موالی ابنعباسو از فقهاي صفریه در سالهاي اول قرن دوم هجري وارد قيروان
شد; او با بزرگان صحابه ،فقها و محدثينی چونابوهریره و عایشه در شرق مالقات کرده و از آنها حدیث شنيده بود;

-6 -8خوارج اباضیه گسترش اسالم در مغرب
شورش و مبارزات «اباضيه» در مغرب ،به دليل نزدیکی بهه قيهروان (مرکهز امهارت) و اسهتقرار نيروههاي نظهامی خالفهت ،دیرتهر از
«صفریه» شروع شد; اما پيروزي مبارزاتِ صفریه در مغرب اقصی ،اباضيه را تشویق کهرد تها در قيهام خهود تعجيهل کننهد .در سهال
126ه744/م اباضيه به رهبري عبداهللبن مسعود تجيبی ،در طرابلس شوریدند که با قتل عبداهللبن مسعود به شکسهت انجاميهد .در
سال 131ه نيز هوّاره در اطراف ،عبدالجباربن قيس مرادي و حارثبن تليد حضري به خونخواهی عبداهللبن مسعود تجيبهی جمهع
شدند و طرابلس را محاصره کردند; عبدالرحمنبن حبيب ،والی افریقيّه بها حيلهه ،آن دو را شکسهت داد و کشهت; در سهال 132ه،
اسماعيلبن زیاد نفوسی قابس را تصرف کرد; ولی عبدالرحمن بن حبيب او را شکست داد و به قتل رساند.نظریه خاص اباضيه راجهع
به امامت در مغرب به ظهور رسيد; آنان براي حفظ مذهب خود که با مخالفت شدیدِ فقها و متکلمينِ سنی مالکی همراه بهود ،آثهار کالمهی
زیادي به سبک جدل و مناظره پدید آوردند; نظریه کالمی آنها ،راجع به امامت ،مورد تأیيد سایر گروههاي خهوارج در مغهرب قهرار گرفتهه و
بدان معترف بودند و ائمه رستمی را امامان حقيقی میشمردند .قدیمیترین کتاب کالمی اباضيه را عيسهیبن علقمهه المصهري (م150ه) از
مشایخ مغرب و داعيان اباضيه با نام کتاب التوحيد الکبيرنوشت.افلحبن عبدالوهاب (م258ه) و خواهر او از بزرگان علم حسهاب ،فلهک ،فقهه و
کالم بودند که حوزه درسی پر رونقی در تاهرت داشتند .ائمه و بزرگهان اباضهيه ،انبهوهی از کتهب شهرقی را بهه مغهرب آوردنهد و کتابخانهه
«معصوميه» را در تاهرت بنياد نهادند که مرکز نشر اباضيه بود .در زمينه آموزش و تعليم و تربيت ،اباضيه ،نظام خاص آموزشی بهه نهام نظهام
«عزابه» ایجاد کردند ،که محل تعليم و پرورش فرزندان اباضيه از پایينترین مراحل آموزش تها عهالیترین مراتهب آمهوزش بهود; ایهن نظهام
آموزشی ،عقاید و فرهنگ اباضيه را در طول قرنها حفظ کرده است; این نظهام آموزشهی و تربيتهی ،نظهام عهام و گسهترده بهود کهه همهه
ارتباطات اجتماعی اباضيه را تحت سيطره خود داشت.

