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  اغالبه

   )١(حجت اله جودكى

  ٧٩ـ پايیز  ٣فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

    

عباسیان و , اموىھا, سرزمین مغرب مدت يك قرن ناآرام بود و میان خوارج. رب به فتوحات ادامه دادندروم و مغ, اموىھا در شرق
از نزاع ھا كاسته شد و آن سرزمین روبه عمران و آبادانى , با حاكمیت اغالبه در افريقیه. كارگزاران ايشان دست به دست مى شد

فرھنگ و , آمیختند و به عرب ھاى افريقايى تبديل شدند و نسل, آن سرزمینيعنى ساكنان بومى , عرب ھاى مھاجر با بربرھا. نھاد
  .سنت ھاى قبايلى و شرايط منطقه اى متإثر بود, زندگى جديدى به وجود آمد كه از اسالم

 مقدمه و حواشى مفصلى به آن, نوشته ابن وردان را تصحیح كرده)) تاريخ مملكه االغالبه((محمد زينھم محمد عزب كه كتاب 
  .مقاله حاضر ترجمه اين مقدمه است. افزوده است

  
م با ناآرامى ھا و ھرج و مرج و درگیرى مذھبى و شورش ھاى سپاھیان عرب ٨٠٠/ ' ه١٨۴ايجاد حكومت اغالبه در افريقیه در سال 

ايان دولت اموى در تا پ) م٧۴٣-٧٢۴/ ' ه١٢۵-١٠۵(يعنى از خالفت ھشام بن عبدالملك , در مدتى طوالنى, و بربر حاكم در منطقه
  ) ٢.(ارتباط تنگاتنگى دارد, م٧۵٠/ ' ه١٣٢سال 

در حقیقت خالفت عباسى در مشرق جھت تثبیت موقعیتش مشكالتى داشت و بر خود فرض مى ديد كه با زنديقان بجنگد و بر 
به آن چه در سرزمین مغرب  از اين رو خلیفه ابوالعباس سفاح نسبت. جنبش ھاى علويان چیره شود و خطر رومیان را مرتفع نمايد

با وجود اين از جناح غربى حكومت اسالم كه . زيرا انديشه اش متوجه مشرق بود, اھتمام زيادى به خرج نداد, رخ مى داد) الف(
عبدالرحمان . غافل نشد و فقط درخواست عبدالرحمان بن حبیب را پاسخ گفت, را در برمى گرفت)) افريقیه((و )) برقه((, ))مصر((
فرمان برى و پیروزىھاى جنگى , به دلیل شھرت] خلیفه. [حبیب بن ابى عبیده بن عقبه بن نافع رھبر سیاسى فعالى بود بن

, وى كه چشم به حكومت دوخته بود. ولى او از شیوه سیاسى جد خود عدول كرد, به او اعتماد داشت) عقبه بن نافع(جدش 
حكومت را سر و سامان نداد و در ھمه حال به فكر باقى ماندن ) 'ه١٧٢-١٣٨(لك مانند عبدالرحمان بن معاويه بن ھشام بن عبدالم

  )٣.(بدون آن كه از مشروعیت برخوردار باشد, در مسند قدرت بود
او به . شديدتر از آنان به حكومت افريقیه دلبسته بود, عبدالرحمان بن حبیب يكى از رھبران بزرگ بومى افريقیه اى بود و از اين رو

تا اين زمان در تاريخ . خود را سزاوار حكومت مى ديد, يعنى رھبران عرب بومى افريقیه اى, یارى از ھم طرازان خودرغم بس
  .ھمراھى كرده باشد, چه استقالل كامل و يا ناقص, مسلمانان سابقه نداشته است كه خالفت با استقالل يكى از كارگزارانش

در دوران انتقال حكومت از امويان به عباسیان كه از نیمه حكومت . اتى جريان داشتاوضاع در حكومت اسالم با ھرج و مرج و بى ثب
مروان بن محمد جعدى شروع شد و در تمامى دوران ابى العباس سفاح و بخشى از دوران ابى جعفر منصور ادامه داشت و ده 

  )۴. (ى شدرئیس بالمنازع حكومت اسالم, منصور خلیفه, سال بعد از حاكمیت منصور ثبات يافت
. ھنگامى كه عبدالرحمان بن حبیب خود را امیر قیروان نامید براى اعالم فرمان بردارىاش كسى را نزد ابى جعفر منصور فرستاد

پس تا ھنگامى كه براى نگريستن در كار جناح . خلیفه عباسى در آن ھنگام براى دقت نظر در مسئله افريقیه وقت كافى نداشت
حكومت وى را به رسمیت شناخت و از او خواست اموالى , فرصت كافى را در اختیار او قرار دھد, )۵(يطشرا, غربى حكومت بزرگش

زيرا وى خلیفه مسلمانان بود و بر ھمه استاندارانش الزم بود كه باقى , اين كار از سوى منصور طبیعى بود. را براى حكومت بفرستد
عبدالرحمان . ند تا خالفت براى انجام خواسته ھايش از آن بھره مند شودمانده خراج سرزمینشان را براى حكومت مركزى بفرست

زيرا او در آن ھنگام در افريقیه آن اندازه قدرتمند نبود كه بتواند دارايى كافى به دست آورده , بن حبیب با اين درخواست غافلگیر شد
او مى توانست اوضاع را . ا ھم براى مركز خالفت بفرستدو مقدارى ر, و آن را براى اداره كشور و كارھاى عام المنفعه ھزينه كند

از تن به در كرد و نام منصور را ھم از , لباس سیاه را كه شعار بنى عباس بود, اما به جاى اين كار, براى خلیفه منصور تشريح كند
كه مى تواند بر ھمه  زيرا مى پنداشت, اين نخستین خطاى بزرگى بود كه عبدالرحمان بن حبیب مرتكب شد. خطبه انداخت

در حالى كه زمان مناسب نبود او مى خواست با جدايى از دولت عباسیان كارش را تثبیت . رقبايش در سرزمین افريقیه چیره شود
, از سوى ديگر دولت عباسیان. به ويژه كه رقیبان زيادى در سرزمین افريقیه داشت; كرده و از دست سپاھیان آن ھا در امان بماند

افريقیه و زاب را دربرگرفته و براى امنیت مصر اھمیت داشت و نیز يكى از , مین افريقیه توجه ويژه اى داشت چون طرابلسبه سرز
  )۶.(نظامى و مالى دولت اسالمى محسوب مى شد, استان ھاى سیاسى

رادى كه از اھالى افريقیه به كمك سپاھیان عرب تحت فرمانش و اف, عبدالرحمان بن حبیب پس از اعالم جدايى از دولت عباسیان
در اين مسئله او را , برادرش الیاس بن حبیب كه رھبر نظامى توانمندى بود. تثبیت حكومتش را شروع كرد, به خدمت در آورده بود

عبدالرحمان بن حبیب به جاى اين كه با برادرش ھمكارى . وى ھمان كسى است كه كارھاى دولت برادرش را تإيید كرد. يارى نمود
. از او بیمناك شده و به فكر بركنارى او از فرماندھى سپاه افتاد, ده و بر پیمان خويش با او مبنى بر واليتعھدى الیاس وفا نمايدكر

  )٧.(در كنار خود آماده نمايد, الیاس موفق شد گروه قابل توجھى سواركار و جنگجو از میان سپاھیان بومى افريقیه اى
فكرى نكرد يا , مان بن حبیب شد اين بود كه وى براى ھمگون كردن عناصر عرب موجود در كشورآن چه موجب ضعف بیشتر عبدالرح

, از عناصر بربر براى اداره كارھاى حكومت كمك نگرفت تا بتواند موقعیتش را در مقابل رقیبان و كسانى كه علیه او خروج مى كنند
, رادرش را از فرماندھى عزل نمود و در صدد برآمد براى پسرش حبیبعبدالرحمان بن حبیب در كار خود عجله كرد و ب. تثبیت نمايد

اين كار باعث شد تا الیاس اھالى افريقیه را علیه او بشوراند و ھمراه برادرش عبدالوارث جھت ). ٨(بیعت بگیرد, به عنوان واليتعھد
  .قتل او توطئه چینى كند

. اوضاع دگرگون شد و میان او و برادرش الیاس جنگ در گرفت, افريقیه از سوى دولت عباسى و, در مقابل اين خطاھاى عبدالرحمان
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  . كشته شد و فرزندش حبیب به تونس فرار كرد' ه١٣٧در نتیجه عبدالرحمان بن حبیب در سال , سران سپاھى ھمراه الیاس بودند
پرده ھا براى عبدالرحمان بن حبیب , به اين ترتیب بعد از گذشت ده سال و ھفت ماه كه بیشتر آن در جنگ با بربرھا سپرى شد

  .فھرى كنار رفت
سپس فرزندش حبیب از گروه ھاى بربر كمك گرفت تا بتواند پادشاھى پدرش را در افريقیه باز گرداند و موفق شد عمويش الیاس را 

گ بیابانگرد بربر به نام حبیب به سوى يكى از قبايل بزر. اما حكومتش ديرى نپايید و عمويش عبدالوارث بر قیروان چیره شد, بكشد
عاصم از . رياست آن را عھده دار بود) ١٠(كه قبیله طارق بن زياد محسوب مى شد و عاصم بن جمیل, فرار كرد) ٩))(ورفجومه((

وى با . خوارج صفريه و خواھرزاده طارق بن زياد بود و توانست با چیره شدن بر حكومت از نفوذ بنى حبیب در افريقیه بھره مند شود
حتى . ردان قبیله اش به قیروان يورش برد و حكومتى با مرام خوارج صفريه در آن جا ايجاد نمود و به شكنجه اھل سنت پرداختم

ھنگامى كه اين خبر به عبداالعلى بن سمح معافرى . گفته شده است كه آنان با اسبانشان به مسجد جامع قیروان وارد شدند
با ھمراھانش به سوى قیروان روانه شد , رسید از اقدام آنان در مورد مسجد غضبناك شد)) جبل نفوسه((پیشواى خوارج اباضیه در 

  .حكومت فرزندان عبدالرحمان بن حبیب در افريقیه به پايان رسید, با اين اقدام. و عاصم بن جمیل را كشت
مد بن اشعث خزاعى دستور داد به افريقیه مح, لذا به استاندار مصر در آن دوران. ابوجعفر منصور را به وحشت انداخت, اين حوادث

بیرون كرده و حكومت آن جا را به اھل سنت و جماعت باز , برود و اباضیه يعنى خوارج صفريه را كه بر آن جا مستولى شده بودند
يقیه استاندار مصر با سپاه چھل ھزار نفرى توانست بار ديگر مذھب اھل سنت يعنى مذھب حكومت عباسى را به افر. گرداند

  .برگرداند
محمد بن اشعث فردى به نام ابااالحوص عمرو بن االحوص عجلى را در افريقیه جانشین خود كرد اما وى نتوانست بر رخدادھاى 

ابوالخطاب عبداالعلى بن سمح بن مالك معافرى وى را بیرون كرد و خطر خوارج , رھبر خوارج اباضیه. جارى در آن جا چیره شود
در منطقه . یز منصور خلیفه را واداشت تا بار ديگر از استاندار مصر بخواھد به سرعت متوجه افريقیه شوداباضیه افزون شد ن

معروف , و بعد از او يعقوب بن حاتم, جنگى رخ داد و ابوالخطاب رھبر اباضیه در آن جا كشته شد) واقع در شرق طرابلس)) (تاورغا((
  )١١.(ار شدرھبرى اباضیه را عھده د, به ابى حاتم ملزوى

وى پادگان : از جمله, دست به كارھايى زد كه بوى خشونت و بى رحمى مى داد, استاندار جديد قیروان, محمد بن اشعث خزاعى
حتى دستور داد ھر مردى را كه نام اموى داشت ـ مانند سفیان و مروان ـ , با ساكنان قیروان به شدت رفتار كرد, جديدى ساخت

شايد خواسته است بدين وسیله در افريقیه كه صحنه حوادث بود از شخصیت ھايى . يده را نمى دانیمعلت اين پد) ١٢. (بكشند
در اين جا اندكى به اين استان مى پردازيم تا ببینیم در آن دوران اوضاع آن . خالصى يابد كه بیم قیامشان علیه عباسیان مى رفت

  .چگونه بوده است
  

  نگاھى گذرا به امارت افريقیه
و عقبه بن نافع فھرى مسجد جامع شھر ) م۶۴٨/ 'ه٢٧(بركشور روم پیروز شدند )) سبیطله((ز اين كه مسلمانان در محل بعد ا

استان افريقیه . استان افريقیه پا به عرصه وجود گذاشت, م بنا نھاد۶٧۵-۶٧٠/ ' ه۵۵-۵٠را در فاصله سال ھاى ) ١٣(قیروان
  . و مديريتى جداى از مصر بود اسالمى واليت مستقلى شد كه داراى استاندار

. براى آن استان نظام ادارى جديدى پى ريخت, استاندار آن جا شد) م٧٠۴-۶٩٠/ ' ه٨۵- ٧١(ھنگامى كه حسان بن نعمان غسانى 
 افريقیه روم در برگیرنده استان طرابلس بود كه خود. حدود جغرافیايى و سیاسى اين استان با حدود استان افريقیه روم برابر است

بعدا بخشى از اقلیمى شد . افريقیه به آن اضافه شده بود و به طور تقريبى مى توان محل آن را جمھورى فعلى تونس قلمداد كرد
  .نامیدند)) اقلیم زاب((كه جغرافى دانان اسالمى آن را 

ر بخواھیم حدود غربى آن را اگ. استان بزرگى بود كه مساحت وسیعى از شمال افريقا را شامل مى شد, با اين حدود, افريقیه روم
آن سرزمین در برگیرنده اقلیم قسطیلیه و ادامه شمالى آن تا ساحل دريا بود و از جانب : مى گويیم, به شكل دقیق مشخص كنیم

