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چکیده
ادریس بن عبداهلل ،بازماندۀ جنبش شهید فخ ،ک امتی در مغ رباالقص ی ()375-172
پایهریزی کرد .گزارشهای تاریخی دربارۀ ماهیت مذهبی دولت ادریسیان اختالف دارند.
پیاند خاناادگی بنیانگذار این کامت با خاندان پیامبر نش انۀ باوره ای ش یعی آن
دانسته شدهاست .رواج اعتقادات مالکی و معتزلی در قلمرو این کام ت از ی کس ا ،و
عملکرد ادریسیان و باورهای آنان به اندیشههای زیدیه ازسایدیگر ،و همچنین س ازش
با امایان اندلس و عبیدیان و خااندن خطبه ب ه ن ام آن ان و بعض اً همراه ی ایش ان ب ا
خاارج بر پیچیدگی گزارشها افزوده است .این مقاله ،با گردآوری دادههای کتابخان های
و بررسی گفتار و رفتار ادریسیان بر پایۀ سنجههای رفتاری دولته ای ش یعی ،ازجمل ه
وضع رسمیت تشیع در کامت ادریسیان و نحاۀ مااجهه و مناس بات آن ان ب ا عالم ان
شیعی ،نشانههای گرایش ادریسیان را به تشیع و نیز اعتزال ،و م ذهب م الکی ارزی ابی
خااهد کرد.
کلیدواژهها :ادریسیان ،دولتهای شیعی ،مغرباالقصی ،زیدیه ،ادریس بن عبداهلل.

 .1دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن اسالمی دانشگاه باقرالعلوم.
 .2استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (نویسنده مسئول)m.barani@alzahra.ac.ir .
تاریخ پذیرش97/0۶/15 :
تاریخ دریافت97/04 /04 :

sakah313@gmail.com
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فصلنامه علمی ی پژوهشی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397
لفحات 92 - 75

در نیمۀ دوم سد دوم قمری ،دولتی مستقل از خالفیت عباسیی در مغیرباالقصیی

1

شکل گرفت که تا  375ادامه یافت و به نام بنیانگذار آن ،ادریس بن عبداهلل بین حسین
بن حسن ،به ادریسیان (ادارسه) معرو

شد .گزارشهای تاریخی دربار حضور ادریس

بن عبداهلل در مغرب و تشکیل دولت ادریسی اختال

دارند .دربار باورها ،گرای ها ،و

کن های مذهبی این دولت نیز گزارشهای دقیق ،کافی ،و روشنی در دسیت نیسیت و
بههمینخاطر ،مورخان دربار تمایالت مذهبی آنان اختال

دارند؛ برخی از نویسندگان،

دولت ادارسه را اولین دولت مستقل شیعی میدانند (زبیب .)100 ،برخیی ،ادریسییان را
بر مذهب اهل سنت (میکل )1۶3/1 ،و پیرو مکتب فقهی مالک بن انس (میونس)359 ،
و برخی دیگر سنی معتزلیمذهب (اسماعیل  )52-51و دیگرانی هم (دان کیا)94-79 ،
آنان را شیعۀ امامی و برخی از دیگر محققان آنان را زیدیانی برشمردهاند کیه در الیول
اعتقادات ،معتزلی و در فروع ،حنفی بودهاند (عالمزاده و آبانگاه .)10۶-73 ،این مقاله بر
آن است تا بدون پی فرض و بر اسا

معیارها و سنجههای ممیز مذهب دولتها ،کیه

توضیح مختصری از آن خواهد آمد ،اقوال راجع به مذهب ادریسییان را بررسیی و نقید
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

کند و به این سؤال پاسخ دهد که مذهب دولت ادریسیان چه بودهاست.
در منابع الیل تاریخی چون تاریخ یعقوبی ،تاریخ طبری ،آثار مسعودی ،و نوشتههای
ابناثیر به ادریسیان چندان پرداخته نشده و به آوردن اطالعاتی کلی از ادریس در فیخ و
گریختن او به مصر و مغرب و تشکیل دولت در مغرب بسنده شیدهاسیت .ابیوالفرج در
مقاتل الطالبی  ،ابنخلدون در تاریخ  ،و احمد بن سهل رازی در اخبةار فةخ دادههیای
بیشتری راجع به ادریسیان به دست میدهند که البته این دادهها و گزارشهای تیاریخی
نیز بیشتر دربار تاریخ سیاسی ادریسیان است.
دربار پیشینۀ پژوه  ،گفتنی است که تحقیقات ارزشمندی راجع به دولت ادریسیان
لورت گرفته که در بیشتر آنها به تاریخ تمدن مغرب پرداختیه شیده و در برخیی هیم،

7۶

 .1مغرباالقصی نام منطقهای است در شمالغربی افریقا .نام امروزی آن مراک
 Moroccoگفته میشود.

است و در زبان انگلیسی به آن
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مقدمه و پیشینۀ تحقیق

مقاله با شاخصهای دیگیر نوشیتههیای راجیع بیه ادریسییان در سینجههیای ارزییابی
بهکارگرفتهشده در این مقاله برای تعیین گرای

مذهبی دولتهای شیعی و بهدنبیال آن،

در نتیجۀ بررسی است .عالوه بر آثار برخی مستشرقان ،مییتیوان از کتیابهیای تةاریخ
تمدن مغرب (از حسین مونس) ،االستقصاء الخبار دول المغةرب االقصةی (از احمید بین

خالد نالری) ،النبوغ المغربی فی االدب العربی (از عبداهلل کنون) ،االدارسة فةی المغةرب
االقصی (از محمود اسماعیل) ،دول التشیع فی بالد المغرب (از نجییب زبییب) ،المغةرب
عبر التاریخ (از ابراهیم حرکات) ،و دول االدارس فی المغرب؛ العصر الةذهبی (از سیعدون
عبا

نصراهلل) و مقاالتی چون «حرکات التشیع فی المغرب و مظاهره» (از عبیداللطیف

سعدانی) بهعنوان پیشینه یاد کرد .در کنار آثاری که در این باره به زبیان عربیی نگاشیته
شدهاند ،نوشتههایی نیز به زبان فارسی راجع به ادریسیان و تاریخ مغرب به رشتۀ تحریر
درآمدهاند؛ نظیر رسالۀ «اوضاع مذهبی-فرهنگیی دولیت ادریسییان» (از سیدعبدالسیالم
لغمی ) و «رفتار سیاسی دولتهای شیعی ادریسیان و فاطمیان با دولتهای مقیارن در
مغرب اسالمی» (از اعظم بهرامی) و کتابهای مقدمةهای بةر تةاریخ مغةرب اسةالمی (از

