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چکیده
در دوران خالفت عمربن خطاب ( 23 -13ق ).مسلمانان پس از تسلط بر مصر ،به شمال آفریقا -به دلیل تثبیت موقعیت
مصر و همچنین به دالیل تجاری و سیاسی  -توجه نمودند و از سال 22ق .با فتح برقه ،فتوح در مغرب آغاز شد .این
منطقه وسیع به دلیل جغرافیای طبیعی و انسانی به کندی  -حدود  70سال طول کشید تا به صورت کامل -گشوده شد.
هدف این پژوهش ،ارایه شیوه های گسترش اسالم در مغرب است .این پژوهش در جهت پاسخگویی به این سوال که
چه شیوه های موجب گسترش اسالم در مغرب شد؟ از روش پژوهش توصیفی -تحلیلی و مبانی نظری جغرافیای
تاریخی بهره برد که به شیوه کتابخانه ای و اسنادی انجام شد .پس از تجزیه و تحلیل اطالعات این نتیجه به دست آمد:
گسترش اسالم به چندین صورت انجام یافت -1 :شایع ترین نحوه گسترش ،جنگ و استیالی نظامی و سیاسی بر یک
سرزمین و تسلط قوم غالب است -2 .خوارج اندیشه مساوات بین همه انسان ها و عدم تبعیض بین مردم را تبلیغ می
نمود که از سوی بسیاری از بربرها مورد توجه قرار گرفت و موجب شد تا آنها اسالم بیاورند -3 .وضعیت اقتصادی
موجب گروش بسیاری به اسالم شد .بربرهای آزاد و فقیر ،پس از ورود مسلمانان ،اگر اسالم می آوردند جزیه پرداخت
نمی کردند .بنابراین ،بسیاری از آنها به دین اسالم درآمدند -4 .رفتار حاکمان و والیان عرب با بومیان و  -5تساهل و
تسامح مذهبی حاکمان اسالمی با غیرمسلمانان از مهمترین عوامل گسترش اسالم در مغرب بوده است.
واژگان کلیدی  :مسلمانان ،بربرها ،گسترش اسالم ،مغرب اسالمی.
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مقدمه

شمال آفریقا /مغرب اسالمی به دلیل وجود ساخلوها و سپاهیان رومی در سواحل شمالی
مدیترانه ،اهمیت زیادی برای مسلمانان داشت .رومی ها می توانستند از شمال آفریقا و مصر ،فتوح
مسلمانان را در بیت المقدس به خطر اندازند .موقعیت جغرافیائى ،وجود معادن زر و زمینهاى
حاصلخیز  ،به عالوه ،مراودات تجاری عرب با مصر قبل از اسالم و شناخت از ثروت واقعی این
مناطق ،بر اهمیت و موقعیت تجاری – سیاسی شمال آفریقا در نزد عرب مسلمان می افزود .در
نتیجه ،در زمان خلیفه دوم ،عمر بن خطاب ( 23 -13ق ).در سال  22ق .برقه بهدست عمروعاص
در جهت تثبیت فتح مصر و طرابلس و حفظ آن از سمت غرب فتح شد و سپس افریقیه در زمان
خلیفه سوم ،عثمان بن عفان ( 35 -23ق ).در سال  27ق .به فرماندهی عبداهلل بن سعد بن ابی سرح
گشوده شد .در سال  43ق ،.مغرب از تابعیت مصر خارج و استانی مستقل و تابع دمشق گشت .در
زمان حکومت معاویه بن ابی سفیان ( 41-60ق ).و حضور مداوم عقبه بن نافع در مغرب و بنیان
نهادن شهر قیروان به عنوان مرکز فرماندهی مسلمانان در جنوب قرطاجنه ،مغرب به دوران جدیدی
وارد شد .با روی کار آمدن ابوالمهاجر دینار در سال  55ق .بهعنوان والی مغرب ،عقبه بن نافع از
مقام خود عزل گشت .در این زمان «بسیاری از بربرها به اسالم درآمدند ...و اسالم در آن جا استوار
شد» .سپس با اخراج رومی ها از بندر قرطاجنه و رهاساختن قیروان از تسلط آنان به دست حسان
بن نعمان غسانی ،فتح مغرب به مرحله جدیدی رسید .مغرب سرانجام در سال  90ق .به دست
موسی بن نصیر کامال گشوده شد.
اگرچه از دوره خلیفه دوم ،سیاست فتح تغلبی تحت عنوان جهاد در گسترش اسالم نقش
پررنگی یافت و موجب افزایش قلمرو جغرافیایی مسلمانان گشت ،بااینحال ،موقعیت جغرافیایی و
ویژگی های اجتماعی مناطق مفتوحه ،روش ها و شیوه های متفاوتی را در نشر اسالم طلب می کرد.
وضعیت مالی و اقتصادی باشندگان یک ناحیه و زندگی در نواحی سخت و خشن کوهستانی و
بیابان ی و نوع معیشت آن ها می تواند در پذیرش یا عدم پذیرش آیین جدید دخیل باشد؛ چرا که
پس از پذیرش آیین جدید ،جزیه از روی باشندگان برداشته می شد و همچنین آنها با ملحق شدن
به سپاه مسلمانان می توانستند به غنایم دست یابند ،که در در زندگی مادی این باشندگان تاثیرگذار
بود.
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نوع زندگی قبیله ای بربرهای شمال آفریقا موجب می شد تا آن ها به صورت گروهی به
دین جدید روی آورند و چون از لحاظ اجتماعی این قبایل با یکدیگر در حال تضاد بودند اگر قبیله
ای مسلمان می شد ،موجب می گشت تا قبیله مخالف هم مسلمان شوند اما اسالمی با مذهب
متفاوت از قبیله دیگر .تبلیغات گروه های خوارج و بعضا گروه های شیعی موجب انتشار و گسترش
اسالم در مغرب شد .زیرا آن ها بسیاری از باشندگان آن نواحی را به اسالم همراه مساوات دعوت
می کردند .جا دارد نوع برخورد حاکمان و والیان مسلمان با بومیان و بربرها نیز اشاره شود که عامل
دیگری در گسترش اسالم بود .بدینگونه ،مسئله تحقیق شیوه های گسترش اسالم در مغرب اسالمی
در دو قرن اول باتوجه به جغرافیای تاریخی است.
پیشینه تحقیق