نصف شرقى كوه ھاى اوراس را شامل مى شد و به مرزھايى ختم مى شد كه امروزه در سرزمین قبايل در , غرب ادامه مى يافت
به دريا وصل مى شد و استان , قلعه لمبیزه يا قالقل لمبیزه و باغايه داخل آن بود. جمھورى الجزاير فعلى قرار داردبخش شرقى 

اين حدود استان افريقیه اى است كه , به گمان ما. ى فعلى را در برمى گرفت و به محل جريان رودخانه شلف مى رسید))بیجیا((
  )١۴.(حسان بن نعمان آن را سامان داد

. او و فرزندانش مغرب میانه و مغرب االقصى را به طور كامل فتح كردند, نگامى كه موسى بن نصیر لخمى استاندار افريقیه شدھ
. نخست استان مغرب االقصى كه نیمه شمالى كشور مغرب كنونى را شامل مى شد: موسى سه استان جديد به وجود آورد

سرزمینى كه از مرزھاى غربى استان , سوم. فعلى را در برمى گرفتاستان سجلماسه كه نصف جنوبى كشور مغرب , دوم
  )١۵.(افريقیه تا مرزھاى استان مغرب االقصى ادامه داشت و بخش بزرگى از سرزمین جمھورى تونس فعلى را شامل مى شد

 بن حبحاب شروع شد ق در مغرب در استان حكومتى عبیداهللا١٢٢در اواخر دوران اموى و در نتیجه آشوب ھاى وسیعى كه از سال 
و تا پايان عصر اموى به طول انجامید و به رغم تالش ھاى فراوانى كه ھشام بن عبدالملك براى فرو نشاندن اين آشوب ھا و مھار 

مغرب میانه و مغرب االقصى از تصرف خالفت اموى خارج گرديد و قدرت امويان , شورش گروه ھاى خوارج صفريه و اباضیه به خرج داد
دخانه شلف محدود شد كه از كوه ھاى اوراس سرچشمه مى گرفت و به سمت شمال تا جنوب شھر الجزاير فعلى ادامه به رو

از سخنان . آن گاه در سمت غرب به دريا نزديك مى شد و از شرق شھر وھران فعلى به درياى مديترانه مى ريخت, مى يافت
از قسمت باالى اين رودخانه تجاوز , الفت و به ويژه حكومت عباسىچنین فھمیده مى شود كه قدرت خ) ١۶(يعقوبى جغرافى دان

دريافتند كه حكومتشان سرزمین وسیعى را , روشن است ھنگامى كه عباسیان وارث خالفت امويان شدند. نمى كرده است
, از دمشق به بغداد به ويژه كه انتقال مركز حكومت; شامل مى شود و نیروى آن ھا قادر نیست سیطره كاملى بر آن داشته باشد

مسئولیت ھاى آسیايى اين حكومت را افزون كرد و مسئولیت ھاى جديدى به دوش آن ھا نھاد كه امويان از آن جھت آسوده خاطر 
  .بودند

  .متمركز كردند, از اين رو عباسیان تالششان را براى حفظ اين بخش كه در افريقیه براى حكومتشان باقى مانده بود
چیزى كه بیانگر قدرت عباسیان و يا تالش آنان براى , غرب رودخانه شلف يعنى میان مغرب میانه و اقصى واقع شد اما از آن چه در

در دست نداريم و اين ھمان چیزى است كه بعد از شكست خوارج اباضیه و قتل ابى خطاب عبداالعلى بن , بسط نفوذشان باشد
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را واداشت به غرب رودخانه شلف فرار كند و براى ايجاد ) ١٧(ن رستم عبدالرحمان ب' , ه١۴۴سمح بن مالك معافرى در سال 
تالش كرده و حكومتش را از دسترس سپاھیان ايشان در امان , حكومت خوارج اباضیه در آن سرزمین كه خارج از قدرت عباسیان بود

  .دارد
, لى بود و عباسیان را مشغول مى كردحكومت مركزى عباسى به دلیل بى ثباتى در استان افريقیه كه ناشى از درگیرى داخ

  .نتوانست بر آن جاتسلط پیدا كند و فرصتى نیز نیافت تا براى توسعه قدرتش در ساير بخش ھاى سرزمین مغرب تالش نمايد
ابوجعفر منصور استان افريقیه را به يكى از رھبران عرب به نام اغلب بن سالم بن , ھنگامى كه محمد بن شعث خزاعى بركنار شد

, اما رھبر خوارج. اغلب بن سالم و پسرش ابراھیم به افريقیه رفتند. وى از بزرگان سپاه مصر بود. تفويض كرد) ١٨(عقال تمیمى
  .فرار كرده و مھیا كردن زمینه ھاى كارش را آغاز نمود)) زاب((او را به قتل رساند و فرزندش ابراھیم به منطقه , ابوحاتم

و گروه ھاى متعدد و متخاصم كه , مى نگريستند كه آن جا سرزمینى است به دور از مركز خالفتعباسیان به افريقیه اين گونه 
برخى عرب , بعضى از ايشان پیرو مذاھب مختلف خوارج ھستند; در آن جا زندگى مى كنند, برخى از آن ھا دشمن اھل سنت اند

اين فرد عمر بن حفص بن قبیسه بن , را به فرد اليقى بسپارد منصور به اين نتیجه رسید كه زمام امور اين استان. اند و بعضى بربر
ـ و ) ١٩)(نوعى مبالغه(, مكنا به ابوجعفر و معروف به ھزار مرد ـ يعنى كسى كه به سان ھزار مرد در میدان جنگ است, مھلب

  .ى داشتفرمانده معروفى از طايفه بنى مھلب بن ابى صفره بود كه پیروزىھاى نظامى چشمگیرى در دوران امو
سپاه جديدى , ھنگامى كه عمر بن حفص نتوانست به نیروھاى خراسانى مقیم در افريقیه و قبايل عرب ساكن در آن جا اعتماد كند

خوارج از اطاعت و نیروى مردمى عرب و بربر برخوردار شدند و سپاھیان , با خود آورد و به رغم نفوذ سپاھیان عباسى در افريقیه
  .بىآن كه با ساكنان افريقیه در آمیزند, د كه در دژھا و قلعه ھا محصور بمانندعباسى را وادار كردن

آن . در دوران او انقالب خوارج اباضیه به رھبرى ابى حاتم يعقوب بن تمیم كندى شروع شد و آنان توانستند بر قیروان چیره شوند
چم ابى قره صفرى براى جنگ علیه سپاه عباسى متحد زير پر)) طبنه((گونه كه ابن عذارى مى گويد خوارج صفريه و اباضیه در 

عمر بن حفص را محاصره كرد اما او توانست حصار را شكسته و به قیروان , وى خودش را امام نامید و فرمانده عباسى. شدند
چنگ استاندار  بعد از آن وحدت خوارج اباضى و صفرى گسسته شد و نتوانستند بر آن جا مستولى شوند و قیروان در. پناھنده شود

  )٢٠.(عباسى باقى ماند
' ه١۵۴اما پیش از رسیدن نیروھاى كمكى در سال , عمر بن حفص به منصور نامه نوشت و از او كمك ھاى جديدى درخواست نمود

سلط و بدين گونه خوارج توانستند بر افريقیه م, م قیروان را اشغال كرد٧٧٢/ ' ه١۵۵م كشته شد و ابو حاتم اباضى در سال ٧٧١/ 
  .شوند و تعداد يارانشان به حدود چھل ھزار جنگجو بالغ شد

و حكومت افريقیه را به يزيد بن حاتم بن قبیضه مھلبى , شور و عالقه دينى را با نام جھاد علیه خوارج به خدمت گرفت, منصور
  .مھالبه در جنگ با خوارج و شكست آنان در دوران اموى نقش آشكارى داشتند. سپرد

وى به شايستگى و مھارت . در جنگ و بزرگوارى به جدش مھلب بن ابى صفره بسیار شباھت داشت, تم مكنا به اباخالديزيد بن حا
  )٢١.(مصر و آذربايجان استاندار شد, سند, سیاسى و حسن رھبرى شھره بود و از سوى ابوجعفر منصور در مناطق ارمنستان

منصور سپاھى . استاندار آن خطه بود' ه١۵٢-١۴۴وى از سال . مصر بود, دبزرگ ترين استانى كه يزيد بن حاتم در آن حكومت كر
براى مھیا كردن . ھمراه تعدادى جنگجو از شام و الجزيره به سوى او اعزام كرد و به او فرمان داد به افريقیه برود, پنجاه ھزار نفرى

منصور سپاه را تا , براى تإكید بر اھمیت اين حمله. نمودمیلیون درھم ھزينه سپاه  ۶٣منصور با سخاوت تمام رفتار كرد و , اين سپاه
يزيد بن حاتم توانست شورش ھاى بزرگ خوارج را مھار , استاندار, بعد از چندين جنگ شديد. شھر قدس در فلسطین ھمراھى كرد

تم به مناطق كوه ھاى نفوسه ياران اباحا. اباحاتم اباضى را به قتل رساند, م در نزديكى شھر طرابلس ٧٧٢/ ' ه١۵۵كرده و در سال 
  .گريختند, كه گروه ھاى خوارج در آن جا سكنا داشتند

اقامت او در آن جا يكى از بھترين دوران ھاى استانداران افريقیه محسوب مى . يزيد بن حاتم مدت پانزده سال استاندار افريقیه بود
به فقھاى , وى مسجد اعظم قیروان را از نو بنا كرد. برداشتمحاسن زيادى در, شود كه به لحاظ اقتصادى يا اجتماعى و يا معمارى

در نتیجه . مالكى جايگاه و اھمیت زيادى داد و در جنگ با خوارج به آن ھا تكیه كرد و با آنان به مشاوره و نظر خواھى پرداخت
) ٢٢.(ر سرزمین المغرب شدافريقیه پايگاه مذھب اھل سنت يا به عبارتى پايگاه سنى ھا براساس مذھب امام مالك بن انس د
  .اين مسئله مضمون عمیقى در تحول تاريخ مغرب اسالمى دارد كه بعدا به تفضیل به آن مى پردازيم

براى او به عنوان ولیعھد بیعت , زيرا وى به ھنگام مريضى و پیش از مرگش, پسرش داوود جانشین او شد, بعد از يزيد بن حاتم
علیه , نصیر بن صالح اباضى رھبر قبايل بربر. و طى اين مدت با رھبران قبايل بربر خوارج جنگید وى نه ماه و نیم حكومت كرد. گرفت

سپس . برادرش مھلب بن يزيد را به جنگ او فرستاد كه شكست خورد و خود و اصحابش كشته شدند, داوود . او شورش كرد
آن ھا را دنبال نموده , او فرستاد كه بربر از معركه فرار كردندسلیمان بن يزيد فرمانده سپاھش را با ده ھزار نیروى جنگنده به سوى 

عموى او را عھده دار , روح بن حاتم , داوود در افريقیه ماندگار شد تا اين كه ھارون الرشید. و نزديك به ده ھزار نفر از آنان را كشتند
  .م مرگش در آن جا ماندوى تا ھنگا. ھارون داوود را ھم استاندار مصر و سپس سند كرد. افريقیه كرد

وى . فلسطین و سند عھده دار شد, طبرستان, كوفه, مناصب ادارى متعددى را در استان ھاى بصره, روح قبل از آمدنش به افريقیه
ین او زيرا ھارون الرشید او را بركنار و نصربن حبیب مھلبى را جانش, اما حكومتش در افريقیه دوام نیاورد, از برادرش يزيد بزرگ تر بود

  . كرد
م به حكومت رسید و تقريبا يك سال و نیم در اين ٧٩٣/ ' ه١٧٧فضل بن روح بن حاتم بود كه در سال , آخرين امیر مھالبه در افريقیه

, فرمانده سپاه تونس, عبداهللا بن عبدويه جارود. سپاھیان افريقیه و مغرب به دلیل استبداد وى علیه او شوريدند. سمت باقى ماند
  )٢٣.(م او را به قتل برساند٧٩۴/ ' ه١٧٨قدرت را به دست گرفته و در سال توانست 

, يعنى از اواخر دوران ابو جعفر منصور تا زمان ھارون الرشید ادامه داشت, بدين ترتیب حاكمیت مھالبه بر افريقیه كه مدت ربع قرن
دوران مھالبه در افريقیه ثمر بخش . تجربه موفقى بود, تجربه تفويض حكومت به يك شخص كه از خالفت پیروى نمايد. به پايان رسید

كشاورز و تاجر امنیت يافت و در آمد منطقه به , مساجد به وجود آمد, شھرھا آبادان شد. بود و اوضاع و احوال اين منطقه تثبیت شد
  .رو به فزونى نھاد, يزيدبن حاتم كه پانزده سال حكومت كرد, ويژه در ايام بزرگ اين سلسله

اما . افريقیه به پیروى مستقیم از حكومت خالفت بازگشت و استانداران از بغداد به آن جا گسیل شدند, از پايان حكومت مھالبهبعد 
براى رسیدن به حكومت در قیروان يا كسب قدرت سیاسى در , ھرج و مرج بر آن جا حاكم شد و رھبران عرب در آن سرزمین
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  .داختندمناطقشان با يكديگر به رقابت شديدى پر
توجه ويژه اى مى كرد ـ يعقوبى كه , افريقیه و زاب بود, از آن جا كه خالفت عباسى به امور استان افريقیه كه در برگیرنده طرابلس

واقع در كناره بااليى رودخانه )) اربه((در دوران اغالبه از افريقیه ديدن كرده است مى گويد آخرين نقطه غربى قدرت عباسیان شھر 
وى يكى از مردان بزرگ حزب . ـ ھارون الرشید كارگزار عرب بى نظیرى مثل ھرثمه بن اعین را استاندار اين منطقه كردشلف بود 

  )٢۴.(عربى در سرزمین ھارون الرشید و پیرمرد با تجربه اى در زمینه جنگ و حكمرانى بود
آرامش و ثبات به منطقه , طى اين مدت اندك. كرد در افريقیه حكومت) م٧٩٧-٧٩۶/ ' ه١٨١-١٨٠(ھرثمه بن اعین نزديك به دو سال 

