
  

  فاتحان عرب و نشر اسالم در افريقیه
 1 فھیمه مخبر دزفولى

سال . افريقیه پس از فتح مصر كانون توجه فاتحان عرب شد قمـرى توسـط  22از فتح مصر در 
ھم 90عمرو بن عاص تا فتح نھايى اين منطقه در سال  ُصیر،  زمـان  قمرى توسط موسى بن ن

با ورود اسالم به اين سرزمین، تحوالت سیاسى، اجتماعى و فرھنگى بزرگى در میان بربرھا 
یان مسـلمان در پیـش  شت و آنـان رفتـار متفـاوتى را در مقابـل فاتحـان و سـپس وال پديدار گ

عت از آنـان و . گرفتند بر در متاب بر قبايـل بر موضوع اين مقاله، بررسى تأثیر رفتار فاتحان عرب 
 .پذيرش اسالم تا تسخیر كامل شمال افريقا توسط مسلمانان است

افريقیــه، اســالم، عقبــة بــن نــافع، موســى بــن نُصــیر، :  ھــاى كلیــدى واژه
 .بربرھا

خـیز بـه سـرعت مـورد  ھاى حاصل افريقیه به دلیل موقعیت جغرافیائى، وجود معادن زر و زمین
قمـرى كـه عمـروبن عـاص پـس از فتـح مصـر در  22از سـال . توجـه فاتحـان عـرب قـرار گرفـت

 90تـا تكمیـل نھـايى ايـن فتـح در سـال  2ھايى از افريقیه را گشود، آسا قسمت اى برق حمله
ُصـیر، بـن قمرى به دست موسـى تحـوالت سیاسـى، اجتمـاعى و فرھنگـى بزرگـى در ايـن  3ن

نقش مھمى در ايـن تحـوالت  4شدند، منطقه رخ داد و اھالى اين سرزمین كه بربر نامیده مى
صول عـدالت و مسـاوات را . ايفا كردند سالم، در كنـار فرمانـدھان عربـى كـه ا آنان با پذيرش ا

عرب  نسبت به آنان رعايت كردند از بذل جـان دريـغ ننمودنـد و در فتوحـات و تـالش سـرداران 
نان صـادقانه ھمراھــى كردنـد طلـبى و  ى اسـتقالل از طرفــى روحیـه. براى ترويج اسـالم، بـا آ

آورى بربرھا، كه بسیار شبیه اعراب بود، ھمواره آنان را به مقابله با ظلم و سـتم والیــان  جنگ
غیر از مذھب اھل تسنن كه مذھـب  -داشت و به مذاھب اسالمى ديگر  مدار وا مى خشونت

رواج مذاھبى چون زيدى، اسماعیلى و خـوارج كـه . گرويدند مى  -رسمى دستگاه خالفت بود 
رستم منجر شد، گواه بر اين مطلب  به تشكیل دول مستقلى چون ادريسیان، فاطمیان و بنى

 .است
صر توسـط عمروبـن  آغاز توجه به افريقیه در زمـان خلیفـه شام و م پى فتوحـات در  ى دوم در 

میالدى يك گروه نظـامى را  642/ قمرى  21وى پس از تسخیر اسكندريه، در سال . عاص بود
قبةبن نافع به غرب اعزام نمود به فرمان ُ بى گذشـت و . دھى ع عقبه شجاعانه از مرزھـاى غر

َويله را فتح كند َرقَه و ز قمرى به برقه رفت و بـا مـردم آن  22عمروبن عاص در سال . توانست ب
كرد، سـپس عـازم طرابلـس  5ترين قبايل بربر بودند، ديار، كه از مرفه صالحه  با دريافت جزيه م

ى دوم ورود  امـا خلیفـه 6ى ايـن شـھر موفـق بـه فتـح آن شـد؛ شد و پس از يك مــاه محاصـره
ھـا بـود؛ بنـابراين،  روى ى پیـش داشـت و مخـالف ادامـه مسـلمانان بـه افريقیـه را خـوش نمـى