اگرچه پژوهش های متعددی درباره شمال آفریقا یا مغرب اسالمی انجام شده است اما درباره
شیوه های گسترش -به استثنای یک مقاله -پژوهشی انجام نشده است .می توان به مقاله «فاتحان
عرب و نشر اسالم در افریقیه» ( )1382اثر مخبر دزفولی اشاره نمود که به بررسى تأثیر رفتار فاتحان
عرب بر قبایل بربر در متابعت از آنان و پذیرش اسالم تا تسخیر کامل شمال افریقا توسط مسلمانان
پرداخته است .اما کتب و مقاالت زیر نیز اشاراتی به گرایش های اسالمی به دالیل مختلف را بازگو
می کنند :عبداهلل ناصری طاهری ( )1392در کتاب «مقدمه ای بر تاریخ مغرب اسالمی» به چگونگی
فتح آن سرزمین در طول هشت دهه از سده نخست هجری ،جایگزینی قبایل عرب و نزاع پی درپی
آنها با بومیان آن خطه ،یعنی بربرها پرداخته است .محمدرضا شهیدی پاک ( )1389در بخشی از
کتاب «تاریخ تحلیلی مغرب» به شیوه کسترش نظامی اسالم و فتوح اسالمی می پردازد .خضری و
همکاران ( )1390در مقاله «مقاومت محلی بربرهای شمال آفریقا و تأثیر آن بر سیر فتوح مسلمانان
در مغرب؛ مطالعه موردی مقاومت کاهنه اوراس  81 - 73ه.ق 700 - 692/م» به بررسی شخصیت
کاهنه و عوامل مرتبط با وی که منجر به این شورش در برابر والیان مسلمان شد را مورد دقت قرار
داده است .کُردی ( )1386در مقاله تحت عنوان «علل اقتصادی ناخشنودی بومیان شمال آفریقا از
والیان عرب» جنبههای اقتصادی و مالی دوران مورد نظر را در جهت اسالم پذیری و یا عدم اسالم
آوری مورد تدقیق و بررسی قرار داده است .چلونگر در بخشی از مقاله «زمینهها و علل اقتصادی
گرایش به فاطمیان در افریقیه و مغرب» ( )1382و همچنین بخشی از مقاله «موقعیت تجاری افریقیه
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و مغرب و نقش آن در خالفت اسالمی» ( )1381به مباحث اقتصادی قبل از فاطمیان ،از زمان فتح
افریقیه و تاثیر آن بر باشندگان افریقیه پرداخته است.
محدوده مغرب اسالمی

جغرافی دانان مقدم و مورخان مسلمان همچون ابن خلدون مناطق آنسوی مرزهای غربی
مصر تا سواحل اقیانوس اطلس را مغرب نامیده اند که در اصل در غرب جهان اسالم قرار می گرفت.
بدینگونه ،سرزمین بزرگ مغرب اسالمی به عنوان یک واحد جغرافیایی دربرابر شرق اسالمی قرار
می گرفت (ابن خلدون )128 /6 :1363 ،و این اصطالح احتماال از دوره اول عباسی استعمال یافت.
در بیان حمیری ،اقلیم مغرب به حسب دوری و نزدیکی از مرکز خالفت ،به سه منطقه مغرب
ادنی ،مغرب اوسط و مغرب اقصی تقسیم شده است(حمیری1984 ،م47 :؛ شهیدی پاک:1389 ،
.)24 -21
مغرب ادنی :ابن خلدون ،محدوده مغرب ادنی یا افریقیّه را طرابلس و برقه و سرزمین
«بربرهای نفزاوه»« ،بنی یفرن»« ،نفوسه» و انبوهی دیگر از بربرها دانسته است.
مغرب اوسط :به سرزمین واقع در حدّ فاصل بجایه تا وادی مَلَوِیِه ،مغرب اوسط اطالق شده
و پایتخت آن تلمسان و«جزایر بنی مَزغَنَّه»است؛ حمیری ،پایتخت مغرب اوسط را بجایه ذکر نموده
است(حمیری1984 ،م)80 :؛ مهم ترین شهر مغرب اوسط ،تلمسان بوده است؛ شهر ساحلی بجایه،
از شهرهای بزرگ مغرب اوسط ،بوده است .ابن خلدون درباره این منطفه می نویسد« :بالد بجایه،
سرزمین بربرهای «زواوه»« ،کُتامه»« ،هوّاره»و «عجیسه» بود؛ اما امروزه ساکنا ِن عرب و بقایای بربرها
به باالی کوه ها کوچ کرده اند (ابن خلدون.)203 /6 :1363 ،
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شکل  :1گسترش اسالم از سال 1ق .تا سال  250ق .در جهان ˃˂/http://khekam.blog.ir

مغرب اقصی :در منابع ،از «رودخانه مَلَوِیِه» تا اسفی در ساحل اقیانوس اطلس ،با نام مغرب
اقصی یاد شده است؛ شهرهای مراکش ،فاس ،سِجلماسَه ،همواره از جمله نقاط مهم فرهنگی،
اقتصادی و سیاسی مغرب اقصی بوده است؛ کوه های اطلس در جنوب مغرب اقصی ،از مراکز مهم
بربرهای «مصامده»« ،برغواطه»« ،غماره»« ،اوربه»« ،صنهاجه» و «مطغره» است و رودخانه بزرگ «اُ ّم
ربیع» در آن جاری است؛ هم چنین بربرهای «مکناسه» و «زناته» در کنار «رودخانه مَلَ ِویِه» که از کوه
های «تازا» سرچشمه می گیرد و به دریای مدیترانه می ریزد به سر می برند.
جغرافیای طبیعی مغرب

رشته کوه های اطلس که از جنوب مغرب اقصی تا شرق تونس امتداد دارد ،یکی از برجسته
ترین عوامل جغرافیایی مغرب است (جوده47 :2000 ،؛ مؤنس 1412 ،ق .)21/1 :.این رشته کوه در
عین پیوستگی ظاهری اش ،به بخش های منفک از هم تقسیم شده است .این سلسله جبال به نام
کوه های اطلس و بخش های منفک آن هم به نام جبال مصامده /جبل درن ،جبل جزوله ،جبل
أوراس و جبل نفوسه خوانده می شود (قلقشندی .)168 /5 :1987 ،این رشته کوه به مثابه نواری
ممتد غربی -شرقی ،دریای مدیترانه را از بیابان مرکزی آفریقا جدا می سازد .این رشته کوه ،به دلیل
مرتفع بود و عبور و مرور سخت در آن از مراکز عمده مقاومت بربرها در برابر سلطه جویان به ویژه
در برابر فاتحان عرب بوده است(پالنهول .)135 -134 :1390 ،کوه های أوراس که در جغرافیای
197

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال . 15شماره  58پاییز99
طبیعی مغرب اوسط قرار گرفته ،یک مانع طبیعی بین مغرب و افریقیه است (مراکشی ،بی تا163 :؛
مؤنس 1412 ،ق .)24/1 :.کوه های نِفُوسَه نیز به جهت حضور بربرهای خارجی مذهب در تاریخ
مغرب دارای اهمیت است(یعقوبی1422 ،ق184 :.؛ ابن حوقل.)94/1 :1938 ،
پدیده مهم جغرافیایی دیگر در مغرب ،بیابان و شنزار است .هنگام گریز بربرها از نیروهای
مهاجم ،بیابان مهمترین مکان جهت گریز و متواری شدن است (ابن اثیر ،بی تا .)417 /4 :بیابان
صنهاجه که بسیار خشک است .نه تنها در مسافات بین صد تا دویست مایل آبی پیدا نمی شود؛
بلکه آب به دست آمده از چاه های عمیق نیز تلخ و شور است .عالوه بر بیابان مذکور می توان به
بیابان ها ذیل نیز اشاره نمود :صحرای قبیله نزیکه از صنهاجه؛ صحرای قبیله تارکه؛ صحرای قبیله
لمطه؛ صحرای قبیله برداوه؛ صحرای قبیله لواته (شهیدی پاک.)59 -58 :1389 ،
شیوه های گسترش اسالم

