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  ﹢﹚﹡︀١︧﹫﹟ ﹇︣ه 

﹩︀︲٢﹝︣︑︱﹩ ر  
  ﹊﹫︡ه

هاي افریقاي شمالی، از رخدادهاي مهم تـاریخی در نخسـتین    ینسرزمفتح 
آید و نیـز فـتح بخشـی از ایـن ناحیـه اروپـا کـه         یمقرن اسالمی به شمار 

انـدلس، بـه    فـتح  .افزایـد مسلمانان آن را اندلس نامیدند، بر اهمیت آن مـی 
و ایجـاد یـک   ه از عناصر اروپایی، افریقایی و آسیایی آمیخت ریزي تمدنی یپ

فرهنـگ  ین طریـق  بدو  گردیـد هویت جدید طی حدود هشتصد سال تبدیل 
گاه روند فـتح   یچهیافت و پایدار ماند؛ اما ی راه یبه کشورهاي اروپااسالمی، 

بررسـی نشـده    جداگانـه  اولیه اندلس و نقش موسی بن نصیر در ایـن فـتح،  
چگونگی عملکرد او با تأکید بر وجوه سیاسـی و نظـامی را    ین مقاله،ا .است

انـدلس بـر اثـر درایـت      فـتح ) سؤال( .به عنوان پرسش اصلی برگزیده است
یبانی مـردم افریقـاي شـمالی و    پشت یت خالفت اموي،حما موسی بن نصیر،

 .افتـاد  اتفـاق  هـاي اروپـایی،   ینسـرزم مساعدت برخی از مـردم و حاکمـان   
کنـد   یمتر از فتح اندلس را دنبال  یواقعتصویر  عرضه ،حاضر مقاله) فرضیه(

 .رسی بـه منـافع مـادي مبتنـی اسـت     که بر انگیزه گسترش اسالم و دست
توانـد   یمـ ي معتبر تاریخی ها دادهتحلیلی مبتنی بر -ی توصیفیبررس) هدف(

ي از مرکـز خالفـت   دور) روش( .باشد سؤالرسی به پاسخ راهی براي دست
ذیري از اختالفات درونی و جنگ قدرت داخلی بر فتوحات تأثیرپ مانع اموي،

  )یافته( .اولیه موسی در اندلس گردید
  ﹋﹙﹫︡یواژ﹎︀ن 

  .و امویان فتح اندلس، افریقا بن زیاد، طارقبن نصیر،  یموس
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﹤﹞︡﹆﹞  
مردان مسلمان جنـگ و سیاسـت در    ینتر موسی بن نصیر یکی از مقتدرترین و باهوش

. سـت هویدا نیـک  ،هایی که داشـته  اده وي در اکثر منصبقدرت ار. قرن اول هجري است
هاي دریایی و خشکی به طور کامـل   وي در فرماندهی حمله یشیچنین مهارت و دوراندهم

اي سراسـر   در آن منطقه که حکومت اسالمی با ملتـی سرسـخت و جامعـه    او. روشن است
در  ،ردن امور آن سامانها و منظم ک توانست در فرونشاندن آتش فتنه ،رو گردید آشوب روبه

وي به روحیات ملـل افریقیـه   . وظیفه کندانجام  ،و سیاستی درست یشیعین شدت، دوراند
به کارهاي بزرگـی دسـت    ،توانست در سیاست و رهبري، از این جهت داشت؛آگاهی کامل 

جزو افراد نامی و  ،در حدیث و فقه آمد وبه شمار میمردي عالم و ادیب  چنینوي هم. یابد
چنین وي نخستین کسی اسـت کـه   هم. نثر و نظمی شیوا بود ز علم نجوم باخبر و صاحبا

جـا  و اولـین حکومـت اسـالمی در آن    یافـت از نواحی غربی به اروپا راه  ،اسالم با نیروي او
اسـالم   ،متوقـف شـد  1»الشـهداء  الطُبِ«که فتوحات اسالمی در ناحیه با این ؛تشکیل گردید

  .استقرار یابد 2)اندلس( یادر اسپانتوانست به مدت هشت قرن 

                                                    
حاکم سپاهیان مسیحی  هجري میان شارل مارتل 114ل الشهداء نام جنگ پواتیه است که در رمضان سابالط. 1

شکست مسلمانان در این جنگ، با مانع . مسلمانان اسپانیا به وجود آمد حاکم و عبدالرحمان غافقی، ها فرانک
 .در فرانسه و اروپا گردید ها آنپبشرفت 

کنند که شامل اسپانیا و پرتغال  یمجزیره ایبریا اطالق نگاران و جغرافیانویسان، کلمه اندلس را به شبهتاریخ. 2
هایی که پس از فتح، به  ینسرزمیعنی  شود، یمبه اسپانیاي مسلمانان اطالق  اندلس در روایات عربی،. است

یاهاي جدید، اندلس به جغرافو در  متأخر در اعصار .دست مسلمانان افتاد، غیر از جلیقیه و والیات جبال پیرنه
جا بعضی گویند آن. شود یممیان والیت مرسیه و اشبیلیه اطالق  و یا،و درالکبیر ياسپانیاي جنوبی میان نهر واد

. اند که قومی از عجمان بودند و اندلوش نام داشتند یدهنامرا به نام اولین ساکنان آن در اعصار کهن 
مغرب به اقیانوس دانان مسلمان آن سرزمین را از جنوب به مدیترانه، از شمال و  یجغراف) 67: 1ج ، 1405مقري،(

  )235: 1376قاضی ساعد، ( .اند دانستهاطلس و از شرق به کوهسار پیرنه محدود 
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﹩﹁︣︺﹞ ︣﹫︭﹡ ﹟︋ ﹩︨﹢﹞  
بنِ کروي از قبیله ب زیسـتند  یاز ظهور اسالم در غرب شط فـرات مـ   پیشل بود که وائ .

در زمان خالفـت  این قبیله  .فارس نقش بسزایی داشتندهاي سرزمینقبیله وي در حمله به 
از  تـر  خانـدان موسـی بـن نصـیر فعـال      ن،در قالب جهاد قرار گرفتند و در این میـا  ،ابوبکر

بـا عشـق و   او در کودکی . مصادف شدمسلمانان تولد موسی با آغاز فتوحات  .دیگران بودند
. سپرد یمبه خاطر و  شنید یهاي خالد بن ولید را از زبان پدرش م پیروزي قصه ،شور فراوان

از پـدر آموخـت و   ترین معلومـات جنگـی را   بیش ،بدین سبب) 29:1،ج 1400، ابن عذاري(
از آمـوختن دروس علمـی    ،در ایـن زمـان  . کنـد  از تجربیات خالـد اسـتفاده   تادرصدد برآمد 

تـرین  بـیش  ،غافل نشد و این دانـش  ،که در مدینه دایر بود) احادیث نبوي و تفاسیر قرآن(
احادیث نبوي را به صورت بـاب درآورده و بـابی    زیرا ؛را در فرهنگ و تربیت او داشت یرتأث
را  با رسول خدا یصحبت به عالوه افرادي نیز افتخار هم .نیز براي جهاد گشوده بودند را

نیـز از ایـن حلقـات شـکل      1کم تابعین که کم کردند یداشتند و از ایشان با مردم صحبت م
 .کـرد  ینقـل حـدیث مـ    ،موسی بن نصیر نیز جزو تابعین گشت و از بزرگان صحابه. گرفت

  )27: 1988، سالم(
که معاویه بزرگـان جنـگ را گـرد     دیداو  .تر از سی سال داشتکمموسی  زمان،در این 

جنـگ بـا   موسی اما  ؛روانه صفین کرد 7یعلامام هم آورد و لشکر شام را براي جنگ با 
نفرات علیه ایشان سـرباز زد   يآور را خوش نداشت و از شرکت در جنگ و جمع آن حضرت

 7علـی امام با  امیه یکم جنگ بن کم )215: 3، ج تا یب، ابن اثیر( .و از معاویه پیروي نکرد
در آن  او. س حکومت قرار گرفت و خلیفـه مسـلمانان لقـب گرفـت    أتمام شد و معاویه در ر

 کرد، لذا نصـیر  یخالفت م ازمحافظت  برايتري به اطرافیان خود احساس نیاز بیش ،زمان
نظـامی آشـنا   هـاي   ب و روشاسـلو بـا  ، بیندر این  و موسی برگزیدریاست نگهبانان را به 
  )19 :تا یب، احمد العدوي( .گشت

                                                    
 .کردند یم یدند اما با یک واسطه از آن حضرت حدیث نقلندرا  افرادي که خود پیامبر. 1



54◄    ︀ر︑ ﹟︨/   و ز﹝︧︐︀ن  _ 20︫﹞︀ره ︤﹫︀︎1393 

در . در دسـتگاه امـوي حضـور نداشـت     ،پس از معاویه و تا روي کار آمدن مروانموسی 
وي به این نتیجه رسید کـه  . تندباز گذاش اموربن مروان دست او را در اداره  یزدوره عبدالعز

افراد زیادي از جنگجویان  زیرافریقاست پایگاه در فتوحات عربی در شمال ا ینتر مهم ،مصر
بـا ایـن طبقـه از افـراد خبـره و       اوموجب شد تا  ،مسأله ینا .اند عرب در مصر حضور داشته

راه  ینتـر  گـو بنشـیند تـا بتوانـد بهتـرین و راحـت      کارشناس مسائل افریقا به بحث و گفت
باعـث شـد تـا     اهـ نشسـت همـین   .شمال افریقا را به دست بیاوردممالک دیگر پیروزي بر 

و  سـازد عربـی بـه شـمال افریقـا را آغـاز       يهـا  هاي جدیدي در مورد تاریخ جنگ پژوهش
  .ها را نیز به دست آورد هاي قبلی را با دقت بازخوانی کند و پیامدهاي آن هاي یورش نقشه

به دو سیاست برخورد کرد کـه در شـمال افریقـا بـا هـم       ،موسی بن نصیر در این میان
  :بودنددرگیر 

د نـ ها نجـات ده  از یوغ رومیبه ظاهر شمال افریقا را  خواستند یسیاست اعراب که م. 1
  .اما به یوغ خود درآوردند

و در  نماینـد تا سلطه خود را در شـمال افریقـا حفـظ     کوشیدند یکه م یانسیاست روم. 2
  .اسالمی مقاومت کنند -برابر حمالت عربی