بندر تونس را از . بندرھا و اسكله ھا را تجديد بنا كرد تا اعتماد مردم را به حكومت عباسى جلب كند, ھرثمه از نو شھرھا. بازگشت
  .نشان دادمسجد قیروان را تعمیر كرد و بازارھايى در آن درست كرد و به ساختن خانه ھاى مردم توجه , نو ساخت

بعد از اين دو سال ـ آن گونه كه ابن خلدون مى گويد ـ ھرثمه بن اعین ديد به دلیل اقداماتش در افريقیه امنیت و آسايش در اين 
. و خواست كه به بغداد باز گردد, و در حقیقت او سختى فراوانى كشیده و خود را به تنگنا افكنده است, منطقه حاكم شده است

  )٢۵.(ھارون فرماندھى سپاه را به او واگذار كرد. م به بغداد بازگشت و از ياران و معتمدين ھارون الرشید شد/٧٩٧'ه١٨١در سال 
وى برادر رضاعى ھارون بود و پدرش . را استاندار افريقیه كرد) ٢۶(امیرالمومنین ھارون الرشید محمد بن مقاتل عكى' ه١٨١در سال 

از اين رو در افريقیه به . ا وى در مقام استاندارى براى ھارون الرشید نیكو سیرت نبودام. از مردان بزرگ حكومتى محسوب مى شد
بھلول , به ويژه اقدام او در تازيانه زدن به فقیه; و كارھا در اين استان به ھم ريخت, گونه اى رفتار نكرد كه رضايت مردم را جلب كند

زيرا اين فقیه جايگاه و منزلتى , علما و اھالى افريقیه شد, صبانیت فقھاموجب ناخرسندى و ع, بن راشد كه به مرگ او منجر گرديد
ھم چنین سپاھیانش به دلیل كمبود مواجبشان علیه او شوريدند و به شورشى پیوستند كه ابن . در میان اھالى آن جا داشت

در اين اوضاع و . سپاه جنگ در گرفتھرج و مرج آن سرزمین را فراگرفت و میان رھبران ) ٢٧.(تمیم تمیمى آن را رھبرى مى كرد
  .ابراھیم بن اغلب در عرصه رخدادھاى سیاسى افريقیه پديدار گشت, احوال

  
  زندگى اجتماعى در افريقیه قبل از برپايى حكومت اغلبیان

اسالم در  بايد گزارشى از تاريخ گسترش, پیش از برپايى حكومت اغلبیان, براى روشن نمودن مسئله زندگى اجتماعى در افريقیه
چگونه ) بنى اغلب(و پیش از شروع دوران اغالبه ) بنى مھلب(اين منطقه بیاوريم تا مشخص شود كه اين كار مھم در دوران مھالبه 

سرزمینى اسالمى ـ عربى شد كه عرب و بربرھاى عرب شده و اندكى از رومیان در آن زندگى مى , صورت گرفت و چطور افريقیه
  كردند؟

با شروع فتوحات عربى بسیارى از ايشان مخفى . ھمان بیزانسى ھا ھستند كه به عنوان حاكمان آن سرزمین بودنداينان : ـ روم١
بسیارى . شدند و فقط گروه اندكى از آنان در سواحل و شھرھا و به ويژه در قرطاجنه و در سرزمین ھاى بىآب و علف باقى ماندند

فقط گروھى از آنان به سیسیل و ديگر سرزمین ھاى جنوب اروپا مھاجرت . ذوب شدند از آنان اسالم را پذيرفته و در ساكنان آن جا
  .كردند

مشھور بودند )) برانس((طايفه بربر متمدن كه به : آنان ساكنان اصلى آن سرزمین بودند كه به دو دسته تقسیم مى شدند: ـ بربر٢
)) بتر((و طايفه بربر, زراعت و كارھاى صنعتى اشتغال داشتند و در مناطق حاصل خیز و زراعتى كوھپايه اى زندگى مى كردند و به

  . و به دامپرورى مشغول بودند و به نواحى آبادان مجاورشان ھجوم مى بردند, كه در صحراھا و واحه ھا ساكن
ابن . تندآنان توده مردم بودند كه در نواحى ساحلى سكونت مى كردند و به زراعت و كارھاى صنعتى اشتغال داش: ـ افارقه٣

, افارقه خدمتكار رومیان بودند و با ھر كس كه بر سرزمینشان چیره مى شد: عبدالحكم در كتاب تاريخش درباره آنان مى نويسد
  )٢٨.(سازش مى كردند

آنان ھمانند سپاھیان پیروزمند وارد اين منطقه شده بعد از . ھمراه فتوحات اسالمى به سرزمین المغرب وارد شد, اما عنصر عرب
تكمیل فتوحات در ھمه مناطق مغرب مستقر شدند سپس گروه ھاى ديگرى از سپاھیان و مھاجران عرب با ادامه فتوحات به آنان 

ھمه اين . برپايى جوامع عربى كوچكى بود كه بزرگ ترين آن ھا در شھرھا و پادگان ھا زندگى مى كردند, نتیجه اين اقدام. پیوستند
عنى عرب افريقايى را تشكیل مى دادند كه در آن جا مستقر شدند و بدون اين كه از عروبتشان ي) ٢٩(ھا روى ھم عرب ھاى بومى

اينان به آيین پیشین خود تمسك مى جستند و علیه سپاھیان عرب اعزامى . آن جا را به مثابه وطن تلقى كردند, دست بكشند
نه از آن رو كه اھل , خوانده مى شدند)) شامى((رب اين سپاھیان ع. متحد مى شدند, جھت ايجاد امنیت از سوى حكومت مركزى

  .بلكه بدان سبب كه از شام مىآمدند و شام در آن دوران پايتخت امويان بود, شام بودند
به عرب ھاى بومى , در نتیجه استقرار در اين سرزمین و آمیزش با اھالى آن, روشن است كه بسیارى از مردان اين سپاھیان عرب

به طورى كه بسیارى از اين بومیان , ه اين ترتیب تعداد اين عرب ھاى بومى تا پايان دوران اموى رو به ازدياد نھادب. تبديل مى شدند
و از میان آن ھا علما و فقھاى , به عرب افريقايى تبديل شدند, ـ با اين كه از عناصر مھم قدرت بودند ـ به مرور زمان و نسل به نسل

بدالرحمان بن حبیب فھرى و اسد بن فرات و حبیب بن سعید و برادرش سحنون و ديگران ظھور بزرگى نظیر بھلول بن راشد و ع
نھضت عربى شدن با گسترش , كشید' ه۵۵-۵٠زمانى كه عقبه بن نافع فھرى نقشه فتح شھر قیروان را در سال ھاى . كردند

ابن خلدون . روھى از اھالى بربر مسلمان شدندبه گونه اى كه گ, اسالم و زبان عربى و علوم فقه و حديث در قیروان شروع شد
  )٣٠.(نفوسه و نفراوه را نام مى برد, يعنى قبايل لواته, قبايلى را كه در ساختن شھر قیروان مشاركت كرده و اسالم را پذيرفتند

گ ھاى ناشى از فتوحات ـ بنیان گذار نظام ادارى در سرزمین مغرب ـ به رغم اين كه در آن دوران جن) ٣١(در دوران حسان بن نعمان
در اين جنگ ھا ; تعداد بسیارى از اھالى بربر مسلمان شدند, و درگیرىھاى سختى میان بربر و عرب ھاى فاتح وجود داشت

برخى از قبايل بربر مثل قبیله إوربه به , ابن ابى مھاجر و زھیر بن قیس كشته شدند با وجود اين, فرماندھى مثل عقبه بن نافع
  .داسالم گرويدن
ولى براى , وى در پى فتح مغرب میانه و اقصى بود) ٣٢.(موسى بن نصیر استاندار شد, با اشاره عبدالعزيز بن مروان, بعد از حسان

موسى ھمتش را در جنگ با قبايل بربر و . اين كار شیوه ھاى سخت و خشن پیش گرفت و بسیارى از اھالى بربر از او بیزار شدند
اين كار تإثیر بدى در میان مردم . صرف نمود, ل اسیران زيادى به دمشق براى جلب رضايت خلیفه اموىدستیابى به غنايم و ارسا

  .بربر داشت
سیاستش گسترش اسالم و وارد نمودن مردم سرزمین ھاى گشوده شده با , بعد كه عمر بن عبدالعزيز خلیفه حكومت اموى شد
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زمام آن را به اسماعیل , ان افريقیه اين بود كه به جاى محمدبن يزيد قرشىنخستین اقدام او در است. نرمى و نیكى به اسالم بود
محمد از سوى سلیمان بن عبدالملك اين منصب را عھده دار شده بود و به دلیل خطاھايى كه در . بن عبیداهللا بن ابى مھاجر سپرد

  )٣٣.(مداد نمى شدنیكو سیرت قل, حق مردم افريقیه نمود و به قیام اھالى بربر و قتل او منجر شد
وى ) ٣۴.))(از بقیه اھالى بربر خواست كه به دين اسالم در آيند((منابع و متون گذشته اتفاق نظر دارند كه اسماعیل بن عبیداهللا 

زيز بھترين امیر و استاندار بود و ھمواره بربرھا را به اسالم دعوت مى كرد تا سرانجام عده زيادى از آنان در حكومت عمر بن عبدالع((
شیفته دعوت اھالى بربر به اسالم بود تا اين كه ((او ) ٣۵. ))(وى حالل و حرام را به اھالى افريقیه آموزش داد. اسالم آوردند

  )٣۶.))(بسیارى توسط او مسلمان شدند
اين ) ٣٨(دباغ .از استاندار جديدش درخواست كرد تمام ھمتش را صرف گسترش اسالم در میان بربرھا نمايد) ٣٧(عمر بن عبدالعزيز

اسماعیل بن عبیداهللا بن ابى , عمر بن عبدالعزيز)). فاضل و زاھد بود, صالح, وى مردى فقیه: ((استاندار را چنین توصیف مى كند
 ابو مسعود, افريقايى) ٣٩(ابوعبدالرحمان بن يزيد معافرى: اين ده نفر عبارت بودند از. مھاجر را به ھمراه دو نفر از تابعین اعزام كرد

ابو سعید جعثل بن , )۴٢(ابو جھم عبدالرحمان بن رافع تنوخى, )۴١(اسماعیل بن عبید انصارى, )۴٠(سعید بن مسعود تجیبى
عبداهللا بن مغیره , )۴۵(حیان بن ابى جبله قرشى, )۴۴(اسماعیل بن عبیداهللا بن ابى مھاجر مخزومى, )۴٣(ھاعان بن عمیر رعینى

  )۴٨.(و طلق بن جابان فارسى, )۴٧(ى معافرىموھب بن حب, )۴۶(بن ابى برده كنانى
, آشكار است كه اھالى افريقیه به دلیل بردبارى. اين تابعین شروع به آموزش اصول و قواعد دين جديد به بربر و فرزندانشان نمودند

ابن عذارى ) ۴٩.(گذاشتندبا رضايت به اسالم روى آوردند و عقايد مخالف اسالم را كنار , برابرى و عدالتى كه در دين جديد يافتند
  )۵٠)).(حرامش كردند, شراب در افريقیه حالل بود وقتى اين تابعین ـ رضى اهللا عنھم ـ به آن جا رسیدند: ((گفته است

از اين رو مساجد بسیارى ساختند كه در آن ھا اصول اسالم را آموزش , مالحظه مى شود كه بیشتر اين تابعین مقیم قیروان بودند
به دست اين . گوش فرا مى دادند, وم بربر به اين مساجد روى مىآوردند و به درس ھايى كه در آن جا تدريس مى شدق. مى دادند

را ابو عبدالرحمان حبلى عبداهللا بن يزيد معافرين افريقى و )) رباطى((مسجد , تابعین مساجد متعددى ساخته شد كه از آن میان
  .ملقب به تاجراهللا بنا كردندرا اسماعیل بن عبیداهللا )) زيتونه((جامع 

: به گونه اى كه توسط ايشان طبقه نخست علماى افريقیه مانند; بذرھاى علم و فقه اسالمى كاشته شد, به ھمت اين تابعین
, ابى محمد خالد بن عمران تجیبى, ابى خالد عبدالرحمن بن زياد بن انعم معافرى, عبداهللا بن عبدالحكم بلوى, ابى كريب معافرى

  .پرورش يافتند, د بن لبید معافرى و ابى زكريا يحیى بن سالم و ديگرانسعی
سپس به سوى قبايلشان , اين دانش اندوزان از اھالى افريقیه بودند كه مقدارى از وقتشان را در قیروان صرف پژوھش مى كردند

در خصوص زندگى . نى اسالم را مىآموختندرفته و در مناطق خود به شغل قضاوت و امور دينى مى پرداختند و به مردم اصول و مبا
در تونس متولد ' ه١۴۵اسد در سال . به افريقیه آمد و مادرش او را حامله بود((اسد بن فرات بن سنان گفته شده است كه پدرش 

  )۵١. ))(شد و نزد على بن زياد درس خواند
و عالقه شديدى داشتند كه براى پسرانشان حلقه ھاى  جالب اين جا است كه در اين دوران وقتى اعراب به افريقیه آمدند اھتمام

گفته استاد بزرگ حسن حسنى . دين و زبان عربى را فرا گیرند, حديث, كوچك درسى در مساجد درست كنند تا آنان قرآن
روان را ھنگامى كه آنان در پادگان ھايشان اقامت گزيدند و قی: ((مرا شگفت زده كرده است, عبدالوھاب در تفسیر اين پديده

برگزيده )) مكتبخانه((محل ساده اى را به نام . خانه ھا و مساجد را ساختند سپس به آموزش فرزندانشان پرداختند, طراحى كردند
  )۵٢.))(و در آن جمع شده و به خواندن كتاب خدا مى پرداختند

