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چکیده

اهالی مغرب پس از وقوع فتح اسالمی ،مذهب مالکی را برگزیدند و بر اساس آن عمل
کردند .به همین دلی مجالی برای رشد و گسترش سایر مذاهب ایجاد نشد؛ املا مالاب
تاریخی حاکی از آن است که تشی در میان اهالی مغرب ،بهخصوص بربرها ،رسوخ کرد؛
چراکه آنها اه بیت (ع) و علویان را تاها ملجأ آرزوها و حقوق خود میدانستاد .وانگهی
استبداد سیاسی و فکری امویان و عباسیان مان از فعالیّت امامان شیعه و علویان نشد و
تشلی در
آنها از راههای مختلف درصدد تبلیغ تشی در مغرب برآمدنلد .بالابراین ،نذلوش
ّ
مغرب ،به زمان هایی قبل از قیلاا ادریسلیان ( 513- 712ه.ق ).و فاطمیلان (361- 291
ه.ق ).باز می گردد .تشی به سه شیوه یعای از طریق بربرهای دوسلتدار اهل بیلت (ع)،
داعیان اماا صادق (ع) و علویان ،به مغرب راه یافت و گسترش سری دعلو فاطمیلان
تشلی دارد.
تشی و آشاایی مغربیان با عقاید و افکار
ّ
در افریقیه و مغرب ،حکایت از نذوش ّ
بررسی زمیاهها و راههای ورود تشیّ به مغرب موضوع این نوشتار است که با استااد بله
مااب تاریخی و به شیوه توصیذی  -تحلیلی و روش کتابخانه ای بدان پرداختله خواهلد
شد.
تشی  ،مغرب ،علویان ،بربر ،مالکی.
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مقدمه
آیین اسالم بعد از فتح اسالمی مغرب و افریقیه در آن نواحی انتشاار یافاو و بربر اا و
دیگر فرقه ای ساکن در مغرب به اسالم گرویدند .پس از آنکه در حکومو اسالمی در
تمام جنبه ای حیات ،از جمله عقیدتی و دینی ،تطورات و دگرگونی اایی ایجااد داد،
ا الی مغرب مذ ب مالکی را برگزیدند .بنابراین ،آنچه درباره وضعیو دینی بالد مغرب
نزد مگان مشهور اسو این اسو که آن سرزمین مخصوص ا ل سنّو بوده و مردماان
آن خطّه در فقه بر مذ ب امام مالک اعتماد دادتهاند و به مین منوال ا الی مغرب امور
دین را نسل باه نسال باه ارر بردناد .امّاا مادارا و داوا د تااریخی حااکی از ورود
زود نگام تشیع به سرزمین مغرب اسالمی اسو و نشان مید د که ایان ماذ ب زمیناه
مساااعدی باارای گسااترن در آن ساارزمین یافااو و بعااد ا مااین زمینااه بااه برپااایی
حکومو ای دیعی در آن دیار کمک کرد (قاضی نعمان.)26- 26 :0791 ،
سلطنو امویان ،به خصاوص عباسایان ،در مشار زماین حصاار و ماانعی فکاری و
سیاسی برای ائمه ا ل بیو (ع) و علویان بود .با این مه ،این عامل ماانع از فعالیاو و
تالن آنها برای حفاظو از آیین و مذ ب تشیّع نشد .علویانِ قیامگرِ مخاالِِ خالفاو،
ابتدا در در قیام کردند و دعوت خود بر ضدّ خالفو را آغااز کردناد .دامار فاراوان
قیام ای علویان در نواحی حج از ،عرا و مناطقی از ایران در قارن اول و دوم جاری،
حکایو از گستردگی این قیام ا در آن مناطق دارد (اصفهانی ،بیتا 066 :به بعد؛ ساعی: 0617 ،
 2 ،6به بعد؛ مجهول المؤلِ 661/6 :0620 ،به بعد؛ ابن ز ره 01 :0601 ،به بعد؛ ابنعنبه 26 :0109 ،به
بعد؛ رازی.)091 ،66– 66 :0776 ،

وقتی حرکو ای دیعی در این نواحی با دکسو مواجه دد ،توجهشاان باه مغارب
معطوف دد تا آنچه را در در نتوانستند به دسو آورند ،در مغارب تققاق بخشاند؛ و
حتّی گفته دده امامان دیعه (ع) اقداماتی را برای گسترن عقاید دیعی در مغاربزماین
انجام دادند و داعیانی را از سوی خود بدان دیار فرستادند .این مطلب در خصوص قیام
خوارج م صد میکند  .خوارج نیز مانند دیعیان ،قیامشان را در در آغااز کردناد،
ولی وقتی از تققق خواسته ایشان در آنجا ناامید ددند ،به مغارب روی آوردناد ،گویاا
مغرب زمین از لقاظ فکری و عقیدتی آمادگی پذیرن افکار دیعه را داداو .قیاامگران
علوی و دیعی در مغرب ،از دیگر قیاامگران موفاقتار بودناد .تشایّع در مغارب حتای
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توانسو دولو ا ی خوارج را به متملکات خود اضافه کند و با تشکیل خالفو فاطمیان
( 629- 679ه ). .برای اولین بار ،وحدت مغرب مستقل از خالفاو دار را ایجااد کناد.
بنابراین ،ورود تشیع به مغرب پیش از دکلگیری خالفو فاطمیان بوده اسو و مراحل
سهگانهای را برای ورود تشیّع به مغرب بردمردهاند .نکته در خور ذکار دربااره اوضااع
سیاسی و فکری مغرب این اسو که ام زماان باا حراور علویاان در مغارب ،برخای
گروه ای عرب نیز برای به دسو آوردن پایگاه و تشکیل حکومو به افریقیه و مغارب
روی آوردند ،ولی موفق نشدند .بهترین دا د بر این مسائله تاالن اای «عبادالرحمان
داخل» در افریقیه و مغرب قبل از ورود به اندلس اسو کاه ننادی را در مغارب و در
میان قبایل بربر سپری کرد ،اما نون اقامتش در مغرب ماوفقیتی باه ماراه نداداو ،از
آنجا روانه سرزمین اندلس دد.
مراحل ورود تشیع به مغرب
مرحله اول :از طریق بربرها
این مرحله قبل از سال  016ه . .آغاز دد .اطالعاتی که منابع درباره حراور تشایّع در
بین بربر ا در اختیار قرار مید ند مربوط به قرن دوم جری اسو .ارتباط بربر ا با ا ل
بیو (ع) پایه و اساس تاریخی و پیشینه دارد .در مغرب از قرن اول جاری ،ا ال بیاو
پایگاه واالیی دادتند (ابن ابار661- 617 :0769 ،؛ ابنعذاری012 :0716 ،؛ ابناثیار- 611 ،6 :6116 ،
 .)610قبایل بربر ،ا ل بیو (ع) را تجلّای آرزو اای بارآوردهنشاده خاود ،م ال عادالو
اجتماعی ،مساوات ،برابری و اصالح جامعه و تغییر وضعیو موجود آن مایدیدناد .باه
گفته موسی لقبال« ،مقبّو به ا ل بیو (ع) در بین تماام سااکنان مغارب وجاود داداته
اسو .انتساب به ا ل بیو نزد آنها درف و افتخار مقسوب میداود .در ماوارد بسایار،
نام علی (ع) را بر کودکان خود مینهادند که دبیه آن در خصوص معاویه دیده نمیدد»
(لقبال .)61 :0792 ،ابنابیضیّاف می گوید حبّ علی جزء دیان ا ال فریقیاه باود .در ایان
خصوص ،تفاوتی بین عالم و جا ل نیسو .زنان حاملاه در افریقیاه و مغارب در زماان
وضع حمل برای کا ش درد زایمان ،به نام مقمد (ص) و علی (ع) توسّال مایجساتند