عبداهلل طاهری) ،دولت ادریسیان (از محمیدعلی چلیونگر و عصیمت برزگیر) ،و تةاریخ
(از محمدحسین دان کیا)« ،1تاریخ پیدای

تشیع در اندلس» (از میرابوالفتح دعوتی) ،و

این منابع عمدتا اخبار دولت ادریسی را بهگونهای غیرجامع ،که نمییتیوان از آن بیه
مذهب ایشان پی برد ،بررسی کردهاند و همچنین به تفاوت رویکردهای کالمی و فقهیی
توجه نداشتهاند .همچنین در غالب این آثار ،از شاخصهای معینی در پیژوه
نشدهاست .بههرحال ،با وجود تحقیقات لورتگرفتیه ،بیهعلیت اخیتال

تبعییت

محققیان در

مذهبی دولت شیعی ادریسیان.

«مذهب ادریسیان» (از عالمزاده و آبانگاه).

بررسی گرای

تحلیلی مغرب (از محمدرضا شهیدی پاک) و مقالههایی چون «گرای

مذهبی ادریسیان»

مسئلۀ مذهب ادریسیان و اینکه کمتر به مذهب رسمی آنان پرداخته شیده ،هنیوز جیای
تحقیقی روشمند و مبتنی بر معیارهای روشن و قابلارزییابی دربیار میذهب ادریسییان
 .1محقق این اثر معتقد است ادریسیان احتماال امامیمذهب بودهاند و سندی قطعی دربار غیرامامی بودنشیان در
دست نیست.

77

Downloaded from journal.isihistory.ir at 20:45 +0330 on Saturday December 14th 2019

دولت ادریسیان یا مذهب آنان مستقال بررسی شدهاست .تفاوت ساختار پژوه

در این

نمودها و سیاستهای مذهبی ادریسیان را بهلورتی جامع گردآوری و تحلیل کند.
سنجههای ارزیابی ماهیت مذهبی دولت شیعی

پی داوری از آسیبهایی است که معموال پژوهشگران بیا آن مواجیه هسیتند .بیرای
جلوگیری از ابیتال بیه پیی داوری در پیژوه
پژوهشگر روش پژوه
پژوه

از ورود بیه بحیث،

الزم اسیت پیی

و مبانی خود را آشکارا بییان و تیالش کنید در همیۀ مراحیل

به آن مبانی و روشها پایبند بماند .از مهمترین این مبانی و روشهیا طراحیی

سنجهها و الگوهای مناسب هر مسئله و موضوع پژوهشی است .نگارندگان مقالۀ حاضر
برای پرهیز از پی داوری و تکیه بر نسبتهای مشهور تاریخی در انتساب یک اندیشیه
و اعتقاد به حکومت ادریسیان ،از معیارها و سنجههایی بهره گرفتهاند تا بتواننید ادعاهیا
دربار باورهای ادریسیان را منصفانه تجزیه و تحلیل کنند .پی

از ورود به بحیث ،الزم

است سنجهها بهلورت خالله واکاوی شوند؛ مواردی مانند گرای

مذهبی بنیانگذار

و دیگر حاکمان دولت ادریسی ،چندوچون رسمیتبخشی به مذهب نزد آنان ،مواجهیۀ
کارگزاران و حاکمان با باورهای یک مذهب ،رابطۀ دولت با عالمیان میذهبی معییّن ،و
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

رابطۀ دولت با معتقدان به یک مذهب از مهمترین مسیائلیانید کیه مییتواننید ماهییت
مذهبی یک دولت را نشان دهند .برای مثال ،نمیتوان دولتی که مذهب «ج» را رسیمیت
بخشیده و عالمان مذهب «ج» بر کرسی افتیای آن تکییه زدهانید و فتیاوای آنهیا مبنیای
قضاوت و قوانین حکومتی آن قرار گرفته را باورمند به مذهب «ب» دانست ،حتی اگیر
خود آن دولت نیز چنین ادعایی داشته باشد .نگارندگان در این پژوه

تالش کردهانید

گزارشهای موجود از گفتارها و رفتارهای ادریسیان را با مذاهبی که ادعا شده ادریسیان
بر آن مذهباند ،بر اسا

الگوی فوق تطبیق دهند تا بتوانند بیا اتقیان بیشیتری دربیار

مذهب دولت ادریسیان سخن بگویند.
نشانههای گرایشهای شیعی ادریسیان
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دربار مذهب ادریس بن عبداهلل دو برداشت وجیود دارد .در ییک نظیر ،ادرییس را
شیعه و از پیروان اهلبیت

دانستهاند .ازجمله ،شیخ طوسی او را در فهرست الحاب
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خالی است .تحقیق حاضر به دنبال آن است تا اقوال و گزارشهای راجع بیه میذهب و

لادق

را دربیار اسیتخاره بیهنقیل از ادرییس بین عبیداهلل نقیل کیردهاسیت (نیک:

ابنطاوو  .)159 ،سیدمحسن امین هم او را در فهرست علمای شییعه نیام بیرده و در
فضل او ،از امام رضا

نقل کردهاست« :إدریس بن عبداهلل من شجعان اهلالبییت و اهلل

ماترک فینا مثله» (عاملی .1)231/3 ،شیخعبا

قمی نیز چنین روایتی را دربیار ادرییس

بن ادریس آورده« :حضرت امامرضا علیهالسّالم ...فرمودند :خدا رحمت کند ادریس بن
ادریس را که او نجیب و شجاع اهلبیت است .به خدا سوگند که انبیاز او در مییان میا
باقى نمانده است» .در روایت دیگری هم از زبان پیامبر

دربار ادریس بین ادرییس

آوردهاست« :عَلَیْکُمْ بِاِدْریسِ بْنِ ادْریسٍ فَاِنَّیهُ نَجییبُ اَهْیلِ الْبَیْیتِ وَ شُیجاعهم» (قمیی،
 .)478/1البته روایت پیامبر ،مرسله است و در منیابع الییل رواییی نییز ذکیر نشیده و
نگارندگان سطور،بهرغم تتبع در منیابع حیدیث ،مسیتند روایتیی را کیه شییخعبیا
پیامبر

از

نقل کرده ،نیافتند.