فريقیه تكیه گاھى از سوى حكومت در ا] عرب شمالى و جنوبى[ عنصر عربى اعم از قیسى و يمنى, با برپايى خالفت عباسى
  .به گونه اى كه عباسیان در حمالت خود خراسانیان را به سرزمین افريقیه گسیل مى كردند; عباسى نیافت

درست است كه در آغاز كار نا آرامى ھا و برخوردھاى مستقیمى میان سپاھیان عربى و خراسانى رخ داد و عالوه بر تھديد بقاى 
عنصر عربى خراسانى با اھالى , اما با گذشت زمان, موجب كشته شدن محمدبن اشعث خزاعى شد, يقیهقدرت عباسیان در افر
مثل محمد بن , از میان عنصر خراسانى تعدادى فقیه و عالم. از طريق پیوند خويشاوندى در آمیخت) بربرھا(اصلى اين سرزمین 

  . یه داشتندعبدوس ظھور كردند كه نقش مھمى در نھضت فقھى و علمى در افريق
زيرا خوارج از عوامل اصلى , مذاھب مختلف خوارج بود, اما آن چه موجب تشويش خاطر حكومت عباسیان در افريقیه مى شد

دست استانداران مصر را براى حمله ھاى پى درپى جھت پیروزى بر خوارج در , از اين رو خلیفه منصور. سقوط حكومت اموى بودند
, محمد بن اشعث در حمله خود اموال فراوانى را ھزينه كرد و موفق شد رھبر خوارج اباضیه, مثال به عنوان; باز گذاشت, مغرب

اما چیزى نگذشت كه ابو حاتم اباضى بر قیروان چیره شد و با . ابوالخطاب عبداالعلى بن سمح بن مالك معافرى را ھالك نمايد
  .او را كشت, محمد بن اشعث , پیروزى بر استاندار عباسى

منصور پى در پى يورش مى برد و سرانجام اين مھم را به . ل خوارج ادامه يافت و موجب ترس و وحشت بنى عباس گرديدمشك
  )۵٣.(سپرد كه از دوران امويان با قدرت تمام در زمین گیر كردن خوارج زبردست بودند) بنى مھلب(مھالبه 

منطقه افريقیه را ترك كرده و به مناطق ديگرى در سرزمین مغرب , ارجبه گونه اى كه خو, مھالبه اين كار مھم را به انجام رساندند
وبنى رستم اباضى مذھب ) م٧۵٧/ ' ه١۴٠(حكومتشان را در سجلماسه بنا نھادند ) كه اصل آن ھا بربر بود(بنى مدرار . روى آوردند

  )۵۴). (گفته مى شود اينان ايرانى االصل بوده اند(در مغرب میانه چنین كردند 
بربر و عباسیان در جھت جلوگیرى خوارج متحد شدند و اين مسئله از نقش فقھا و دانشمندان و تابعینى نشئت , وران مھالبهدر د

مى گرفت كه در كنار مكتبخانه كوچك علمى و مساجدى كه در آن دروسى از بدىھاى خوارج و مذاھب تخريبى آن ھا براى 
آموزش مى دادند و مذھب اھل سنت را به مثابه شعار حكومت , دينى مى گويیم يعنى آن چه كه ما امروزه به آن ارشاد, اسالم

  . بنى عباس برگزيدند
يزيد بن حاتم در رھبرى . ثبات و آرامش افريقیه به حساب مىآيد, دوران مھالبه به ويژه زمان يزيدبن حاتم مھلبى از دوران رفاه

از مھم ترين آن ھا ـ ھمان . د كه مورخان و راويان آن را گواھى داده انداستان افريقیه شايستگى نشان داد و به كارھايى موفق ش
وى . در دوران او ھیچ انقالب يا عصیانى از سوى خوارج گزارش نشده است. گونه كه گفتیم ـ پیروزى او بر شورش ھاى خوارج بود

به عنوان مثال و ; ا و شعرا توجه مى كردعلم, ھم چنین به فقھا. به سازندگى اھمیت مى داد لذا مسجد اعظم قیروان را ساخت
  )۵۵.(بھلول بن راشد و ابن فروخ را نام مى بريم, عبدالرحمان بن زياد بن انعم, نه منحصرا
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  )م٨٠٠/ ' ه٢٩۶-١٨۴(ايجاد حكومت اغالبه ) ١

. افريقیه پديدار شد ابراھیم بن اغلب در عرصه زندگى سیاسى در سرزمین, در میان اوضاع و احوالى كه در فصل پیشین ذكر شد
ابراھیم بن اغلب در سال : ابن اثیر گفته است) ۵۶.(گفته شده كه ظھور او نتیجه خدمتش در سپاھیان بنى مھلب بوده است

سرزمین زاب . كنار آمد و ھدايايى براى او فرستاد و ھرثمه او را حاكم زاب كرد)) ھرثمه بن اعین((در استان زاب بود و با ' ه١٨٠
  )۵٧.(بسیارى از افراد قبیله تمیم و گروه بنى اغلب بود كه بعدھا براى ابراھیم بن اغلب پشتیبان نیرومندى شدنداقامتگاه 

ھم . ابراھیم بن اغلب به او دلبستگى نشان داد, ھرثمه بن اعین را از استاندارى افريقیه بركنار كرد, ھنگامى كه ھارون الرشید
محمد بن مقاتل ((از جمله اين كه ; اشت كه راه او را براى رسیدن به استاندارى مھیا كردچنین در آن جا شرايط و عواملى وجود د

سپاه علیه او شوريد و در كنار اھالى قیروان به . با سپاھش بدرفتارى كرد و آن گونه كه گفتیم مواجب آن ھا را قطع نمود)) عكى
گفته شده است كه وى از طريق ارسال . در سیسیل داشتاين دشمنى ريشه در روابط او با رومیان . دشمنى با او برخاست

, ما چیزى كه اين مطلب را ثابت نمايد در دست نداريم. سازش كرد, شالق و ھداياى گران بھا به رومیان با ايشان, سالح, مس
راى دشمنان دين كه از وى را از ارسال اين چیزھا ب, بھلول بن راشد, فقیه. ولى به ھر حال اين نكته در بین مردم شايع شده بود

اين نشان مى دھد كه اقدام ھاى فقھا تنھا به امور دينى محدود نمى . برحذر داشته بود, جمله مواد نظامى محسوب مى شود
  )۵٨. (شده است بلكه آنان مواضع قومى نیز داشته اند

, افريقیه را دچار ترس و وحشت كرده بودمھارت ابراھیم بن اغلب در غلبه بر شورش تمام بن تمیم كه اھالى , عالوه بر اين ھا
مورخان و راويان در . موجب شد كه ابراھیم از اھالى آن جا كمك بخواھد و اين از امتیازھاى اغالبه نسبت به خاندان آل طولون است

اختالف , مايدخصوص انگیزه ھا و عللى كه باعث شد ھارون الرشید با سپردن استاندارى افريقیه به ابراھیم بن اغلب موافقت ن
  )۵٩. (ابن ابار گفته است كه رسیدن ابراھیم بن اغلب به استاندارى افريقیه نتیجه پیروزى او بر نیرنگ ادارسه بود. كرده اند

در كمك به او براى غلبه بر شورش )) محمد بن مقاتل عكى((ھارون الرشید به دلیل آن چه كه وى با : در اين باره نويرى گفته است
امتیاز ابراھیم بن اغلب در كمك : ((در اين خصوص نظر ديگرى مى گويد. حكومت افريقیه را به او سپرد, انجام داد تمام تمیمى

و تعھد او به پرداخت ساالنه چھل ھزار دينار به خالفت , سالیانه اى كه از مصر دريافت مى كرد و به صدھزار دينار مى رسید
  )۶٠.))(مثبت داده و استاندارى افريقیه را به او واگذار نمايدھارون را واداشت با خوشحالى پاسخ , عباسى

وى در مورد كارھا و . در واگذارى افريقیه به ابراھیم نقش داشته است) ۶١))(يحیى بن زياد) ((ب(گفته شده است كه صاحب برد
  .به ھارون الرشید خبر داده است, اوضاع اين استان و اخالص و كفايت سیاسى و جنگى ابراھیم

زيرا آن خطه تنھا سرزمینى بود كه از , امنیت استان افريقیه بود, ھدف سیاست ھارون الرشید: مى گويد) ۶٢(دكتر حسین مونس
پیش تر گفتیم كه مرزھاى حكومت بنى عباس به كناره رودخانه . سمت غرب اسالمى براى حكومت بنى عباس باقى مانده بود

از اين رو ھنگامى كه ھرثمه بن اعین انديشه حكومت ابراھیم بن . یانه ختم مى شدشلف يعنى حدفاصل استان افريقیه و مغرب م
براساس شروطى كه ذكر شد و ھارون الرشید با آن موافقت كرد به او اجازه استقالل محلى داد و , اغلب را در افريقیه تإيید كرد

  )۶٣.(استاندارى افريقیه به خانواده ابراھیم بن اغلب واگذار شد
خالفت عباسى را به اين فكر انداخت تا سرپرستى اين استان را به مرد شاخصى , رخدداھاى سرزمین مغرب: كالم اين كهگزيده 

چیزى كه عباسیان را براى واگذارى اين . نسبت به خاندان عباسى دوست و صمیمى باشد, بدھد كه عالوه بر قدرت حكومت كردن
با حفظ , خاندانى كه حكومتشان يكى پس از ديگرى; پیشین آنان با مھالبه بود تجربه, استان به ابراھیم بن اغلب تشويق كرد

زيرا بنى عباس بر اين باور بودند كه افريقیه مسئولیت سنگینى بر دوش آنان مى گذارد , اطاعت از حكومت عباسى به طول انجامید
پس وقتى يكى از . را براى آن جا ھزينه مى كردندبه ويژه كه مال فراوانى , و مايل بودند كه از آن ناحیه آسوده خاطر باشند
طبیعى , اين مسئولیت را تحمل كند, و تإمین امنیت آن استان بدون ھزينه مالى, مردانشان مى توانست با حفظ اطاعت از ايشان

د كرده بود از امتیاز پس اگر خاطر آن ھا از ابراھیم بن اغلب كه در اين معامله پیشنھا. بود كه به چنین پیشنھادى راضى مى شدند
در چنین شرايطى اين مبلغ به خزانه حكومت , آسوده باشد, صدھزار دينار مصر به عنوان ھزينه استاندارى افريقیه برخوردار است

بنابراين حكومت عباسى با قرار گرفتن استاندارى افريقیه در دست خاندان ابراھیم بن اغلب به شرط اطاعت . عباسى باز مى گردد
  .تى وى موافقت كردو دوس

. وى نیروى نظامى بزرگى از بربرھاى عرب شده تشكیل داد. ابراھیم بن اغلب توانست به تعھداتش در مقابل خالفت وفادار باشد
آنان سپاھیانى اروپايى . ابراھیم بن اغلب سیسیلى ھاى زيادى ھم داشت. اينان ھمانند سپاھیان در سپاه اغالبه كار مى كردند

سپس به شیوه عربى ـ اسالمى , كه از كوچكى از برده فروشانى خريدارى مى شدند كه آنان را از اروپا مىآوردند االصل بودند
ابراھیم بعدھا نیروھاى سیاھان , تربیت مى شدند تا بعدھا سپاھى شوند و در خدمت حكومت در قصرھا به انجام وظیفه بپردازند

  )۶۴.(را ھم به اين سپاه افزود
مالت و سواحل , اين نیرو اغالبه را قادر ساخت كه در سیسیل, یم بن اغلب نیروى دريايى عظیمى تشكیل دادھم چنین ابراھ

وى تا زمانى كه اين نیروھا را به وجود نیاورده بود يعنى در خالل سال ھاى نخستین حكومتش به حكومت . ايتالیا به جنگ بپردازند
مبلغ چھار ھزار . فراز منبر به نام بنى عباس خطبه خواند و شعار آنان را برافراشت ھم چنین ابراھیم بن اغلب بر. خود مطمئن نبود

دينار خراج مقررى خود را ھم پرداخت و اسم خلیفه را بر سكه ھا منقوش كرد و شھر جديدى ساخت و براى بزرگداشت ايشان آن 
در دوران ابراھیم بن اغلب يكى از مردان عرب به . ستنام نھاد كه در سه مايلى جنوب قیروان واقع شده ا) قصر قديم(را عباسیه 

عمران بن مجالد را در رإس سپاه , فرمانده سپاھش, ابراھیم. نام حمديس در تونس قیام كرد و شعار بنى عباس را برانداخت
شكست داد و نزديك در نزديكى تونس عمران با او وارد نبرد شد و حمديس و يارانش را . بزرگى جھت غلبه بر آن جنبش اعزام كرد

به رغم اين كه در دوران بنى اغلب شورش ھا و قیام . به ده ھزار نفر از ايشان را كشت و باالخره عمران توانست وارد تونس شود
به ھرحال ابراھیم . قابل قیاس نیست , اما با شورش ھايى كه در اعصار قبل رخ مى داد و افريقیه را ناآرام مى كرد, ھايى رخ داد

توانست دولت , شجاعت و تیزھوشى اش و نیروى گروه ھاى يمنى و قیسى كه او را تإيید مى كردند, لب به دلیل كفايتبن اغ
  )۶۵.(نماينده حكومت عباسى باشد, جديدى تشكیل بدھد كه در سرزمین افريقیه

شمندى بود كه مذھب اھل سنت را فقیه و دان, وى حافظ قرآن كريم. تربیت دينى ابراھیم بن اغلب در فرھنگ او اثر زيادى داشت
وى كنیزى به نام جالجل به او . يعنى لیث بن سعد فھمى مى رفت, بسیار به ديدار شیخش كه او را تربیت كرده بود. تإيید مى كرد
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ه بود توانمند و آگاه به جنگ و حیل, مصمم, خطیبى صاحب نظر, وى ھم چنین شاعر. بخشید و اين كنیز مادر فرزندش زياده اهللا بود
وى از میان فقیھان مشاورانى برگزيد كه در كارھاى حكومتى . و ھمین باعث نزديكى او به فقھاى دين و تإيید مردمى او مى شد