  اندلس فرایند فتح
فرماندهی کل نیروها را در منطقه افریقا به عهـده   ،جريه 85موسی بن نصیر در سال 
  :پرداخت جا آنبه اداره  ،پنج استاناین گرفت و با تقسیم منطقه به 

  ؛برقه که زیر نظر مصر بود. 1
تـونس  (افریقه که از طرابلس غرب تا منطقه زاب در بستر رود شـلف امتـداد داشـت    . 2

  ؛)امروزي
مولویـه امتـداد داشـت و     ر رود شـلف تـا بسـتر رود   افریقاي شمال مرکزي که از بست. 3

  ؛تلمسان مرکز آن بود
-ام  مراکش که از غرب افریقیه تا سواحل اقیانوس اطلس و از طرفی از جنوب تا دره. 4

  ؛و مرکز آن طنجه بود شد یربیع را شامل م
 ربیع در جنوب تا صحرا امتداد داشت و مرکز آن سجلماسـه استان سوس که از رود ام. 5
  )17: 1363 ،آیتی( .بود
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هاي جنگی را طبـق منطقـه    ریان بازگو و نقشهکسیاست خود را براي لش ،در آغاز کاراو 
ابتـدا امنیـت    ،بنـابراین . جغرافیایی ترسیم کرد تا مانند رهبران سابق به شکسـت نینجامـد  

ه را رومیـان ایـن منطقـ    زیـرا  ؛جا بـاز نشـود  آن بهکرد تا پاي رومیان  ینمنطقه خود را تأم
که از مرزهـاي  ) 45: 2ج  ،1374یعقوبی،(نام افریقا را بر آن نهاده بودند  ،کرده بندي یمتقس

هـاي متعـدد    نـام  ،رومیان بر این تقسـیمات . شد یمصر تا ساحل اقیانوس اطلس را شامل م
کـه بـه    2گانـه و یـا طربلیطـه    که به معناي شهرهاي پـنج  1گذاشته بودند از جمله انطابلس

چنـین منطقـه   هـم . گانه است و در نزد عرب به طـرابلس شـهرت دارد  ي سهمعناي شهرها
را پایگاه خود قـرار داد کـه حکـم مـدیریت بـر شـهرهاي دیگـر را داشـت و مقـر           3ازیقیه

ـ ، طرابلس، الجزاامروزي تونس هايبود؛ زیرا سرزمینفرماندهی رومیان  را ر و قسـطنطنیه  ی
و استقرار پایگاه در  را در بر داشتها  که همه آناي بود  در واقع افریقیه حلقه .شدشامل می

 احمـد العـدوي  ( .رفـت  یمـ بـه شـمار   به منزله استقرار پیروزي در تمام شمال افریقا  ،جاآن
  )64:تا بی

 بن نعمان آن را از وجود رومیان و شر بربرها رهانیده بـود،  حسام تر، یشپکه این منطقه 
او  ،بنـابراین  ناامن شده بود؛کاهنان و رومیان د به دلیل ورو ،در زمان ورود موسی بن نصیر

تا به مردم افریقا بفهمانـد کـه تصـمیم     ی جدیدي به نیروها و کارگزارن خود دادده سازمان
 ،و براي این کـار ا .آرامش را به مناطق کشور بازگرداند خواهد یجدي بر اداره امور دارد و م

هـا   حت امر خودش تقسـیم کـرد و بـه آن   هاي جنگی خود را بین فرماندهاي ت ابتدا فعالیت
آموخت که بر دشمن چگونه حمله برند و ترس در دل دشمن بیندازد و سـپس شـجاعت و   

و از  کـرد  یهـا سرکشـی مـ    به آن درپی یو پ ساختاطمینان را در دل لشکریان خود ایجاد 
تسریع در  چنین برايهمداد، میها افزایش  و روح معنویت را در آن نمود یی میجوها دل آن

 زماندر آن او  .از فرزندان خود و فرزندان عقبه بن نافع نیز استفاده کرد ،کارها شدن انجام
آن منطقه را به اطاعـت  یاغیان  ن را به یکی از نواحی قیروان فرستاد تاافرزندش عبدالرحم

 تـا  اعـزام کـرد  فرزند دیگرش مروان را به یکـی دیگـر از منـاطق افریقـا      ینچن هم .وا دارد
                                                    

 .به فتح حرف اول، و به طاء مهمله، و باء معجمه و سین مهمله. 1
 .است، و ایاس که همان تریبولیس و اوبات )بلیطه به معناي شهرطر به معناي سه، ( یطهطربل .2

3 . Eziqia. 
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کـار خـود را بـه خـوبی بـه       این دوآن منطقه را به بدترین وضع شکنجه کنند که  1موالیان
هـا و   در همان وقت نیز مشتاق بود از قبایلی مراقبت کنـد کـه حیلـه   موسی . ندداتمام رسان

 ،به تمام قبایـل  یاین سیاست سرکش .بودفراوان گذاشته  یرتأث هاهاي رومیان در آن دسیسه
 ا به عنوان یک پایگاه آرام در منطقـه جآنو  انجامیدامنیت و نظم در افریقا  یافتنسامان  هب

  )67 :تا یب احمدالعدوي( .درآمد
تـا منـاطق    ترش دادهاي جنگی خود را به شهرهاي مغرب میانـه و دور گسـ   وي فعالیت

 حمالت جنگی خـود را  ،بنابراین ؛سیطره خود درآورد زیرالجزایر، مراکش، تلمسان و تازا را 
ـ عیاش بن اخیل را به میـان آن قبا  ،البته قبل از آن .کرد ریزي یبه طرف مغرب میانه پ ل ی

رفتـار   ،دیده موسی بـود و چون عیاش تعلیم ها را به بیعت با موسی دعوت کند فرستاد تا آن
جـا  کـه موسـی بـه آن   ند و بعد از اینوحامی موسی ش ،لیکریمانه او باعث شد اهل آن قبا

نقـش اساسـی    ،همین مسـأله  .بند باشندگرفت تا به تعهدات خود پايپیمان ها  از آن ،رسید
در ترویج فرهنگ اسالمی ایفا کرد و موجب شـد بسـیاري از مـردم آن منطقـه بـه اسـالم       

با حمله به مغرب، ابتـدا بـه    ،بر این اساس) 145: 2ج  ،1964 ،ابراهیم حسن( .یابندگرایش 
و بـه فرمانـدهی جدیـد و     گردیدنـد تسلیم  ،اومتجا بدون مقمنطقه طنجه رفت و مردم آن

  .بند شدندپاي ،عهد جدید
جا طارق بن زیاد را والی آن ،سبب یناي به منطقه طنجه داشت و بد اهتمام ویژه موسی
ها را به هم  آن يها نیاز داشتند تا دلچون طارق به شخصی  ،افراد آن منطقه ؛ زیراقرار داد

بـه  موسـی   سـان  ینبـد  .ا عهد جدید اسـالمی سـازگار کنـد   مرتبط سازد و زندگی آنان را ب
نفـر سـپاهی را در کنـار طـارق      1700حـدود  درخواست مردم به دلیـل اقـدامات مثبـتش،    

هـاي اسـالم و اصـول     تعدادي از فقهاي عرب را بـراي نظـم پایـه    ،عالوه بر این .گذاشت
اي که بعـد از مـدت    جا فرستاد که به سرعت آثار مثبت آن هویدا شد به گونهشریعت به آن

منـاطق بـا    تـر بیشهزار نفر رسید و  دوازدهتعداد سپاهیان اسالم در آن منطقه به  ،کوتاهی
نزدیکـی   جهتتنها شهر سبته فتح نشد آن هم به  ،این میان در .ترین هزینه فتح شدندکم

                                                    
اسالمی و پیمان بستن با قبایل عرب،  شود که با ورود به حوزه یمیی گفته ها عرب، یعنی غیر ها عجمموالی به . 1

 )227: 1ج  ،1333زیدان، ( .آمدند یمدر  ها آندر شمار قبیله 
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ـ   اوضاع آن توانستند ینداشت و دورادور منیاز  یبه لشکرکش ،به طنجه د و جـا را کنتـرل کنن
باعـث   ،ابقـاء رومیـان در آن منطقـه    ،عالوه بر ایـن  .هاي آن را نیز زیر نظر بگیرند فعالیت

تا مسلمانان بتوانند به راحتی با همسایگان اروپایی خود کـه در نزدیکـی سـبته و در     شد یم
. کاري و جنگی را از آنـان یـاد بگیرنـد    هاي یاستو س نندمماشات ک زیستند، یبحرالزقاق م

  )18: 2، ج 1954، یابن فرض(
به طارق دسـتور   ،که خیال موسی بن نصیر از بابت طنجه و اوضاع آن راحت شدبعد آن

 او بـراي  .کنـد  یلهاي جغرافیایی جدید خود بر منطقه را تکم داد به قیروان برگردد تا نقشه
 به این زیرا ؛هاي نظامی خود در دریا را نیز گسترش دهد تصمیم گرفت فعالیت ،این اهداف

بـه تنهـایی بـراي امنیـت منـاطق فـتح شـده و         ،زمینی هاي یتمسأله پی برده بود که فعال
دریـایی و   هـاي درگرو فعالیـت  ،غرب هايسرزمینها کافی نیست و سالمت  آندر استقرار 

اي بزرگی در دریا داشـتند کـه بعـد از    هکه رومیان نیز پایگاهاین به ویژه ؛گسترش آن است
  )117: 4، ج 1363،ابن خلدون( .آن بودند یريگ در پی باز پس ،افریقاشمال شکست در 

  

 ︣﹫︭﹡ ﹟︋ ﹩︨﹢﹞︀﹆︣﹁و ︫﹞︀ل ا  
سـازي،   یکشـت اهتمام به مسأله  ،هاي موسی بن نصیر در منطقه افریقا از آغازین فعالیت

کـه تـونس در کنـار    بـا توجـه بـه ایـن     .هاي دریایی بود یگاهپارانی و آموزش آن در کشتی
هـا در آن سـخت    وآمد کشتی و گاهی رفت قرار داشتیکی خلیج قرطاجنه اي در نزد دریاچه

میل  دوازدهدستور داد کانالی بین هرسی رادس و تونس حفر کردند که طول آن او  شد، یم
نیز از گردباد و طوفان در امـان  ها  یو کشتاین کانال، موجب برقراري امنیت شهر شد  .بود