در نظر دیگر ،برخی او را ،برخال

گزارشهای پیشین ،معتزلی دانستهانید .ازجملیه

عبداهلل بکری ( )37گفتهاست که ادریس بر اسحاق اوربی معتزلی وارد شید و از وی در
مذهب

تبعیت کرد .ابنابیالزرع هم ( )19نام اسحاق اوربی را با لیفت معتزلیی بییان

کرده و در ادامه آوردهاست که ادریس با اسحاق معتزلی موافق شد ،یعنی از میذهب او

بررسی گرای

آنچه از البهالی منابع تاریخی فهم میشود آن است که ادریس بن عبداهلل از سیاداتی

مذهبی دولت شیعی ادریسیان.

تبعیت کرد.
حسنی بوده که اعتقاد به قیام مسلحانه علیه حکومتهای ظالمانه و غالبانۀ عصر خیود
داشتهاند و قیام را بر علوی شجاع اهل علم و فضل واجب مییدانسیتهانید و هیر سیید
علویای را که دارای آن ویژگیها بوده و قیام میکیرده ،امیام و شایسیتۀ خالفیت میی
انگاشتهاند و از آنجا که ائمۀ اهلالبیت

علییه حکومیتهیای امیوی و عباسیی قییام

مسلحانه نمیکردند ،این سادات از ائمه فالله گرفتند و خود را از دان

ایشان محیروم

ساختند و به هر شخص یا گروهی که ایشان را در قیام و دستیابی بیه حکومیت کمیک
 .1لاحب اعیان الشیع سند روایت را ذکر نکرده و نگارندگان مقاله بهرغم تالش برای یافتن سند روایت و منابع
اولیۀ ذکر آن ،مستندی برای آن پیدا نکردهاند.
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امام لادق

ذکر کرده (طوسیی )1۶2 ،و لیاحب فةتح اربةواب نییز روایتیی از امیام

التقاط شوند .ازاینرو ،باورهای اعتقادی این گروه آمیختهای است از باورهای شییعی و
اعتزالی .در مسائل فقهی نیز ،بهعلت فالله گرفتن از اهلبیت
شیعیان علی

و با اینکه خیود را از

میدانستند ،از فقه فقهای اهل سنت پیروی میکردند (نک :ادامۀ مقاله).

متن نامۀ ادریس اول به قبایل بربر ،که عادتا باید باورهای او را منعکس کرده باشید،
یا متن دعوت وی از بربرهای منطقه برای اخذ بیعت راهنماهای خوبی برای پی بردن به
ماهیت مذهبی و فکری دولت ادریسیاناند .1مهمترین محورها در ایین نامیه چنیینانید:
توحید و ت کید بر تنزه خداوند از ظلم عباد و توجه به عدالت ،دعوت به کتاب و سنت
نبوی و ت کید بر احیای سنت و مبارزه با بدعت ،جهاد با اهل عداوت و معصیت الهیی،
ذکر ظلم به فرزندان رسول خدا

 ،ت کید بر نسبت خیود بیا پییامبر

(نیک :رازی،

 .)180-175با دقت در این مقوالت از نامۀ ادریس ،روشن میشود که تصریح به توحید
و عدالت بهجهت رعایت جانب معتزله و دعوت بربران معتزلی ،و احیای سنت و مبارزه
با بدعت بهجهت مالحظۀ اهل سنت ،و ت کید بر جهاد با اهیل عیداوت و معصییت بیا
توجه به خوارج بودهاست و بیان مظالم حکومت به فرزندان پیامبر و ت کیید بیر نسیبت
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

خود با ایشان برآمده از باورهای زیدی است .در این نامه از باورهای اختصالی شییعه
سخن به میان نیامدهاست .اگر قرار باشد از محتیوای ایین نامیه ییک عقییده و میذهب
استخراج شود ،تنها میتوان به باورهای شیعۀ زیدی آن حکم داد.
بررسی گزارشها دربارۀ مذهب رسمی ادریسیان

رسمیت یک مذهب نزد یک حکومت از راههای مختلفی قابلشناسایی اسیت .شییو
اللی پذیرش رسمی یک مذهب توسط یک دولت اعالم رسمی دولتمردان و تصریح
بنیانگذاران به پذیرش آن بهعنوان مذهب رسمی و مورد ت یید است .برای نمونه ،آنچیه
منابع دربار دولت لفویان آوردهاند ،از این نوع است .شیو دیگرِ بیان میذهب رسیمی
حکومتی ،تصریحی است که در قانون اساسی حکومتهای میذهبی درج مییشیود کیه
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میکرد ،تمایل مییافتند .همین هم سبب میشد تا در مسیائل اعتقیادی و فقهیی دچیار

میتوان از نشانههایی چون شعارهای سکهها ،مضمون و اعتقادات مندرج در خطبههایی
که از شخصیتهای مقد

یک مذهب نقل شده ،و همچنین ابتنای قوانین حکومتی بیر

فقه یک مذهب خاص ،به رسمیت یک مذهب نزد دولت پی برد.
عبداللطیف سعدانی ،تشیع را مذهب رسمی حکومت ادریسی دانسیته و ادعیا کیرده:
«در برههای از زمان حکومت شیعی بر مغرب مستولی شد و در سراسر مغرب بهعنیوان
حکومت رسمی اعالم گردید» .شهیدی پاک ( )214نیز در استدالل بهنفع تشیع ادریسیان
آوردهاست که ادریسیان سکههایی به شکل مسکوکات عباسیان ضرب کیردهانید و روی
سکههای ادریسی ،عالوه بر لقب امرای ادریسی و شعائر شیعی ،برخی عالئم و نمادهیا
(نخل ،خاتم سلیمان و )...حک شدهاست .لغمی

نیز در پایاننامۀ خود و با اسیتناد بیه

کتاب دنییل اوسطاش ،1آوردهاست« :در دراهمی که بین سالهای  172تیا  179هجیری
ضرب شده بود ،در همۀ آنها اسم علی