  .تمدن و پیشرفت سوق دھند, ياور او باشند و او را به راه دانش
در جنبش فقھى مذھب مالكى ايفا  تعداد قابل توجھى فقیه دينى ظھور كردند كه نقش مھمى, در چنین جوى از آسايش و ثبات

خوارجى كه قبل از ايجاد دولت اغالبه و بعد از آن براى اھل سنت و نیز قدرت بنى عباس در ; نموده و نیز راه خوارج را سد كردند
  )۶۶.(افريقیه خطرناك محسوب مى شدند

  تمدن و آبادانى) ٢
. رده اند يكى از با عظمت ترين دوران ھا در افريقیه به حساب مىآيدپیش تر گفتیم كه دوران اغالبه ھمان گونه كه مورخان روايت ك

مذھب سنى و شیوخ . اين دوران بیش از يك قرن به طول انجامید و در آن زمان ثبات سیاسى نسبى در سرزمین افريقیه حاكم شد
توانستند خوارج را از سرزمین افريقیه فقھا به كمك امیران اغالبه . آن سھم زيادى در ايجاد و تثبیت پايه ھاى اين ثبات داشتند

خود طرابلس شھر با . زندگى مى كردند, خوارج فقط در جبل نفوسه در جنوب استان طرابلس كه بخشى از امالك اغالبه بود. برانند
ن اغالبه آن را در خارج سرزمی, ھنگامى كه خوارج اباضیه حكومتى تشكیل دادند. شكوھى بود كه فقه مالكى آن را ھدايت مى كرد

  )۶٧.(تاھرت بخش غربى مغرب میانه است; يعنى در منطقه تاھرت ايجاد كردند
شھرھا و روستاھاى افريقیه . شاخص و متمايز كرد, افريقیه و اھالى آن را در میان ھمه سرزمین ھاى مغرب, ايجاد حكومت اغالبه 

در آن جا حركت به سوى آبادانى و سازندگى در كنار زراعت  .مورد توجه مردم بود و از مراكز دانش بزرگان و تجار به حساب مىآمد
تونس با اين اقدامات سريع جاى شھر قرطاجنه و شاخص ھاى . آنان از جايى به جاى ديگر مى رفتند. شروع شد, و دامپرورى 

ران بعد از او و حاكمان كارخانه كشتى سازى كه حسان بن نعمان و استاندا, بازارھا, از جمله ساختمان ھا; زندگى را در برگرفت
  )۶٨.(باعث شد كه عرب ھاى ساكن افريقیه احساس غرور و بزرگى كرده و بر حاكمان قیروان بشورند, اغلبى درست كردند

; مشھور است كه مھالبه در افريقیه به ايجاد بناھا و ساختمان ھا اھتمام زيادى داشتند و ھمین موجب شاخص شدن افريقیه شد
, كه نقش بزرگى در توسعه مسجد قیروان و ساختن بازارھاى متعددى در شھرھاى تونس) ۶٩(,يزيد بن حاتم به ويژه در دوران

اغالبه , در مقابل. پارسايان و جنگجويان در ساحل ساخت, ھم چنین ھرثمه بن اعین قصرھايى براى مرابطین. داشت... قیروان و 
  .دندموجب گسترش مدنیت و تمدن در افريقیه و مغرب میانه ش

مسجد . معروف به مسجد عقبه بن نافع و مسجد زيتونه بود, باز سازى دو مسجد قیروان و تونس, از اقدامات معمارى اغلبیان
حنظله , در دوران حسان بن نعمان; قیروان از زمانى كه عقبه بن نافع فھرى آن را بنا نھاد تا پايان دوران اغالبه بارھا باز سازى شد

ابن . نوسازىھاى زيادى در آن صورت گرفت و قبه و مناره آن مرتفع تر شد و به شكل كنونى درآمد, هللا بن اغلببن صفوان و زياده ا
روز قیامت به آن : وى به اين كار افتخار مى كرد و مى گفت. زياده اهللا اموال فراوانى را در اين راه ھزينه كرد: مى گويد) ٧٠(عذارى

ساختن ساختمان مرتفع , ساختن مسجد جامع قیروان: نامه اعمالم چھار كار نیكو وجود دارد در; مى بالم, چه كه پیش فرستاده ام
  )٧١.(ساختن دژ شھر سوسه و سپردن قضاوت افريقیه به احمد بن ابى محرز, ام ربیع

برترى : استگفته )) آثار تونس االسالمیه و مصادر الفن االسالمى((استاد احمد فكرى درباره مسجد جامع قیروان در كتابش 
عناصر معمارىاى در برداشت كه براى نخستین بار در تاريخ ساختمان , اين مسجد بزرگ. قیروان به تعیین حدود منحصر نمى شد

ھا پديدار شد يا حداقل در آن بھترين نمونه ھا به كار رفت كه بعدھا در سرزمین ھاى شرق و غرب انتشار وسیعى يافت و از عناصر 
  )٧٢.(از اين عناصر مى توان طاق ھاى مسجد قیروان را نام برد, ى گرديدشاخص معمارى اسالم

بعد از او ابراھیم بن . ولى قبل از اتمام آن درگذشت. ھم چنین زياده اهللا به نوسازى و گسترش مسجد جامع تونس اقدام كرد
آن ستون ھاى مرمرى به كار برد و آن وى ھمان كسى است كه دستور داد گنبد راه راه ساخته شود و در . به حكومت رسید, احمد

ھم چنین ابراھیم بن احمد دستور ساختن گنبد بزرگى را داد كه . را با نقوش و وسايل تجملى و كتیبه ھاى كوفى زيبا زينت داد
سجد در مورد گنبدھاى م. ھم اكنون در مسجد جامع قیروان موجود است و يكى از زيباترين گنبدھا در تاريخ مساجد اسالمى است

در مسجد , بى شك نخستین نمونه اسالمى براى نظام ابتكارى گنبدھاى مبتنى بر طاق ھا: ((قیروان دكتر احمد فكرى مى گويد
صرف نظر از اين كه امتیاز ايجاد چنین نظامى از آن ايرانیان يا رومیان باشد و نیز صرف نظر از اين كه اصل درست . قیروان پديدار شد

ھركدام از اين ھا كه باشد چیزى از شإن ساختمان قیروان نمى , قبطیان مصر يا رومیان افريقايى برمى گرددكردن اين گنبدھا به 
  )٧٣.))(كاھد

سپس ابوالعباس محمد بن اغلب به ساختن مسجد جامعه سوسه اقدام نمود كه يكى از زيباترين آثار معمارى اسالمى در افريقیه 
  )٧۴.(معروف به قصر الرباط است, سوسهاز بناھاى او ھم چنین رباط شھر . است

. اما ساختمان ھاى نظامى و مدنى آن ھا ھم بى اھمیت نیست, اگر چه بنى اغلب به ساختمان ھاى دينى توجه مى كردند
كارخانه تونس را براى . حصارھا و برج ھاى بسیارى ساختند, به ويژه شھرھايى كه در ساحل واقع شده بودند, اغالبه براى شھرھا

اين دو در تاريخ دريانوردى اسالمى به ويژه در حوزه . ختن كشتى و كارخانه سوسه را براى ساختن اسلحه فراموش نمى كنیمسا
  )٧۵.(فتح جزيره سیسیل است, درياى مديترانه جايگاه ويژه اى دارند و بھترين مثال براى اين مھم

اين رباطھا . شت ـ رباط ھا ھستند كه شبیه قصرھا مى باشنداز مشھورترين ساختمان ھاى نظامى در دوران اغالبه چنان كه گذ
اگر چه معروف است كه رباطھا براى , اعم از جنگجويان رسمى و افراد داوطلب اختصاص داشت) مرزداران(به مجاھدين و مرابطین 

) ٧۶:(نین توصیف كرده استاستاد دكتر حسین مونس رباطھا را براى ما چ. افراد و پادگان ھا براى سپاھیان رسمى بنا مى شدند
برج ھايى قرار دارد كه نگھبانان , برستون ھاى ديوار و در فاصله ھاى معین. به طور معمول حصارھاى بلند رباط را در برگرفته است

اط را اين رب. رباط سوسه باقى مانده است, از رباطھاى دوران اغالبه. در آن مى ايستند و به ھنگام خطر در آن جا آتش مى افروزند
تاريخ بناى آن بر روى صفحه اى مرمرى در باالى مناره ثبت و اين متن روى آن . بنیان گذاشت' ه٢٠۶زياده اهللا بن اغلب در سال 

در سال , غالم او, به دست سرور خادم, به دستور امیر زياده اهللا بن ابراھیم كه خداوند طول عمرش دھد: نوشته شده است
رباط سوسه در كناره خلیج قابس واقع . اوند ما را به منزلگاه مباركى فرود آر و تو بھترين فرود آورندگانىخد]. بنا نھاده شد' [ ه٢٠۶

در داخل حصار سه تاالر وسیع به نام . است و از سمت دريا در داخل حصار شھر قرار دارد و طول ضلع ديوارش تقريبا چھل متر است
اين تاالرھا و استوانه ھا به يكديگر . است و سقف آن از سه گنبد تشكیل شده استاستوانه وجود دارد كه بر ستون ھايى استوار 
حیاط رباط قرار دارد كه مساحت وسیعى است و دور تا دور آن را ديوار , به دنبال آن. راه دارند و براى خواب و خوراك به كار مى روند
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ند كه به حیاط رباط باز مى شوند و بر آن اشراف دارند و در گوشه دو طبقه اى ھست) در و پنجره(در اطراف آن بوائك . فراگرفته است
  )٧٧. (مسجد رباط قرار دارد, اى از حیاط

امیر زياده اهللا به بازسازى دژى كه , در سپیده دم قرن سوم) ٧٨:(درباره رباط و قصر آن استاد حسن حسنى عبدالوھاب گفته است
وى به يكى از غالمانش دستور داد حوزه دژ . توجه كاملى مبذول داشت, ده بودابوابراھیم اكبر در مكان خالى رباط ايجاد كر
سى اتاق براى سكونت , نمايد و عالوه بر حمام ھا و دستشويى ھا) باال و پايین(نخستین را گسترش داده و آن را دو طبقه 

به گونه اى كه طاق ھاى آن به ھم , دبساز) خطبه(نیز در طبقه فوقانى مسجد جامعى جھت نماز و سخن رانى. مرزبانان بسازد
ساخته , اين نخستین مسجدى است كه پیش از ايجاد حیاط آن و قبل از مسجد جامع بزرگ كه ذكر آن خواھد آمد. پیوسته باشد

  .كسانى كه در آن زمان ساكن سوسه بودند براى اداى نماز جمعه و شركت در اعیاد به آن رباط مىآمدند. شد
اين رباط توسعه پیدا كرد تا به شكل . ولى به لحاظ مھندسى قديمى تر و زيباتر از آن بود) ٧٩(رباط منستیر رباط سوسه شبیه به

ذاخورى است كه مرزبانان و  eطبقه اول آن مسجد و تاالر درس و اجتماع و: اين رباط دو طبقه دارد. دژى با خانه ھاى بسیار در آمد
به طور معمول شیخ باتقوا و . عبادت و خلوتگاه اختصاص دارد, د و طبقه دوم به حراستاھالى رباط با ھم در آن جا زندگى مى كنن

  )٨٠.(نیكوكارى مسئول رباط است كه به تنظیم امور عبادى و حفاظتى آن جا مى پردازد
م بن اغلب آن ابراھی. در فاصله سه كیلومترى جنوب قیروان قرار دارد) ٨١(به ويژه شھر قصرقديم) شھرى(اما ساختمان ھاى مدنى

باغ ھا , اين شھر در برگیرنده ساختمان ھاى باشكوه. را ساخت تا اين كه پادگان سپاه و اقامتگاه خود و پناھگاه خانواده اش باشد
سپس , اين شھر نخست عباسیه نامیده شد. اكنون چیزى از آثار اين شھر باقى نمانده است. و پادگان ھا و عبادت گاه ھاست

  .آن را قصرقديم خواندند, تمیز داده شود, بنا كرد' ه٢۶۴كه ابراھیم بن احمد در سال ) ٨٢)(رقاده(شھر قصر جديد براى اين كه از 
به )) جب((عبارت از مخزن ھاى روى زمین است و )) صھريج. ((توجه كردند) جباب, صھريج(اغالبه ھم چنین به ساختن آب انبارھا 
زن بزرگى است كه از سنگ ساخته شده و قطر آن به چھل متر و عمق آن به مخ, جب. مخزن ھاى داخل زمین گفته مى شود

خانه يا گنبدھاى بزرگى با سنگ يا آجر بھمنى يا كاشى مى سازند به گونه اى كه آب از , سپس در كنار آب. بیست متر مى رسد
  .آن رخنه نمى كند

بزرگ و عمیقى شبیه حوض ھاى مرمرى است كه آب  ماجل عبارت از حوض ھاى آب. ھم چنین اغالبه ماجل ھاى زيادى ساختند
ماجل . در وسط ماجل قصرى وجود دارد كه امیر براى استراحت در آن مى نشیند. باران در آن جمع مى شود و ھمواره رو باز است

  )٨٣.(سوسه و تونس از آثار زيبايى ھستند كه سزاوار ديدن اند, ھاى قیروان
ر دوران خودش بركه يا ماجلى ساخت كه طول آن پانصد و عرض آن چھارصد ذرع بود و جوىھاى آب د, سومین امر اغالبه, زياده اهللا

در كناره يكى از اين رودھا قصرى وجود داشت چھار طبقه . مى نامیدند)) الفسیح بالبحر((اين ماجل را , به سمت آن جريان داشت
ديگر اين كه فاطمیان در دوران . دينار ھزينه كردند ٢٣٢٠٠٠گفته مى شود براى ساختن آن . مى گفتند)) عروس((كه به آن 