ایـن  . اه اتصـال ایـن کانـال بـه دریـا را قطـع کننـد       ر توانسـتند  یبودند و در صورت نیاز م
هـاي رومیـان در امـان     هاي موسی موجب آبادانی تـونس گردیـد و آن را از یـورش    فعالیت
  )132: 1968،قیروانی( .داشت

تبلیغات دستگاه حاکم بر گماشتن مرزبانان در پایگـاه تـونس بـاال     ها، یتبعد از این فعال
برادس محافظت کند مـا   هرکس یک روز از« :امه نوشتندبه اهل افریقا ن، گرفت و بزرگان

دهنده اهمیـت مغـرب بـراي اهـل      نشان ،این مسأله ».آوریم ینیز براي او یک حج به جا م
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تا به  انجامید یهاي دریایی موسی بن نصیر نیز به پیروزي م فعالیت ،بدین سبب. مشرق بود
ا وي فقط به دفاع دریـایی تـن   ام ؛رسالت خود ادامه دهد که گسترش فرهنگ اسالمی بود

هـاي رومیـان در شـمال افریقـا در آب      هم براي هجوم بـه پایگـاه   ییها بلکه ناوگان ،نداد
هاي هجوم رومیان علیه  و تمام نقشه ایجاد سازدترس در دل دشمن  وسیله ینانداخت تا بد

 1)الریـا جزیـره پنت (استیال بر جزیره قوصـره   )1373:56، مونس( .مغرب را نقش بر آب کند
لذا عبدالملک بـن   ؛از شمال افریقا دفاع کند توانست یجا مهدف اصلی موسی بود که در آن

  )220: 4، ج 1363،خلدونابن( .قطن فهري را با یک ناوگان مجهز روانه منطقه کرد
هاي مغـرب و مصـر گسـترش     هاي ناوگان هاي دریایی موسی با همکاري کم فعالیت کم
هـاي رومـی در دریـاي مدیترانـه     هشد تا بدون ترس به پایگـا  موجب ،این همکاري .یافت

 اثیـر، ابـن . (ها استیالء پیـدا کننـد   چیره گردند آن شانریها و بر تمام جزا حمله کنند و بر آن
موسی نگاهش را گسترش داد و دنبال برخی مناطق غـرب   ،عالوه بر این )145: 7ج  تا، یب

اسـالم   ،جا را نیز فتح کردهرار داشت تا بتواند آناروپا بود که نزدیک ساحل شرقی اسپانیا ق
 2تـا بـه جزیـره ایبیریـا     کردمسلمانان را آماده  ،بنابراین. گسترش دهد هاسرزمینرا در آن 

فوت عبدالعزیز والی مصـر موسـی را نگـران     ولی جا آغاز کندآندر و ترویج اسالم را  بروند
ـ   نیز حمایتاو جانشین آیا  دانست یموسی نمزیرا  ساخت؛ یم دارد یـا   وياز  دریـغ  یهـاي ب

از ) ولیـد (دامـادش  دختـر عبـدالعزیز و    حمایتاما  .خود ادامه دهدمأموریت خیر تا بتواند به 
  )1373:59،مونس( .موسی، راه را براي ادامه کار فراهم ساخت

اي بـه او   نامـه  لـذا  .شـناخت  یموسی را نمـ  ،از طرفی عبداهللا بن مروان والی جدید مصر
و کارهاي بزرگ تـو را   گیرم یآنچه از قدر و مقام داري از تو م« :و در آن قسم خورد نوشت

 ،درشان مـن اسـت   ،اگر آنچه را که دارم«: موسی در جواب نوشت ».دهم یکوچک جلوه م
 ،خـواهی کـرد   ممرا تهدید کردي از مقام عزل که ینانجام دهی و ا توانی یتو هیچ کاري نم

عبـداهللا ایـن    )231: 1ج  ،1412مونس (»آید یاز تو کاري بر نمها به دست تو نیست و  این
عبـدالملک فـوت    ،نامه را براي پدرش عبدالملک بن مروان فرستاد و قبل از رسـیدن نامـه  

                                                    
1 .Pediment. 
2 . Iberian Peninsula. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Iberian_Peninsula&oldid=194861488
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لذا عبـداهللا را   ؛کرد و خلیفه جدید ولید بن عبدالملک نامه را خواند و از نیت عبداهللا آگاه شد
بـه   ،نصـیر را در شـمال افریقـا بـاز گذاشـت      از والیت مصر عزل کرد و دست موسـی بـن  

  .درآمد اي که شمال افریقا به مثابه جناح اصلی براي اسالم گونه
در دوره جدیدي از تـاریخ خـود    ،هاي جهادي موسی بن نصیر مغرب بر اثر تالشمنطقه 

اي همراه با آرامـش و   دوره و قرار گرفت و دوران سخت و پر اضطراب را پشت سر گذاشت
 .سیطره اسالم قـرار گرفـت   زیراز مرزهاي مصر تا اقیانوس اطلس  زیرا ؛ا آغاز کردامنیت ر

 ؛ها رقم خـورد  سر آغاز دوره جدیدي در منطقه براي آن ،بود با عملکرد بجا و درست موسی
  :کرد یموسی نیز در آن منطقه دو هدف را دنبال م. یافتندها نجات  زیرا از یوغ رومی

دوره حکومـت   کـه  یـن جا و از طرفی ایجـاد اطمینـان بـه ا   نآرامش دادن به اهالی آ. 1
  .هاي یونان و روم کامالً متفاوت است اسالمی با حکومت

تالش براي گسترش فرهنـگ اسـالمی میـان سـاکنان منطقـه و دوري از تفرقـه و       . 2
   .ها به وحدت و اسالم انگیزي و دعوت آناختالف

را از بـین   هاي بـاطلی  ها و شیوه سنت ایستب یابتدا م زیرا ؛این دو هدف کار راحتی نبود
کـرده بـود و ایـن کـار صـبر و تحمـل        نفوذها  که طی سالیان متمادي در وجود آن بردمی

مختلف هاي سرزمینها و اموالی را که رومیان از  ثروت بایست یم یاًثان .طلبید یفراوانی را م
-مـی ها تقسیم  را دوباره بین آن هاغگرداند و مزارع و بامی ها باز به غارت برده بودند به آن

  .گرداندمی ها را دوباره به اوطان خود باز و آن کرد
  تصـرفات غاصـبانه  ها با زیرات آن ؛حکومت رومیان در آن منطقه واقعاً به خطا رفته بود

مردم منطقه را  ،کشاورزي و گماشتن نیروهاي محافظ بر آن امالك هاي ینبر امالك و زم
هـا   که هجمه يا گونه به ،هر نوع اتصال بین خود و رومیان را گسسته و دشمن خود ساخته

 ینینشـ  لذا حکومت روم ناچار به عقـب  ؛آغاز کرده بودند 1را علیه آن مرابطین هایی یورشو 
 ،همـین مسـأله   .را علیـه رومیـان آغـاز کردنـد     ییها شد و قوم بربر ساکن آن منطقه جنگ

                                                    
ظهور ) شمال افریقا( یاسالمپنجم هجري با بروز جنگ میان قبایل بربر در مغرب قرن یمه دوم از ندولتی که . 1

ي وسیعی از شمال افریقا و ها بخشنست بر رنگ شدن سلطه مسلمانان بر دریاي مدیترانه، تواکرد و با کم
 )321: 2ج  تا، یبابن اثیر، ( .اندلس مسلط شود
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مت عربی موسی بن نصـیر بعـد از اسـتقرار در    حکو .موجب تخریب شهرهاي مغرب گردید
 گردند، یرو گردید و متوجه شد که ساکنان آن به دنبال آرامش مهمغرب با این وضعیت روب

موسی مشتاق بـود تـا   . یابندها زندگی عطا کند و از فقر و بدبختی نجات  آرامشی که به آن
و  گرفـت  یرسـنگان قـرار مـ   شود لذا مخفیانـه در میـان گ   ینجا تأممصالح و منافع اهل آن

 بـراي روزي همـراه مـردم   . خورد یو همراه آنان غذا م کرد یغذاي خود را با آنان تقسیم م
خطبـه خوانـد و از خلیفـه     نارزنماز براي نمازگ بعد از او .نماز باران به بیرون از شهر رفتند

ایـن  «: گفـت  »کنـی؟  دعـا نمـی   یرالمؤمنینآیا براي ام«: گفتندآنان  .عبدالملک یادي نکرد
 ،و دعـاي مـردم    که با پایان گرفتن خطبه »!درخواست ما شایسته مقامی جز خداوند نیست

. داشـت  یها مستجاب شد و باران فراوانی بارید که آبادانی شهرها و مزارع را در پ دعاي آن
اداره کشور را بر اساس خدمت بـه مـردم و احتـرام آنـان      درستهاي  موسی پایه سان ینبد
  )1968:215،قیروانی( .کرد اريگذ یهپا

کـه اداره امـور را بـه     يا گونـه  بـه  ،هـا بخشـید   باالترین آزادي را بـه آن موسی  صورت، ینبد
اي ترسیم نمود تا محدوده تصـرفات خـود    وظیفه ،اي خودشان واگذار کرد و براي هر قوم و قبیله

بتواننـد در میـان لشـکریان    بین دولت و مردم ایجاد شـود تـا آنـان     ايرا بدانند و از طرفی حلقه
 (.ها در سپاه قـرار گرفتنـد   باعث شد افرادي از بربر در کنار عرب ینی،نش این هم .وارد شوندعرب 
را بـراي اجـراي سیاسـت خـود در      هـایی  یواند ،دولت در آن منطقه ینچن هم )25: 1988سالم 
طور مسـاوي بـین همـه     همغرب ایجاد کرد و بزرگان و اشراف را در رأس آن قرار داد تا ب منطقه

موسـی بـه   . ها گردیـد  دیوان لشکر که متکفل پرداخت حقوق ماهیانه به آن مانند ؛قضاوت کنند
از روي و برنـز   ییهـا  بـه ضـرب سـکه    ،براي پرداختن حقوق سپاهیان 1محض استقرار در تولدو

 يهـا  ود سـکه دستور داده ب ،دستگاه خالفت اموي زیرا ؛اقدام کرد تا بین عرب و بربر توزیع شود
  )119 :1373، مونس( .هاي رومی گردد عربی ضرب شود و جایگزین سکه