نوشته است و در بعضی از آنها ،جملۀ "بخٍّ

علی بخٍّ" هم نوشته شده ...که این جمله اشاره بیه تبرییک گفیتن ییاران پییامبر
علی

در روز عید غدیر خم ،بعد از خطبۀ مشهور پیامبر

بیه

در حجة الةوداع اسیت»

های بعد از دولت ادریسیان به دست آمده ،بر امامت و فضیلت امام علی

بعد النبی ،کره من کره و رضیی

من رضی" و حاکمان بعدی در این دولت ،مانند حسن بن قاسم ،آخرین امیر ادریسیی،
تشیع خود را ظاهر و اعالن کردند و نیز بازماندگان ادریسی در اندلس ،یعنی بنیحمیود
به تبلیغ آشکار مذهب شیعه مبادرت کردند» (طاهری.)34 ،
البته برخی نیز از این نکته غافل بودهاند که حاکمان ادریسی در دورهای خیراجگیزار
فاطمیان بودهاند و بهناچار خطبه به نام حاکم شیعی فاطمی میخواندهاند و ازاینرو ،در

مذهبی دولت شیعی ادریسیان.

و این عبارت بر آن نق

بسته است" :علیّ خیر النا

ت کیید دارد

بررسی گرای

(لغمی  .)127 ،در مقدمهای بر تاریخ مغرب اسالمی نیز آمده« :سیکههیایی کیه در دوره

این دوره ممکن است مظاهر شییعی هیم در حکومتشیان نمیود بیشیتری مییداشیته و
نمیتوان لر

وجود این مظاهر در این دوره را شاهد رسیمیت تشییع نیزد ادریسییان

 .1الجامع فی الدراه االدریسی و الدراه المعاصرة لها ،که بهزبان فرانسه در مغرب چاپ شدهاست.
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امروزه ،امری رایج است .اما در لورتی که چنین نقلها یا تصریحاتی وجیود نداشیت،

ادریسی ،قاسم بن محمد بن قاسم بن ادریس ثانی ،ملقب به "کنّون" اسیت کیه رسیما
به نام شیعه قیام کرد و حکم شیعی را گسترش داد» .قاسم کنّیون از حاکمیانی ادریسیی
بود که بهعلت ناتوانی در مقابله با فاطمییان خطبیه بیه نیام ایشیان خوانید و در زمیان
وی ،بهتبع فاطمیان ،مظاهر شیعی بروز یافت .دعیوتی در ادامیه آورده« :آنچیه از کیالم
لاحب استقصا استفاده میشود این است که میذهب شییعی تیا اواسیط قیرن پینجم،
مذهب رایج مغرب بوده است» .چنین استشهادی خدشهپذیر است ،از ایین جهیت کیه
عامل رواج مذهب در آن قرون روشن نیست و گزارههایی کلی و اینچنینی شاهدی بیر
رسمیت تشیع نزد ادریسیان نمیتوانند بود .از منابع تاریخ مغرب و ادریسیان نیز گزارش
متقنی دربار مذهب رسمی ادارسه به دست نمیآید .عمد آنچیه محققیان امیروزی بیه
عنوان مذهب رسمی ادراسه یاد میکنند مبتنی بر تحلیلهایی است که ادعیای رسیمیت
تشیع امامی بر اسا

آنها پذیرفتنی نیسیت .نکتیۀ قابیلتوجیه آنکیه در برخیی از ایین

گزارشها ،واژ شیعه بهلورت مطلق ذکر شدهاست .این واژه ممکن است در اشاره به
هر یک از شاخههای تشیع ،ازجمله شیعۀ امامی ،اسماعیلی ،زیدی و حتی سنیان علیوی
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

(شیعۀ عراقی یا کوفی) استفاده شود و بنابراین اطالق آن به ادریسیان دال بر امامی بودن
آنان نیست.
دربار رسمیت اعتزال نزد ادریسیان نیز گزارشی در منابع اولییه وجیود نیدارد .ایین
منابع به ارتباط وثیق زیدیه و معتزله اشاره کردهاند .رابطۀ زیدیه و معتزله به حدی بیوده
که بعضی مورخان معتزله را از جملۀ فرقههای زیدیه دانستهاند (نیک :ملطیی.)53-43 ،
دربار پیوند زیدیه و معتزله گفتنی است در حوز عقاید و باورها ،الیول اعتزالیی بیر
تشیع زیدی احاطه داشته ،ولی در عرلۀ سیاست ،خیال

آن رخ داده و زیدییه غالیب

بودهاند و این به آن خاطر بوده که در رهبری سیاسی ،توان رهبران معتزله با قدرت اهل
بیت 1قابلمقایسه نبودهاست (اسماعیل .)54-53 ،پیداست که بهرغم ت ثیر فکری اعتیزال
بر حرکت زیدی ادریس ،معتزله در دنیای سیاست ادریسیان جایی نداشتند.
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 .1معنای عام اهلبیت ،یعنی فرزندان نبی مکرّم اسالم

منظور بودهاست و نه معنای خاص ائمۀ اطهار

.
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انگاشت .چنانکه دعوتی ،با برداشیتی از انییس مطیرب ،نوشیتهاسیت« :آخیرین حیاکم

ادریس دوم و تعدادی دیگر از اعضای این خاندان که در پیریزی مغرب عربی-اسالمی
و تثبیت پایههای سنت و مذهب مالکی در آن نق

بزرگی داشتند ،در این بقعه مدفون

هستند» (مونس .)359 ،در این عبارت ،این ادعیا نهفتیه اسیت کیه خانیدان حکیومتگر
ادریسیان و ادریس اول و دوم در تثبیت اهل سنت و میذهب میالکی در مغیرب نقی
داشتهاند .مونس با ارائۀ شواهدی مانند حضور گسترد علمای مالکی نسبت به علمیای
سایر مذاهب در دولت ادریسی ،انتشار کتاب مالک در مغرباالقصی در عهد ادریسی ،و
فتوا به فقه مالکی ،بر این باور است که ادریسیان از اهل سینت و پییرو میذهب فقهیی
مالکی بودهاند .اگرچه گفتۀ حسین مونس دربار مذهب فقهی لیادق اسیت و شیواهد
کافی برای گرای

ادریسیان به مذهب فقهی مالکی در دست هست ،عمل به فقیه اهیل

سنت بهمعنای رسمیت بخشیدن به آن و طرد مذهب شیعه نیست ،زیرا مذهب زیدی در
فقه ،عمدتا پیرو یکی از دو امام اهل سنت ،مالک و ابوحنیفه ،بودهاست.
دولت ادریسیان و باورهای مذهبی