در اين حال زياده اهللا ھزار نفر از . خودشان در سرزمین افريقیه رخنه كردند و سپاھیانشان فزونى يافت و به قیروان نزديك شدند
  )٨۴.(واگذار كرد به فاطمیان, افراد خاندانش را جمع و با آنان به مصر فرار كرد و افريقیه را كه پايتختش بود
آنان از اوضاع آن سرزمین استفاده كردند و ثروت . بى شك زندگى اقتصادى در افريقیه با ايجاد حكومت اغلبى ھا شكوفا شد

اغالبه توانستند , تونس و بجايه, مثل بندرھاى سوسه, ھنگفتى جمع نمودند و به دلیل بندرھاى مختلف در كناره درياى مديترانه
  .اين مسئله بر ساكنان افريقیه تإثیر گذاشت و اقتصادشان نیرومند شد. ه و پیروزىھايى را به دست آورندكشتى ھايى ساخت

آنان نقش واسطه انحصار تجارى را در تجارت جھانى میان شرق و , در نتیجه محكم گرفتن زمام بدون رقیب دريانوردى توسط اغالبه
ھم چنین به تجارت با جنوب توجه كردند و راه ھاى كاروان ھا را . بھره مند شدند غرب بازى كردند و از اين رھگذر از دستاورد خوبى

ھمان گونه كه كارگاه ھاى صنعتى با استفاده از . فراھم نمودند) د))(جريد((و سرزمین ) ج))(ملثمون((براى آسوده كردن تجارت با 
, ن بزرگ ترين مركز تجارى در غرب درياى مديترانه شدسوسه و غیره رونق پیدا كرد و شھر قیروا, آرامش نسبى كشور در تونس 

مسافرخانه ھا و ساختمان ھاى , رقاده و نیز عباسیه به داشتن بازارھا, قفصه, إربس, ھم چنین شھرھاى ديگرى مثل سوسه
اتم بن يزيد قیروان نیز از دوران ح, دمشق و اسكندريه به داشتن بازارى تخصصى معروف بودند, اگر بغداد. شھره شدند, بزرگ

  .شاھد چنین بازارھايى شد و راه اصلى آن از تجارتخانه ھا و كارگاه ھا پر گرديد
  )٨۵.(سخن مى گويد, كه به دكان ھاى جديد مشھور بودند و تجمع آن ھا در يك جا) ھـ(مالكى از دكان ھاى رفايین و كفايین

زير انداز و قماش , ه سرزمین شام صادر مى كرد ھمان گونه كه پارچهافريقیه در دوران اغالبه گندم و جو به اسكندريه و برده سیاه ب
  )٨۶.(ھاى نفیس را به بغداد صادر مى كرد

اغالبه به محصوالتى كه سرزمینشان به آنان ارزانى مى داشت اكتفا نكردند بلكه محصوالت زراعى ديگرى مثل پنبه و نیشكر را از 
ستد كالن عايدات زيادى به دست آوردند كه آثار آن در ساختن تإسیسات در افريقیه اغالبه از اين داد و . مشرق وارد مى كردند

  )٨٧.(پديدار شد
به گونه اى كه رفاه اقتصادى در آن ; از اعصار شكوفايى اغالبه محسوب مى شود, دوران ابراھیم به اغلب و فرزندش زياده اهللا اول

ھم چنین ديوان ھايى مثل ديوان خراج به وجود . ضرب گرديد, ابرى مى كردزمان حاكم شد و دينار و درھمى كه با عیار عباسى بر
از جمله ديوان خاتم كه ابراھیم ابن اغلب آن را , آمد كه به شخصیت ھاى عالى رتبه و مورد اعتماد در دربار اغلبى واگذار مى شد

كه امیر براى مشاھیر و بزرگان حكومتى در , به پسرش عبداهللا سپرد و نیز دارالطراز كه خلعت و ھدايايى را فراھم مى كرد
آشنا بودند و دربار اغالبه شكل كوچك شده دربار ) شھربانى(و عس ) شھردارى(اغالبه با نظام حسبه, مناسبت ھا مى فرستاد

  )٨٨.(عباسى بود
  پى نوشتھا

, تا اقیانوس اطلس امتداد مى يابد را به سرزمین ھاى گسترده اى كه از غرب مصر آغاز مى شود و)) المغرب((عرب ھا كلمه . الف
عرب ھا در آن زمان اين منطقه . ناشناخته بود, نزد فاتحان مسلمان كه به اين منطقه روى آوردند, اما واژه المغرب. اطالق كرده اند

  .مى نامیدند)) افريقیه((را 
از اين , ه به نظر مسلمانان كفايت نمى كردلفظ افريقی, با گسترش فتوحات اسالمى تا ساحل اقیانوس اطلس و از آن جا تا اندلس

در قرون بعدى جغرافى دانان . رو به تدريج لفظ المغرب متداول شد و افريقیه به منطقه اى بین قیروان تا طرابلس محدود گرديد
يا مغرب میانه ) )المغرب االوسط((نامیدند و از اين دوران به بعد لفظ )) المغرب االقصى((سرزمین ھاى دورتر از مغرب را , عرب
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  ).مترجم(متداول شد 
  ).مترجم(احتماال بريد و صاحب ديوان بريد درست باشد. ب
  ).مترجم(ملثمون و ملثمین نام منطقه اى است در سرزمین مغرب االقصى . ج
  ).مترجم(منطقه اى است در مغرب االقصى . د

  ).ترجمم(احتماال به ترتیب به معناى پاره دوزھا و پاالن دوزھا باشد . ھـ
  
  .پژوھشگر تاريخ. ١
  .٩ص ) م١٩۵۶, قاھره(االغالبه , ـ محمود اسماعیل عبدالرزاق ٢
و  ١٩٠-١٨٩ص , ۴ج , العبر من ديوان المبتدا و الخبر, ابن خلدون ۶٣;ص , ١ج , البیان المغرب فى اخبار المغرب, ابن عذارى. ٣

  .١۶ص , المعجب فى تلخیص المغرب, عبدالواحد مراكشى
  .۶٧ص , معالم تاريخ المغرب و االندلس, مونسحسین . ۴
لذا از من در , ھمه افريقیه امروز مسلمان است و اسیر و دارايى او قطع شده: عبدالرحمن بن حبیب بن منصور نوشته بود. ۵

اين كه خالف  تا, به حق و پايدارى بر آن دعوت مى كند, من گمان مى كردم كه اين خائن: منصور به او جواب داد. خواست مال نكن
از اين رو من اكنون او را خلع مى كنم ھمان گونه كه . آن چه كه براى برپايى عدالت براساس آن با من بیعت كرده بود آشكار شد

ابن  ۶۶;ص , ٢۴ج , نھايه االرب فى فنون االدب, نويرى: ك.ر(اين نعلین را از پاى خويش بیرون مىآورم و نعلین را به زمین انداخت 
  ).۶٧ص , ١ج , البیان المغرب فى اخبار المغرب, و ابن عذارى ٢٨ص , ۴ج , لكامل فى التاريخا, اثیر

ص , ۴ج , ھمان, ابن اثیر ۶٧;ص , ٢۴ج , ھمان, نويرى ١٣۴;ص ) م١٩۶٨, تونس(تاريخ افريقیه و المغرب , ابن رقیق قیروانى. ۶
  .١۴٩ص , الخراج, و محمد ضیإ الدين ۶٧ص , ١ج , البیان المغرب, ابن عذارى ٢٨١;
  .٨٢ص , ١ج , الحله السیرإ, ابن ابار. ٧
  .۶٨ص , ھمان, و نويرى ١٣٩و  ١٣۴ص , ھمان, رقیق قیروانى. ٨
ص , ھمان, حسین مونس ٢۵١;ص , تاريخ المغرب فى العصر االسالمى, سید عبدالعزيز سالم ٨٠;ص , ١ج , ھمان, ابن عذارى. ٩

  .۴٩٧ص , جمھره انساب العرب, و ابن حزم ۶٩
نماز را افزايش داد و , در دين تغییراتى ايجاد كرد. عاصم بن جمیل رھبر پیش گويى بود كه داعیه پیامبرى و پیش گويى داشت. ١٠

, ھمان, ابن اثیر ۴٠٩;ص , ۴ج , ھمان, ابن خلدون: ك.ر(گفته شده كه وى از عشاير نفزاوه است . را از اذان انداخت) ص(ذكر پیامبر
  ).١۴١ص , ھمان, قیروانىو رقیق  ٢٨٠ص , ۴ج 
ص , ١ج , ھمان, ابن عذارى ۴۶;ص , المونس فى اخبار افريقیا و تونس, ابن ابى دينار ٧۴;-٧٠ص , ٢۴ھمان ج , نويرى: ك.ر. ١١

  .٧۶ص , الخوارج فى بالد المغرب, و محمود اسماعیل عبدالرزاق ۶۶ص , المنھل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب, انصارى ٨٣;
  .٨٢ص ) م١٩۴٧, قاھره(فتح العرب للمغرب , ونسحسین م. ١٢
قیروان كلمه اى معرب است كه در فارسى به معناى كاروان است و اين شھر بزرگى است در افريقیه كه روزگار : ياقوت حموى. ١٣

ر قیروان را عقبه شھ: يعقوبى. در مغرب تا ھنگام ورود اعراب به افريقیه شھرى از آن بزرگ تر وجود نداشته است. آن را عوض كرد
, پرجمعیت ترين, بزرگ ترين. مادر شھرھا و مركز كشورھاست: ادريسى. بن نافع فھرى در سال ششم خالفت معاويه بنا نھاد

مورخ نويل . مركز قیروان دره پردرخت و بیشه زارى براى حیوانات وحشى بود: بكرى. غنى ترين و آبادترين شھر منطقه غرب بود
, قاھره(معجم البلدان : ك.به ترتیب ر(قیروان پايتخت جديدى بود كه در سرزمین غرب به وجود آمد ) ): Nevillebarourبارور

 Africal A Survey of North theو ٢٨۴ص , و نزھه المشتاق فى اختراق االفاق ١٣۶ص , البلدان ١٩٣;ص , ٧ج ) م/١٩٠۶'ه١٣٢۴
West.  

  .٣۶ص , ٢۴ج , ھمان, و نويرى ٣۴۵ص ) م١٨٠٩, لیدن(البلدان , يعقوبى: ك.ر. ١۴
  .۶٩و  ۶٨ص , ھمان, و رقیق قیروانى ٣٣٣و  ٣٣٢ص , ٢ج, ھمان, ابن ابار: ك.ر. ١۵
  .٣۴٧ص , ھمان, و يعقوبى ۶٣ص , معالم تاريخ المغرب و االندلس, حسین مونس: ك.ر. ١۶
برخى از نويسندگان نوشته اند كه نسب او . از موالى عثمان بن عفان بود, بھرام, جد عبدالرحمان بن رستم بن بھرام فارسى. ١٧

عبدالرحمن بن رستم در قیروان پرورش يافت و از فقھاى آن جا كسب علم كرد و تحت تإثیر . به پادشاھان قديم ايرانى مى رسد
طبقات , نىدرجی: زندگى نامه او را ببینید در. به اين مذھب گرايش يافت, آموزه ھاى سالمه بن سعید كه مبلغ خوارج اباضیه بود

المغرب فى , و بكرى ١٢١ص , ۶ج ) م١٢٨۴, بوالق, قاھره(العبر من ديوان المبتدإ و الخبر , ابن خلدون ١٩;ص , ١ج , مشايخ افريقیه
  .۶٧ص) م١٩١١, پاريس(ذكر بالد الفريقیه و المغرب 

. از اصحاب ابومسلم خراسانى بوداو از سپاھیان عربى خراسان يعنى . بالذرى گفته است اصل او به مرو رود برمى گردد. ١٨
آزمودگى و خوش فكرى مشھور است و به , اغلب به شجاعت. ھمراه با نیروھاى عباسى به مصر رفت و از سپاھیان آن ھا شد

ج ) م١٩۵۴, دارالبیضإ, مغرب(االستقصا الخبار دوله المغرب االقصى , سالوى: زندگى نامه او را ببینید در. شھید ملقب شده است
  .٢۶١ص , ھمان, و سیدعبدالعزيز سالم ٣۵٠ص ) م١٨٨٣(انساب االشراف , بالذرى ۵٧; ص, ١

  .٧٩ص , ٢۴ج , ھمان, و نويرى ٣٧٠ص , ھمان, ابن حزم ۵۵;ص , ھمان, حسین مونس: ك.ر. ١٩
, ۴ج , ھمان, و ابن خلدون ٨٨ص , ١ج , ھمان, ابن عذارى ١۴٣;ص , ھمان, رقیق قیروانى ٨١;ص , ٢۴ج , ھمان, نويرى: ك.ر. ٢٠

  .١٩٣ص 
محمود اسماعیل  ٨٢;ص , ھمان, نويرى ۴۶;ص ) م١٩۶٧, تونس(الموسس فى اخبار افريقیا و تونس , ابن ابى دينار: ك.ر. ٢١

و رقیق  ٩٣ص , ١ج , ھمان, ابن عذارى ٨;ص, ٣ج ) م١٩۶۴, دارالبیضإ, مغرب(اعمال االعالم , ابن خطیب ١١;ص , ھمان, عبدالرزاق
  .١۵١ص , ھمان, قیروانى

  .٧٣ص , ١ج , ھمان, و ابن إبار ٨٨-٨۶ص , ٢۴ج , ھمان, نويرى ۵٧;ص , ھمان, حسین مونس: ك.ر. ٢٢
 ٢٧٣ص , ٨ج , تاريخ الرسل و الملوك, طبرى ٢٧٣;ص , ھمان, سید عبدالعزيز سالم ١٠۶;-٩٩ص , ١ج, ھمان, ابن عذارى: ك.ر. ٢٣