اسالم به شیوه های مختلفی در مغرب گسترده شد که مهمترین شیوه ،شیوه نظامی بوده است.
در ذیل شیوه های گوناگون ارایه شده است:
 -شیوه نظامی

علی رغم این که فتح مغرب اسالمی به وسیله مسلمانان نقطه عطفی در تاریح این سرزمین
محسوب می شود (جوده ،)18 :2000 ،اما این سرزمین به سادگی نیز گشوده نگشت و به دالیل
جغرافیای طبیعی و انسانی این گسترش بسیار طول کشید (دشراوی .)1994:31 ،چنان که مدت
هفتاد سال زمان برد تا این منطقه کامل فتح شود «در دوره فتوح ،ساکنان بربر مغرب با بهره گیری
از پدیده های جغرافیایی منطقه به شدت در مقابل مهاجمان مسلمان مقاومت می کردند» (فضلی،
بادکوبه هزاوه و بیات .)114 :1394 ،به همین سبب ،اکثر زمین های مغرب اسالمی با جنگ فتح شد
(بالذری .)215 :1367 ،با این حال ،پس از فتح نیز به دلیل ویژگی های جغرافیایی و انسانی مغرب،
اغلب این منطقه از نظر سیاسی ،اجتماعی و دینی ناآرام بود (دشراوی.)1994:31 ،
یکی از فرماندهان مطرح در آغاز فتوح ،عقبه بن نافع است .وی ابتدا در فاصله سال های
 41تا  43ق .دست اندازی هایی در مرزهای ماوراء مصر از جمله غدامس (سال  43ق ).انجام داد
و توانست بربرهای لواته را در برقه و همچنین بربرهای هوّاره به اطاعت خود درآورد .تعدادی از
این بربرها مسلمان شدند و بعدها وارد سپاه مسلمانان شدند .در این زمان عقبه بن نافع چون عمروبن
عاص در حال مرگ بود ناچارا به مصر بازگشت .اما نافع دوباره در سال  50ق .از سوی معاویه
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متولی فتح مغرب شد .او از طریق منطقه جَرید وارد افریقیه شد و با تصرف شهرها و قلعهها پیش
رفت .بربرهای مسلمان شده که وارد سپاه مسلمانان شده بودند ،بر نیروی نظامی عقبه افزودند .وی
به تدریج مناطق زاب و مسیله را نیز فتح نمود (بالذری .)232 :1367 ،اما از آنجا که برای ادامه فتوح
نیاز به پایگاهی به عنوان مرکز فرماندهی بود ،بنابراین ،در سال 55ق .عقبه بن نافع ،شهر قیروان را
در جنوب قرطاجنه /کارتاژ بنا نمود (ابن عذاری1948 ،م .)5/1 :بنای این شهر چهار سال طول کشید
(ابن عبدالحکم1411 ،ق .)214/1 :.در این زمان ،معاویه ،عقبه بن نافع را عزل و به جای او ابوالمهاجر
دینار را منصوب کرد.
ابوالمهاجر دینار پس از ورود به مغرب ،برای حفظ جایگاه مستقل و تغییر رویه و سیاست
خود نسبت به عقبه بن نافع ،قیروان را ترک کرد و مکان دیگری به نام دکرود /تکیروان را به عنوان
مرکز فرماندهی اش برگزید (ابن الرقیق قیروانی .)266 :1414 ،این فرمانده با بربرها و رومیان جنگید.
وی با حمله به جبل اوراس ،بربرهای آن ناحیه را محاصره کرد .بربرها با وی صلح کردند .از ملوک
بربرها در این منطقه کسیله بن لمزم بُرنُسی بود که در این زمان مسلمان شد و به سپاه ابوالمهاجر
پیوست(ابن عذاری1948 ،م .)29/1 :به دلیل تضاد فکری و روشی بین ابوالمهاجر دینار و عقبه بن
نافع ،و همچنین به جهت عدم دسترسی رومیان به قیروان و حمله به مسلمانان او تصمیم به ویرانی
شهر قیروان گرفت .وی از کسیله در تخریب شهر قیروان استفاده کرد .در سال 64ق .قبایل بربر
اوربه کسیله را در هجوم به قیروان همراهی کردند و پس از جنگی سخت این شهر را تصرف کردند
(ابن عذاری1948 ،م .)30/1 :البته کسیله پس از ویرانی قیروان تغییر رویه داد و با رومیان هم پیمان
شد .یکی از دالیل این امر را روى کار آمدن مجدد عقبه در سال  62ق ،.و رفتار تحقیرآمیز وی با
کسَیله می دانند که موجب سرافکندگی وی نزد قبیلهاش شد (ابن عذاری1948 ،م .)29/1 :بنابراین،
کسیله به فکر انتقام از این برخوردهای عقبه افتاد.
عقبه بن نافع به سمت مرکزی مغرب پیش رفت و توانست بخش هایی از آن را فتح کند.
جبل اوراس از نقاط مقاومت بربرها در این زمان بود .از سوی دیگر ،عقبه در نقاط ساحلی (از
قیروان و باغایه تا بالد زاب ،بلیش و لمبیزه) با مقاومتِ رومیان روبه رو بود .او نوار ساحلی را به
سوی مغربِ اوسط پیمود و پس از فتح تلمسان پیش رفت تا به طنجه و سوس اقصی و ساحل
غربی اقیانوس اطلس رسید .سپس به شهر تاهرت حمله کرد که در ابتدا با مقاومت سرسختانه بربرها
و رومیان مواجه شد .رومیان با استفاده از دژ و سنگر و ابزارهای جنگی و بربرها نیز با فداکاری و
جانبازی در برابر مسلمانان مقاومت می کردند .اگرچه این نبرد بسیار سخت و خشونت آمیز بود
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ولی در نهایت مسلمانان پیروز شدند و شهر را متصرف شدند (ابن عذاری1948 ،ق116 /1 :.؛
مونس1412 ،ق.)79 /1 :.
کسیله بن لمزم که قبال در جریان نامه نگاری با قبیله اش(ابن اثیر ،بی تا ،)452 /3 :همراهی
آن ها را با خود جلب نموده بود ،با همکاری رومیان در اواخر سال  64ق .در تهوده منتظر عقبه بن
نافع ماندند(ابن عذاری .)30/1 :1948 ،این نبردی خونین بود که مسلمانان شکست خوردند و کسیله
دوباره این بار با همراهی رومیان به قیروان حمله برد و آن را متصرف شد (ابن الرقیق قیروانی،
44 :1414؛ ابن اثیر ،بی تا .)453 /3 :عقبه نیز به سوی دارالحکومه اش قیروان رفت اما در نبرد پیش
رو وی کشته شد (بالذری.)328 :1367 ،
این بار زهیربن قیس به فرماندهی مسلمانان تعیین شد .وی در سال  67ق .بدون مانعی
قیروان را پس گرفت (ابن خلدون )299 /6 :1363 ،و در جنگی که در مَمس بین دو گروه اعراب
و بربرها درگرفت ،کسیله کشته شد(ابن عذارى33 /1 :1948 ،؛ ابن عبدالحکم1411 ،ق.)269 /1 :.
پس از کشته شدن کسیله و تعداد زیادی از بربرها ،آخرین مرکز مقاومت رومیان در مغرب از میان
رفت (ابن اثیر ،بی تا .)454 /3 :زهیر خود نیز در جنگ با رومیان کشته می شود (ابن عذارى:1948 ،
.)33 /1