رابطۀ دولت ادریسیان با باورهای مذاهب ادعایی نزد ایشان و نحو مواجهۀ حاکمیان
فضل خلفا و حقانیت ایشان در جانشینی ت کید بورزد و مثال این باورها در ضرب سکه،
سنت به شمار آورد .در این بخ  ،رفتارهای مذهبی دولیت ادریسییان و گیزارشهیای
مرتبط با پیوند ادریسیان و مذاهب بررسی خواهد شد.
در برخی از ادعاها و گزارشها ،مذهب ادریسیان شییعه معرفیی شیده اسیت .بیرای
نمونه ،اشعری ( )15۶/1آوردهاست« :بیشتر ساکنان قیم و دییار ادرییس ،یعنیی طنجیه،

مذهبی دولت شیعی ادریسیان.

شروع نامهها ،و خطبههای سردمداران آن آشکار شود ،میتوان آن دولت را پییرو اهیل

بررسی گرای

ادریسی با شعائر و اختصالات عقیدتی مذاهب نیازمند ارزیابی اسیت .اگیر دولتیی بیر

شیعیمذهباند» .در سکههای ضربشده در حاکمیت ادریسیان نیز ،برخی از شعارها و
اعتقادات شیعی برجسته بوده؛ بیرای مثیال ،شیرح غیدیر خیم و افضیلیت علیی
جانشینی پیامبر و یادکرد از امام علی

در

بدون ذکر دیگر خلفا .بااینهمه ،این شعارها و

اعتقادات در طول حاکمیت ایشان برجسته نیست و در گستر حکومت ایشان ،باورهای
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حسین مونس در گزارشی از مقبر ادریس اول و دوم نوشیتهاسیت« :ادرییس اول و

بهنوشتۀ محمود اسماعیل (« :)۶2او [ادریس] حداقل در سالهای نخست حکومت ،
تصریح نکرد جز بر اینکه "انّه یحمل أمان أهلالبیت" و حتی از خود بهعنوان امیام ییاد
نمیکرد» .برخی نیز بر این باورند که حرکت ادریس ،بی

از آنکه مذهبی بیوده باشید،

سیاسی بوده و وجه سیاسی در آن بر بُعد اعتقادی و باوری غلبه داشتهاست« .مالحظیه
میشود که خطبه خالی از ذکر تشیع است و این بیانگر اهمیت هد

سیاسیی اسیت و

انضمام خوارج به حرکت ادریس قرینهای است بر ناپدید شدن جنبۀ اعتقادی در قییا
با جنبۀ سیاسی این حرکت .حمایت مالک و ابوحنیفه ،دو امیام بیزرگ اهیل سینت ،از
ادریس اول ،نشان نزدیکی بین مذهب زیدیه و مذاهب اهل سنت است .حمایت این دو
امام از قیامهای زیدیه در شرق جهان اسالم آشکار و روشن است .بههرحال ادریس بیا
بصیرت سیاسی خود ،احتمال بحرانآفرینی اظهار تشیع خود را فهمید و در زمیانی کیه
نیاز مبرم به حمایت همه داشت ،نمیخواست تفرقه ایجیاد کنید» (اسیماعیل.)۶2-۶1 ،
عبداهلل کنّون ( )4۶نیز حضور پررنگ پیروان مالک را در حکومت ادریسییان ایینگونیه
تحلیل کرده« :انتصاب اعراب قیروان ،که مالکیمذهب و از مخالفان ادرییس بودنید ،بیه
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

منالب حکومتی نشاندهند سیاست ادریس دوم و پرهیز او از انحصارطلبی سیاسی و
حکومتی است».
هرچند این حرکت سیاسی از طر

ادریس بن عبداهلل در برابیر حاکمییت نامشیروع

عباسی ریشه در باورهای زیدی او داشت ،وی برای کسب قدرت و حفظ آن ،سیاست
تساهل و تسامح بسیار را به کار گرفت و برای جذب حداکثری پییروان از تصیریح بیه
باورهای اختصالی شیعی خودداری و تالش کرد در گفتارها و رفتارها موضعی اتخیاذ
کند که هم شیعیان و محبان اهلبیت ،هم معتزله ،و هم مالکیها را در کنار خیود حفیظ
کند و این رفتار وی در تعامل با گروههای مختلف مذهبی و در گفتههیای منقیول از او
منعکس شدهاست.
برخال
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برداشت دعوتی ،که مذهب رایج بعد از ادریسیان را در قیرن پینجم تشییع

دانسته ،حسین مونس ( )392گفتهاست« :زمانی کیه دوران ادریسییان بیه پاییان رسیید،
مغرب دور و منطقۀ تلمسان به سرزمینی عربی-اسالمی و سنی تبیدیل شید» .همچنیین
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اختصالی شیعی اندکی دیده میشود.