 7.دھى عقبةبن نافع به مصر بازگشت عمروبن عاص با گذاشتن پادگانى در برقه به فرمان
بى ى سوم و اعزام عبداللَّه تسامح خلیفه نه بـن سـعدبن ا ـرح، زمی َ ى غـزو افريقیـه را بـراى  س

كاروان  ً كـه شـمارى از صـحابه و تـابعین بـا  غازيان منتظرى چون عقبه فـراھم نمـود؛ خصوصـا
 8.ى ســوم عــازم مصــر شــدند تــا عبداللَّــه را در ايــن امــر خطــیر يــارى دھنــد حمــايتى خلیفــه

دھى عقبةبـن  سرح با يارى اين گروه و ھمراھى پادگان برقه به فرمان بن سعدبن ابى عبداللَّه
َیطَلَه. نافع موفق به شكست لشكر روم شد ب ُ را محاصره و فتح كـرد و برخـى از  9 وى شھر س

صَه پیش تاختند ْ سال . سپاھیانش را به ديگر نواحى فرستاد و آنان تا شھر قَف اين پـیروزى در 
.قمرى به دست آمد و عبداللَّه آنچه توانست از غنايم و اموال برداشت و به مصر بازگشت 28
10 

شد  پس از استقرار حكومت معاويةبن ابى ً والى مصر و افريقیه  سفیان، عمروبن عاص مجددا
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يج را والـى  میالدى، خلیفـه 665/ قمرى 43و پس از مرگ او در سال  َ ـد ُ موى، معاويـةبن ح ى ا
كز خالفـت متصـل نمـود ً بـه مر در منـابع بـه  11.افريقیه كرد و مغرب را از مصر جدا و مستقیما

یس از جانــب شـخص خلیفـه اشـاره شـده  ـیربن ق ُھَ امارت معاويةبن حديج، عقبةبن نـافع و ز
مان موسـى صر را در ز صیر و  است، اما بعضى محققین آغاز استقالل واليـت مغـرب از م بـن ن

لى مصـر، و اعـزام ابوالمھاجـر  دلیل آن لَّد انصارى، وا َ خ ُ لَمةبن م ْ َس را عزل عقبةبن نافع توسط م
ان دينار به جاى وى، ھم ّ ُعمان توسط عبـدالعزيزبن مـروان دانسـته چنین عزل حَس بـه . انـد بن ن

رسد در عزل والیان مغرب، نظر والى مصر به عنوان منبع مطّلع اھمیت داشته است؛  نظر مى
یل  ان در مغرب، احتماالً نقش والیان مصر در عزل آنان به دل ّ و با توجه به موفقیت عقبه و حَس

به  رقابت نابع  ھاى سیاسى و از طريق سعايت از والیان مغرب نزد خلیفه بوده است كـه در م
 12.اند ھر دو مورد اشاره كرده

نافع نافع، ابوالمھـاجر دينـار، عقبـةبن  به ترتیـب عقبــةبن  ، )بار دوم(پس از معاويةبن حـديج، 
ان ّ َلَوى، حَس سى زھیربن قیس ب ُعمـان و مو ُصــیر بـه واليـت افريقیـه منصـوب شـدند بن ن . بـن ن

یان قبايـل بربـر بـود، اگـر  ى اشتراك اين والیان، عالقه نقطه مندى به جھاد و ترويج اسالم در م
ھدف داشـتند چه ھر يك روش له بـه . ھاى متفاوتى براى رسـیدن بـه ايـن  به از آغــاز حم عق

افريقیه، عمروبن عاص را يارى نمود و در بازگشت وى به مصر، ترجیح داد براى تـرويج اسـالم 
ه ان برقه در آندھى پادگ در میان قبايل و در سمت فرمان ـعدبن  جا بماند و لشكر عبداللـَّ َ بـن س