-9گسترش اسالم در گرایش تشیع در مغرب اقصی و اوسط بوسیله ادریسیان :
نقش ادریسيا ن در گسترش اسالم به شيوه محبت اهل بيت بود  .ادریس که اجازه از امام رضا ع داشت و با شمشير هدیه
امام وارد مغرب شد به مجرد ورود ادریس به مغرب مورد استقبال بربر واقع شد و عامل نشر اسالم شد .منطقه فعاليت
ادریسيان محل نفوذ خوارج صفریه بود .دولت ادریسی نقش بسياري در معرفی اسالم واقعی و پاکسازي مغرب از بد اندیشی
خوارج و ونجات مغرب از اسالم اموي و خارجی ایفا کرد .و به تدریج اسالمی سازي مغرب را سامان داد و از هرج و مرج خوارج
ازاد کرد و اسالم پایدار برقرار ساخت  .روابط خوارج «صفریه» و «ادریسيان» بهطور اجباري ،مسالمتآميز بود و «دولت
ادریسی» (172ه789/م) که با کمک صفریه در مغرب اقصی که تحت نفوذ صفریه بود ،رويکار آمدند; بعد از اینکه ادریس اول
موفق شد دولت خود را که رنگ صفریه داشت بنياد کند ،آنها را رها کرد و صفریه از جانب «آلادریس» مورد ستم قرار گرفتند;
این نزاع را اختالف سنتی بين «شيعه» و «خوارج» دامن میزد; البته موانع طبيعی موجود بين ادریسيان و بنیمدرار و اختالف
داخلی ادریسيان ،باعث جلوگيري از جنگ بين دو دولت بود; اما خطی ارتباطی بين پایتخت صفریه و پایتخت ادریسيان از طریق
تجاري که از فاس آغاز میشد (فاس ،صُفروي ،قلعه مهدي ،تادله ،وادي شعبالصفا ،جبلالکبير ،سجلماسه) برقرار بود و بسياري از
خوارج صفریه در فاس بهسر میبردند; فعاليتهاي ادریسيان نيز در این دوره ،تنها در جهت کنترل و سرکوب صفریه در مراکز
پراکندگی آنها در مغرب اقصی ،تلمسان و نواحی اطراف آن بود.ادریس دوم ،در سال 173ه و عبداهللبن ادریس ،اقداماتی نظامی
براي کنترل صفریه انجام دادند; عبداهلل و یحيیبن ادریس ،اغمات ،سوس اقصی ،بالد نفيس ،تا مدلت و درعه را از نفوذ بنیمدرار خارج
ساخته و معادن طال و نقره درعه را از دست آنها بيرون آوردند
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-10گسترش اسالم در مغرب ادنی بوسیله فاطمیان :
تبليغات فاطميان در مغرب براي نشر اسالم نيز به شيوه ادریسی محبت ال محمد بود  .از نيمه دوم قرن اول هجري شروع شد و در چند
دهه پایانی قرن د وم منجر به تاسيس دولت شيعه شد  .به امام صادق ع می رسد و فرستادگان تشيع از شرق دوره اي پنهانی به تبليغ
اسالم و تشيع در مغرب پرداختند که از ان به دوره شخم یاد شده است  .منطقه فعاليت فاطميان در اختيار خوارج اباضيه و دولت اغاليه بود
و با حذف آن ها از مغرب اسالم خارجی اباضی و اسالم وابستگان سياسی خالفت عباسی یعنی اغالبه را از دور خارج ساخت و اسالم با
گرایش تشيع را در مغرب برقرار نمود فاطميان دولت – شهر مهدیه که هنوز مرکز نمادهاي اسالمی در مغرب است را پایتخت خود
ساختند .و با بناي چند شهر اسالمی در مغر باعث انتشار اسالم شدند  .فاطميان در افریقيه مغرب و اثر آن ها در گسترش اسالم به طور
مفصل در تاریخ تحليلی مغرب بررسی شده است .

-11نتیجه گیری:

به هرشکل علی رغم اختالف و چند دستگی در نيروهاي اسالمی بين اموي عباسی شيعی خوارج اما چهره منطقه غهرب اسهالمی
شد و اسالم از مرز هاي حجاز به مصر و شام و افریقيه و مغرب رسيد و نشر اسالم حاصل تعامل گرو هاي اسهالمی اسهت ههر چنهد
برخی آن ها اسالم را مورد سوي استفاده قرار دادند و چهره دین را تخریب کردند و باعث ارتداد بربر هها از دیهن شهدند  .امها کهج
روي مسوالن فتح حذف اهل بيت و پاران آن ها از جریان فتوحات اثار خسارت باري راي استمرا فتوحات در عرب اسالمی به همهرا
داشت .اسالم بوسيله قتوحات در شرق و غرب جهان گسترش پيدا کرد فتوحات مغرب بيش از فتوحات سایر نقاط و سيله امویهان
براي کسب قدرت واقع شد و نيروهایی که از حجاز و عراق رانده شده بودند .در این فضهاي جغرافيهایی جدیهدي ،جههت گسهترش
اسالم و زبان عربی ایجاد شد.اسالم را با رنگ و فرهنگ و ایده ئولوژي خود گسهترش پيهدا کهرد .تجزیهه امپراطهوري روم و شهکل
تعصهب عربهی امهوي درغهرب اسهالمی ،ماننهد
گيري قطب قدرت اسالمی در جهان چهره ژئوپليتيکی جهان را تغييهر داد .کهارکرد ّ
کارکرد منفی این تعصب در شرق ،شورشهاي موالی بربر را در پیداشت و خالفت عباسی نيز ،همين سياست امهوي را در اسهتمرار
فتوحات دنبال کرد .ادریسيان و فاطميان ثابت کردند شعایر خوارج اصالت اسالمی ندارد و اسالم حقيقی نزدیک به اسالم ادریسی و
فاطمی است و مردم را نسبت به شعار ظاهر فریب خوارج بيدار کردند و مرد م عرب و بربر گروه گروه در د هه ههاي پایهانی قهرن
دوم به فاطميان و ادریسيان پيوستند که مراکز شهري پایدار تاسيس می کردند  .و شيوه ان ها موجب گسترش اسهالم در مغهرب
شد که تا چند قرن پایدار بود در حقيقت امویان و خوارج دو قرن فقط شعار دادند و نتوانستند اسالم را رواج دهنهد و در مهواردي و
ازجهتی مانع نشر اسالم حقيقی بودند و بشریت را از اسالم حقيقی محروم ساختند اما ادارسه و فاطميهان بها اینکهه در دههه ههاي
پایانی قرن دوم وارد مغرب شدند با خيل انبوه افواج مردم به اسالم مواجهه شهدند و چنهد دههه حضهور آن هها در مغهرب بهيش از
چندین دهه حضور خوارج و امویان در مغرب تاثير در گسترش اسالم داشت .