به همان شیوهای ادامه یافت که ادریسییان تیا آن زمیان در پیی

گرفتیه بودنید؛ یعنیی

حکومت دودمان ادریسی و مذهب جماعت پابهپای هم استمرار یافتند» (مونس.)3۶2 ،
حسین مونس ( )390وجود ادریسیان و پایتخت ایشان ،فا  ،را عامل ترویج تسینن
در شمال افریقا دانسته و نوشته» :به لطف وجود فا  ،مغرب دور به کشوری عربیی و
دومین پایگاه مذهب سنت و جماعت در شمال آفریقا ،پس از قیروان تبدیل شد» .ظاهرا
این برداشتها برگرفته از فرض ترویج فقه مالکی در حکومت ادریسیان اسیت ،وگرنیه
همچنانکه تصریح به باورهای اختصالی شیعه در کالم و رفتار حاکمان ادریسی جز در
سکهها مشاهده نمیشود ،تصریح به باورهای اختصالی اهل سنت نییز جیز بیا عنیوان
کلی دعوت به احیای سنت توسط ادریسیان نیست .باید توجه داشت که فقه اهل سنت
با باورهای زیدی قابلجمع است ،کما اینکه در گزارشهای تاریخی هم دیدهمیشیود و
ازاینرو ،ترویج فقه مالکی نمیتواند دلیلی بر گسترش باورهای اهیل سینت و اسیتقرار
تسنن در سرزمین ادریسیان باشد.
در گزارشهایی ،ادریس بن عبداهلل معتزلی معرفی شده و بیه زمینیۀ پیونید فکیری و
ادریس ،ثمر نفوذ تفکر اعتزالی عبداهلل بن حارث معتزلی ،شاگرد والیل بین عطیا ،در
اندیشۀ آنها بود» .ازاینرو ،این ادعا که تفکر اعتزالی بستر ایجاد حکومت زییدی را در
سال  221معتزله با زید دست بیعت داده بودند ،همچنانکه در سال  125نیز با یحیی بن
زید بیعت کرده بودند» (عماره .)87-8۶ ،در سال  ،145معتزله با نفس زکیه بیعیت و در
قیام او شرکت کرده بودند .همچنین عد زیادی از معتزله در قییام ابیراهیم بین عبیداهلل
( )14۶-145نیز شرکت کردند .منابع حکایت از آن دارند که بشیر الرحّال 2با گروهی از
 .1برخی یحیی بن محمد را از حاکمانی میدانند که رسما به نام شیعه قیام کیرد و در دوران حکیومت  ،تشییع
مذهب رسمی اعالن شد (نک :دعوتی.)22- 13 ،
 .2بشیر الرحّال از معتزلیان عابد و زاهد قرن دوم و سوم بودهاست .وی در قیام ابراهیم بن عبداهلل علییه منصیور
شرکت کرده بود.

مذهبی دولت شیعی ادریسیان.

مغرب فراهم ساخت ،بیوجه نیست« .اتحاد زیدیه و معتزله به حدی در اوج بود که در

بررسی گرای

سیاسی زیدیه و معتزله اشاره رفتهاست .بهگفتۀ قاضیعبدالجبار (« :)۶۶استقبال اوربیه از
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وی آورده« :از سخن ابنخلدون فهمیده میشود که در زمان یحیی بن محمد 1حکومیت

محمود اسماعیل نیز با اشاره به اینکه اسحاق معتزلیمذهب بوده ،چنین گفتیهاسیت کیه
اجماع مصادر بر معتزلیمذهب بودن اسحاق ما را به این نکتیه رهنمیون مییشیود کیه
دعوت زیدی و دعوت معتزلی قبل از قییام دولیت ادریسییان ،درهیم تنییده شیده بیود
(اسماعیل.)51 ،
مناسبات ادریسیان با عالمان مذهبی

سنجۀ دیگر در تعیین مذهب دولتها ارتباط آنان با عالمان مذاهب است .میزان ایین
ارتباط نشانۀ میزان گرای های مذهبی حاکمان است .اینکه حاکمان با علمای کدامییک
از مذاهب ارتباط وثیق داشتهاند افزون بر اینکه از مهمترین سنجهها در تشخیص مذهبی
بودن یا نبودن یک حکومت اسیت ،نیوع گیرای

میذهبی حاکمیان و میذهب رسیمی

حکومت را نیز بیان میکند.
گزارش قابلتیوجهی از حضیور علمیای شییعه در حکومیت ادریسییان و حتیی در
مغرباالقصی در دور حکومت ادریسی وجود ندارد .تنها در برخی منیابع بیه حضیور
داود بن قاسم بن اسحاق بن عبداهلل بن جعفر الطیار (متوفای  ،)2۶1که یکی از الحاب
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

امام جواد و امام هادی و امام عسکری

بوده ،اشاره شدهاست (خویی .)119/7 ،داود

بن قاسم لاحب شرطه ،یعنی فرماند سپاه ادریس دوم ،بود (لغمی  )144 ،و حضیور
وی را در قلمرو ادریسیان نمیتوان حضوری علمیی ،فرهنگیی ،و معنیوی دانسیت .در
مجموع ،گزارشها از حضور عالمیان شییعه در حکومیت ادریسییان چنیدان نیسیت و
نمیتوان آنها را دال بر حضور فکر شیعی در حکومت ادریسی به شمار آورد.
ازطر دیگر ،گفتهشده که ادریس بن عبداهلل از داعیان زیدی بودهاست .پیونید تشییع
زیدی و اعتزال هم سابقه داشتهاست .اشاره شد که اسحاق اوربی ،زعییم قبیلیۀ اوربة ،
ازجمله بزرگان معتزلی در مغرباالقصی بوده و حتی تبعیت ادریس از او نیز در برخیی
از گزارشها آمدهاست (نک :اسماعیل .)55 ،بااینحیال ،غییر از گیزارشهیا راجیع بیه
اسحاق بن عبدالحمید اوربی ،ظاهرا گزارشی از حضور علمای بنیام معتزلیی در دولیت

8۶

ادریسی نیز وجود ندارد و حضور این علما در حکومیت ادریسیی نییز ،ماننید حضیور
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معتزله در قیام ابراهیم بن عبداهلل شرکت داشتهاست (نک :قاضیعبدالجبار.)722-۶22 ،

بیشترین گزارشها دربار حضور و ت ثیر علمای مذهبی در حکومت ادریسیی نیاظر
به نق

علمای مذهب مالکی است .برای نمونه ،گفته شده ادریس ،عمییر بین مصیعب

ازدی ،معرو

به ملجوم را ،که مذهب مالکی داشت ،به وزارت انتخاب کرد (لغمیی ،

 )147و فقیه بزرگ ،عامر بن سعید بن محمد قیسی را ،که از مالک بین انیس و سیفیان
ثوری حدیث استماع کردهبود ،به منصب قضا برگماشیت (نصیراهلل )125 ،و ابوالحسین
عبداهلل بن مالک خزرجی را برای مقام کتابت انتخاب کرد (مونس.)388 ،
لغمی  ،بهرغم تالش برای اثبات تشیع ادریسیان ،دربار حضیور علمیای میالکی در
مصدر قضا و افتا و وزارت در حکومت ادریسی گفتهاست« :مشاهیر زییادی از میذهب
مالکی در مغرب وجود داشتند ،ازجمله فقیه مالکی ،ابوالحسن عبداهلل بن مالک انصاری،
کاتب ادریس دوم و البغ بن فرج مصری (متوفای  ،)225که مدتی در فا