(ابنابیضیاف.)060 :0726 ،

حبّ ا ل بیو (ع) در میان بیشتر قبایل بربر ،اعم از برانس 1و بتار 2،وجاود داداو
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(لقبال .)612 :0792 ،تجلی این مقبو را میتوان در کماک باه علویاانی دیاد کاه نگاام
تعقیب کارگزاران بنیعباس به مغرب پناه بردند .آنها در حالی که از قبل نزد قبایل بربار
پایگا ی ندادتند و نا دناخته بودند ،به سبب انتساب به رسول خادا (ص) اکارام دادند.
این اکرام صرفاً به واسطه نفوذ ا ل بیو (ع) بین قبایل بود (ابنطباطبا- 061 ،99- 91 :0696 ،
076- 071 ،060؛ ابنعنبه062- 061 :0626 ،؛ ابنقتیبه .)606 :0696 ،بعری از اعتقادات عامیانه در
مغرب نشان از نفوذ ا ل بیو (ع) در بین قبایل بربر دارد؛ ما الً بسایاری از ماردم آنجاا
معتقدند عالمو پنج ،که طبق اعتقاددان رمزی از ا ل بیو (ع) و اصقاب کساء اساو،
موجب حفظ آنها از نظر بد و حسد میدود (لقبال.)612 :0792 ،
ابوالقسن داذلی ،ر بر فرقه داذلیه ،به مریدانش توصیه میکرد وقتی مشکالت آنهاا
را فرا می گیرد برای حل آن «یا مقمد» و «یا علی» بگویند (احمد ابوضایِ.)060/0 :0766 ،
این مقبو به علی (ع) و خاندانش به مفهوم تشیّع مصطلح نیسو .زیرا مسلمانان مغرب
منکر فرل دیگر صقابه نبودند .بعری ادعا میکنند این اظهار مقبو به ا ل بیاو (ع)،
از تأثیرات دعوت فاطمیان در مغرب بوده اسو (لقبال.)619 :0792 ،
حرکتی که ادریسیان ( 696- 096ه ). .و بعد فاطمیان ( 629- 679ه ). .برای جلب قبایل
افریقیه و مغرب به سوی خود انجام دادند ،استفاده از نفوذ ا ل بیو (ع) به نفع ا اداف
خوددان بود .ادریسیان و داعیان فاطمی ،بهخصوص ابوعبادا ،،بیشاترین اساتفاده را از
این مسئله برای جلب قبایل به طرف ا داف خود کردند .ابوعبدا ،و قبال از او راداد،
غالم ادریس بن عبدا ،ادریسی ،دعوتشان را ابتدا برای افرادی از ا ل بیاو (ع) بادون
اظهار وابستگی فرقه ای خود مطرح کردند .انتساب فاطمیان باه ا ال بیاو (ع) ،عااملی
بسایار مهام بارای جلااب قلاوب ماردم بااود؛ باهخصاوص وقتاای اخباار جنایاو ااای
صورت گرفته در حق ا ل بیو (ع) و علویان ،اعم از قتل و تبعید و زندانیددن ،به آنها
میرسید .به دلیل مقبوبیو ا ل بیو (ع) ،عباسیان تصور میکردند اماارات و حکوماو
علویان در ر نقطه ای از سرزمین اسالم ،مسئلهای اسو که بهراحتی نجات از آن ممکن
نیسو ( مان.)616- 619 :
انتساب فاطمیان به ا ل بیو (ع) زمینهای بود که خود را تنها حکومو مشروع جلوه
د ند و مشروعیو حکومو ا ی معاناد خاود را انکاار کنناد .آنهاا از ایان واقعیاو در
مواجهه با اغلبیان ( 679- 061ه ). .حنفیمذ ب تمیمی و حکومو اندلس ،کاه از امویاان
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( 166- 066ه ). .بودند و از قدیم نزاعی دامنهدار بین امویان و بنی ادام بار سار مسائله
حکومو بود ،استفاده کردند .فاطمیان ( 629- 679ه ،). .امویاان انادلس ( 166- 066ه ). .را
مخالفان آیین اساالم ،فاساقان (قاضای نعماان )601 :0779 ،و طرددادگان رساولا( ،ص)
معرفی میکردند ( مان .)012 :بربر ا از خاندان علوی حمایو میکردند و در دکلگیری
دولو ای علوی ادریسیان ( 696- 096ه ). .و فاطمیان ( 629- 679ه ). .نقش دادتند (عباس
و نصرا.)66 :6110 ،،