رح را يارى دھد ابى َ جز چند سالى كـه  -وى تا ھنگامى كه خود به حكومت افريقیه رسید . س
  13.ى تَھوده كشته شد در آن ديار ماند تا عاقبت در معركه -ابوالمھاجر دينار والى افريقیه بود 

ابوالمھاجر دينار ھم در دوران واليت خود بر افريقیه و پس از آن در واليت دوم عقبــه، در مغـرب 
ى بعضى از منابع، با وجود خصومت و دشمنى شديد میان وى و عقبه، رغم گفته ماند و على

اگر خبــر . عاقبت با شجاعت علیه رومیان در جنگ تھوده جنگید و در كنار عقبه كشته شد 14
ى مشترك ايـن  تواند بیانگر عالقه دشمنى بین اين دو صحیح باشد، اين ھمراھى تا مرگ مى

 .ى احساس مسئولیت بر ساير احساسات آن دو باشد دو به تبلیغ اسالم و غلبه
مدت كرد و  زھیربن قیـس بلـوى نـیز  قه مــرزدارى  یش از واليـت بـر افريقیــه در پادگـان بر ھـا پ

بـن مـروان  او نیز به ھنگام مأموريتى كه از جانب عبدالملك. سربازى فداكار در لشكر عقبه بود
گیرى قیروان به او واگذار شده بود، با شجاعت در مقابل سپاه بربر، كه با بیزانس  براى بازپس

غرب اوسـط  فت و بـر م متحد شده بود، جنگیــد و آنـان را شكسـت داد و قـیروان را بـازپس گر
من «: جا مستقر نشد و تنھا به اسـترداد قـیروان بسـنده كـرد و گفـت استیال يافت؛ اما در آن

عرب در افريقیـه، اسـتقرار كامـل  15.»ام فقط براى جھاد آمده گويى اولین فرماندھان و والیان 
دانستند؛ چه تا قبل از واليت  در بالد فتح شده را در تضاد با ھدف معنوى جھاد در راه خدا مى

بر مـى عقبه، لشكر مسلمانان پس از پیش . گشـت روى در مغرب و كسب غنــايمى بـه مصـر 
شكر و  55عقبةبن نافع با تأسیس قیروان در سال  شھر را محلـى بـراى گسـیل ل قمرى اين 

تعلیم بربرھا قرارداد و گويى اين اقدام پیامى براى رومیان بود كه حضور مسلمانان در اين ديار 
كه روى ھا، عقبه نیز در پیش ى اين با ھمه. ھمیشگى است ھوده از  ھاى خود قبـل از معر ى ت

 : ى معروف خود را گفت جا جمله قیروان حركت كرد و به ساحل اقیانوس اطلس رسید و در آن
 16.گذاشتیم ھا را زير پا مى خدايا اگر اين دريا نبود، براى جھاد در راه تو سرزمین

.اما عقبه، حضور مسلمانان را در اين وسعت تثبیت نكرد و سپاھیانش را به قـیروان بازگردانـد
17 

ــان ّ ُعمــان در افريقیــه و ســاماندھى فرھنگــى قــوم بربــر در روزگــار  خــدمات عمرانــى حَس بــن ن
مندى به گسترش اسالم در منطقه و بھبود اوضـاع  ى ھمان عالقه درخشان او نیز بازگو كننده

بود سبت بـه قبايـل شورشـگر بربـر بـا  موسـى. بربرھاى نومسـلمان  چه ن صیر نـیز اگـر  بـن ن
یم فـراھم آورد كـه  خشونت رفتار كرد، اما با مالطفت به بربرھاى مسلمان از آنان نیرويى عظ

 .با كمك آن توانست بر اندلس نیز دست يابد
تنى چند، كه عقبةبن نافـع : اين فاتحان دو روش متفاوت در برخورد با ساكنان افريقیه داشتند