شکل  :2نقشه مسیر فتوح و گسترش اسالم در شمال آفریقا و مغرب اسالمی از زمان خلفای راشدین و با فرماندهی
عمرو بن عاص تا جنگها و فتوح عقبه بن نافع در زمان خالفت بنی امیه ˃˂ http://tarikhislam.com
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از این زمان به مدت ده سال اوضاع این منطقه آشفته بود تا اینکه حسان بن نعمان مأمور
مغرب شد .حَسّان بن نعمان با حُکم عبدالملکبن مروان و با اختیار تصرف در اموال مصر بر افریقیه
والیت یافت  .این زمان مصادف شد با دوره کاهنه از قبیله جَراوَه که بسیاری از بربرهای مغرب به
او پیوستند .مرکز رهبری او نیز همان جبل اوراس بود .بنابراین ،حسان بدان سو پیش رفت تا مقاومت
بربرها را در همان مرکزفرماندهی کاهنه درهم شکند (ابن عذارى.)35/1 :1948 ،
اشتباه حسان این بود که توان نظامی کاهنه را دست کم گرفت در حالی که کاهنه سپاه فراوانی
از بربرها فراهم آورده بود .دو سپاه در کنار رود نینی 1مصاف دادند و مسلمانان شکست خوردند
(طقوش .)138 :1386 ،به گفته ابن اثیر مسلمانان بسیاری کشته شدند و حسان نیز از معرکه گریخت
(بی تا .)136 /4 :برخی از مورخان از این نبرد به عنوان روز بال نام می برند (ابن عبدالحکم،
1411ق .)270 /1 :.در این روز هشتاد نفر از عرب ها اسیر شدند ،با اینحال کاهنه آن ها را به جز
خالدبن یزید قیسی را آزاد کرد(انصاری .)57 /1 :1320 ،حسان بن نعمان که به برقه عقب نشینی
نموده بود ،در طی نامه ای به عبدالملک این شکست را گزارش نمود .خلیفه نیز به وی دستور داد
تا رسیدن قوای کمکی و فرمان جدید اقدامی ننماید (ناصری سالوی.)43 /1 :1945 ،
در این زمان ،رومی ها نیز از این ضعف مسلمانان استفاده کردند و شروع به عملیات هایی
در جهت بازپس گیری مغرب نمودند (بکری .)38 :1857 ،از همین رو ،در سال  74ق .قرطاجنه را
از چنگ مسلمانان بیرون آوردند (مونس1412 ،ق .)254 /1 :اما حسان بن نعمان در سال  76ق.
قرطاجنه را از رومی ها پس گرفت (ابن اثیر ،بی تا )135 /4 :و سپس به دلیل تجمع رومی ها
(ناصری سالوی )114 /1 :1945 ،در بنزرت و صطفوره به آن جا حمله کرد و آنها را شکست داد
(مونس1412 ،ق .)241 /1 :سپس نوبت یکسره کردن کار کاهنه بود .بنابراین با رسیدن قوای کمک
در سال  79ق .کاهنه و بربرها را شکست داد (ابن عذارى37 -35 /1 :1948 ،؛ ابن عبدالحکم،
1411ق.)271 /1 :.
حسان بن نعمان پس از فتح مغرب ادنی و مغرب اوسط به تثبیت نظام اداری پرداخت و
مغرب اسالمی را به پنج بخش به نام های :اقلیم بَرقه ،اقلیم طرابلس ،اقلیم افریقیه ،مغرب اوسط و
مغرب اقصى تقسیم نمود (نعنعى.)44 :1380 ،

 1یک رودخانه در جنوب غربی غنا است .این رودخانه به رود تانو می ریزد.
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پس از وی ،موسی بن نصیر والی مغرب گشت .او در سال  88ق .به استحکامات ذات
الجماجم رفت و پس از ابالغ فرمان خلیفه به سپاهیان ،فرماندهی آن ها را به دست گرفت و مواجب
آنها را نیز زیاد نمود (دینوری .)287 :1381 ،در این زمان دوباره بربرها در برابر مهاجمان مسلمان
شوریدند .اما موسی بن نصیر همه شورش ها را فرونشاند و شورشیان را متفرق ساخت (عنان،
 .)22/1 :1366او در ناحیه زغوان ،فرمانده شورشیان به نام ورقطان را اسیر نمود و غنایم زیادی به
دست آورد (ابن خلکان .)323/5 :1364 ،سپس عصیان قبایل بربر هواره ،زناته و کتامه را فرونشاند.
آنگاه به صنهاجه لشگر کشید و با فتح آنجا ،غنایم زیادی را متصرف شد (دینوری-291 :1381 ،
 .)292آنگاه قبایل اوربه را تا به دورترین ناحیه در سوس ادنی تعقیب نمودند (ابن اثیر ،بی تا/4 :
 .)144با فتح طنجه به قیروان بازگشت و در سال  95ق .با همراهی پسرش عبداهلل صقلیه را متصرف
و در نخستین نبرد دریایی نهصد تا هزار تن اسیر گرفت (دینوری .)294 -293 :1381 ،بدین گونه
مسلمانان توانستند قدرت خود را در سراسر مغرب ،از دریا و خشکی ،بسط بدهند و اسالم را
گسترش دهند.
معموال مسلمانان با فتح سرزمین های جدید ،اسالم را به باشندگان آن سرزمین ارایه می
کردند .در مغرب نیز این فتوح همراه با ارایه اسالم بود .به عبارتی به سرزمین های جدید حمله می
شد تا اسالم و به تبع سرزمین های اسالمی را گسترش دهند .بنابراین ،با فتح مغرب ،باشندگان این
مناطق نیز به تدریج و به کندی به دالیل مختلف -که در ادامه خواهد آمد -مسلمان شدند.
 -شیوه اقتصادی