زندگی می

کرد و سپس به مشرق نقلمکان کرد و با مذهب مالکی آشنایی کامل یافت ...جبراهلل بن
قاسم اندلسی ،از فقهای متقدم در شهر فا

و در عدوة اندلس ،اولیین کسیی بیود کیه

مذهب مالکی را به عدوة وارد کرد و در انتشار مذهب مالکی در جامع قرویین و جامع
الکبری از سحنون (متوفای  )240را ،که دربار احادیث امام مالک بن انس بود ،به شهر
فا

وارد کرده بود» (لغمی  .)148 ،افزونبراینها ،ابوجیدة بین احمید فاسیی یزغیتنیی

فقه شافعی ت لیفاتی داشت و بهعنوان مفتیی در مغیرب فتیوا مییداد .ابیوعمران فاسیی
(متوفای  ،)430لاحب کتاب الدالیل علی امهات المسائل ،نیز در حفیظ میذهب میالکی
کوشا بود (نک :همان .)149-14۶ ،مذهب مالکی در محدود دولت ادریسی ،بیه دلییل
فعالیت گسترد اعیان مالکی در سراسر مغرب ،شکوفا شد و پایتخت ادریسیان ،با وجود

مذهبی دولت شیعی ادریسیان.

(متوفای  )3۶5از فقهای شهر فا

و متخصص در مذهب شافعی و میالکی بیود .او در

بررسی گرای

اندلس سهم بزرگی داشت ...درا

بن اسماعیل اولیین کسیی بیود کیه کتیاب المدونة

آنکه بهروایتی زیدی بودند ،محل سکونت بزرگان مالکی بود (شیهیدی .)212 ،حضیور
پررنگ علمای مالکی در حکومت ادریسیان شاهدی بر غیرامامی بیودن ادارسة اسیت،
گرچه شیعی بودن آنان را بهکلی نفی نمیکند.
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عالمان شیعه ،اندک مینماید.

حُسن یا سو رفتار یک حکومت با پیروان ادیان و مذاهب و اینکه از یک مذهب در
مقابل مخالفان حمایت کند یا بر پیروان آن سخت بگیرد ،سنجۀ دیگری است در تعییین
نوع کن

مذهبی آن .دربار مواجهۀ حکومت ادریسی با شیعیان باید گفت گزارشیی از

محدودیت شیعیان در قلمرو ادریسی یا مخالفت با آن در منابع تاریخی نیامدهاست .این
نکته از اینجهت مهم است که برخی حکومتها ،ماننید عباسییان ،بیا اینکیه بیا شیعار
حمایت اهلبیت به حکومت رسیدند ،پس از اسیتقرار حکومتشیان ،بیر شییعیان بسییار
سخت گرفتند و بیشترین محدودیتها را بر آنیان وارد کردنید .امیا در دولیت ادارسیه،
شیعیان با محدودیت روبرو نبودند و این امر ویژ شیعیان نبود و پیروان دیگر میذاهب،
مانند معتزله و مالکیها ،نیز از آزادی مذهبی برخوردار بودند.
بستر تشکیل حکومت ادریسی در مغرباالقصی بیا حماییت کامیل اسیحاق اوربیی
معتزلی و قبیلۀ بزرگ اورب شکل گرفت .در برخی از گیزارشهیا ،شیهر ادرییس دییار
معتزله نامیده شدهاست« :پشت تالوت به فاللۀ  24روز راه ،شهر معتزله اسیت کیه بیر
آنجا ،امیری دادگر حکومیت مییکنید و دادگیریشیان بسییار و رفتارشیان پسیندیده و
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

پایتختشان طنجه و نواحی آن است .در این زمان بر آن نواحی فرزند محمد بن ادرییس
بن عبداهلل حکومت داشت» (طاهری .)33 ،این گزارش نشانۀ آن است کیه معتزلیه نییز،
مانند شیعیان ،مورد توجه دولت ادریسی بودهاند.
ازسویدیگر ،تلمسان دور ادریسی نیز محل سکونت بزرگیان میذهب میالکی بیود.
ادریسیان اسالم سنی را در غالب مذهب مالکی انتخاب کردند و در انتشار این میذهب
در مغرب کوشیدند و فا

هم مرکز اللی رواج مذهب سینی میالکی شید (شیهیدی،

 .)212بهعلت حضور عالمان مالکی در حکومیت ادریسیی ،پییروان میذهب میالکی بیا
محدودیت و سختگیری حکومت روبهرو نبودند و در منابع تاریخ ادریسیان ،گزارشی
خال

آن ثبت نشده است .این سیاست ادریسیان در راستای برقراری مناسبات دوستانه

با مردم منطقه بود ،که بیشتر پیرو مذهبی مالکی بودند .گرای های زییدی و معتزلیی و
88

تمایالت مذهبی دیگری هم به گونههایی در این سرزمین وجود داشت و ادریسییان ،بیا
آنکه بر تشیع خود و پیروی از امام علی

ت کید داشتند ،در برنامهریزی حکومتی خود
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مناسبات ادریسیان با پیروان مذاهب

مردم و تالششان برای همگرایی است.
نتیجه

از مهمترین خطاهای تحلیلگران تاریخ ادریسیان کمتوجهی ایشیان بیه تفیاوت فِیرق
فقهی و کالمی و خلط بین آنهاست .از بررسی گزارشها دربار ادریسیان و سنجههیای
تعیین مذهب آنان برمیآید که ادریسیان در فقه ،پیرو مذهب مالکی بودهاند .این امیر از
جایگاه فقهای مالکی و منالب فقهی و قضایی مالکیان در دولیت ادریسیی بیهروشینی
قابلفهم است .بهلحا اعتقادی ،ادریسیان زیدیمذهب بودند و مسائلی چون ت کید آنان
بر امربهمعرو

و نهیازمنکر ،ارتباط فکری گستردهشان بیا معتزلیه ،و حماییت آنیان از

اهلبیت (در معنای عام آن ،که عبارت از همۀ اخال

پیامبر است) شواهدی بیر تشییع

زیدی ایشان است .قطعا تشیع ادریسیان از نوع امامی نبوده و این امر از شواهدی چون
عدم تبعیتشان از فقه جعفری و عدم التزامشان به شرط اجاز امام معصوم بیرای قییام و
تشکیل حکومت آشکار است .ازطر دیگر ،فرض تسنن ادریسیان در اعتقاد و رسمیت
مذهب کالمی اهل سنت و جماعت نزد ایشان ادعاهیایی بیدون دالییل کیافیانید .ایین
زعمای ادریسی به نسب خود و انتسابشان به اهلبیت

 ،تبلیغ حقانییت اهیلبییت در

آنها ،روشن میشود.