رغم خلوص نیت، در مجاھدات خود و تـالش بـراى گسـترش اسـالم در  در رأس آنان بود، على
شـواھد تاريخـى . كردند و از شـفقت و مــدارا پرھـیز داشـتند میان بربرھا، به آنان اعتماد نمى

ه. حاكى از اعمال خشونت عقبه و اعتقاد وى به تبلیـغ اسـالم بـا شمشـیر اسـت بـن  عبداللـَّ
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ين . سعدبن ابى سرح و زھیربن قیس نیز در ايـن گـروه جـاى دارنـد یل، ا شـايد بـه ھمیـن دل
يم در آنھـا را نداشـتند شھرھا، شـھامت اسـتقرار دا یان . سرداران پس از جنگ و گشـودن  ب

عِذارى مراكشى در مورد آغاز واليت عقبه و سخنى كه از وى در مورد افريقیـه نقـل كـرده  ابن
 :نويسد دھد؛ وى مى است، طرز تفكر عقبه در مورد چگونگى رفتار با بربرھا را نشان مى

و وصل عقبةبن نافع الفھرى الى افريقیه فى عشرة االف من المسلمین؛ فافتتحھا و دخلھا و 
 18...وضع السیف فى اھلھا

 
 :نويسد سپس از قول عقبه مى

جع مــن كـان اجـاب منھـم  ھا، ر ، اجابوه الى االسالم، فـاذا خـرج من ٌ انّ افريقیه، اذا دخلھا امام
 19!لدين اللَّه الى الكفر

مى اين عبارت، بى رفتـار عقبـه بـا . رسـاند اعتمادى عقبه نسـبت بـه بربرھـاى نومسـلمان را 
ھاجر را بـه . ى دوم واليتش بر افريقیه نیز نامطلوب است ابوالمھاجر دينار در آغاز دوره او ابوالم

را كه وى تأسیس كرده بود ويران ساخت و مـردم را » تكروان«يا » تاكرونه«بند كشید و شھر 
دوران دوم واليت عقبه نیز سراسر به جنـگ و قتـال گذشـت و بـه جـز  20.سوى قیروان راند به

سوس ه و  َ ع ْ َر مود 21 ساخت مساجدى در قیروان د به بـا گذشـتن از . اقـدامى عمرانـى نن عق
مى سالم دعـوت  مى شھرھا و بالد مختلف مـردم را بـه ا ھا  كـرد، پـس چـون ن پذيرفتنـد بـا آن

ى  اما رفتار عقبه با رئیس قبیله 22رفت؛ جنگید و پس از شكستِ آنان به شھرى ديگر مى مى
َه براى وى نتیجه ب َ  .بار آورد ى جبران ناپذيرى به أور

يارى نمـوده  سالم آورده و وى را  یلَةبن لمزم از ملوك بربر بود كه توسط ابوالمھاجر دينار ا َ كُس
یله رفتارى تحقیرآمیز در پیـش گرفـت و او را . بود َ پس از روى كار آمدن مجدد عقبه، وى با كس

پس كسیله در غیاب عقبـه از فرصـت اسـتفاده كـرد، بابیزانـس  23اش خوار ساخت؛ نزد قبیله
. جويانه نھاد متحد شد و لشكرى فراھم آورد و عاقبت، عقبه جان بر سر اين عصیانگرى انتقام

به خـبر مـى یت عق ند منابع از زھد و خلوص ن یان المغـرب او را مسـتجاب  24دھ و صـاحب الب
ّعوه مى لوب نبــود و علـى اما شیوه 25خواند، الد یل  ى برخورد او با سـاكنان مغـرب مط رغـم م

 .شديد باطنى او به رواج اسالم، اين امر در دوران وى تحقق كامل نیافت
ً و عقـالً ماننــد عقبـه باشـد،  عبدالملك بن مروان، پس از مرگ عقبه در پى كسى بود كـه دينـا