یکی از انگیزه های باشندگان در اسالم آوری ،بیشتر منفعت و مصلحت جویی بود تا ایمان
و اعتقاد .همچنان که سرداران عرب عقیده داشتند که بومیان به امید سهیم شدن در غنایم وارد لشگر
ایشان خواهند شد و بدین سان به آیین آنان درخواهند آمد .بدین گونه بربرها هسته لشگرهایی را
تشکیل دادند که به رهبری عرب یا حتی خود بربرها مانند طارق بن زیاد طی چند سال مغرب را
کامال مطی ع کردند و در کمتر از نیم قرن اسپانیا را نیز فتح نمودند .هرچند این هماهنگی بین عرب
و بربرها دیری نپائید .بربرها شکایت داشتند که در ازای خدمات ،پاداش ناچیزی به آنان داده شده
و به رغم مسلمان بودن ،بیشتر به منزله زیردست با آن ها رفتار شده است تا همطراز.
از سوی دیگر در دوره حاکمیت مسلمانان بر شمال آفریقا ،این منطقه از نظر جمعیت رشد
بسیاری یافت .درنتیجه ،شهرهای جدیدی نظیر مصر فسطاط ،قیروان ،تاهرت ،سجلماسه ،فاس،
عباسیه ،مهدیه ،رقاده ،زاب ،زویله و منصوریه به وجود آمدند .گسترش شهرنشینی ،هم برای بربرها
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و هم برای حکمرانان و مهاجران عرب نتایج سودمندی در پی داشت .نخست ،تغییر وضعیت زندگی
بومیان و برگزیدن تدریجی شهرنشینی به جای بادیهنشینی که نتیجه آن میل به رفاه و آسایش وگریز
از فقر و تهیدستی است (ابن خلدون1401 ،ق .)450 /1 : .و دوم ،سیاست والیان عرب .چنانکه
حسان بن نعمان در مغرب به نومسلمانان بربر زمینهایی به تیول داد تا برای کشت غالت و
محصوالت گوناگون از آنها استفاده کنند .حسان با این کار دو هدف مهم را در نظر داشت -1:مستقر
ساختن قبایل در مناطق شناخته شده و مشخص که برای قدرت مرکزی قابل کنترل باشد و با آن
ارتباط داشته باشد؛  -2توسعه اقتصاد بومی و افزایش تولید و در نتیجه ،افزودن بر میزان مالیات
(کردی.)114 :1386 ،
گرفتن مالیات و به دست آوردن غنایم بیشتر ،یکی از اهداف عمده والیان افریقیه و مغرب
بود .درصورت عدم پذیرش اسالم از سوی مغلوبان ،آنچه مىتوانستند از آنان مىگرفتند .عبداهلل بن
ابی سرح یکی از فرماندارانی بود که جز ظلم و فسق وظیفه ای نداشت .عثمان خلیفه سوم در سال
 26ق .تمام غنیمتهای جنگ افریقا را به عبدااله بخشید .البته ابن اثیر آن را یک پنجم غنایم عنوان
می کند (ابن اثیر ،بی تا .)45/3 :همچنان که در سال  28ق .نیز آنچه توانست از غنایم و اموال فتح
افریقیه برداشت (ابن عذاری .)12 /1 :1948 ،به همین سبب ،بزرگان افریقیه عبداهلل بن ابى سرح را
با پیشنهاد پرداخت  300قنطار طال به مصر برگرداندند (بالذری .)318 :1367 ،مغلوبان بربر هر بار
که توانستند و چشم فاتحان را دور دیدند ،یا از اعتقاد جدید بازگشتند  -به قولى آنان تا زمان عبور
طارق به اندلس  12بار مرتد شدند (بن خلدون - )110/6 :1363 ،و یا مانند ماجراهای کسیله و
کاهنه با موفقیتى هرچند موقت فاتحان را به عقب راندند.
مخالفت بسیاری از بربرها از جمله بربرهای خارجی مذهب با حاکمان و و الیان افریقیّه و
مغرب در دوره عبیداهلل بن حبحاب ( 123 -116ق ).به سال  121ق .به بیشترین حدّ خود رسید.
یکی از دالیل این شورش ها ،وضعیت اقتصادی بد و گرفتن مالیات های بیش از حد توان بود .ابن
عذاری سبب شورش های مداوم بربرها را رفتار والیان و ستم مالیاتی در صدقات و عُشر می داند
(1948م.)52 /1 :
غنیمت جویی و شریک شدن در غنایم به دست آمده به ویژه در بربرهای بدوی بسیار زیاد
بود .این مسئله ،موجب پذیرش باورهای فرقه ای خوارج به ویژه خوارج اباضی به وسیله بربرها
می شد .همچنان که ازارقه در شرق نیز دارای عملکردی مشابه بودند (ماجد )288 :1982 ،و منابع
مالی خود برای لشگرکشی و جنگ را از طریق غارت اموال مردم کافر و بددین از دیدگاه آنها فراهم
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می کردند .همچنان که خوارج صفری نیز همین مسئله را هدف غارت های خود نموده بودند
(قلقشندی .)275 /5 :1987 ،اگرچه از فحوای منابع اباضی نیز به دست میآید که غنیمتجویی در
میان اباضیان منجر به کشمکش های شدیدی شده بود ،اما رهبران و بزرگان این فرقه پیروان شان را
از انجام این قبیل اعمال باز می داشتند (درجینی1394 ،ق.)37 -31 /2 : .
از سوی دیگر مالیاتهای ناعادالنه خلفای عرب بر بربرها تنها ابزاری برای بهره کشی از
بومیان تهی دست آفریقا بود و هیچ توسعه اقتصادی برای آن ها به بار نمی آورد (باسورث:1377 ،
 .)86به همین جهت بین باالرفتن مقدار مالیات ها -جزیه و خراج -و گرایش به عقاید خارجی
گری رابطه وجود داشت .زیرا ،از همان شروع فتوح در مغرب با فزونی باج و خراج ها ،میزان
نارضایتی و شورش بربرها نیز افزایش یافت .طبری روایت جالبی درباره تکلیف بیش از اندازه والی
عرب  -عبداللّه بن سعد ابن ابی سرح -در باالبردن خراج دارد .بربرها شکایت وی را به عثمان بن
عفان خلیفه سوم بردند و خواهان عزل وی شدند .خلیفه نیز نه تنها والی را عزل نمود بلکه دستور
داد تا بین آن ها اموالی را نیز توزیع نمایند(ابن خلدون.)118 /6 :1366 ،
بدین گونه عامل اقتصادی و فقر و تهیدستی اکثر باشندگان مغرب ،موجب اسالم آوردن آن
ها می شد اگرچه از میان فرق مختلف اسالمی به خوارج که مساوات طلبی بین مسلمانان را تبلیغ
می کردند ،می پیوستند .از سوی دیگر شرکت در جنگ ها و به دست آوردن غنایم به ویژه در سپاه
های خارجیان موجب پذیرش اسالم در بین آنان می شد.
 -شیوه تبلیغی از طريق راه های بازرگانی