مغربی ا در این دوران در نتیجه رفووآمد با دیعیان در موسم حج و اماکن مقادس
و مچنین گسیلدادتن یئو ای علمی و حتی برقراری ارتباط مستقیم با اماماان ا ال
بیو (ع) اندیشه ای دیعه را رنند به طور مقدود در مغرب عربای انتقاال دادناد .باه
گفته عبدالرحمان جیالی« :منیب بن سلیمان مکناسی نخستین کسی بود که افکاار تشایع
ر ا در مغاارب میانااه (الجزایاار) گسااترن داد .مکناساای در حومااه تااا رت 3و مناااطق
4
وانشریس سکنا گزید و این آیین را در میان عامه مردم رواج داد» (جیالی)666/0 :0766 ،؛
اما متأسفانه درباره مکناسی ،بیش از آنچه جیالی بیان کرده ،اطالعای در دساو نیساو.
جیالی به منبعی که با استفاده از آن این مطلب را ابراز دادته ،اداره نکرده اسو.

مرحله دوم :از طریق حلوانی و سفیانی
این مرحله از سال 016ه926 /. .م .آغاز داد و تاا ساال 096ه967 /. .م ،.یعنای اوایال
تشکیل حکومو ادریسیان ،ادامه یافو (ابنابی زرع فاسی .)69 :0796 ،این مرحله با مراحال
پیشین تفاوت دار د .زیرا کار ا در آن سازمان مییافو و برنامهریزی ا به طاور دقیاق و
کامل به انجام میرسید  .برخی از مورخان قادیم و مقادثان بار آنناد کاه در ایان بر اه
تاریخی امام صاد (ع) دو مبلّغ به نام ای سفیانی و حلوانی به مغارب گسایل داداو.
قاضی نعمان در این زمینه می گویاد« :در ساال 016ه262 /. .م .دو مارد از مشار باه
سمو مغرب آمدند که گفته می دد جعفر بن مقمد صاد (ع) آنها را فرساتاده باود .آن
دو ،سفیانی و حلوانی نام دادتند» (قاضی نعمان.)66/0 :0769 ،
منابع بهصراحو از این دو نام نبردهاند .داید علو آن ،ما یو مأموریاو آنهاا در گساترن
تشیع بو ده تا حکومو آنها را تعقیب نکناد .داایان ذکار اساو کاه یکای از پاو شاگران ناام
حلوانی را «عبدا ،بن علی بان احماد» و ناام ابوسافیان را «حساین بان قاسام» مایداناد و از
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منبعی که در ذکر این مطلب استفاده کرده ،سخنی به میان نیاورده اسو (مرغی.)609 :6116 ،

قاضی نعمان در کتاب افتتاح الدعوة جزئیات بیشتری مطرح میکند و میگوید:

در سال  016دو مرد از خاور آمدند که گفته میدد ،ابوعبدا ،جعفار بان مقماد

صاد (ع) آنها را فرستاده اساو .وظیفاه آنهاا گساترن ظاا ر علاوم اماماان آل

مقمد (ص) و ترویج فرایل آنها بود .امام به آنها فرماان داده باود از آفریقاا باه

سرزمین بربر ا بروناد و ساپس ار یاک در منطقاهای فارود بیایناد .وقتای باه

مرماجنه رسیدند یکی از آنها موسوم به ابوسافیان در مکاانی باا ناام تااال اقاماو
گزید .او مسجدی ساخو و با زنی ازدواج کرد و غاالم و کنیازی خریاد .او باه

فریلو و عبادت و یاد خدا در آن منطقه دهرت یافو .ماردم آن منااطق نازد او

میآمدند و فرایل ا ل بیو (ص) را از زبان وی میدانیدند .بسایاری از ا االی
مرماجنه از طریق او به مذ ب تشیع گرویدند و آنجا به سرزمین دایعیان تبادیل

دد .سفیان باعث دد آنها و ا الی الربس دیعه داوند .گفتاه مایداود او ا االی
نفطه را نیز دیعه کرد .نفر دوم به حلوانی معروف بود .او به سو حماار رساید

و در مکانی به نام ناظور فرود آمد و مسجدی ساخو و باا زنای ازدواج کارد و
غالم و کنیزی خرید .او در عبادت و فریلو میان ا الی آن ناحیاه سارآمد باود.

مردم قائل او را الگوی خود قرار دادند و بسیاری از مردم کتامه و نفزه و ساماته

از طریق او دیعه ددند .او به آنها میگفو« :من و سفیانی را به این دیاار گسایل
دادتند و به ما گفتند به مغرب بروید .دما باه سارزمین باایری وارد مایداوید،
پس آن را دخم بزنید ،در آن حفر کنید و موارن کنید تا صاحب باذر بیایاد و

دانه ا را در آن بپادد» .فاصله میان ورود این دو به مغرب و ورود صاحب باذر،

یعنی ابوعبدا ،دیعی 066 ،سال بود (قاضی نعمان.)66- 61 :0791 ،

در این باره ابناثیر (متوفای  261ه ). .معتقد اسو این دیعیان یمن بودند که حلوانی و
سفیانی را به مغرب روانه کردند .او میگوید:

آنان دو مرد به نام ای حلوانی و ابوسفیان را به مغرب روانه کردند .آنها باه ایان
دو مرد گفتند مغرب سرزمین بایری اسو .پس به آنجا رفتند و آنقدر کودایدند

تا صاحب بذر بیاید .این دو مرد به راه افتادناد تاا یکای در سارزمین کتاماه ،در
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جایی به نام مرماجنه ،فرود آمد و دیگری وارد سو حماار داد .دل اای ماردم

آن مناطق به سوی این دو گرایش پیدا کرد و دایا و اموالی برایشاان فرساتادند.