                                                    
1 . Toledo. 
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  ︻﹞﹙﹊︣د ﹡︷︀﹝﹩ ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ ﹡︭﹫︣ در ﹁︐ ا﹡︡﹜︦
کم به اهمیت اسپانیا پی بـرد و دنبـال راهـی     کم ،فتوحات در مغرب پایاناز  موسی پس
 ،آن منطقـه و از احـوال   کرد یگیري مجا را پیبدین سبب اخبار آنگشت؛  یمبراي فتح آن 

نزدیکـی   سـبب را به قیروان منطقه  ،براي به دست آوردن اطالعات مفیدتراو  .شد یجویا م
الطارق قرار داشت که به مناطق اروپایی  در تنگه جبل زیرا ؛به اسپانیا مقر خود قرار داده بود

در آن منطقـه   ،بـود  شطارق بن زیاد نیز که به عنوان دست راسـت  ،عالوه بر این .رسید یم
بـود و از   هـا زیرا او اوالً از بربر ؛هاي شایانی در فتوحات به وي کرد سکونت داشت و کمک

هـاي آن   اسـپانیا و دارایـی   دربـاره و اطالعات کافی  آمد ین اصلی افریقا به حساب ماساکن
امـین بـودن خـود را     در گذشـته، بومی براي دولت اسالم بـود و   يجزو نیروها یاًثان ؛داشت

 ،هاي وي در فتح اسپانیا مـورد اعتمـاد بـود    بات رسانده و در اجراي برنامهبراي موسی به اث
در نزدیکی طنجه قـرار   شد، یسیطره و با فرماندهی یولیان اداره م زیرزیرا منطقه سبته که 

  .اسپانیا را زیر نظر گرفت شد یاین خود به منزله شکافی بود که از آنجا م ،داشت
زیـرا  بود؛ جا شده ل خوب رفتار کرد که گویا اهل آنیقبا قدر با مردم و بزرگان یولیان آن

زیـرا بـا    دانسـتند؛  یو مـردم نیـز او را از خـود مـ     کرد یجا فرماندهی ماز سالیان قبل در آن
عمل  يا گونه ها به به هر حال در میان آن .بودها و آداب و رسوم آن منطقه خو گرفته  سنت

با فروپاشی حکومـت روم در افریقـا بـه    . اند ر دانستهاو را برب نگارانتاریخکه برخی  کرد یم
تـا مرکـز    کـرد  یکاري مـ در اسپانیا هم )قوط(علت فتوحات اسالمی، یولیان با دولت گوت 

بـود کـه از    1)غیطشـه ( یتیـزا شخصـی بـه نـام و    گوتپادشاه . فرماندهی خود را حفظ کند
 دانسـت  یبته پی برده بود و مزیرا به جایگاه و اهمیت س ؛کردمیفرماندهی یولیان استقبال 

 ها و جزایر آن منطقه دسـت  به آب تواند یم وسیله ینکه موقعیت جغرافیایی خوبی دارد و بد
ـ  )201 :1911،مـونس ( .ها را از هجوم بیگانگان در امان بدارد و آنیابد  کـه  ایـن  رغـم  یعل

لـت جدیـد اسـالمی در    ولی از استقرار دو ،یولیان پشتیبانی خود را از اسپانیا اعالم کرده بود
خـود را بـا    يجـوار  هـم  دانسـت  یالزم م ،مغرب نیز خبر داشت و براي ادامه قدرت خویش

  .ها اجتناب ورزد دولت مسلمانان در طنجه حفظ کند و از درگیري با آن
                                                    

1 .Vitiza  هم حکومت کرد سال هجري پادشاه شد و پانزده 77نوشته شده در سال » غیطشه«که در کتب عربی.  



62◄    ︀ر︑ ﹟︨/   و ز﹝︧︐︀ن  _ 20︫﹞︀ره ︤﹫︀︎1393 

خواست روابط خـود را بـا والـی سـبته گسـترش       ،موسی بن نصیر از طارق حاکم طنجه
او نیز به خوبی چنین کرد و تمام اخبـار و   .شد ینیا محسوب مجا کلید فتح اسپازیرا آن ؛دهد

کـم موجـب شـد تـا زمینـه       کـم  ،این عملکرد .دنمواوضاع و احوال اسپانیا را از آنجا کنترل 
دچار تزلزل شده و خبر آن بـه   گوتبراي فتح اسپانیا از سبته آغاز گردد، زیرا دولت حرکت 

 ،بـا مسـلمانان   يجوار ان تصمیم گرفت به جاي همیولی .مردم سبته و یولیان نیز رسیده بود
ج  تا، یب، ابن اثیر( .در تحقق مصالح مشترك دو طرف تالش کنند ،ها هم پیمان شده با آن

-بر حـاکم آن  »لوذریق«به جایی رسید که شخصی به نام  ،تزلزل حکومت اسپانیا )215 :4
اریکه قدرت نشست و فرزندان او بر  ویتیزا يجا و او را از تخت به زیر کشید و به یدجا شور

اسپانیا و لوذریق  بهاي  حمله ،یولیان بعد از مدت کوتاهی. کردرا به بدترین وضع م شکنجه 
اما نیروهاي لوذریق  ،ترتیب داد و جنگجویان متعددي همراه او در این جنگ شرکت کردند

تـا از   گشـت  دنبال راهی و یولیان ناچار به بازگشت به سبته شد و به  یافتندبر سپاه او غلبه 
ابـن  ( .ها کمک بگیرد براي مقابله با سپاه آن اسالمیجا به قیروان برود و از دولت جدید آن

  )198 :1ج  ،1920، عبدالحکم
گذرگاهی براي نفوذ و اشـراف بـر اسـپانیا     ،موجب گردید تا منطقه سبته ،اسپانیا حوادث

ی تبدیل شود و تحـت قـدرت اسـالمی    براي نشر معارف اسالم يا باشد و به عنوان منطقه
و خوب طارق را بین موسی بـن   پرفایده هاي يگر نباید واسطه ،در این برهه از زمان. یددرآ

صـورت گرفتـه بـود کـه      ،گوهایی بین او و یولیـان زیرا گفت ؛نصیر و یولیان نادیده گرفت
موسـی   ،یروانبا آمدن یولیان به ق .متوجه شد اآلن بهترین وضعیت براي فتح اندلس است

به صدق گفتار طارق پی برد و متوجه شد که یولیان آمادگی دارد علیه لوذریق قیـام کنـد و   
هاي فـتح کشـور اسـپانیا فـراهم      ینهزم ،به این ترتیب. دنمایها را در این حمله همراهی  آن
  )34 :1988، سالم( .شد

  

  ا﹡︡﹜︦︻︤﹞️ و ا︨︐﹆︣ار در 
ي رهبري گروهـی اسـت کـه بـه صـورتی زیبـا و       ها ندلس نمونه بارزي از فعالیتافتح 

نشان دهنده ارتباط قـوي و منسـجم بـین     ،این مسأله .هماهنگ شده به مرحله عمل رسید
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ستون فقرات این حلقه اتصال را بـه عهـده    ،فرماندهان در این فتح بود که موسی بن نصیر
استقبال  ،ام داددر راه اجراي نقشه رهبري گروهی خود انج ويو اولین اقدامی که  1.داشت

و موافقـت خـود علیـه     )37: 1ج  ،1366عنـان، (گرم از یولیان بود که به طرف قیروان آمد 
ادامـه  هاي جنگی خود را  تالش ،باعث شد تا موسی ،و همین مسأله .لوذریق را اعالم نمود

 .از یولیان خواست تا خودش قیام علیه جنوب اسپانیا را به عهده بگیـرد  او ،در هر حال .دهد
دیگـر   ؛یکـی جـدیت یولیـان بـر ضـدیت بـا لوذریـق        :شدموجب این درخواست  عامل،دو 

استعداد جنگـی  پی بردن به قدرت مقاومت و دفاع یولیان در برابر نیروهاي قوط و  مشاهده
  )17 :1988، سالم( .م و اسیران فراوانی بازگشتینیز به اسپانیا حمله کرد و با غنا یولیان .او

سـپاه  لـذا   ؛اوضاع اسپانیا اطالع داشـته باشـد   ازتصمیم گرفت خودش بعد از آن، موسی 
جا فرسـتاد کـه   کسب اطالعات و اخبار به آن برايبه سرپرستی ابوزرعه طریف کوچکی را 

در کـه یولیـان    ايکشـتی  یلهوسـ  بـه  آنـان  .یان مسـلمان بودنـد  ینفر از فدا چهارصدحدود 
مسـتقر   »بالومـاس «و در جزیـره   نـد کردجـا حرکـت   به طرف آن اختیارشان قرار داده بود،

چنـین  جـا و هـم  و اطالعات کافی و وافی از اهـالی آن  رفتند جا به اطرافاز آنآنان  .شدند
و گـزارش   ندسپس به مغـرب بازگشـت   .ها به حاکمان قوط به دست آوردند شدت عالقه آن
نقشـه  هـاي خـود در اختیـار موسـی بـن نصـیر قـرار داد و بـدین ترتیـب           مفصلی از حمله

بـراي فـتح اسـپانیا     گرفـت موسی تصمیم  .هاي استطالعی و استخباري او تمام شد کاروان
قدرت نظامی موسی اوج گرفت و نقش  ،دیگر بار یک در نتیجه،. برنامه جدید و منظم بریزد

هزار نفـر سـپاهی    پنجلشکري بالغ بر  ،و براي این حملها .رهبري وي بر همگان هویدا شد
موسـی در آن  . نیابـد موجب شود ترس و دلهره در یولیـان راه   ،دي نفراتتدارك دید تا زیا

در ابتدا کـاروانی بـا    يو .نظم و سیاق خاصی در لشکر خود ایجاد کرد ،زمان همانند سابق
 یقـاً و دق روانه ساختها  جا فرستاد و سپس نیروهاي امدادي را به کمک آنتعداد کم به آن

  .مغرب انجام داده بود هايسرزمینمصر، فارس و  همان کاري را کرد که در فتح شام،
                                                    

به  دودمانشانه به قبایل و جا به اندلس نرسید، بلکه تحت فرماندهی موسی با توجاین سپاه بزرگ یک. 1
موسی پس از فرود در خاك تندلس، در . یی تقسیم شدند و هر گروه براي خود پرچمی مخصوص داشتندها گروه