بیشترین کار اسالمى کردن در سال های پایانى قرن نخست و آغاز قرن  2ق .در زمان عمر
بن عبدالعزیز صورت گرفت .والى او ،اسماعیل بن عبداهلل و  10تن از تابعانِ عالم و عامل ،را وقف
تعلیم اسالم و تصحیح اعمال مسلمانان در مغرب کردند .اما پس از خالفت عمر دوم ،عصر نوینى
در دودمان اموی و رفتار والیان ایشان در مغرب آغاز شد.
از قرن دوم به تدریج حکومت هایی در مغرب بنیان نهاده شدند و شهرها و نقاطی را به
عنوان پایتخت خویش برگزیدند که در مسیرهای تجاری قرار داشتند .این شهرها از عمده عوامل
شهری گری در مغرب بودند .مهمترین این شهرها شامل فاس – بر جاده اسپانیا ،-تاهرت ،تلمسان
و قیروان – بر جاده شرق -می شدند(چلونگر .)53 :1381 ،از سوی دیگر در مسیر این جاده ها در
واحه های مختلف ،زاویه ای برای عبادت و مالقات تجار و استراحت بازرگانان بنا نموده بودند .در
این زاویه ها هم شب ها را به صبح می رساندند و هم معامله تجاری انجام می دادند .این زاویه ها
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و شهرها یک شبکه تجاری را در نفوسه ،تاهرت و سجلماسه و نواحی بیابانی مغرب تشکیل
داد(مونس .)122 -120 :1997 ،این جاده ها و شبکه های تجاری از عمده مراکز گسترش اسالم و
فرقه های مختلف آن بود .بازرگانان بدانجاها مسافرت نموده و اغلب سکنه این نقاط صعب العبور
به وسیله این بازرگانان که برای تجارت بدان مناطق رفته بودند ،مسلمان شدند(لوبون.)734 :1318 ،
مبلغان نیز برای تبلیغ اسالم بین بربرها از زاویه ها و بازارهای شبکه تجاری استفاده می
نمودند .یکی از مراکز عمده مبلغان شهر ولیلی – میان جاده مکناسه و فاس -از مهمترین شهرهای
توزیع محصوالت تجاری به بومیان بود .در اهمیت این شهر همین بس که برخی آن را همچون یک
مرکز سیاسی مهم می دانند(مونس .)126 :1997 ،به نظر می رسد در بین مذاهب مختلف اسالمی،
شیعیان اسماعیلی بیشترین بهره را از این جاده های تجاری در جهت تبلیغ دعوت خویش برده
باشند.
بسیاری از شیعیان ،باورهای دینی خود را همراه کاروان های تجاری به مراکز جدید منتقل
می نمودند .بدینگونه ،با حرکت این کاروان ها در جاده های تجاری ،نه تنها باورها ،بلکه داستان ها
و افسانه های قومی ،عدات و رسوم و حتی گویش ها و لهجه های کاروانیان نیز منتقل می شد.
مردم شهرهای مختلفی همچون باغایه به وسیله همین کاروانیان به شیعه گرایش پیدا نمودند .چنان
که اهالی نَفطَه نیز به همین شیوه مسلمان شیعی شده بودند« .بازرگانانی که با مرماجنه معامالت
تجاری داشتند ،افکار شیعی را به نفطه وارد کردند .مرماجنه نیز نزدیک شهر ابوسفیان – از داعیان
اسماعیلی -قرار داشت .بازرگانان در داد و ستد های پی در پی با تعالیم ابوسفیان آشنا شدند و سپس
آن تعالیم شیعی را به نفطه در قسطیلیه بردند» (قاضی نعمان.)55 -54 :1986 ،
بدینگونه ،راه ها و نقاط بازرگانی در اسالم آوری باشندگان به ویژه در نقاط دوردست
کوهستانی و بیابانی موثر بودند اما ذکر نکته ای در اینجا الزم است اگرچه برخی قبایل و بربرها در
مسیر این جاده ها مسلمان شده بودند ،اما نمی توان قطعا تعیین نمود این گرایش به اسالم عمیق
بوده و یا ظاهری و سطحی؛ زیرا به گفته ابن خلدون ،بارهاو بارها این افراد از دین برگشتند .احتماال
شیوه تبلیغی از طریق عالمان دینی و تاجران و بازرگانان از طریق این جاده ها کمتر موجب
رویگردانی از دین جدید می گشت زیرا این اعمال و رفتار مسلمانان تاجر و عالمان دینی بود که
در فرد مقابل تاثیر می گذارد و او را به اسالم متمایل می نمود .همچنین باید اشاره شود که مناطقی
هم که اسالم را پذیرفته بودند ،این بار با آشنایی با افکار فرقه های مختلف اسالمی ،به تفکر یا فرقه
خاصی گرایش می یافتند.
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 -شیوه اجتماعی از طريق ويژگی زندگی قبیله ای

بَربَر ،عنوان عمومى قبایلى در شمال آفریقاست .از خصوصیات بارز زندگی قبیله ای ،جنگ
و جنگیدن است .در این قبایل ،جنگ عامل بقای قبیله و حفظ جان و مال افراد قبیله است .از مردم
مغرب نیز ،مردمی همیشه در حال جنگ یاد شده است (مقدسی1411 ،ق 215 :و  .)316از سوی
دیگر زندگی قبیله ای و ستیز مداوم ،حاصل از زیست در منطقه ای سخت و نامهربان اعم از مناطق
کوهستانی و بیابان های وسیع است.
به همین سبب ،مهم ترین نظام اجتماعی موجود در مغرب اسالمی ،نظام قبیله ای بود .در
این نظام که مبتنی بر سنت و ساختار قبیله ای است ،همه چیز اعم از باورها و عقاید مذهبی نیز
مبتنی بر منافع و مصالح قبیله است .از آنجا که اکثر قبیله ها در رقابت و تخاصم با یکدیگر بودند،
می توان احتمال داد که اگر قبیله ای از مذهب خاصی حمایت می کرد ،قبیله های رقیب آن مذهب
را تخطئه می کردند و به مذهب دیگری گرایش پیدا می کردند (فضلی ،بادکوبه هزاوه و بیات،
.)120 :1394
بنابراین همان گونه که اشاره شد ،اگرچه بربرها مسلمان شدند آن هم به صورت قبیله ای،
اما دالیل متعددی موجب می شد که آن ها از میان مذاهب مختلف اسالم ،مذهبی را انتخاب کنند
که متفاوت از قبیله دیگر بود .به عنوان نمونه قوم مزاته همگی بر مذهب اباضی بودند (یعقوبی،
1422ق .)183 :.در حالیکه اقوام ساکن در بالد مغرب اقصی و برخی نواحی مغرب اوسط به مذهب
خوارج صفری بودند (مؤنس 1412 ،ق.)181 /1 :.
 -از طريق رفتار والیان عرب