سال ای بسیاری در آن مناطق زیستند تا آنکه با فاصله اندکی از یکادیگر از دنیاا
رفتند .در جای دیگری می گوید حلاوانی و ابوسافیان سارزمین کتاماه مغارب را
آماده کردند و پس از آنکه از دنیا رفتند ،زمینه کامالً موار و مسااعد داده باود

(ابناثیر.)161- 117 :6116 ،

ابنخلدون (متوفای  616ه ). .نیز در این باره میگوید:

جعفر صاد (ع) ،حلوانی و سفیانی را که از پیروانش بودند به آفریقا روانه کارد

و گفو در مغرب با سرزمین بایری روبهرو ستید .پس برویاد و آنجاا را داخم

بزنید تا صاحب بذر از راه برسد .یکی در سارزمین مراغاه و دیگاری در ساو

حمار فرود آمد .ر دوی این مناطق در سرزمین کتامه بودناد .دعاوت باه تشایع

در آن نواحی گسترن پیدا کرد (ابنخلدون.)66/1 :6116 ،

وی در بخش دیگری از کتاب خود ،از تالن اسماعیلیان برای تبلیاغ ماذ ب خاود
سخن به میان میآورد و میگوید:

دو مرد به نام ای حلوانی و سفیانی این دعوت را باه آفریقاا رسااندند .دایعیان

آنها را به آنجا فرستادند و به آنها گفتند مغرب سرزمین بیحاصلی اساو؛ برویاد
و آن را دخم بزنید تا صاحب بذر بیاید .آنان به راه افتادناد و در سارزمین کتاماه

فرود آمدند .یکی از آنها در مقلی به نام سو حمار فرود آمد و این دعاوت در
میان ا الی آن مناطق بربرنشین ،به ویاه در کتامه ،منتشر دد .آنان ادعا مایکردناد
که پیامبر با صراحو علی را به خالفو سفارن کرده اما صقابه از این سافارن

عدول کردند و اظهار برائو از عدول کنندگان واجاب داده اساو .ساپس علای

خالفو را به پسرن حسان ،حسان باه بارادرن حساین ،حساین باه پسارن

زینالعابدین ،زین العابدین به پسرن مقمد باقر ،مقمد بااقر باه پسارن جعفار
صاد و جعفر صاد به پسرن اسماعیل سفارن کرد و از اسماعیل به پسارن

مقمد رسید ( مان.)116- 116/6 :
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مقریزی (متوفای  616ه ). .میگوید:

ابوالقاسم رستم بن حسین بن حودب به یمن رفو و مردم را باه مهادویو فارا
خواند و اعالم کرد که ظهور نزدیک اسو .او پس از آنکه پیروانش از عارا بار

گرد وجودن جمع ددند ،دو مرد به ناام اای حلاوانی و ابوسافیان باه مغارب

میفرستد و به آنها میگوید مغرب سرزمین باایری اساو .برویاد و آن را داخم
بزنید تا صاحب بذر بیاید .آنها م به راه افتادند و یکی از ایشان در کتاماه فارود

آمد .ا الی آن مناطق به آن دو گارایش پیادا کردناد و اماوال و ادایای فراوانای

برایشان فرستادند .آناان ساالیان متماادی زیساتند و در ماانجاا از دنیاا رفتناد

(مقریزی.)10/0 :0717 ،

از منابع دیگر استفاده میدود که امام جعفار صااد (ع) ،در ساال  ،016حلاوانی و
ابوسفیان را به مغرب فرستاد و به آنان گفو:

دما وارد سرزمین بایری می دوید که اصالً در آن کشو و زرعی نبوده ،پاس آن
را دخم بزنید و موار کنیاد تاا صااحب باذر از راه برساد و در آن بذرافشاانی
کنید .ابوسفیان در دهر مرماجنه و حلاوانی در مکاانی موساوم باه ساو حماار

(سوجمار) فرود آمدند .آن دو مواره مردم را به اطاعاو از ا ال بیاو (ع) فارا

می خواندند تا آنکه دل ای بسیاری از ا الی کتامه و دیگر دهر ا به مقبّو ا ال

بیو گروید و دیعه ددند ( مان.)10/0 :

ادریس عمادالدین قریشی ،در کتاب عیون األخبار و فنون اآلثار ،پس از ذکر کساانی
که به ابوطالب منتسب بودند و در ابتدای حکومو بنیعباس قیام کردند ،میگوید« :امام
ابوعبدا ،جعفر بن مقمد دو تن از دیعیان خود را در سال  016به مغرب فرساتاد و باه
ایشان دستور داد مردم را به والیو ا ل بیو (ع) فرا خوانند و ظا ر علوم آل مقمد (ع)
را گسترن ،و فرایلشان را رواج د ند» (قریشی ،بیتا666- 661 :؛ مرغی.)601 :6116 ،
به استناد منابع کهن ،مقمود اسماعیل معتقد اسو نمیتاوان تااریخ ورود تشایع باه
مغرب را مشخص کرد .این گفته م که تشیع در نیمه دوم قرن دوم جری ،یعنی پاس
از برپایی دولو ادریسیان در سال  096ه ،. .به مغرب راه یافته پشتوانه تااریخی نادارد.
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زیرا رودن اسو که مذ ب دایعه  69ساال پایش از برپاایی حکوماو ادریسایان وارد
مغرب دد (اسماعیل.)96 :0792 ،
مورخان دوران معاصر ،مطالب بیاندده در مناابع قادیمی عارب را تأییاد کاردهاناد

(سالم617 :0766 ،؛ عباادی096 :0796 ،؛ عادوی66 :0791 ،؛ غاالب616/0 :6116 ،؛ کعااا:6116 ،