ي خود به تدریج ها پرچمهمراه  ها گروه. ، مسجدي ساخت و به انتظار آنان نشست»الجسیرس«مکانی نزدیک 
 .ي متمادي آباد بودها قرنمعروف شد که » الرایات« به موسی پیوستند و آن مکان و مسجد به نام مسجد
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ندلس به زیبایی انجـام داد و  انقش رهبري گروهی خود را در فتح  ،صورت موسی در هر
اسـپانیا را   کشـور طـارق تمـام اطالعـات    سپرد، زیرا  1ندلس را به طارق بن زیادافرماندهی 

کارشناس مسائل  ،به طور کلیگوهاي فراوانی با یولیان انجام داده بود و جمع کرده و گفت
هـایش را در   یکشـت تـا   یولیان متعهد شـد . آمد یجنگی و سیاسی در آن منطقه به حساب م

ین بـد او  .استفاده کندانتقال نیروهاي مسلمان به اسپانیا براي ها  آناختیار او قرار دهد و از 
  .داشته احرکت نیروها را از چشم جاسوسان مخفی نگ شکل،

و  نـد آغـاز بـه کـار کرد    ،المی در زمـان موسـی و در منطقـه تـونس    هـاي اسـ   ناوگان 
زمانی هم  ندبزرگ در غرب دریاي مدیترانه رونق داد یرهاي خود را در تسلط بر جزا فعالیت

و  نـد هـا اعتمـاد کرد   بر این کشـتی  ،دنندلس حمله کنار گوت دحکومت  هب خواستند یکه م
کـه یولیـان   اما با توجه به این .پانیا را فتح کنندو اس ،الطارق گذر کرده توانستند از تنگه جبل

بنـابراین در   ،ببـرد  نوبـت   یـک همه نیروهـا را در   توانست ینم، تر نداشتچهار کشتی بیش
  .چندین نوبت این کار را انجام داد

تمـام   ،الطـارق  طـارق بعـد از انتقـال نیروهـا بـه جبـل       ،نویسانبرخی از تاریخبه نوشته 
ا فکر بازگشت را از سر بیرون کنند و خود را به طور کامل براي حملـه  ها را سوزاند ت کشتی

 یفرمانـده  هـر زیرا اوالً  ؛اما این نوشتار با عقل سلیم سازگار نیست ؛به مخالفان آماده کنند
این کـار تنهـا در صـورت ارتبـاط     . بینی کندپیشغذاي نیروهاي خود را  ینتأم يها باید راه

بایـد بـه همـه نیروهـاي خـود امیـد پیـروزي و         یاًثان ؛خواهد بود یرپذ داشتن با مرکز امکان
بـه   ،این است که طارق بعد از استقرار در پایگاه خود در جنوب اسپانیادرست . دهدبازگشت 

جا همت گماشت و اطراف آن دیواري کشید تـا از حملـه بیگانگـان در    هاي آن پایه کیمتح
ی بـود تـا نیروهـاي خـود را از سسـتی و      در واقع همان روش موس ،این حرکت .امان باشد

و ند شـد  اولین کاروان مسلمان بدون درگیري وارد اسـپانیا  ،در هر صورت. ضعف حفظ کند
هاي دقیق موسـی   و هماهنگی ها یزير برنامه سببآن هم به  ؛در جنوب آن سکنی گزیدند

هـاي   اسـتفاده  ،با فرماندهان دیگر بود و از اطالعاتی که از آن منطقه به دسـت آورده بـود  
                                                    

برخی گویند طارق عنثی و از مردم همدان و جزو . در اصل ونسب طارق از نظر روایات تاریخی اختالف است. 1
ابن ( .آمدو جزو یکی از بطون قبیله نفزه به شمار می از بربرهاگویند  یمموالی موسی بن نصیر بود؛ برخی 

 )121: 4ج خلدون، 
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زیرا آن زمان لوذریـق در دورتـرین نقطـه     نمود؛کافی کرد و در بهترین زمان حمله را آغاز 
ـ     ،بعد از حمله مسلمانان او .شمالی اسپانیا قرار داشت  ادنبال فرزندان غیطشـه فرسـتاد تـا ب

هـاي لوذریـق آزار دیـده     هـا کـه از سـتم    مسلمانان غلبه کنند اما آن بر ،دیگریکهمکاري 
اما لوذریق  )32: 1369 ،قوطیهابن(علیه مسلمانان قیام نکردند  ،کاري نکردهبا او هم ،ودندب

 ؛جا برسدقرطبه را اشغال نمود تا نگذارد دست مسلمانان به آن کرد و یبه سرعت لشکرکش
 یطرهبالد سـ  دیگربر  توانست یجا مکلیدي براي فتح جنوب اندلس بود و از آن ،زیرا قرطبه

خـود را بـه جزیـره     ،جا را کرده بـود طارق بن زیاد نیز که آهنگ تصرف آن ،طرفی از. یابد
بـه دریاچـه خنـدق رسـید کـه نهـر بربـاط از آن         ،طریفه رساند و از طریق شـمال قرطبـه  

و شهر بکّه نیز در کنار آن بناشده است که بعدها به وادي بکّه یـا وادي   گیرد یسرچشمه م
  )1369:33، قوطیهابن( .مکّه نام گرفت

گشته و پایگاه نظـامی خـود را در    چیرهطارق در وادي بکّه متوجه شد لوذریق بر قرطبه 
 ولـی  ؛فرمـان خـود درآورده اسـت    بهرا  پنج هزار نفري گوتنزدیکی آن بنا کرده و لشکر 

اي بـه   لـذا نامـه   .ها درگیـر شـوند   با آن توانستند یها بودند و نم تر از آني طارق کمهانیرو
موسی نـه   ،با وارد شدن طارق به اسپانیا. را به او خبر داد موضوعصیر نوشت و موسی بن ن
تـا بتوانـد در    افتـاد  ییهـا  بلکه به فکر تهیه ناوگان ،دریغ نکرداز او خود را  يها تنها کمک
هـزار   5موفـق شـد    ،در نتیجـه  .الطارق عبور دهد را از تنگه جبل یروهاتمامی ن ،یک مرحله

د هـ به فرماندهی طریف بن ملوك به اسپانیا گسیل د ،هاي متعدد ناوگاننفر را باهمدیگر با 
موسـی و   نزدیـک به معناي ارتبـاط   ،سریع یرسان کمک ینا .تا به نیروهاي طارق بپیوندند

زیـرا   ؛دقیـق اسـت   هاي یزير هاي مواصالتی و برنامه چنین نشانه امنیت راههم .طارق بود
در آستانه حمله بر نیروهاي مسلمان بـود و بـا    زمانی رسید که حکومت قوط ،ها این کمک

 آوريطـارق بـا جمـع    )212:4ج ی تـا،  ب ابن اثیر،( .ها مشکل شد ارسال این نیروها کار آن
 ،رانی کرد و بـا ایجـاد نشـاط و روح معنویـت    ها شروع به سخن در میان آن ،نیروهاي خود

  :ها را براي درگیري با دشمن تشویق کرد و گفت آن
بـه   !یتـان رو در پشت سر شماست و دشمن روبـه  یابه کجا توانید گریخت؟ در !اي مردم

رو در روي  ري گـران کدشـمن بـا لشـ    ..!.اي جز شکیبایی و پایداري ندارید خدا سوگند چاره
اي فراوان دارد و شما را پشتیبان و یـاوري جـز    در حالی که سالح و توشه ،شما قرار گرفته
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بــار را از خــود دور   سرنوشــت فالکــت  تــا یدپــس بکوشــ  ....شمشــیرهایتان نیســت 
  )43: 1ج  ،1366عنان،.(سازید

لوذریـق حملـه    بـه کم روحیه نیروها قوت گرفت و تصمیم گرفتند  کم ،رانیسخن با این
هر دو لشکر در کنار رودخانه  سان ینبد .سیطره طارق درآورند زیرو او و نیروهایش را  نندک

فاوت که مسلمانان چنان هیبتی به خود گرفته بود که دیگر ایستادند با این ترو در روي هم
در  .را از دسـت دادنـد  هـا   آن بـه تـوان حملـه    ،لشکریان لوذریق با دیدن این آرایش جنگی

هاي آن دو لشکر در وادي بربـاط   درگیري ،هجري 92رمضان سال  28روز یکشنبه  ،نتیجه
  .یافتآغاز گردید و تا سه روز ادامه 

 کردنـد  کاري  ،گماشتگان یولیان داخل سپاه لوذریق شده ،ع جنگدر روزهاي اولیه شرو
  : گفتند ها  ها از جنگ دست بردارند و به آن که آن

ا﹡ـ︡ ︑ـ︀    ︋﹙﹊ـ﹥ آ﹝ـ︡ه   ،﹡︡اه︗︀ ﹡﹫︀﹝︡و ﹝︀﹡︡ن در ا﹟﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︋︣ای ﹁︐ آ﹡︡﹜︦ 
آرا﹝ـ︩ ︋ـ﹥ ﹝﹞﹙﹊ـ️     ،ا﹟ ︸﹙﹛ ︵︀︾﹢ت را ︠︀﹝﹢ش ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹠ـ﹫﹟ ︫ـ﹢د  

  . ︫﹢د ﹩﹝ ا﹝﹠﹫️ ا︖︀د ،︋︀ز﹎︪︐﹥
یولیـان نتیجـه داد و سـتون فقـرات سـپاه لوذریـق        انتبلیغات مـأمور  ،روز چهارم جنگ

 ؛شکسته شد و او را رها کردند و اضطراب و دلهره بین دیگر نیروهاي قوط بـه وجـود آمـد   
 ،و آنان نیز فرصـت را غنیمـت شـمرده    دادند یجنگجویان را بردگان تشکیل م تربیشزیرا 

 طـارق  .ن پایان یافت و لوذریق نیز فرار کـرد اناسبب جنگ به نفع مسلمفرار کردند و بدین
ـ    خبـر داد و بـه موسـی    رااین پیـروزي    .را بـه خلیفـه رسـانید    ن پیـروزي وي نیـز خبـر ای

  )55: 1366عنان،(
طارق بعد از این پیروزي، تصمیم گرفت که پایتخت حکومت قوط را نیز تصـرف کنـد و   

بازماندگان ارتش فراري قوط را نیـز   کوشیدد و نمورا فتح به آسانی نیز چنین کرد وطیطله 
پـس از بـه   ، در مسیر حرکت به شهر مائده در نزدیکی قلعه هنـارس  .فرمان خود درآورد به