منابع
-1تاریخ تحليلی مغرب  ،شهيدي پاك محمد رضا  ،1389جامعه المصطفی العالميه .
-2المعجب فی تلخيص اخبار المغرب  ،ترجمه و تحقيق شهيدي پاك محمد رضا  ، 1389 ،دفتر هکاري حوزه و دانشگاه .
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موضوع انتشار اسالم در مغرب در دو قرن نخست هجري و فتح مغرب به طور مفصل و ذکر تطبيقی سالشمار فتح و مفاهيم پيرامون
انتشار اسالم و رفتار عرب فتح بين مومنين و امویان که قدر فتوحات را ربودند در کتاب تاریخ تحليلی مغرب براساس فتوح عبدالحکم و
.بالذري و واقدي بررسی شده است

Ways of spreading Islam in the Islamic Maghreb in the first two centuries
AH,Kharijit,Umayyad , Fatimid and Idrisids Shiite Islam, hypothesis .Plagiarism
from book Analytical History Maghreb (2010) for doctoral dissertation .

Abstract:

The series of conquests that took place between the years 27 and 50 AH for the
conquest of Ifriqyah is called " Ifriqyah conquest"; In fact, the fall of Ifriqyah and
Maghreb in the Middle Ages, the collapse of Maghreb against the east, the Muslim
Buddhist victory in the Islamic West, led to the final disintegration of the Roman
Empire and the separation of the most valuable African possessions from its body. A
new geographical space was created for the spread of Islam and the Arabic language.
The victory of the Muslims in the Islamic West led to the formation of the great ArabIslamic Maghreb; This region was located between Europe and the east of the Islamic
world and the Christian world was limited to Europe. With the conquest of the
Maghreb, the Muslims dominated the western Mediterranean. The conquest of the
Maghreb, which is a continuation of Islamic conquests since the time of the Prophet,
was diverted by the Umayyads. Formed and covered the conquests, eliminated the
opponents of the Umayyads, and the matter of conquests was the psychological
justification of the internal policies of the Umayyads, in the eyes of the common
people and properties; With the conquests, they gained legal and jurisprudential
legitimacy and deceived the common people and properties by flagging the conquests
and introducing themselves as the face of the Mujahideen for the sake of just for God;
The spoils of the Maghreb conquests were unjustly given to the Umayyad Party. The
face of the conquests of the Umayyad period was disgraced by the tragedy of the
assassination of Imam Hussein. The Umayyad conquest, which began in the Third
Caliphate, intensified, and the expansion of conquests by the Umayyad party, despite
opposition and bloody events in the center of the caliphate, was a means of gaining
legitimacy and gaining political power for the Umayyads. The conquests were
exploited by the Umayyads, despite the fact that a group of companions and followers
opposed the Umayyads and fought sincerely for jihad and played a key role in the
spread of Islam among the people of the conquered lands. The present article is part of
the book Analytical History of the Maghreb and the book Al-Mujabb Fi Summary of
the Maghrib New ,Shows the key concept of the spread of Islam is one of the pillars of
the book in the section of conquests and governors. The book has been turned into a
doctoral dissertation and an article. The research material is the life history and
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jihadist life of some Maghreb conquest commanders who believed in the Qur'an,
Islam, jihad and martyrdom and have been considered as human examples. The
research question is whether the conquest of the Maghreb was really Islamic, and the
research hypothesis is that the Umayyad Party separated the conquests from the
Islamic spirit of the Ahl al-Bayt and laid the foundation for oppression and injustice in
the history of Islam. Research has been done on the Islamic conquest of the Maghreb
and how Islam reached the Maghreb, but this research is one-sided and without
considering Islamic changes in the process of conquests. The first phase began with
the conquest of the western border region and the first phase was completed with the
establishment of Qairwan. The stage took place and in fact the Islamic conquest in
Maghreb changed direction from the Islamic conquest to the Umayyad conquest. This
was done by the re-conquest of an area previously by the government of Ali and then
the Umayyads in Egypt, and the Umayyad party confiscated the conquests in their
favor by removing the shii’ts faction. The research of conquests is based on the
influence of the human, Islamic and moral character of some of Fatah's commanders.
According to the hypothesis presented in the book Analytical History of the Maghreb,
tolerance and slogans of libertarianism and equality and struggle against oppression,
especially by the Kharijites, Idrisians and Fatimids, attracted the economic greed and
booty of the Umayyad conquerors and militarism of the Umayyads. These are the
forms in which the conquest and spread of Islam in the Islamic Maghreb paved the
way in the first two centuries AH. This hypothesis has been Plagiarism from the book
Analytical History of the Maghreb (2010) and has been used as a doctoral dissertation
.
Keys word: Islam, Fatemids,Idrisids, Umaayeds party, Qayrovan, Maghreb,
Conquests
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