 ،)061به جز مصطفی غالب که معتقد اسو مقمد بن اسماعیل ،ملقاب باه حبیاب ،ایان
مبلغان را در سال  070ه . .به مغرب فرساتاده اساو (غالاب066- 060 :0726 ،؛ ابوزیادون،
666 :6116؛ قمی60- 61 :0621 ،؛ غالب026- 011 :0726 ،؛ دبستری .)60 :0697 ،او از ادعای خود
درباره یافتن برخی دسونودته ای اسماعیلی دفاع می کند ،اما واقعیو ای تاریخی این
ادعا را تأیید نمی کنند .ضمن آنکه او سخنی از آن نسخ خطی م به میان نیاورده اساو.
به نظر می رسد تعصب مذ بی او ،به عنوان دخصی اسماعیلی ،باعث بیان ننین ادعایی
دده اسو .پاره ای از پاو شگران ننین فرض میکنناد کاه ابوسافیان و حلاوانی بارای
دعوت به مذ ب اسماعیلیه نیامده بودند؛ بلکه مردم را به امامو اماام رضاا (ع) ،کاه از
خاندان پیامبر بود ،دعوت میکردند و با معرفی او به عناوان مهادی منتظار ظهاورن را
نزدیک میدانستند (طالبی69 :0776 ،؛ بیلی.)26 :0776 ،
ارسال داعیان دیعی به مغرب از سوی امام صاد (ع) در ایان بر اه زماانی بیاانگر
ا داف و دالیلی اسو که امام صاد (ع) را به ننین کاری وادادو ،که مهمتارین آنهاا
ننین اسو:
 .1امام صاد (ع) آگا ی سیاسی عمیقای داداو .از ایانرو تغییار رون تبلیغای و
مکان دعوت به خودی خود یا اتفاقی نبود ،بلکه بیانگر دوراندیشی حکیمانه ،عاقالناه و
دفمند امام صاد (ع) بود؛ نراکه مغرب در پی انتقال قادرت از امویاان باه عباسایان
دا د حوادر متعددی از جمله درگیری میان بنو عبدالرحمان بن حبیب بر سر قدرت و
سلطه بر مغرب بود .لذا یکی از مقققان جدید معتقد اسو «اخبار مغربزماین ،از قبیال
ضعِ سیاسی ،به دلیل انقسام آن منطقه به امارت ای مختلِ ،از اماماان دایعه مخفای
نبوده اسو» .بنا بر مین دیدگاه ،میتوان گفو اماام صااد (ع) دااگردانی داداته کاه
اخبار را از مناطق مختلِ اسالمی برای ایشان میآوردند.
 .2ر گونه اقدام سیاسی یا فر نگی در مشر برای امام صاد (ع) به سبب سالطه
عباسیان و مراقبو از ایشان سخو و ددوار بود .امام صاد (ع) نیز از این وضعیّو آگاه
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بود و به مین دلیل تمرکز امام بر دیگر نواحی اسالم بود کاه فاقاد رسساا و حاکماانی
قدرتمند بود .پس امام از میان مه اقالیم ،مغرب را برگزید و این در نیمه دوم قرن دوم
جری ،یعنی در سال  141ه . .بود.
 .3امام صاد (ع) از مظلومیّو بربر ا بیاطاالع نباود .بربر اا از حاکماان اماوی و
عباسی کینه به دل دادتند و به دنبال خالصی از حکوماو ظالماناه آنهاا بودناد .ماین
مسئله موجب عالقهمندی بربر به ا ل بیو (ع) دد و تشیع در مغربزمین ریشه دوانید
و قدرتمند دد .یکی از مبانی فکری امام صاد (ع) نیز مبارزه و مخالفو با بدعو اا و
فتنه ا یی بود که در اسالم رسوخ کرده بود (خفاجی626 :0166 ،؛ اسماعیل.)91 :0792 ،
دعوت به مذ ب تشیع در قبایل صنهاجه انجام گرفو و ابنخلدون نیز این موضاوع
را تأیید میکند و میگوید« :صنهاجیان موالی خلیفه علی بن ابیطالب بودند ،حاال آنکاه
زناتیان از موالی خلیفه ع مان بن عفان به دمار میرفتند و ما نمیدانایم نارا ایانگوناه
بود» (ابنخلدون061/2 :6116 ،؛ ادریس.)61/0 :0776 ،
با کمی دقو نظر در دو دیدگاه قدیم و جدید یاددده درمییابیم که این دیدگاه ا از
نقد در امان نماندند .بیتوجهی ابن خلدون به مسئله توجیهی ندارد .زیرا او مورخ آگا ی
اسو و از نودته ای پیشینیان اطالع کافی دادو .عالوه بر مه اینها ،او از ا الی مغرب
به دمار میرفو و در کتاب خود به تاریخ ورود دیعه به مغرب اداره کرده اساو .اماا
آنگونه که پیدا اسو ،او نمیخوا د به مسئله تشیع در مغرب و اظهاار دوساتی باا اماام
علی (ع) ،جنبه تاریخی د د ،در حالی که موضعگیری دناختهددهای در قبال ا ل بیاو
(ع) و پیروی و الگوگیری از آنها دارد .م الً میگوید« :ا ال بیاو (ع) باا خام مشای و
دیوه و فقه مخصوصی که مذ بشان را بر مبنای آن پی افکندند ،از خرد به دور افتادناد.
آنان از برخی صقابه به بدی یاد میکنند و به معصومبودن ائمه خاود و درساتی تماامی
سخنان آنان اعتقاد دارند .در حالی که مه این مبانی بیپایاه اساو» (ابانخلادون:6116 ،
 .)112/0این مطلب آدکارا کتاب خدا را سبک دامرده اساو .زیارا منطقای نیساو ماا
کسانی را ،که خداوند آنها را پاا و بیآالیش معرفای کارده ،بایخارد بناامیم .خداوناد
درباره ا ل بیو (ع) در آیه تطهیر میفرماید« :خداوند فقم میخوا د پلیادی و گنااه را
از دما ا ل بیو (ع) دور کند و کامالً دما را پاا سازد» (احزاب.)66 :
در خصوص این دیدگاه برخی از پاو شگران معاصر ،که این دوستی نشئوگرفته از
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اخالص صنهاجیان در مواجهه با فاطمیان اسو ،باید بگوییم که تشیع در مغرب و قبایل
صاانهاجه در سااال  066ه . .قباال از دااکلگیااری حکومااو فاطمیااان رواج یافااو و
عالقه مندی آنها به ا ل بیو (ع) و فاطمیان یکی از حلقه ای زنجیاره تشایع باه دامار
میرفو که پیش از پیدایش دولو فاطمیان در آنها ریشه گرفته بود (خفاجی.)026 :0166 ،
بر اساس تقسیم بندی ای تقریبی ،بربر ا به برانس و بتر تقسیم میدوند .قبایل بتار،
بادیهنشین بودند و قبایل برانس دهرنشین (عبادی .)076 :0766 ،قبایل صنهاجه و کتامه در
مقدوده قبایل برانس قرار می گیرند و این یعنی اندیشه دیعی ،رنند به صورت انادا
و پیش پا افتاده ،در میان قبایل متمدّن و دهرنشین بربر منتشر دد .به عبارت دیگر ،ایان
مسئله مدنی بودن نظریه تشیع و گسترن آن در میان مردم را نشان مید د .با این ماه،
می توان این پرسش را مطرح کرد که :پذیرن تشیع از جاناب بربر اا نگوناه صاورت
گرفو؟ برخی از پاو شگران به این پرسش پاسخ دادهاند .آنان معتقدند «تشیع از زماان
پیدایش خود ،با عرب ا و تعصبات عربی باه مخالفاو برخاساو .مچناین ،تشایع در
مشر از طریق موالی ایرانی و در مغرب از طریق موالی بربری گسترن پیادا کارد .باه
مین دلیل ،سرزمین ای دمال آفریقا برای پذیرن دیعیان مساعد بود» (مکّای7 :6111 ،؛
عبادی.)096 :0796 ،