با نزدیک شدن سرماي زمستان لشکریان خود را آماده حرکت  ،فراوان 1میدست آوردن غنا
  .به سوي پایتخت کرد تا از سرما در امان باشند

                                                    
مسلمانان در آن منطقه، به گنج بزرگی دست یافتند که در واقع گشتارگاه کنیسه طلیطله بود که با . 1

 .ترین کاالها و جواهرات زینت شده بود یمتق گران
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بعد از درگیري وادي بکّه احساس کرد خطرهـایی در کمـین فتوحـات     ،بن نصیر موسی
و  بودند  یامدههنوز به پیروي از اسالم درن ،هاي اطراف ن پناهگاهازیرا ساکن ؛مسلمانان است
اول کسی هم کـه احسـاس   . ها، فقط قرطبه تحت سیطره طارق درآمده بود در بین پناهگاه

اقامت داشت و دنبال ایجاد امنیت بین  زمان در جزیره خضراوي آن  .یولیان بود ،خطر کرد
متوجـه   ،در این حـال او  .اسپانیا و مغرب بود هايسرزمینن در انامرزهاي مواصالتی مسلم

طـی   ینبنابرا .شد که گروهی در صدد از بین بردن نیروهاي گماشته شده در مرزها هستند
بـا رسـیدن ایـن     .تر کردواست نیروهاي بیشطارق را در جریان امر قرار داد و درخ ،اي نامه

بـه   ،از بهترین سپاهیان خود را که از عرب و بربر بودنـد هزاران نفر وي نیز  ،خبر به موسی
 .و به طرف اسپانیا رهسـپار شـد   کرد و خود نیز با عجله مغرب را ترك فرستادها  کمک آن

طـرف آنـدلس راحـت     هـا بـه   ل تقسیم کرد تا حرکت آنیموسی سپاه خود را بر حسب قبا
ندلس تـرك  امغرب را به طرف جزیره خضرا در قمري،  93این سپاه در رمضان سال  .باشد
یولیان به حضور موسی رسید و در مورد جایگاه خطیر آن منطقـه   ،با ورود همه سپاه .ندکرد
به سیطره خود  بود،را که طارق رها کرده  هایی یگاهمشورت نمود و تصمیم گرفتند پا ويبا 
اي به طارق نوشت و دستور داد از هر گونه عمل خـودداري کنـد و    نامهاو بنابراین  .رآورندد

  )60: 1366عنان،( .از طلیطله منتظر پیغام باشد
او نرفت بلکه به فتح شهرهاي بـزرگ جنـوبی و    یهموسی ابتدا براي مالقات طارق و تنب

سـپار شـد و او را در طلبیـره    طارق رهسوي به  ،و پس از فراغت از این کارا .غربی پرداخت
بـه تفصـیل    ،این دیدار گذشت دراز آنچه  ،نگاران برخی تاریخ. نزدیک تولد و، مالقات کرد

   :نویسد یمثالً ابن عبد الحکم م ؛اند سخن گفته

در ︋﹠︡ ﹋ـ︣د و او را ︋ـ﹥ ز﹡ـ︡ان ا﹁﹊﹠ـ︡ و ︑︭ـ﹞﹫﹛ ︋ـ﹥ ﹇ـ︐﹙︩         ﹝﹢︨﹩، ︵︀رق را 
︡  ﹎︣﹁️ ا﹝︀ ︋︀ و︨︀︵️ ﹝︽﹫ـ︒ رو﹝ـ﹩ از اـ﹟ ﹋ـ︀ر      ︵ـ︀رق از  . ︠ـ﹢دداری ورزـ

︣    ز﹡︡ان ︋﹥ ﹝︽﹫︒ ﹡︀﹝﹥ ︋ـ﹥   ︺︀ًای ﹡﹢︫️ و از او ︑﹆︀︲︀ ﹋︣د ﹋ـ﹥ ﹝ـ︀︗︣ا︩ را ︨ـ
︵ـ︀رق   ︋︀﹝︽﹫︒ ﹡︤د ﹝﹢︨﹩ ر﹁️ و او را از ︋︡ر﹁︐︀ری . ︠﹙﹫﹀﹥ و﹜﹫︡ ا︵﹑ع د﹨︡

و﹜﹫ـ︡  . ﹎︀ه ︋﹥ د﹝︪﹅ ر﹁️ و ﹝︀و﹇︹ را ︋﹥ ا︵﹑ع و﹜﹫︡ ر︨︀﹡︡آن .︋︣ ︢ر دا︫️
﹤﹞︀﹡ ︡︑ ︡آ﹝﹫︤ای ﹡ ﹩︨﹢﹞ ﹤︋ ︀ر ﹋ـ︣د︱︨ـ﹩ از  . ﹢︫️ و او را ︋﹥ د﹝︪﹅ ا﹢﹞
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و ا﹡︡﹋﹩ ︋︺ـ︡ ︋ـ﹥ د﹝︪ـ﹅ ︋︀ز﹎︪ـ️ ︑ـ︀ ︋ـ﹥ ︨ـ︊︉         ︨︀︠️︵︀رق را آزاد  ،︑︣س
  . ر﹁︐︀رش ︋︀ ︵︀رق در ︋︣ا︋︣ ︠﹙﹫﹀﹥ ︋﹥ ︫︡ت ︧︀ب ︎︦ د﹨︡

ابن عبدالحکم تنها کسی است که این داستان را نقل کرده و انفراد او  ،در بین منابع موثق
شناخته بودن روایـت  ) 97: 1373، مونس( .تر نداردیک توجیه بیشدر این روایت به نظر ما 

منشأ ایـن روایـت در شـرق، بـه     . یاد شده در مشرق و ناشناخته بودن آن در میان آندلسیان
خود را وابسته به ولید و به  ،چنان که خواهیم دیدزیرا او هم ؛احتمال قوي، مغیث رومی است

 چینـی  یسـه ذا از موسی در خشم بـود و علیـه او دس  ل دانست؛ یحکومت برآندلس سزاوارتر م
هاي مسلمانان به ولید، رهسـپار دمشـق    براي گزارش اخبار پیروزي او هنگامی که. کرد یم

 اي پایه یموسی پرداخت و مطالب ب هاي يبد یزآم فرصت را مغتنم شمرد و به بیان مبالغه ،شد
 -الـذکر ابـن عبـدالحکم     ت سـابق روای بر اساس -نیز از پیش خود اضافه کرد تا جایی که 

مغیث در میان افـراد   پایه یسخنان ب. او را در فتح انکار کرد هاي یستگیتمامی خدمات و شا
  )210: 1ج  ،1920 ،ابن عبدالحکم( 1.کاخ خلیفه و مردم دمشق انتشار یافت

سریع طارق  ینینش زیرا عقب گفته درستی است؛ ،که موسی بر طارق غضب کردهاما این
مواصالتی مسـلمانان گردیـد و   راه موجب به خطر افتادن  ،وادي بکّه و رها کردن منطقهاز 

هـاي   راه ینلذا بـراي تـأم   .ها واگذار شد که خشم موسی را در پی داشت پناهگاه ،در نتیجه
مبادرت ورزید و با عجلـه بـه شـذونه     ،هبن بین جزیره خضرا و بین قرطانامواصالتی مسلم

 بـه بزرگ در مسـیر قرطبـه    يسراها کاروان سان ینبد. شد چیرهواق رع رفت و بر قرمونه و
تا پایگـاه اشـبیلیه را فـتح کننـد کـه بعـد از        یافتندقدرت  آنان و ندن درآمداناتصرف مسلم

بـود   ییهـا  و مسیر تقاطع همـه راه  شد یشهرهاي اسپانیا محسوب م ینتر از بزرگ ،طلیطله
  )170: 1ج  تا، یب، مقري( .شد یکه به طرف جنوب آندلس ختم م

شود تا زمـانی   چیرهموسی چندین ماه اطراف اشبیلیه را محاصره کرد اما نتوانست بر آن 
 اوجـا بـه   که یهودیان ساکن در آن منطقه به فرماندهان خود خیانت کردنـد و در فـتح آن  

ي ها تصمیم گرفتند یکی دیگر از پناهگاه ،بالفاصله بعد از فتح اشبیلیه آنان .کمک رساندند
                                                    

بر اساس برخی منابع، پس از چندي این دو شخصیت آشتی کردند و موسی از طارق اظهار رضایت نمود و او را . 1
 )151: 1ج  ،1405مقري،( .کاري خود را با هم از سر گرفتندخود باقی گذارد و همدر فرماندهی سپاه 
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، مقري( .سیطره مسلمانان قرار دهند زیر ،مارده را نیز از دست قوط درآورده آنان یعنی شهر
  )165: 1ج  ،1405

موسی مارده را شهري با دیوارهاي مستحکم یافت که راه یافتن بر آن به ایـن سـادگی   
هـاي مسـتحکم از نهادهـاي آن بـود کـه فراریـان و        هاي بلند و قلعه برج. نبود یرپذ امکان

زیـرا از   ؛جا را پناهگاه خود قرار داده بودنـد آن ،بازماندگان از دولت قوط و هواداران لوذریق
ابـن  ( .العبـور بـود  هاي رسـیدن بـه آن نیـز سـنگالخی و صـعب      مسیر مسلمانان دور و راه

  )111: 1369،قوطیه
ضربات محکمـی را بـه    وهاي دور شهر پهن کرد  هاي فراوانی اطراف صخره موسی دام

 .گرفتنـد  یدر آن دام قـرار مـ   آمدنـد  یا وارد ساخت و زمانی که از آن پناهگاه بیرون مـ ه آن
هاي فـراوان   ها و تالش البته مسلمانان زیادي در آن منطقه کشته شدند و موسی با سختی

-هجري مـردم آن  94باالخره در سال . جا را تصرف کندتوانست آن ،به اهالی ییها و وعده
 یموجـب گردیـد تـا موسـ     ،مقاومت دولت قوط در آن منطقـه  .شدندجا نیز تسلیم مسلمان 

زیـرا متوجـه    ؛دنبال فنون جنگی جدید بگردد تا بتواند از فتوحات مسلمانان پشـتیبانی کنـد  
فقط از نیروهاي مسلمان استفاده کند و نیروهـاي محلـی و بـومی     ،شد باید در کنترل شهر