  .٨٩ص , ٢۴ج , ھمان, و نويرى
  .٩۶- ٩۵ص , ٢۴ج , ھمان, و نويرى ١١٠ص , ھمان, ابن عذارى ٧٩;ص , انھم, حسین مونس: ك.ر. ٢۴
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ابن  ٩٨;ص , ١ج ) م١٩۶٣, تونس(اتحاف إھل الزمان باخبار تونس , احمد بن ابى ضیاف ١١;ص , ٣ج , ھمان, ابن خطیب: ك.ر. ٢۵
, و رقیق قیروانى ٢۴ج , ھمان, نويرى ٣٢٣;ص , ٨ج , ھمان, طبرى ۴٨;ص , ھمان, ابن ابى دينار ۴١٩;ص , ۴ج , ھمان, خلدون
  .٢٠٣ص , ھمان

پدرش از مبلغان . به قیروان وارد شد' ه١٨١وى در سال . جعفر بن يحیى برمكى به محمد بن مقاتل عكى توجه بسیار داشت. ٢۶
سپس ھنگامى كه بركنار شد و ادعاى . بزرگ حكومت عباسى بود و ھمراه قحطبه بن شبیب در جنگ با مروان شركت كرد

  ).٨٩-٨٨ص , ١ج , ھمان, ابن إبار: ك.ر(عبداهللا بن على او را كشت , ومت كردحك
و پسر عموى ابراھیم بن اغلب )) طبقات فريقیه((تمام بن تمیم تمیمى جد ابى العرب محمد بن احمد بن تمیم صاحب كتاب . ٢٧

وارد  ١٨٣ورش كرد و توانست در رمضان وى در تونس علیه محمدبن مقاتل عكى استاندار افريقیه ش. رئیس حكومت اغالبه است
نامه اى به ابراھیم , تمام. در اين ھنگام ابراھیم بن اغلب كه حاكم زاب بود به يارى محمد بن مقاتل عكى برخاست. قیروان شود

به , فراگرفتابن ابار چگونگى استقبال تمام از نامه ابراھیم و ترس و وحشتى كه او را . به اغلب نوشت تا رضايت او را جلب كند
رنگش پريد و چنان به . روزى كه نامه ابراھیم خوانده شد نزد تمام بودم: او گفت: نقل از فالح كالعى براى ما چنین توصیف مى كند

تمام بن تمیم جد : ابن عرب از جدش نقل مى كند. تمام به قاطعیت و شجاعت معروف بود. خود لرزيد كه نامه از دستش افتاد
آمده )) المغرب فى اخبار المغرب((در كتاب . در بغداد در گذشت' ه١٧٨كسى است كه از شرق آمد و در سال او فرزند . ماست
نزد , زمانى كه ابراھیم بن اغلب به قدرت رسید او را به ھمراه گروھى از بزرگان سپاه كه قدرت برخورد با امیران را داشتند: است

  .ن در گذشتدستگیر شد و در زندا, اما تمام. رشید فرستاد
ھنگامى كه اين خبر به ابراھیم بن اغلب . ھارون الرشید به برادرش سلمه بن تمیم قول آزادى تمام را داد: روايت ديگرى مى گويد

وى ماھى را مسموم كرد و تمام . ھوس خوردن ماھى كرد, تمام. نامه اى به عمه اش نوشت تا او را در بغداد مسموم كند, رسید
رشید از اين مسئله آگاه شد و بر وى رحمت فرستاد و از مرگ او اندوھگین شد و به . ور شد و سپس مردپس از خوردن آن ك

  .برادرش نیكى كرد و او را به افريقیه اعزام نمود
, معالم تاريخ المغرب و االندلس, و ھمو ٢٨۴ص , فتح العرب للمغرب, حسین مونس ٣٣٣;ص , ھمان, سیدعبدالعزيز سالم: ك.ر. ٢٨

  .٢٣ص 
  .١٨ص ) م١٩٧٨, بیروت(فتوح مصر و المغرب , ابن عبدالحكیم. ٢٩
  .۴ص , ۶ج , ھمان, ابن خلدون. ٣٠
گفته شده است كه خلیفه به . اين نخستین امیر شامى بود كه در دوران امويان وارد افريقیه شد و به شیخ االمین ملقب بود. ٣١

اگر استاندارى حسان ادامه يابد به : از قول او گفته شده است. اشته بودھنگام فتح سرزمین مغرب دست او را در خراج مصر باز گذ
ج , رياض النفوس, مالكى ١٧;ص , اخبار افريقیه و تونس, ابن ابى دينار: ك.ر(دست او مغرب ھمراه با سود فراوان به ما مى پیوندد 

  .٢٣٩ص , ھمان, و حسین مونس ١١ص , ١
خواست كه از حسان بن نعمان انتقام اشغال جايگاه جنگى اش را نزد خلیفه , تاندار مصراس, ھنگامى كه عبدالعزيز بن مروان. ٣٢

موسى بن , او را عزل كند و كار مھم فتوحات را به يكى از نزديكان مورد وثوقش, به برادرش دستور داد, عبدالملك بن مروان بگیرد
پدر وى نصیر در خدمت و محافظت معاويه بن ابى . را چپاول كرددر مورد او گفته شده است كه وى خراج استان بصره . نصیر بسپارد

  ).۶٧ص ) م١٩٨١, آداب, قاھره(رساله فوق لیسانس (االداره المركزيه للدوله االمويه , محمد زينھم محمد عزب: ك.ر.(سفیان بود
تاريخ , سیوطى ٣٣۵;ص , ٢ج , ھمان, ابن إبار ۵۵;ص , ۵ج ) م/١٩۶۵'ه١٣٨۵, دارصادر, بیروت(الكامل فى التاريخ , ابن اثیر. ٣٣

  .٨٣ص , ٢٢ج , ھمان, و نويرى ٢۴٧ص , الخلفإ
  .٣۴ص , ١ج , ھمان, ابن عذارى. ٣۴
  .۴۶ص , ١ج , ھمان, سالوى. ٣۵
  .٢٩۶ص , ھمان, حسین مونس. ٣۶
  .۵٧ص , سیره عمر بن عبدالعزيز, ابن عبدالحكم. ٣٧
  .١۵۴ص , ١ج ) م١٩١۴, تونس(معالم االيمان , دباغ. ٣٨
وى . بعدھا ساكن قیروان شد و نقشه خانه و مسجد را در ناحیه تونس كشید. وى در فتح اندلس ھمراه موسى بن نصیر بود. ٣٩

  .در قیروان درگذشت' ه١٠٠در سال 
رياض , مالكى ١٢١;ص , مشاھیر علمإ االمصار, ابن حبان ٨١;ص , ۶ج , تھذيب التھذيب, ابن حجر: زندگى نامه اش را ببینید در

  .١٨١-١٨٠ص , ١ج , معالم االيمان, و دباغ ١ص , ٣ج , التاريخ الكبیر, بخارى ۶۴;ص , ١ج ) م١٩۴٩, قاھره(لنفوس ا
با پادشاھان كمتر نشست و برخاست . او مرد صالح و از علمايى بود كه به ديندارى و فضیلت مشھورند. وى ساكن قیروان شد. ۴٠

  .داشت و در قیروان درگذشت
و ابن ابى  ١٨۴ص , ١ج , ھمان, دباغ ٢١;ص ) م/١٩١۴'ه١٣٣٢, الجزاير(طبقات علمإ افريقیه , ابوالعرب: ا ببینید درزندگى نامه اش ر

  .٩۴ص , ١ج , الجرح و التعديل, حاتم
ساكن قیروان شد و در زيتونه مسجد بزرگى . رياضت و فقیه و عالمى مطلع بود و بسیار صدقه مى داد, عبادت, او اھل فضیلت. ۴١
  .نھاد بنا

  .٢۵ص , ھمان, و ابوالعرب ٣١٨ص , ١ج , ھمان, ابن حجر ۶٩;ص , ١ج , ھمان, مالكى: زندگى نامه اش را ببینید در
, بیروت(خالصه تھذيب الكمال , خزرجى: ك.ر(درگذشت ' ه١١٣در سال . ثقه و از فضالى تابعین بود, نخستین قاضى در قیروان. ۴٢

ص , ١ج , ھمان, مالكى ١٠٣;ص , ٢ج ) م/١٩۶٣'ه١٣٨٢, قاھره(العتدال فى نقد الرجال میزان ا, ذھبى ٩٢;ص ) م/١٩٧٩'ه١٣٩٩
  ).١٢١ص , ھمان, و ابن حیان ١ص , ٣ج , ھمان, بخارى ١٨۶;ص , ۶ج , ھمان, ابن حجر ٧٢;

ان تابعین بود و در يكى از قاري. ھشام بن عبدالملك او را به منصب قضاوت سپاھیان افريقیه منصوب كرد. وى فقیه نیكوكارى بود. ۴٣
  ).٧٩ص, ٢ج , ھمان, و ابن حجر ٧٢ص , ١ج , ھمان, مالكى: ك.ر. (درگذشت' ه١١۵سال 

بسیارى از اھالى بربر توسط او مسلمان شدند و در . در افريقیه منصب قضاوت داشت. فاضل و زاھدى بود, وى فقیه نیكوكار. ۴۴
  .در گذشت' ه١٢٢سال 

, و ابو العرب ١٧٩ص , ھمان, ابن حیان ٣۶۶;ص , ١ج , ھمان, بخارى ٣٣۵;ص , ٢ج , ھمان, ن اباراب: زندگى نامه اش را ببینید در
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  .٢٠ص , ھمان
, مقرى: ك.ر(درگذشت ' ه١٢۵وى درسال . ساكن قیروان شد و مردم از دانش او بھره مند شدند, وى با فضیلت و دين دار بود. ۴۵

ج , ھمان, و ابن ابى حاتم ٧٣ص , ١ج , ھمان, مالكى ١٧١;ص , ٢ج , ھمان, ابن حجر ۵٣;ص , ٢ج ) م/١٩۴٩'ه١٣۶٧(نفخ الطیب 
  ).٢۴٨ص , ٢

  .از سوى سلیمان بن عبدالملك به منصب قضاوت قیروان رسید. وى از فضالى پرھیز كار تابعین بود. ۴۶
و ابن  ٢٢ص , ھمان, لعربابو ا ٨١;ص , ١ج , ھمان, مالكى ٢٣۴;ص , طبقات علمإ افريقیه, خشى: زندگى نامه اش را ببینید در

  .١٧۵ص , ٢ج , ھمان, ابى حاتم
ج , ھمان, بخارى: زندگى نامه اش را ببینید در. از فضالى تابعین بود كه ساكن قیروان شد و در آن جا دانش زيادش را نشر داد. ۴٧
  .٢١٣ص , ١ج , ھمان, و دباغ ٢ص , ۴

ص , ١ج , ھمان, مالكى: ك.ر(قیروان ساكن شد و در آن جا درگذشت وى فقیه و دانشمند نیكوكارى از اھالى مصر بود كه در. ۴٨
  ).٧۵ص , ١ج , ھمان, و دباغ ٢٠ص , ھمان, ابو العرب ٧۶;

  .٢٩۶ص , ھمان, حسین مونس. ۴٩
  .٣۴ص , ٢ج , ھمان, ابن عذارى. ۵٠
, ھمان, و ابن ابار ٢٩۶ص , ھمان, حسن مونس ١۴٨;- ١٣٨ص , ١ج , ھمان, دباغ ١٠٨;-١٠٧و  ۶۶-۶۵ص , ١ج , ھمان, مالكى. ۵١
  .٣٨٠ص , ٢ج 
  .٩ص , آداب المعلمین, قسمت اول و ھمو, ورقات, حسن حسنى عبدالوھاب. ۵٢
  .٧٢ص , ٢۴ج , ھمان, و نويرى٣۶٠ص , ١ج , ھمان, مالكى ٣۵٧;-٣۵۶ص , ١ج , ھمان, ابن ابار. ۵٣
) سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد( جودكىترجمه حجت اهللا, تاريخ بنى رستم, ابن صغیر: ك.ـ براى اطالع بیش تر ر. ۵۴

  ).مترجم(
, قسمت اول, ورقات, حسن حسنى عبدالوھاب ۶٧;ص , ١ج , ھمان, ابن عذارى ١١٢;ص , ھمان, محمود اسماعیل عبدالرزاق. ۵۵

  .٨٧-٨۶ص , ٢۴ج , ھمان, و نويرى ۶٨ص 
  .١١٢ص  ١ج , ھمان, ابن عذارى. ۵۶
  .١۵۴ص , ۶ج , ھمان, ابن اثیر. ۵٧
  .٢٢ص , ھمان, و محمود اسماعیل عبدالرزاق ٢٠۵ص , ھمان, رقیق قیروانى. ۵٨
ادارسه منسوب به ادريس بن عبداهللا بن حسن ھستند كه . ٩٩ص , ١ج , ھمان, و ابن ابار ٩٩ص , ٢۴ج , ھمان, نويرى: ك.ر. ۵٩

رد و توانست ھمراه با غالمش راشد از مرگ به مغرب االقصى فرار ك' ه١۶٩در سال , بعد از شكست برادرش در واقعه فخ در مكه
. پايتخت جبل زرھون رفت)) دلیلى((به سرزمین , به سمت غرب جھان اسالم' ه١٧٢نجات يافته و به مصر برود و از آن جا در سال 

. سیس نمايدوى موفق شد دولتى شیعى در اين بخش از سرزمین مغرب تإ. به عنوان امام با او بیعت كردند)) اوربه((قبیله بربر 
  .مكناسه و غماره به او پیوستند, غیاثه, سدرنه, بعد قبايل ديگرى از جمله زواغه

طبیعى بود كه خلفاى عباسى از چشمداشت ھاى ادارسه در مغرب و , ادريس بن عبداهللا به يكپارچه كردن مغرب چشم دوخت
ل حكومت اغالبه در مغرب نزديك اجابت كرد تا مانعى ھارون الرشید درخواست ابراھیم بن اغلب را براى تشكی. مصر مى ترسیدند