پاو شگر دیگری میگوید:

مذ ب تشیع به دل بربر ا راه یافو و با اساتقبال مواجاه داد ،اماا ایان اساتقبال
نادی از اذعان و باور درونی به تشیع نبود ،بلکه نتیجه حس مهرباانی و ترحّمای

بود که به علو تقمال مصایبو اای فراوانای از ساوی امویاان و عباسایان ،باه
علویان دادتند .این مصیبو ا در مغرب بازتااب یافاو و بربر اا باا جاان و دل

متأثر ددند ،بهویاه که آنان تازهمسلمان بودند .این مسئله عجیب نیساو؛ نراکاه
مغربیان مواره دوساتدار ا ال بیاو (ع) باودهاناد و علای (ع) و فرزنادانش را

احترام می کردند .داید م آنها علی (ع) را بر خلفای پیشاین تارجیح مایدادناد

(جراری.)72- 76 :0771 ،

مرحله سوم :علویان در مغرب
علویان بیشترین نفوذ و پایگاه را نزد قبایل بربر دادتند .م زمان با حرور علویان در
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مغرب ،بعری از گروه ا ی عرب ،برای به دسو آوردن پایگاه و تشاکیل حکوماو باه
افریقیه و مغرب روی آوردند ،ولی موفق نشدند .در آغاز عصر عباسی ،بعری از رجاال
بنیامی ه به مغرب فرار کردند و کودیدند پایگا ی سیاسای بارای تشاکیل حکوماو باه
دسو آوردند ،امّا توفیق نیافتند .بهترین دا د این مسئله تالن ای «عبدالرحمان داخل»
در افریقیه و مغرب قبل از ورود به اندلس اسو که موفقیتی به مراه ندادو .مدتی بعد
از آن« ،ادریس بن عبدا »،به آنجا رفو و در بین قبایل «اوربه» در منطقاه «زر اون» در
مغرب االقصی مستقر دد و موفقیتی عظیم به دسو آورد (ابنابی زرع07- 6 :0796 ،؛ مکناسی،
 .)61/0 :0791حرور مستمر علویان ،که منجر به تشاکیل حکوماو آناان داد ،از زماان
«ادریس اول» ( 099- 096ه ). .آغاز دد (ابن قتیبه)606 :0696 ،؛ رنند بعری مناابع ،راجاع
به دیعیبودن این قیامگران سکوت کرده اند و با تردید باه آن ماینگرناد .باا توجاه باه
قرینه ا یی که درباره حرور تشیّع و علویان در اندلس گفته دده ،به نظر میرساد اقاوال
کسانی که معتقدند نفوذ دیعه و علویان از زمان ای قبال از ادریسایان باوده ،پاذیرفتنی
بادد و زمان حرور علویان و دیعیان به آغاز دعوت خوارج در مغرب ،از اواخار قارن
اول و اوایل قرن دوم نسبو داده دود.
اک ر علویان مغرب ،از اوالد امام حسن (ع) بودند ،نون قیامگران علوی بعد از قیاام
«زید بن علی» (متوفای  066ه ). .و یقیی از نوادگان امام حسن (ع) بودند .آنها بارای در
امان ماندن از تعقیب و زندان ،به مغرب رفتند (ابان طباطباا- 071 ،060- 061 ،99- 91 ،0696 ،
076؛ ابن عنبه062– 061 :0626 ،؛ مجهول المؤلِ .)666/6 :0620 ،به گفته ابانابایزرع« ،مقماد
نفس زکیه دش برادر دادو :یقیی ،سلیمان ،ابرا یم ،موسی ،عیسی و ادریس» .از میان
آنها نهار تن در دهر ای در عالم اسالمی به نام او دعاوت مایکردناد و عیسای باه
افریقیه آمد و بسیاری از بربر ا دعوت او را اجابو کردند ،ولی در آنجا نماند .زیرا برای
مشارکو در قیام «فخ» به مشر بازگشو (اصفهانی ،بیتا679 :؛ ابنابای زرع .)026 :0796 ،در
من ابع به علویانی که به مغرب آمدند و در آنجا وطان گزیدناد و بارای خاود حکوماو
تشکیل دادند ،اداره دده اسو .بسیاری از دهر ا و مراکز در مغرباالوسم و االقصای،
منسوب به علویانی اسو که آن دهر ا را تأسیس یا در آن حکومو کردهاند (ابنطباطباا،
112- 116 :0696؛ مساعودی .)627/6 :6119 ،این دهر ا از حد اقلیم «زاب» تا مغرباالقصای
امتداد دارد .برخی از جغرافیدانان و مورخان ،به این دهر ا اداره کاردهاناد« .یعقاوبی»
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اولین جهانگرد مسلمانی که از در به آن منطقه رفته ،به حکومو «حسن بان سالیمان
علوی» در « از» و دهر ای اطراف آن ،که ساکنانش مخلوطی از «زناته» و «صنهاجه» و
«زواوه» بوده اند (یعقوبی )001– 017 :0619 ،و به حکوماو «بنومقماد بان جعفار حسانی
علوی» در ناحیه «متیجه» ( مان )001 :و حکومو «مقمد بن سلیمان بن عبادا ،حسانی»
و ذریه او در «مدکره» ( مان) اداره میکند .وی میگوید ر مردی از اینان در داهری و
ناحیه ا ی مقیم و متقصن اسو و دماردان به حدی اسو که این سرزمین به نام ایشاان
معروف و به ایشان منسوب اسو ( مان .)000 - 001 :بکری م اداره به دهر ایی میکند
که مربوط به علویان بوده اسو؛ دهر «تانس» ،کاه اصاقابش از فرزنادان «ابارا یم بان
مقمد علوی حسنی» بودهاند (بکری اندلسی ،بیتا )20 :و دهر «حمزه» (کاه غیار از ساو
حمزه اسو) که «حمزه بن حسن بن سلیمان حسنی» تأسیس کرده اسو ( مان.)26- 21 :