ها بعـد از بیـرون    لمانان و غارت کردن آنهجومات قوط بر فتوحات مس .اعتماد نیستند قابل
این ضرورت را براي موسی ایجاد کرده بود که دنبال نیروهایی  ،جارفتن لشکر اسالم از آن

بعد از خروج موسـی   ،عالوه بر این .قومی و فنون رزمی جدیدتر براي دفاع از فتوحات باشد
کشتند و بقیه را بـه خـروج از    و هشت نفر را ندجا یورش بردحامیان قوط به آن ،از اشبیلیه

سـرعت   دهنده اوج مقاومت قوط بود و اگر موسی بـه  نشان ،انقالب اخیر. آنجا مجبور کردند
 .خطري در کمـین طـارق بـود کـه او را نیـز بـه قتـل برسـانند         رساند، یآنجا نم بهخود را 

  )151: 1ج  ،1405،مقري(
مراکـز مقاومـت را در اختیـار    و  یافتـه موسی به این نتیجه رسید که قوط قدرت جدیدي 

م خود بـراي مقاومـت انتخـاب    یگرفته و قصد دارد نواحی کوهستانی غرب منطقه را مقر دا
کم طارق را نیز از سر  ن یورش برند و کمانابر مسلم یابندکه رخصت نماید و به محض این

 کـه  یـن محض ا اما به ؛کند هاي قوط را برمال بنابراین موسی بر آن شد تا نقشه .راه بردارند
بر عهـده گرفتـه و دوبـاره در    را باخبر شد که لوذریق فرماندهی قوط  رفت،از مارده بیرون 
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بنابراین مرکز مقاومت خـود را در   .ن هجوم ببرداناتدارك سپاهی است تا بار دیگر بر مسلم
 ،جا مخفی کنـد هاي بلند کوهستانی قرار داد و به خوبی توانست نیروهاي خود را در آن دره
هاي لوذریق دست بردارد و به دنبـال طـارق در    که موسی تصمیم گرفت از نقشه يا گونه به

  )11: 2ج  ،1400، ابن عذاري( .طلیطله برود
قرار گرفت و فرمانی کـه در میانـه راه    1فریقاآایالت رومی موسی با نیروهاي خود در راه 

هـا   ناحیـه سـواقی بـه آن   لوذریق فرصت را براي حمله به آنان غنیمـت شـمرد و در    ،رسید
هـا و   اما غافل از این بود که موسی تمام وسایل و امکانات را بـراي دفـاع از آن   ،هجوم برد

مسـلمانان در برابـر هجـوم قـوط      ،بنـابراین . دور نگه داشتن از خطرها آماده ساخته اسـت 
 .تندهاي فراوانی بر آنان وارد سـاختند و بسـیاري از آنـان را کشـ     و خسارت ندمقاومت کرد

لوذریق نیز که به دست مروان بن موسی بن نصیر به قتل رسید و راه ورود به طلیطلـه بـر   
رو گشت که براي مقابله با لوذریق، شهر را هبا سپاه طارق روب ،موسی باز شد و در مسیر آن

  )15: 2ج  ،1400 ،ابن عذاري( .ندترك کرده بود
دیگـر   بـار  یـک خود در آورده بودند اما سیطره  بهدر همین حین حامیان قوط، طلیطله را 

و از سـیطره قـوط درآوردنـد و بـدین      ندموسی و طارق و سپاهیان آنان به شهر هجوم برد
مجلـس نظـامی برقـرار     ،بـا طـارق   وي .ا آمدن موسی به پایان رسیدآنان بترتیب مقاومت 

 ،زنـد و عمـل کننـد   بیامو بایدکردند تا اوضاع اسپانیا را بررسی کنند و آنچه را که مسلمانان 
هاي وافـی و کـافی نظـامی و     لذا تصمیم گرفتند که آموزش .نمایند یزير براي آنان برنامه

 ،بتوانند عزت دین اسـالم را مسـتدام داشـته    ،جنگی را به آنان تعلیم دهند تا با دفاع از خود
  .دارندپرچم اسالم را در سرزمین اروپا باال نگه

نظامی نیز از اداره کشور غافـل نمانـد و بـا رفتـار و      هاي البته موسی در هنگام پژوهش
م و ثـروت  یفرزندان غیطشه را متقاعد کـرد کـه مسـلمانان بـراي غنـا      ،برخورد خوب خود

بنـابراین تـرس از دل    .جا ترویج کنندبلکه کشور را فتح کردند تا اسالم را در آن ،نداهنیامد
فرزنـدان غیطشـه را   از او نیز یکی  .رفتندها نیز در کنار موسی قرار گ آنان بیرون رفت و آن

یکی دیگـر   .به سرپرستی یکی از شهرهاي فتح شده گماشت و جایگاه بلندي به او بخشید
                                                    

 .شود یمیباً تونس و شرق الجزایر کنونی را شامل تقرامروزه . 1
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گیر امـور دینـی مـردم    آن منطقه معرفی کرد تا پیبزرگ دینی به عنوان نیز از برادرانش را 
ـ    یهای در آن منطقه دستور داد سکه چنینهم. باشد  وسـیله  ینتـا بـد   .داز طـال ضـرب کردن

از جـنس برنـز ضـرب     ییها چنین دستور داد سکههم. حقوق کارمندان تحت امر را بپردازند
نشـان دهنـده    ،این کارهادادن انجام . کنند تا معامالت روزانه مردم به سهولت انجام پذیرد

  )194: 1ج  ،1405،مقري( .استآن منطقه  برسیطره کامل موسی 
تصـمیم   ،جنگی را در طلیطله کامـل کـرد و بـا طـارق     هاي يیزر برنامه چنینهمموسی 

بنـابراین   .ن آغاز کننداناجایگاه مسلم ینهاي شمالی خود را در جهت تأم گرفتند تا پیشروي
اسـقف شـهر بـه     .را فـتح کننـد   »االبرحوض«تا منطقه  ندق یورش بردربه طرف شمال ش

امـا موسـی    ،و فـرار کننـد   رنـد برداتصمیم گرفتند اموال و کتـب را   ،همراه برخی از راهیان
اي بـه   و با آنان صحبت کند و تعهد و وثیقـه  را برطرف سازدها  کسی را فرستاد تا ترس آن

ـ  ،ریـزي ترتیـب بـدون خـون   بدین .ها دهد که در امان هستند آن شـهر مسـلط شـدند و     رب
  )533: 1ج  ،1405،مقري( .مسجدي را در آن جا بنا نهادند

مایحتـاج مسـلمانان در آن    ینهاي خـود در جهـت تـأم    م تالشدر زمانی که موسی تما
مغیث رومی فرستاده خلیفه نزد او آمد و پیغام رسانید که او بایـد بـه    نمود یمنطقه مبذول م

کـه   دانسـت  یم ،اما او که فراریان قوط را در ذهن داشت ؛دمشق برود و با خلیفه دیدار کند
بنابراین از فرسـتاده  ؛ ه را از دست خواهد دادفتح شد هايسرزمینب ،اگر صحنه را ترك کند

در این حال موسی بن نصیر، نیروهاي خود را . حاکم اجازه خواست تا پایان جنگ صبر کند
هـا را بـه طـرف غـرب روانـه کـرد و        گروهی را به دست طارق سپرد و آن :کردت دو قسم

به استقبال  سرزمینآن ان بزرگخیلی از  .گروهی را همراه با خود به نوار غربی رود ابرو برد
هـاي سـاحلی شـمالی رود     مسلمان شدند اما گروهی از فراریان قـوط بـه کـوه    ،ها رفته آن

موسی گروهی را نیـز بـه اطـراف     .جا گرفتند پالي پناهنده شدند و در مکانی به نام صخره
 .ندنـد هـاي قـوط را خوابا   مناطق ساحلی را نیز فتح کردند و فتنـه  که ینرودخانه فرستاد تا ا

و مثل پدر با رفق و تسامح بـر  ا .عبدالعزیز به عهده داشتپسرش فرماندهی این عملیات را 
  )179: 1369،ابن قوطیه( .ق آمدیفا هاسرزمین

را ترتیـب دهـد و    ییهـا  عبدالعزیز تصمیم گرفت بـا مـدارا کـردن بـا والیـان، عهدنامـه      
ا یکی از سران قـوم قـوط عهدنامـه    ب براي مثال،. ذمه اسالم درآورد درها را  آن وسیله ینبد
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  )2:109 ، ج1954،ابن فرضی( .سیطره اسالم درآورد زیرها را  نوشت و با این سیاست آن
زیـرا   ؛اي گرفتنـد و اراده جدیـدي پیـدا کردنـد     روح تازه ،ها با ورود سپاهیان مسلمان آن
 ،ود طـوالنی شکوفا شد و تجارت و صنعت نیز بعد از رک ها ینهاي کشاورزي باوجود ا زمین

جا نیز طعـم مسـاوات را چشـیدند و معنـاي انـس و      فعالیت جدیدي را آغاز کرد و اهالی آن
تر از چهـار مـاه   دولت قوط در کم .ها محترم بود دریافتند زیرا آزادي عقیدهرا الفت و محبت 

هاي  قدرت مسلمانان بین دریاي مدیترانه و کوه ،تر از دو سالدر کمو کامالً شکست خورد 
موسی بن نصیر، علی بن رباع را براي گزارش دهی به سـوي خلیفـه ولیـد    . شد چیره پیرنه

 او اتفاقـاً زمـانی کـه    .گزارش دهـد  ون را به ااناهاي مسلم بن عبدالملک فرستاد تا پیروزي
قاضی از موسی بـن نصـیر سـخن     که شنید او .وقت نماز عصر بود ،وارد مسجد دمشق شد

بالفاصله علی بن رباع باالي منبر رفت و از موسـی دفـاع    .کند یو از او بدگویی م گوید یم
از اطاعت خدا دست نکشیده و همـواره در پیـروي از    لحظه یکبه خدا قسم « :کرد و گفت

و خبرهــایی از  آیــم یمـن االن از نــزد او مـ   .کنــد یخلیفـه اســت و از مسـلمانان دفــاع مـ   
بـه   ،خلیفـه بعـد از خوانـدن نامـه     ».او و توسعه اسالم براي خلیفـه دارم  هاي ییکشورگشا

  )102 :، بی تااحمدالعدوي. (سجده افتاد و خدا را شکر کرد
  

﹤︖﹫︐﹡  
موسی بن نصیر با توجه به استعداد ذاتی و عالقه به امور جنگی، توانسـت بـه بـاالترین    