رفتار حاکمان و والیان در پذیرش و عدم پذیرش دین جدید می تواند موثر باشد .برخی از
فاتحان عرب به بربرها نه تنها اعتماد نداشتند بلکه از هرگونه مدارا با آنان اجتناب می نمودند.
مستندات تاریخی – که در ذیل ارایه می شود -نشان دهنده اعمال خشونت علیه بومیان است .چند
تن از سرداران معروف مسلمان که به رفتارهای خشونت آمیز معروف هستند شامل عقبه بن نافع،
عبداهلل بن سعد بن ابی سرح ،زهیر بن قیس بلوی و موسی بن نصیر می شود.
اقدامات خشن عقبه بن نافع در جهت تبلیغ اسالم در میان بومیان با توسل به شمشیر مشهور
است .ابن عذاری سخنی از عقبه بن نافع درباره مغرب نقل نموده است که نشاندهنده دیدگاه وی
در رفتار با بربرهاست .او می نویسد« :عقبه بن نافع با ده هزارنفر از مسلمانان به افریقیه رسید و آن
را گشود و شمشیر در میان آنان نهاد (قتل عام کرد) که در آن شهر تعدای از مسیحیان بودند» (ابن
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عذاری .)19 /1 :1948 ،وی در ادامه چنین می آورد« :هنگامی که فرمانده {عقبه بن نافع} وارد
افریقیه شد ،مردم آنجا دعوتش را پذیرفتند و به اسالم گرویدند .اما به محض خارج شدن از آنجا
همان مردم به مذهب قبلی خود برگشتند (کفر ورزیدند)» (ابن عذاری.)19 /1 :1948 ،
این جمله به خوبی عدم اعتماد عقبه به بومیان تازه مسلمان را نشان می دهد .عقبه بن نافع
با عبور از هر شهر و آبادی ،بومیان را به اسالم فرا می خواند ،اگر بربرها اسالم را قبول نمی کردند،
با آن ها می جنگید و پس از پیروزی ،راهی والیت دیگری می شد (ابن عذاری27 /1 :1948 ،؛ ابن
خلدون .)146 /5 :1363 ،رفتار خودخواهانه و مغرورانه وی به دلیل عرب و مسلمان بودن در
ماجرای کسیله بن لمزم نیز نتیجه جبران ناپذیری را در پی داشت .وی با کسیله رفتار تحقیرآمیزی
داشت و او را نزد قبیله اش خوارساخت (ابن عذاری .)29 /1 :1948 ،بنابراین ،کسیله هم در غیاب
عقبه با اتحاد بیزانس ،لشگری فراهم نمود و انتقام خود را از عقبه با کشتن وی گرفت.
عبداهلل بن سعد بن ابی سرح و زهیر بن قیس بلوی نیز چنین رفتار میکردند .موسی بن نصیر
نیز با شورشیان و قبایل معترض بسیار خشن رفتار می کرد و افراد زیادی را به قتل می رساند .چنان
که معروف است پس از جنگ با قبیله سَجُومه ،به پسران عقبه اجازه داد تا از این قبیله به دلیل قتل
پدرشان انتقام بگیرند و آن ها ششصد نفر از اسرای بربر را کشتند(ابن عذاری .)41 /1 :1948 ،البته
قابل ذکر است موسی بن نصیر با باشندگانی که اسالم می آوردند و در اسالم شان پایدار بودند،
رفتار مسالمت و همکاری پیش می گرفت و آنان را در سپاه خود جای می داد و بین آنان و عرب
تفاوت نمی نهاد (نعنعی.)49 :1380 ،
از سوی دیگر رفتار برخی از والیان مانند ابوالمهاجر دینار با بومیان با رافت و مهربانی بود.
وی داعیانی را میان آنان فرستاد تا اسالم را صحیح به آنها معرفی و آموزش دهند .وی برای این کار
از بربرهای تازه مسلمان کمک گرفت .نتیجه این سیاست ،مسلمان شدن عده زیادی از بومیان –
مانند کسیله بن لمزم و همراهانش  -و همراهی آن ها با سپاه ابوالمهاجر شد(ابن خلدون/5 :1363 ،
 .)146ابوالمهاجر از جامعه بربر و شباهت آن ها با اعراب شناخت خوبی داشت که در عملکرد وی
آشکار می شود .او ،سیاست رحمت و بخشایش پیامبر (ص) را کلید فتح دل های عرب می دانست.
بنابراین ،سعی نمود همین روش را در برخورد با بومیان مغرب در پیش گیرد .به همین سبب ،روش
برخورد عقبه بن نافع با کسیله بن لمزم را نمی پسندید و بارها او را از تحقیرکردن کسیله نهی نمود
و روش پیامبر اسالم با جبابره عرب را به او یادآوری نمود و از انتقام کسیله بیم می داد (ابن خلدون،
.)146 /5 :1363
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حسان بن نعمان دنباله رو ابوالمهاجر دینار بود .وی نیز گروهی از تابعان را مامور کرد تا
قرآن و احکام اسالمی را به آنها بیاموزد .همچنین با اعزام فقها به نقاط مختلف به نشر اسالم و
گسترش زبان عربی پرداخت .همچنین از مسیحیان مغرب خواست تا از کلیسای اسکندریه – که
تحت حمایت حکومت اسالمی است -پیروی کنند(نعنعی.)44 :1380 ،
پس از فتح مغرب اسالمی ،بربرها در مقاطع زمانی مختلف به دالیل گوناگون علیه حاکمان
و والیان عرب شورش نمودند .یکی از عوامل این شورشها خوارج بودند که افکار مساوات طلبانه
اسالمی را تبلیغ مینمودند (ناصری سالوی .)163 /1 :1945 ،به نظر می رسد این شورش ها محدوده
زمانی بین فتح کامل سرزمین های شمال آفریقا یعنی حدود سال 90ق .تا حدود سال  102ق .را
شامل می شد (کردی.)81 :1384 ،
خشم بربرها از ظلم و ستم والیان مسلمان ،اغلب با شورش علیه آن ها و قتل برخی از سران
مسلمان همراه بود چنان که والی افریقیه ،یزیدبن ابی مسلم موالی حجّاج به دست سپاهیان بربرش
به قتل رسید .مالکی درباره وی چنین مینویسد:
او بسیار ظالم و جبّار بود .سپاه وی شامل بربرها بود .برخی از آنان نگهبان او بودند .او روزی به منبر
رفت و خطبه ای با این مضمون خواند :من می خواهم همچون امپراتوران روم ،نام سپاهیانم را بر
بازوانشان خالکوبی کنم .نام هر فرد بر بازوی راستش و نام سپاه نیز بر بازوی چپش حک می شود
تا از باقی مردم تمییز داده شود .هنگامی که افراد سپاه این سخنان وی را شنیدند با یکدیگر بر قتل
وی یکدل و همداستان شدند (مالکی1414 ،ق.)64 :

قتل یزید بن ابی مسلم در اوایل قرن  2ه.ق .اتفاق افتاد یعنی زمانی که عمربن عبدالعزیز،
خلیفه اموی تالش های بسیاری در جهت اسالم آوردن بومیان کرده بود و برای پذیرش اسالم در
بین بومیان حتی تابعان بسیاری را نیز برای آموزش اصول و احکام دین به مغرب گسیل نموده
بود(ابن عبدالحکم1411 ،ق.)293 :
بدینگونه رفتار متناقض والیان مختلف در اسالم آوری و یا روی گردانی از اسالم بومیان موثر
بوده است .آن گاه که با تساهل و محبت و مدارا رفتار می کردند ،بسیاری از افراد ،مسلمان می شدند
ولی به محض نارضایتی دو راه پیش می گرفتند :یا از اسالم برمی گشتند و یا با پیوستن به خوارج
به شورش علیه والیان برمی خاستند.
 -از طريق خوارج

یکی از گروه هایی که نقش مهمی در اسالم آوری بربرها داشتند ،خوارج بودند .خوارج
افکار مساوات طلبانه اسالمی را تبلیغ مینمودند (ناصری سالوی .)163 /1 :1945 ،به همین جهت
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تعداد زیادی از بربرها مسلمان خارجی مذهب شدند به ویژه این که بربرها خیلی زود به تناقض
آشکار بین تعالیم اسالم و مبادی عدالت خواهانه آن با سیاست امویان پی بردند؛ لذا به سادگی به
مذهب خوارج که شعار اساسی آن عدالت و دموکراسی بود روی آوردند؛ نمود دموکراسی خوارج
در مسئله امامت بود که آن را به طور مساوی ،حق همه افراد امت می دانستند(شهیدی پاک:1382 ،
.)109
جواز شورش و قیام علیه ظلم و وجوب امر به معروف و نهی از منکر ،باعث موضع مشترک
خوارج و بربرهای تازه مسلمان علیه امویان شد و به قول ابن خلدون مواضع خوارج با طبیعت
بربرها موافق افتاد(ابن خلدون)11 /5 :1363 ،؛ از این رو ،خوارج پرچمدار عقیدتی و سیاسی بربرها
شدند.