برخی از علویان نیز دهر ایی م ل «تونانا» ( ماان )61 :و «نفایس» ( ماان )021 :را تأسایس
کردهاند.
از بین علویان ،مهمترین و مشهورترین فرد در تاریخ مغارباالقصای« ،ادریاس بان
عبدا ،بن حسن» ( 099- 096ه ). .مؤسس ادریسایان اساو (ابانقتیباه606 :0696 ،؛ طباری:
102/2 :0721؛ مسعودی .)627/6 :6119 ،بعد از آنکه او به مغرب آمد ،عدهای از علویان ،کاه
از واقعه «فخ» نجات پیدا کرده بودند ،به او پیوستند (ابنفقیاه مادانی96 :0116 ،؛ باالذری،
069– 062/6 :0679؛ سالوی .)29 :6110 ،به دنبال او ،برادرن «سلیمان بن عبدا »،آمد و بعد
از قتل برادرن ادریس ،به نواحی «تا رت» رفو؛ اما به سابب حکوماو اغلبیاان (- 061
 679ه ،). .نتوانسو در آنجا ساکن دود و مراه با علویانی دیگر به «تلمسان» آماد و در
آنجا ساکن دد و «زناته» و سایر قبایل بربر آنجا تسالیم او دادند .ماردم آن ساامان باه
احترام تبار دریفشان به گرمی از آنها استقبال کردند و ایشان دولو ای کاونکی بنیاان
نهادند .این امیرنشین ای حسنی مگی مپیمان عموزادگان خاود ،ادریسایان بودناد و
اگرنه یچ یک به قدرت و دوکو ادریسیان نرسیدند ،اما امارت ای درخشانی بودناد
که در نشر اسالم و آرمان ای علویان در مغرب تأثیری ژرف دادتند (مؤنس.)097 :0119 ،
اولین قبایل بربری که علویان در بین آنها پایگاه به دسو آوردند ،قبایل «بتر» بود .به
اعتقاد موسی لقبال «ورود بیشتر علویان ،ابتدا بر دعبه ایی از قبایل «زناته» ،که از «بتر ا»
بودند ،انجام گرفو و بعد از آن در قبایل دیگر از «برانس» اتفا افتاد» (لقبال.)617 :0792 ،
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علویان در دل قبایل «بتر» و «برانس» پایگاه واالیی یافتند .مایتاوان گفاو علاو عماده
انقراض ادریسیان علوی ،بارخالف بسایاری از خانادان اای حکاومتی ،در ناخشانودی
مردم از آنها نبوده اسو بلکه اختالفات داخلی و یورن ای وسیع دولاو اای اطاراف
سقوط آنها را به دنبال دادو؛ نراکه فرزندان علوی ادریس تا قرن اا پاس از انقاراض
دولتشان در فاس و مغرب نزد مردم مقترم بودند (ابنخلدون )62- 66/0 :6116 ،و تا زماان
قیام فاطمیان حرکتی مخالفو آمیز بر ضد علویان از جاناب قبایال بربار انجاام نگرفاو.
مهمترین مخالِ فاطمیان ،در میان بربر ا ،بعد از تشکیل خالفو ،قبایل زناتاه باود .تاا
قبل از تشکیل خالفو فاطمیان ،دورن و مخالفتی حتای از ایان قبایال علیاه علویاان
دیده نمیدود .مخالفو ایی که بعداً این قبایل علیه فاطمیان انجام دادناد ،باه عملکارد
فاطمیان در برتری قبایل رقیب آنها و تعصب مذ بی و از مه مهمتار تقریاک امویاان
اندلس باز میگردد (ابن عذاری .)661- 607/6 :0716 ،این نشانه رضاایو تاامی باوده کاه از
علویان در مغرب وجود دادته اسو .آنچه موجب تمایز بعدی علویان از فاطمیان داد،
این بود کاه علویاان تاا قبال از تشاکیل خالفاو فاطمیاان ،در منااطقی کاه حکوماو
میکردند ،عقیده و مذ ب معیّنی را تعیین و تقمیال نمایکردناد و در کناار فرقاه اای
موجود و ا ل سنو زندگی مایکردناد و آنچاه از رعایاای خاود درخواساو داداتند،
مقبو به ا ل بیو (ع) بود.
به ر حال آنچه به بسترسازی دعوت فاطمیان در افریقیه و مغرب کمک کرد ،نفاوذ
ادریسیان و علویان در بین قبایل بربر بود .ورود این علویان زیادیماذ ب (عبدالقمیاد،
166/6 :0771؛ لقبال )619 :0792 ،یا سنی (مؤنس696 - 696/0 :6111 ،؛ بیلی )20 :0776 ،به مغرب
و به دنب ال آنها قیام ادریسیان ،اذ ان بربر ا را برای پذیرن دعوت قیامگران علوی آماده
کرد و اگر دعوت و ظهور فاطمیان مسبو به فعالیو ای علویان نبود ،گرایش به ایشان
بهسرعو انجام نمیگرفو  .نون مغرب با علویان و عقاید آنهاا آدانا و بارای پاذیرن
آرای فاطمیان آماده بود ،و آنه ا به ادعای خوددان ،از علویاان بودناد .سیاساو عبیادا،
مهدی ( 666- 679ه ). .به خصوص در دوران قیام این باود کاه باه عناوان فاردی علاوی
معرفی دود .زیرا نزد بربر ا و مخالفان خالفو عباسیان ( 262- 066ه ،). .علویاان بارای
خالفو مشروعیو دادتند .تصور عدّهای از ا الی مغرب ،در ابتدا ،راجع به فاطمیان این
بود که آنها مان علویان و ادریسیان ستند .برخی از جغرافیداناان و جهاانگاردان در
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مان زمان به این مطلب اداره دارند« .اصطخری» میگوید« :طنجه والیتی فراوان اسو.
در آن دهر ا و دیه ا و بیابان ا بادد از حدود بربر و قصبه ،این والیو را فاس گویناد
و یقیی فاطمی آنجا مقام دارد .عبیدا ،فاطمی نوز آن را نگشوده بود تاا ایان غایاو»