مذهبی دولت شیعی ادریسیان.

حکومت ،ت کید بر شعارهای شیعی در سکههای ادریسی و عدم ذکر خلفای سهگانه در

بررسی گرای

ادعاها نیز از خلط فِرق کالمی و فقهی حالل شدهاند .سنی نبودن ادریسییان از تفیاخر
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و مواجهاتشان با پیروان مذاهب ،سختگیری نمیکردند و ایین نشیانۀ شیناخت آنیان از

ی ابنابیزرع ،علی بن عبداهلل ،االنیس المطرب برو

القرطاس فی اخبار ملوک المغةرب

و تاریخ مدین فاس ،چاپ کارل یوهیانس نیورنبرگ ،مغیرب ،دار الطباعة المدرسةی ،
.1843
ی ابناثیر ،عزالدین علی ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دار لادر.1385 ،
ی ابنخلدون ،عبدالرحمن ،تاریخ اب خلدون ،چاپ خلییل شیحادة ،بییروت ،دار الفکیر،
.1408
ی ابنطاوو  ،علی بن موسی ،فتح اربواب بةی ذوی ارلبةاب و بةی رب ارربةاب ،قیم،
مؤسسۀ آلالبیت

إلحیا التراث.1409 ،

ی ابوالفرج الفهانی ،علی بن حسین ،مقاتل الطالبی  ،بیروت ،دار المعرف  ،بیتا.
ی اسماعیل ،محمود ،االدارس فی المغرب االقصی؛ حقائق جدیدة ،کویت ،مکتبة الفیالح،
.1409
ی اشعری ،ابوالحسن علی ،مقاالت االسالمیی و اختالف المصلی  ،بیروت ،بیتا.
ی باسورث ،کیلفورد ادموند ،سلسلههای اسالمی جدید :راهنمای گاهشماری و تبارشناسی،
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

ترجمۀ فریدون بدرهای ،تهران ،مرکز بازشناسی اسالم و ایران1381 ،ش.
ی بکری ،عبداهلل ،المُغرب فی ذکر بالد افریقیا و المغةرب ،چیاپ کعبیی ،تیونس ،مطبعة
الوسط ،بیتا.
ی حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر ،خالص (رجال) ،قم ،دار الذخائر.1411 ،
ی خویی ،سیدابوالقاسم ،معج رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ،قم ،مرکز نشر آثیار
شیعه.1410 ،
ی دان کیا ،محمدحسین« ،گرای

مذهبی ادریسیان» ،اندیشه نةوی دینةی ،ش ( 40بهیار

.)1394
ی دعوتی ،میرابوالفتح« ،تاریخ پیدای

تشیع در اندلس» ،کیهان اندیشةه ،بهمین و اسیفند

.1375
90

ی رازی ،احمد بن سهل ،أخبار فخ و خبر یحیی بن عبداهلل و أخیه إدرییس بین عبیداهلل
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منابع

بیتا.
ی زبیب ،نجیب ،دول التشیع فی بالد المغرب ،بیروت ،دار االمیر لل قاف و العلوم.1413 ،
ی سعدانی ،عبداللطیف« ،حرکات التشیع فی المغرب و مظاهره» ،المنهاج ،ش ( 27پیاییز
.)1423
ی شهیدی پیاک ،محمدرضیا ،تةاریخ تحلیلةی مغةرب ،قیم ،جامعة المصةطفی العالمیة ،
1389ش.
ی طاهری ،عبداهلل ،مقدمهای بر تاریخ مغرب اسالمی ،قم ،پژوهشیگاه حیوزه و دانشیگاه،
1385ش.
ی طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ االم و الملوک ،بیروت ،دار التراث.1387 ،
ی طوسی ،محمد بن حسن ،رجال ،نجف ،حیدری .1381 ،
ی عالمزاده ،هادی و علی آبانگاه« ،مذهب ادریسیان» ،مجله علوم انسانی دانشگاه الزهةراء،
ش ( 55پاییز .)1384
ی عاملی ،سیدمحسن امین ،اعیان الشیع  ،بیروت ،دار المعار .140۶ ،
ی قاضیعبدالجبار ،فضل االعتزال و طبقات المعتزل  ،تونس ،الدار التونسی للنشر ،بیتا.
ی قمی ،شیخعبا  ،منتهی اثمال ،قم ،هجرت1378 ،ش.
ی لغمی  ،سیدعبدالسالم ،رسالۀ «اوضاع میذهبی-فرهنگیی دولیت ادریسییان» ،جامعة
المصطفی العالمی 1389 ،ش.
ی مسعودی ،علی بن حسین ،مروج الذه ،و معادن الجوهر ،قم ،دار الهجرة.1409 ،
ی ملطی ،احمد بن عبدالرحمن ،التنبیه و الرد علی اهل االهةواء و البةدع ،قیاهره ،المکتبة

مذهبی دولت شیعی ادریسیان.

ی کنّون ،عبداهلل ،النبوغ المغربی فی االدب العربی ،رباط ،بینا ،بیتا.

بررسی گرای

ی عمارة ،محمد ،المعتزل و ال ورة ،بیروت ،المؤسس العربی للدراسات و النشر،

.1984

االزهری للتراث.1417 ،
ی مونس ،حسین ،تاریخ تمدن مغرب ،ترجمۀ حمیدرضا شیخی ،مشیهد ،بنییاد پیژوه
های آستان قد

و سمت1384 ،ش.

ی میکل ،آندره ،اسالم و تمدن اسالمی ،ترجمۀ حسن فروغی .تهران ،سمت1381 ،ش.
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(انتشار الحرک الزیدی فی الیمن و المغرب و الدیلم) ،بیروت ،دار الغیرب االسیالمی،

.1418
ی نصراهلل ،سعدون عبا  ،دول االدارس فی المغرب؛ العصر الذهبی ،بیروت ،دار النهضة
العربی .1408 ،

سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397
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ی نالری ،احمد بن خالد ،االستقصاء فی اخبار دول مغرب االقصی ،مغرب ،الدار البیضا ،