كه خواستار جدايى مغرب از بقیه جھان , باشد میان سرزمین زير سلطه حكومت عباسى و سرزمین ادارسه در مغرب االقصى
  .حتى ھدفشان يكپارچه كردن مغرب و مشرق عربى تحت رھبريشان بودند. اسالم بودند

از اين نامه مى توان به . تن نامه اى را آورده كه ادريس بن عبداهللا براى مصريان ارسال كرده استاستاد دكتر احمد مختار عبادى م
  .٢٩٩-٢٩٨ص , ١ج , ھمان, و ابن عذارى ١٧ص , ٣ج , اعمال االعالم, ابن الخطب. حدود پیوند ادارسه با مصريان پى برد

  .١٩۶ص , ۴ج , ان المبتدإ و الخبرالعبر من ديو, و ابن خلدون ١٠١- ١٠٠ص , ٢۴ج , ھمان, نويرى. ۶٠
  .١۴٧ص , ١ج , ھمان, سالوى. ۶١
  .ھمان, حسین مونس. ۶٢
تاريخ , محمدعلى دبوز: ك.ر(پرورش يافت , از اھالى بربر مغرب بود و به عنوان دوست اعراب, مادر ھارون الرشید, خیزران. ۶٣

  ).١٣١ص , ٣ج , المغرب الكبیر
  .١٠٢ص , ٢۴ج , ھمان, و نويرى ٣٣۴ص , فى العصر االسالمىتاريخ المغرب , سید عبدالعزيز. ۶۴
 ١شمار , دانشگاه اسكندريه, مجله دانشكده ادبیات ١٩۶;ص , سیاسه الفاطمیین نحو المغرب و االندلس, احمد مختار عبادى. ۶۵
و  ٢٨٩ص , ھمان, لمسید عبدالعزيز سا ١١٧;ص , ١ج , ھمان, ابن عذارى ١٢٠;ص , ۵ج , صبح االعشى, قلقشندى; م١٩۵٧, ٢و 

  .٢٨ص , ٢ج , تاريخ المغرب العربى, سعد زغلول عبدالحمید
الخالصه النقیه , باجى مسعودى ٢۵;-٢٣ص , ۶ج ) م/١٩۶١'ه١٣٨٠, قاھره(الدره المضیئه فى اخبار الدوله الفاطمیه , ابن ابیك. ۶۶

  .١١۶ص , ١ج , ھمان, و ابن عذارى ٢٣-٢٢ص , بإامرإ افريقیه
و ابن  ۶٨ص , ١ج, المنھل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب, انصارى ٩۵;ص , معالم تاريخ المغرب و االندلس, مونس حسین: ك.ر. ۶٧

  .٨٩ص , ١ج , ھمان, عذارى
  .٣٩ص , قسمت اول, ورقات, حسن حسنى عبدالوھاب. ۶٨
, و مالكى ٢٧۶ص , مانھ, سید عبدالعزيز سالم ۶٠;ص , ھمان, حسن حسنى عبدالوھاب ١۵;ص , ھمان, رقیق قیروانى. ۶٩

  .۴۵ص , ١ج , رياض النفوس
  .١٣٨ص , ١ج , ھمان, ابن عذارى. ٧٠
  . ۵٧۶ص ) م١٩۵٨, تونس(إثار تونس االسالمیه و مصادر الفن االسالمى , احمد فكرى. ٧١
  .۶١ص ) م١٩۵۴, قاھره(فنون االسالم , و زكى محمدحسن ١١٣ص , ھمان, حسن حسنى عبدالوھاب. ٧٢
  .٧٨ص , مسجد القیروان, احمد فكرى. ٧٣
  .٧١ص , ٢ج ) م١٩٨۴, اسكندريه(تاريخ المغرب العربى , سعد زغلول عبدالحمید. ٧۴
  .٣۶٣ص , ھمان, سید عبدالعزيز سالم. ٧۵
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  .٩٧ص , ھمان, حسین مونس. ٧۶
;Cresswell A short account, p.232 .77 و حسن حسنى عبدالوھاب ٣۶۴ص , ھمان, سیدعبدالعزيز,  

  .٢۴ص , ٢ج , ھمان
  .٢۴ص , ھمان, حسن حسنى عبدالوھاب. ٧٨
اين محل در اصل رباط يا ساختمان بزرگى بوده كه مسلمانان . منستیربندرى است كه میان سوسه و مھديه واقع شده است. ٧٩

بن اعین كه  ھرثمه, استاندار افريقیه. در آن جا اقامت مى كردند, جھت حفاظت از مرزھاى افريقیه در مقابل ھجوم دريايى رومیان
  . آن را بنا كرد, گماشته شده بود' ه١٨٠از سوى ھارون الرشید در سال 

حجره ھا و آسیاب ھا و مراجلى وجود دارد و آن دژ بلند و محكمى , خانه ھا, در منستیر: ((اين رباط را چنین توصیف مى كند, بكرى
در آن جا گروھى نیكوكار و . خالى نمى گردد, ور قوم استدر طبقه دوم آن مسجد قرار دارد كه از وجود شیخ فاضلى كه مح. است

آن جا ساختمان بزرگى ھست كه در داخل ربض دومین دژ . مرزبان ھستند كه بى زن و زندگى خود را وقف كار خويش كرده اند
, یانه حیاط بزرگدر م. مساجد و ساختمان ھاى بزرگ چند طبقه را در برمى گیرد, بزرگ قرار گرفته است و بسیارى از خانه ھا

گنبدھاى بلندى وجود دارد كه زنان مرزبان در آن جا اجتماع كرده و در روز عاشورا مراسم باشكوھى برگزار مى كنند و مردم قیروان 
در نزديك منستیر پنج مركز ديده بانى مستحكم وجود دارد كه انسان ھاى نیكوكار در آن جمع . با اموال و ھدايايى به آن جا مىآيند

  ).١١ص , ٣ج , ھمان, و ابن خطیب ٣۶ھمان ص : ك.ر)) (دان
  .٩٧ص , معالم تاريخ المغرب و االندلس, حسین مونس. ٨٠
چون وى به دين دارى و پرھیزكارى شھره . به ساكنان قیروان برمى گردد, پیداست كه علت ساختن اين شھر توسط ابن اغلب. ٨١
ابن اغلب براى بھره مند شدن از يك . بر او خشم گرفتند, رفتن در لذات دنیوى مردم به دلیل روى آوردن به میگسارى و فرو, بود

چیزى مبنى بر نكوھش و انتقاد فقھا نسبت به رفتار او در دست . ناچار شد در اين شھر اقامت گزيند, زندگى به دور از انظار مردم
ه قصرھايشان را در خارج از پايتخت مى ساختند يا چه بسا اين كار او تقلیدى از خلفاى بنى امیه و بنى عباس باشد ك. نیست

بدين منظور زمینى , اغلب. ناشى از عدم تمايل به حضور در بین مردم باشد به دلیل اين كه خود را مظھر عظمت و ابھت مى ديدند
غالمان و , جوانان, انرا از بنى طالون خريد و قصرى را براى پادشاھى در آن ساخت و پنھانى سالح و نیرو به آن جا برد و بندگ

, در رقادره ساخت' ه٢۶۴اين مكان در مقابل قصرى كه ابراھیم بن احمد در سال . خدمتكاران مورد وثوقش را نزد خود ساكن كرد
از نمايندگان ' ه١٨۵در اين شھر به سال ] ابن اغلب[ .قصر قديم نام گرفت و نیز به دلیل رنگ ديوارھايش قصر سفید نامیده شد

  .استقبال كرد, كه براى انتقال جسد قديس سال سیبرين به آن جا آمده بودندشارلمان 
 ,Marcais Lو ٣۶٢ص , ٢۴ج , معجم البلدان, ياقوت حموى ٣۴٧;ص , البلدان, يعقوبى ١١٧;ص , ١ج , ھمان, ابن عذارى: ك.ر

Architecture Musulmane , p.26-27   
و خاكى حاصلخیزتر , نسیمى خنك تر, باغ است و در افريقیه ھوايى معتدل تر بیشتر آن جا: بكرى آن را چنین توصیف مى كند. ٨٢

نخوابید و دستور قدم , خواب از سرش پريد, وى را رقاده نامید كه زمانى بى خواب شد, امیر ابراھیم از آن رو. از رقاده وجود ندارد
ابراھیم بن احمد بن محمد , ده را بنا كرد و در آن منزل گزيدكسى كه رقا. آن را رقاده نامید, ھنگامى كه به اين مكان رسید. زدن داد

حمام , بن اغلب بود كه از شھر قصر قديم به آن جا نقل مكان نمود و كاخ ھاى متعدد و مسجدھاى جامعى در آن ساخت و بازارھا
آن را تعمیر كرد و به ھنگام ,  سومرقاده را در بر گرفته كه امیر زياده اهللا, حصارى از آجر و گل. ھا و مسافرخانه ھايى بنا نھاد

  ),op. ct. p.28 Marcaisو ٢٧ص , ھمان, بكرى: ك.ر(محاصره ابو عبداهللا شیعى به آن جا پناه گرفت 
زيرا بنايى است به شكل مربع كه در وسط آن ساختمانى , ادريسى مى گويد ماجل بزرگ قیروان از بناھاى عجیب است. ٨٣

  .ضلعش دويست ذرع طول داشته و پر از آب است ھمانند صومعه قراردارد و ھر
در بلنداى آن . به شكل دايره بزرگى است كه برجى ھشت ضلعى در وسط آن قرار دارد: اما بكرى در توصیف ماجل بزرگ مى گويد

وجود دارد كه دركنار ضلع شمالى آن ماجل ديگرى . نشیمنگاه چھار درى وجود دارد كه گنبد باالى آن را يازده ستون نگه مى دارد
كوچك تر از ماجل قبلى است و به فسقیمه معروف است و آب آن از طريق دره تإمین مى شود و سرعت جريان آب توسط آن 

گفته مى شود به )) صرح((آب از طريق روزنه اى كه به آن , ھنگامى كه اين ماجل به اندازه دو پا پر مى شود. كاھش مى يابد
  .ماجل بزرگ سرازير مى گردد

روايت شده است ھنگامى . آن را به پايان رساند' ه٢۴٨شروع به ساختن آن نمود و در سال ' ه٢۴۵میر ابراھیم بن احمد در سال ا
خبر آن را به , آيا آب به آن وارد شده است؟ آب از دره آمد: كه وى ماجل را براى شھر قصرقديم درست كرد مريض شد و مى پرسید

خدا را سپاس كه پیش از مرگم اين كار پايان : نوشید و گفت, داد قدحى از آن آب برايش بیاورندخوشحال شد و دستور , او دادند
  .و بعد از آن مرد, يافت

ابن : ك.ر(آن گونه كه بكرى مى گويد در قیروان پانزده ماجل دايره شكل وجود داشت كه از مالت بسیار محكمى ساخته شده بود 
  ).١١٠ص , ھمان, و ادريسى ٢۵ص , انھم, بكرى ٢٣;ص , ٣ج , ھمان, الخطیب

محمود اسماعیل  ١٨٢;و  ١۶٧ص , ٢ج , تاريخ المغرب العربى, سعد زغلول عبدالحمید ١٨۶;ص , ١ج , ھمان, ابن عذارى. ٨۴
  .١٢١ص , نزھه المشتاق فى اختراق االفاق, و ادريسى ۴٠ص , ھمان, عبدالرزاق

ص , ٣ج , تاريخ االسالم السیاسى, حسن ابراھیم حسن ٢٨;-٢٧ص , نھما, بكرى ٣٢٣;ص , ھمان, سید عبدالعزيز سالم. ٨۵
  .١٩۶-١٩۵ص , ١ج , رياض النفوس, و مالكى ٣٢۵و  ٣٢٠
, اموال, اغالبه را شكست داد, ھنگامى كه ابو عبداهللا شیعى: ابن عذارى مى گويد. افريقیه در صنعت نساجى مشھور شد. ٨۶

پس . ادى را به غنیمت گرفت و اين نخستین غنیمتى بود كه نصیب شیعى و يارانش شدزي... لجام ھا و, ساز و برگ زين, سالح ھا
شمشیرھاى طالكوبى شده آويزان كردند و اسبانى سوار شدند كه زين نقره اى و لجام طاليى , لباس حرير پوشیدند, از اين

ابن عذارى مى گويد ه زياده اهللا . ١٨٧و  ١٨۵ص  ١ج , ھمان, ابن عذارى ١١٩;ص , االستبصار ٣۴;ص , ھمان, بكرى, ك.ر. داشتند
  . ١٨١ص , مقدمه, ابن خلدون; حسن بن حاتم را به ھدايايى به عراق فرستاد, سوم

Heyd Histoire Du commerce Vol.I. p.50. - 87 به معادن فراوانش به ويژه )) بجانه((منطقه , در آن جا ثروت معدنى وجود داشت
استاد مارسیه معتقد است از نیمه قرن دوم به دلیل معادن زمینى از فعالیت اقتصادى بھره . بود آھن و سرب مشھور, سرمه, نقره

  . .cit. p. 79) (Marcais, opمند شد
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استاد مارسیه براين باور است كه مسئولین دارالضرب از موالى و رومى ھا يا بردگان و غالمانى بودند كه امیران بنى اغلب آن . ٨٨
موسى : مارسیه برخى از اسامى اين غالمان را نام مى برد از جمله. افراد مورد اطمینانشان در آن جا مى گماردندھا را به عنوان 

به اندازه , ابن عذارى مى گويد عالقه زياده اهللا سوم به غالمش خطاب. در دوران ابراھیم بن اغلب و مسرور در دوران زياده اهللا اول
محمود  ١٨٠;ص , ١ج , ھمان, ابن عذارى) Marcais, op.cit. p.82;ھاى دينار و درھم نقش كرداى زياد شد كه نام او را بر سكه 

  ).٣٢۶ص , ھمان, و سیدعبدالعزيز سالم ١۴ص , ۶ج , ھمان: ابن اثیر ٧۶;ص , ھمان, اسماعیل عبدالرزاق

 