َلَوى را، كه منابع او را از زھّاد دانسته .اند، معرفى و پیشنھاد كردنـد پس مشاوران او زھیربن ب
جـا  رغم شكست كسیله و تسلط بر مغرب االوسط اجازه نـداد مسـلمانان در آن زھیر على 26

 28.وى نیز عاقبت در نبرد با رومیان كشته شد 27.مستقر شوند
اولیـن بــار . چنــد تــن از فاتحــان عــرب رفتــارى مبتــنى بــر تســامح و اعتمـاد بــا بربــران داشــتند

سالم در افريقیـه و  بتى در گسـترش ا ابوالمھاجر دينار اين روش را اعمال كرد كـه تـأثیرات مث
ابوالمھاجر كه پس از عزل عقبه به حكومت مغرب رسید، ھمان شوق عقبـه را . مغرب داشت

ــان از  ــه آن ــاد ب ــا اعتم ــك شــود و ب ــرب نزدي ــه ســاكنین مغ ــا كوشــید ب ــات داشــت ام در فتوح
ابوالمھاجر داعیانى را میان بربرھـا فرسـتاد تـا اسـالم را بـه . ھايشان به روم بكاھد وابستگى

عده درستى میان آنان رواج دھند؛ از اين ين  رو  ھا مسـلمان شـدند و وى از ا ى زيـادى از بربر
يارى خواسـت ھم. نومسلمانان براى رسیدن به اھداف خود  ى ايـن سیاسـت،  تـرين نتیجـه م

عده ـیله و  َ سپاه ابوالمھــاجر بـود مسلمان شـدن كُس با  ھى آنھـا   29.اى از پـیروانش و ھمرا
مود و  ابوالمھاجر روش برخورد عقبــه را نمـى كردن كسـیله نھـى ن پسـنديد و وى را از تحقـیر 

يادآورى كـرد و او را از  ى رسول خداصلى هللا علیه وآله وسلم با جبابره سیره ى عرب را بـه او 
ســخن و رفتــار ابوالمھــاجر در ايــن مــاجرا نشــان از شــناخت او از  30.انتقــام كســیله بیــم داد

مى. ھاى روحى میان اعراب و بربرھا دارد ى بربر و شباھت جامعه ست كـه سیاسـت  وى  دان
ست و  رحمت و بخشايش پیامبرصلى هللا علیه وآله وسلم كلید فتح دل ھاى اعراب مشـرك ا

ھى  اگر چه عقبه به نصايح ھـم. گذارد تنھا ھمین روش بر قبايل بربر تأثیر مى رزم خــويش توج
ِ عرب، زيبا و عبرت با ھمه سوء تفاھم . آموز است ننمود، ولى پايان عمر اين دو فرمانده شجاع

ھوده از ابوالمھاجـر  و اختالف بینشى كه میان اين دو وجود داشت، عقبةبن نافع، در معركـه ت
ما ابوالمھاجـر  بد؛ ا صت بـراى شـھادت بیا خواست كه امور مسلمین را بر عھده گیرد تـا او فر

 .و عاقبت ھر دو با ھم كشته شدند 31 سوگند خورد كه او نیز به دنبال ھمین غنیمت است
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ان ّ مان سیاست ابوالمھاجر دينار را حَس مود بـن نع بال ن ّـانى دن كـم عبـدالملك. الف ُ بـن  وى بـا ح

صر بـه سـال  موال م یه واليـت يافـت و بـا درك  78مروان و با اختیار تصرف در ا قمـرى بـر افريق
راندند،  ھا كه از شھرھاى ساحلى مغرب بر آن ديار حكم مى درست از موقعیت نظامى رومى

ھا پـس . ى رومیان را از مغرب براندازد گیر سلطه توانست در حمالتى پى در ھمین زمـان، بربر
ه به نام كاھنه  زنى از قبیله از كشته شدن كسیله، در صحارى مغرب االقصى زير پرچم َ راو َ ى ج