هـا و اختالفـات    یـري درگوي کوشـید از  . مراتب و درجات نظامی دوره امویان دسـت یابـد  
گیرد و تمام همـت خـود را بـر فتوحـات و گسـترش       فاصلهنان تا حد امکان درونی مسلما

او از راه فتوحـات و کسـب غنـایم، توانسـت     . مرزهاي جغرافیایی جهان اسالم متمرکز کند
ترتیـب سـپاهیان مسـلمان در    بـدین . تعداد زیادي از مسلمانان را جذب سپاه اسـالم نمایـد  

. تـر فـراهم آمـد   و زمینه بـراي فتوحـات بـیش    یري افزایش یافتندگ چشمافریقا، با سرعت 
هجري رهسپار اندلس شد تا بر رونـد   92هاي طارق، در سال  یروزيپموسی با شنیدن خبر 

 ســال در موســی پــس از تثیبـت مواضــع ســپاهیان . کـار فتوحــات انــدلس نظـارت نمایــد  
 میانشـا و ) چهل روز قبل از فوت خلیفه(وارد دمشق شد همراه غنایم جنگی . ق96./م715
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ایـن اسـتقبال در روز    .به شادي و شعف پرداختنـد  وي،م آورده شده توسط یاز خیرات و غنا
جمعه صورت گرفت و خلیفه بر باالي منبر شروع به سخن کرد و سـپاس الهـی را بـه جـا     

مفصلی، آن روز را براي جهان عرب و اسـالم روز تـاریخی قلمـداد     خطبهآورد و با خواندن 
حاضـران را بـه    همـه عنایت خلیفه به موسی، توجه . ار خویش نشاندکرد و موسی را در کن

موسی نیز به پاس این عنایت و احترام خلیفه، تمام غنائیمی که همراه خود . خود جلب کرد
ولید، بعد از چهل روز خالفت بـه سـلیمان بـن     درگذشتبا . آورده بود، به خلیفه تقدیم کرد

حدود هشـتاد سـال داشـت کـه جـزء مشـاوران        عبدالملک واگذار شد و موسی در آن زمان
در مسائل جنگی و نظـامی از   مخصوصاًسلیمان در همه امور . رتبه سلیمان قرار گرفت یعال

ي وافی از اوضـاع و  ها گزارشوي نیز اطالعات کافی و . گرفت یمموسی مشورت و کمک 
گذاشـت؛   یمـ لیفـه  اسپانیا و اروپا در اختیار خ هاي مغرباخبار فتوحات اسالمی در سرزمین

برقـراري اصـول مالیـاتی بـر      دست آمده بود؛ مانند به یااسپانی از فتح خوبنتایج بسیار  زیرا
هـاي   ینزمییر یافتن اوضاع زندگی بردگان و غالمان و واگذاري تغ اساس عدل و مساوات،

، بستن قرارداد میان مسـلمانان و شـهرهاي دیگـر    مستأجرتحت عنوان  ها آنکشاورزي به 
، روشن شدن مشعل دانش بـه  تر مهمانیا در صورت بروز جنگ و حوادث دیگر و از همه اسپ

هـاي فاتحـانی کـه    ین تکمیل و تثبیت پیـروزي چن هم. دست مسلمانان در افریقاي شمالی
پیش از موسی این مناطق را فتح کرده بودند، به حد کمـال رسـید و اسـالم در تمـام ایـن      

سلیمان، تصـمیم گرفـت بـه پـاس قـدردانی از زحمـات        به هر حال .یافتنفوذ ها  ینسرزم
این سفر آخرین سفر عمر موسی بود؛ زیرا او در مدینـه  . موسی، او را همراه خود به حج ببرد

  .منوره از دنیا رفت
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﹤﹞︀﹠︋︀︐﹋  
انتشار االسـالم فـی    ،قاهره ، ︨﹫︀︨﹩ ا︨﹑م︑︀ر .)1954(حسن  ،ابراهیم حسن -

  .2ج ،القاره االفریقیه
 7ج ،علمی ،تهران ،عباس خلیلی ترجمه ،﹋︀﹝﹏ ︑︀ر ).تا یب( ینعزالد ،ابن اثیر -

  .4،2،3و 
 ،ترجمـه عبدالمحمـد آیتـی    ،ا﹜︺︊︣). 1363(محمد ن بن اعبدالرحم ،ابن خلدون -

  .4ج ،مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران
مطبعه الحسین  ،قاهره ،وا﹜﹞︽︣ب ﹝︭︣ ﹁︐﹢ح). 1920(ابوالقاسم  ،ابن عبدالحکم -

  .1ج ،الجدیده
 ،ا﹜︊﹫ـ︀ن ا﹜﹞︽ـ︣ب ﹁ـ﹩ ا︠︊ـ︀ر ا﹜﹞︽ـ︣ب     ). 1400(محمـد  محمد بـن   ،ابن عذاري -

  .2و 1ج ،دارالثقافه ،بیروت
بـه کوشـش    ،︦﹜﹛ ︋︀﹐﹡︡﹙︑︀ر ا﹜︺﹙﹞︀ و ا﹜︣واه ﹜﹙︺ ).1954(عبداهللا  ،ابن فرضی -

  .2ج االسالمی، دارالغرب ،تونس ،سیدعزت عطار حسینی
︦ ︑︀). 1369(عمر ابوبکر بن محمد بن  ،وطیهقابن  - تصـحیح   بـه  ،ر︐﹁  ا﹡ـ︡﹜

هـاي اسـالمی    بنیـاد پـژوهش   ،مشهد ،شیخی یدرضاحمترجمه  ،ابراهیم ابیاري
 .آستان قدس رضوي

 ،ا﹐﹡﹀︦ و ︫︺︀ر ︨﹊︀ن ا﹐ا﹡︡﹜︦︑﹀﹥ ).1936(ن اعبدالرحمبن  یعل ابن هذیل، -
  .9ج زید اللتراث و التاریخ، مرکز ،یسپار

︀   ا﹜ ︑ـ︀ر ا﹜﹀ـ︐  ). 1963(الطاهر  ،احمد الزاوي -  الطبعـه  ،قـاهره  ،︺︣︋ـ﹩ ﹁ـ﹩ ﹜﹫︊﹫ـ
  .الرابعه
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 ،قـاهره  ،︋﹟ ﹡︭﹫︣ ﹝﹣︨︦ ا﹜﹞︽︣ب ا﹜︺︣︋﹩ ﹩﹝﹢︨ ).تا یب( یمابراه ،احمد العدوي -
  .دارالکاتب العربی للطباعه و النشر

︀    ). 1370( یبشک ،رسالنا - ترجمـه علـی    ،︑ـ︀ر﹢︐﹁ ـ︀ت ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن در ارو︎ـ
  .دفتر نشر و فرهنگ اسالمی ،تهران ،دوانی

 ،تهران ،ا﹡︡﹜︦ ︀ ︑︀ر ﹊﹢﹝️ ﹝︧﹙﹞﹫﹟ در ارو︎︀ .)1363( یمراهمحمداب ،آیتی -
  .انتشارات دانشگاه تهران

  .نشر االرمیه ،قم ،﹁︐﹢ح ا﹜︊﹙︡ان. )1404(ابوالحسن  ،بالذري -
 ،بیروت ،︑︀ر ا﹁︣﹆﹫﹥ و ا﹜﹞︽︣ب). 1990(القاسم ابو اسحاق ابراهیم بن  ،الرقیق -

  .دارالغرب االسالمی
دار  ،بیـروت  ،︑︀ر ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ و آ︔︀ر ﹨﹛ ﹁﹩ ا﹐﹡︡﹜︦ ).1988( یزعبدالعز ،سالم -

  .النهضه العربیه
ــداهللا محمــد  ،عنــان - ︦ ). 1366(عب ــ︡﹜ ــ️ ا︨ــ﹑﹝﹩ در ا﹡ ــ︀ر دو﹜ ترجمــه  ،︑

  .1ج ،انتشارات کیهان ،تهران ،عبدالحمید آیتی
، بـه کوشـش غالمرضـا جمشـید     ا﹜︐︺︣︿ ︋︴︊﹆︀ت ا﹐﹝﹛). 1376(ساعد قاضی  -

  .مکتوب تهران، مرکز نشر، 1جنژاد، 
 ،تهـران  ،︗︽︣ا﹁﹫ـ︀ی ︑ـ︀ر﹩ ﹋︪ـ﹢ر﹨︀ی ﹝︧ـ﹙﹞︀ن    ). 1380( ینحسـ  ،چانلوه قر -

 .انتشارات سمت

  .الغرب االسالمی ،یروتب ،︑︀ر ا﹁︣﹆﹫﹥ وا﹜﹞︽︣ب). 1968( یقالرقابن  ،قیروانی -
  .1ج ،دارالفکر ،بیروت ،﹡﹀ ا﹜︴﹫︉ ).تا یب(محمد احمد بن  ،ريقم -
 ،مشـهد  ،شـیخی  یدرضـا حمجمـه  تر ،دم ا﹡︡﹜︨︦︍﹫︡ه). 1373(حسین  ،مونس -



76◄    ︀ر︑ ﹟︨/   و ز﹝︧︐︀ن  _ 20︫﹞︀ره ︤﹫︀︎1393 

  .اسالمی آستان قدس رضوي يها پژوهشبنیاد 
  .1ج ،العصر الحدیث ،بیروت ،︑︀ر ا﹜︽︣ب و ︱︀ر︑﹥). 1412( ــــــــــ -
︦    ). 1911( ــــــــــ - دار و مطـابع   ،قـاهره  ،﹝︺ـ︀﹜﹛ ︑ـ︀ر ا﹜﹞︽ـ︣ب و ا﹐﹡ـ︡﹜

 .المستقبل

انتشـارات   ،تهـران  ،﹝﹩ای ︋︣ ︑︀ر ﹝︽︣ب ا︨ـ﹑  ﹝﹆︡﹝﹥ ،عبداهللا ،ناصري طاهري -
  .حوزه و دانشگاه

 یممحمـدابراه  ترجمـه  ، ︺﹆ـ﹢︋﹩ ︑ـ︀ر  ).1374( یعقوبیعقوبی، احمد بن ابی  -
 .2جفرهنگی،  یعلم ،تهران آیتی،