شکل  :3نقشه مکانی خوارج اباظیه و صفریه در شمال آفریقا (شهیدی پاک)499 :1389 ،

بسیاری از بربرها از همان ابتدا با تبلیغات خوارج به اسالم روی آوردند .از بین قبیله های
مختلف بربر ،قوم مزاته – در  5منزلی بین اجدابیه و شهر سرت -به مذهب اباضی بودند(یعقوبی،
1422ق .)183 :.قوم بنوبرزال از تیره زناته نیز خارجی مذهب و به تعبیر یعقوبی شراه بودند (همان:
 .)191همچنین ساکنان زَویلَه نیز خارجی اباضی مذهب بودند (یاقوت حموی ،بی تا .)260 /4 :بالد
مغرب اقصی و برخی نواحی مغرب اوسط؛ مرکز پراکندگی «خوارج صفری» و مغرب اوسط و
مغرب ادنی محل پراکندگی «خوارج اباضی» شد .بدینگونه ،در طرابلس ،جزیره جربه و اقلیم تاهرت،
جبال نفوسه و نواحی اطراف آن ،جبال أوراس در مغرب اوسط ،جبال ریف در مغرب اقصی و
سجلماسه در جنوب سوس و واحه وارکلی مذاهب خوارج شایع بود (مؤنس 1412 ،ق.)181 /1 :.
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بنابراین ،بربرهای زیادی به صورت قبیله ای به خوارج که تساوی خواهانه ترین عقاید را ارایه می
کردند ،پیوستند.
مذهب صفری در بین گروهی از بربرهای رومی شده که به مسیحیت گرویده بودند ،نیز
گسترش یافت .این گروه از بربرها که در اثر آمیزش با روم ،از فرهنگ باالتری نسبت به سایر بربرها
برخوردار بودند به دلیل حفظ جایگاه اجتماعی خود اسالم آوردند؛ ولی والیان اموی با آنها هم چون
دیگر بربرها رفتار کردند (شهیدی پاک.)114 :1382 ،
نتیجه گیری

باتوجه به مطالب ارایه شده این نتیجه به دست می آید که شیوه های گسترش اسالم در
مغرب عالوه بر فتح تغلبی؛ از طریق رفتار والیان ،خوارج؛ دلیل اقتصادی و مبلغان و راه های
بازرگانی ،همچنین زندگی قبیله ای بوده است .هر کدام از این موارد به انحاء مختلف موجب گروش
بومیان به اسالم شد .در ادامه به نتایج هرکدام از آن ها پرداخته می شود.
 جنگ و استیالی نظامی و سیاسی بر یک سرزمین و تسلط قوم غالب ،موجب گسترشاسالم بر نواحی تحت سلطه شد .قابل توجه است نحوه گسترش تغلبی اسالم در مغرب به دلیل
جغرافیای انسانی این نواحی و پیرو آن نحوه زندگی و فرهنگ این مردم ،همچنین تعارض منافع
سیاسی با سرزمین های تحت سلطه روم شرقی ،موجب شد این استیال بسیار کند پیش برود .نواحی
سخت کوهستانی و راه های صعب العبور به همراه صحاری مختلف شمال آفریقا ،زندگی بدوی
بومیان این مناطق ،و به خاطر زندگی قبیله ای ،تسلط بر این نواحی را سخت و مشکل نمود ولی
باالخره عرب که خود با نحوه زندگی در صحاری و مناطق سخت و روحیه کوچ نشینی و قبیله ای
خو داشتند توانستند با کمک خود قبایل بربری که مسلمان شده و وارد سپاه شده بودند نواحی شمال
آفریقا را فتح نمایند.
 همراه با گروه مهاجم ،گروه های خوارج و شیعه نیز به مغرب وارد شدند .خوارج اندیشهمساوات بین همه انسان ها و عدم تبعیض بین انسان ها را تبلیغ می نمود که از سوی بسیاری از
بربرهای مغرب مورد توجه قرار گرفت .به ویژه این که برخی از والیان و کارگزاران عرب مسلمان
با بومیان این نواحی بسیار تبعیض آمیز رفتار می کردند و آن ها را تحقیر می نمودند .حتی زمانی
که بسیاری از آنان اسالم آوردند و در سپاه اسالم وارد شدند برخی از این والیان مانند عقبه بن نافع
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رفتار بد و توهین آمیزی با آنان داشتند و در تقسیم غنایم نیز بین عرب و بربر تبعیض بسیاری می
نهادند ،موجب گروش بسیاری از بربرها به گروه های خوارج اباضی و صفری شد .همچنین جا
دارد اشاره شود مهاجران علوی و شیعی نیز به شمال آفریقا وارد شدند و به تبلیغ عقاید و اندیشه
خود پرداختند که این باورها به وسیله بربرهای تحت سلطه و ستم والیان اموی و نابرابری و تبعیض
بین عرب و بربر مورد پذیرش قرار گرفت و بعدها منجر به تشکیل سلسله های شیعی مانند ادریسیان
و فاطمیان شد.
 وضعیت اقتصادی مردم شمال آفریقا موجب گروش بسیاری به اسالم شد .بربرهای آزادو فقیر نواحی تحت سلطه روم شرقی شمال آفریقا ،پس از ورود مسلمانان ،به ویژه این که برخی از
آن زمین ها به بومیان منطقه داده شد که تنها باید جزیه می پرداختند و اگر اسالم می آوردند دیگر
نمی بایست چیزی پرداخت کنند ،خود موجب گروش بسیاری از مردم به دین اسالم شد.
 یکی دیگر از موارد که منجر به گسترش اسالم حتی به دورترین نقاط شمال آفریقا شد،راه های بازرگانی بود .در این مسیرهای تجاری گسترده همراه بازرگانان ،گاه مبلغان مسلمان نیز
همراه می شدند و به نواحی مختلف می رفتند و بدین گونه موجب اشاعه اسالم در نواحی بعید و
بسیار دور دست می شدند.
 جنگ و استیالی نظامی و سیاسی بر یک سرزمین و تسلط قوم غالب به مرور زمان و بهتدریج به همراه نحوه برخورد عامالن و حاکمان با مردم نواحی تحت سلطه خواه یا ناخواه عده ای
را به تغییر آیین و دین فرا می خواند .به ویژه در این جنگ ها عده ای از صحابی پیامبر و صالحان
نیز به عنوان غزوه حضور می یافتند و این افراد اسالم واقعی را به ملت مغلوب ارایه می نمودند.
البته باید اشاره شود که برخی از این حاکمان بسیار سختگیر و پر خشم و بسیار بد با بومیان نواحی
مغلوب رفتار می کردند که موجب عدم پذیرش اسالم و یا رویگردانی تازه مسلمانان می شد .اما به
طور کلی تسامح و تساهل مذهبی حاکمان با دین و مذهب بومیان مناطق تحت سلطه ،موجب
گرویدن به اسالم شد.
بدینگونه عوامل مختلفی همچون اخالق و رفتار حاکمان ،عالمان دینی ،و بازرگانان مسلمان،
به همراه انگیزه قوی مسلمانان نسبت به سایر ادیان ،نحوه اخذ جزیه ،تسامح و تساهل مذهبی و
رویکرد به جنبه تغلبی از مهمترین عوامل روند گسترش اسالم در شمال آفریقا بوده است.
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