مده بودنـد بود دھـى او كـوه مقـر فرمـان. گرد آ ما . ھـاى اوراس  فت، ا حسـان بـه نـبرد بـا او ر
نج سـال سـلطه مدت پ خويش را بـر  شكست سختى خورد و به برقه بازگشـت و كاھنـه  ى 

ان  با رسیدن نیروى كمكى از جانب عبدالملك. قسمت اعظم افريقیه بسط داد ّ بن مروان، حس
عده 79توانست در سال  به  اى از بربرھـا و  قمرى كاھنه را شكست دھد؛ اما پیش از قتل او 

ھزار نـیرو در اختیـارش قـرار دھنــد . پسران كاھنه امان داد، با اين شرط كه لشكرى با دوازده 
و گروھى از تابعان را مأمور كـرد تـا  32دھى اين لشكر را به پسران كاھنه سپرد سپس فرمان

ــد ــا بیاموزن ــه آنھ ــالمى را ب ــام اس ــرآن و احك ــرب. ق ــان، مغ ــت حس ــان حكوم ــى و  در زم االدن
ان ضمن تثبیت آنان در اين مناطق، به عمران و  مغرب ّ االوسط به دست مسلمانان افتاد و حس

ـان بـراى از بیـن بـردن امكـان تھـاجم دوبـاره. آبادى مغرب ھمـت گماشـت ّ بیزانس بـه  حس ى 
نه، بنـا كـرد و در آن كارگـاه يى  سواحل مغرب، بندر تونس را در نزديكى شھر ويـران قرطاج ھا

سیس نمـود شور را  وى اداره. براى ساخت كشتى به كمك كارگران ماھر قبطى تأ ى امـور ك
ھا بـه نقـاط  ھم. ھا را نظم بخشید و خراج را سامان داد تنظیم كرد، ديوان عزام فق چنیـن بـا ا

ان منطقه. مختلف به نشر اسالم و گسترش زبان عربى پرداخت ّ ى بزرگ مغرب را به پنج  حس
َرقه، اقلیم طرابلس، اقلیم افريقیه، مغرب االوسط و مغـرب االقصـى: سرزمین جداگانه   اقلیم ب

ھاى وسیع رومیان به كشاورزان، آنان را مرھـون حكومـت خـود  تقسیم كرد و با واگذارى زمین
 .ساخت

با كلیسـاى  سیحیان مغـرب را  ان از وضع مسیحیان ھم غافل نماند و سعى كرد پیوند م ّ حس
روم قطع كند؛ بنابراين از آنھا خواست تا از كلیساى اسكندريه كه تابع حكومت اسالمى بـود، 

اين اقدامات چنان فضاى آرام و قابل كنترلى در میان قبايل ايجاد نمود كه پیش  33.پیروى كنند
 .شد از آن ديده نمى

 
وى با . بن نصیر بود آخرين فاتحى كه در زمان او تسلط مسلمانان بر مغرب كامل شد، موسى

شت قبايل شورشگر به تندى برخورد كرد و عده يادى را ك ومه، . ى ز ُ ج با اھـالى سَ نگ  در ج
انـد از بربرھــاى  پسران عقبه را آزاد گذاشت تا به انتقام خون پدرشان بـه ھـر تعـداد كـه مايـل

 34.اسیر بكشند و آنان ششصد نفر را به قتل رساندند
او بـا كسـانى كـه : ى ديگـرى ھـم داشـت بن نصیر در برابـر قبايـل بربـر رويـه سیاست موسى

مى يدار بودنـد، شـیوه مسلمان  شان پا ى مسـالمت و ھمكـارى در پیـش  شـدند و در اسالم
مى گرفت و آنان را در سپاه خود جاى مى مى قى ن ايـن  35.نھـاد داد و میـان آنـان و اعـراب فر

غرب را بـه  سیاست موجب شد كه موسى بن نصیر با يارى اين قبايل نو مسلمان، سراسـر م
 .تصرف در آورد و به فتح اندلس نیز توفیق يابد
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