(اصطخری.)10 :0696 ،

از آنچه بیان دد میتوان ننین نتیجه گرفو کاه تشایع باهسارعو در میاان بربر اا
گسترن یافو و زمینهساز برپایی حکومو ای دیعه در دمال آفریقا ،از جملاه دولاو
ادریسیان در سال  096ه . .و دولو فاطمی در سال  679ه . .گردید .بیدک گساترن
تشیع در میان بربر ا ،به ر نسبو که بادد ،از طریق ماجرای فتح اندلس بدان سارزمین
نیز راه یافته اسو ،ننانکه معروف اسو در اولین عملیاتی کاه بارای فاتح دابهجزیاره
ایبری به فرماند ی طار بن زیاد در سال  76ه . .انجام دد ،دوازده زار مبارز حرور
دادتند که بیشتردان بربر بودناد (طباری )26/2 :0721 ،و طبیعای اساو کاه ایان بربر اا
اندیشه ا و اعتقادات ایمانی خود را به مراه دادته بادند .یکی از مقققاان مایگویاد:
« بازتاب تشیع در اندلس برای اولین بار در میان بربر ایی بود که مراه باا عارب اا در
فتح درکو جستند و عرب ا به واسطه آنان توانستند ثمره پیاروزی را برداداو کنناد»

(مکّی.)7 :6111 ،

دایان ذکر اسو که ارتبااط بربر اایی کاه باه انادلس ر ساپار دادند ،باا بارادران
مغربیدان قطاع نشاد .از ایانرو آناان از اندیشاه دایعی و مباانی تشایع ،کاه بازتااب
گسترده ای در میانشان دادو ،دور نشدند .از این گذدته ،مهاجرت ای بربر ا به اندلس
مواره ادامه یافو .گفته دده در دوران سالطنو عامریاان ( 677- 621ه ،). .منصاور بان
ابیعامر از بربر ا (ابن زیری )02 :0766 ،از جمله قبیله صنهاجه ،یاری طلبید (ابنابّار:0769 ،
 .)699- 626/0از آنجایی که بیشتر صنهاجیان ،دیعه یا از طرفداران تشیع بودناد ،گارایش
خود را به این مذ ب در اندلس از یاد نبردند .آناان باه انادازهای نفاوذ داداتند کاه در
روزگار عبدالرحمان بن منصور فقه ا ل تسنّن را نپذیرفتند و گرو ی از اندلسی ا را باه
مذ ب خود درآوردند (ابنعذاری.)16/6 :0716 ،
وقتی حرور دیعیان در مغارب منجار باه برپاایی حکوماو اای دایعه داد ،ایان
حکومو ا نیز در انتقال تشیع به اندلس ایفاای نقاش کردناد کاه اولاین آنهاا حکوماو
ادریسیان بود .گفته می دود زمانی که ادریس دوم به فرماانروایی رساید (ابانابّاار:0769 ،
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 )62- 66/0گروه ایی از سایر سرزمین ا ،از جمله آفریقا و اندلس ،پیرامون او حلقه زدند
تا جایی که  611سوارکار از قیس و ازد و مذحج و دیگر قبایل باه ساال  067ه . .نازد
وی گرد آمدند (ساالوی60/6 :6110 ،؛ مغنیاه .)626 :0116 ،ارتبااط ادریسایان باا امویاان در
اندلس مبتنی بر ددمنی و خصاومو باود .لِاوی پروونساال در تشاخیص عوامال ایان
خصومو معتقد اسو این ددمنی بازمانده درگیری و نزاع معروف میان امام علی (ع) و
معاویه اسو؛ رنند با توجه به مصائبی که دایعیان از دساو خلفاای بنایامیاه دیدناد
ددمنی ریشهدار امویان و علویان را نیز نمایتاوان نادیاده گرفاو .سیاساو ادریسایان،
ترویج تشیع در اندلس از طریق پشتیبانی جنبش اای انقالبای و مخاالِ دولاو اماوی
مانند جنبش عمر بن حفصون بود (خفاجی .)79- 76 :0166 ،به احتماال قاوی ،بایاد علاو
ردد نهرو عمر بن حفصون را کمک ای مادی و معنوی ادریسیان دانسو ،خصوصااً
آنکه خاندان ادریس برای به دسو گرفتن مغربِ دور ،در ساایه ماذ ب دایعه زیادی،
نقشه ا در سر دادتند (بیصعین ،بیتا.)9 :
نتیجه
آیین اسالم بعد از فتح مغرب به دسو سپاه اسالم در این مناطق منتشر داد و باا ورود
سپاه اسالم به این مناطق ،بربر ا و ا الی مغرب در کنار مسلمانان در نشر و گسترن آن
ق خاود مقاروم ،و باا
کودیدند .قبایل بربر ساکن مغارب ،کاه پاس از فتوحاات از حا ّ
بی توجهی حاکمان اموی و عباسی مواجه دده بودند ،ا ال بیاو (ع) و علویاان را تنهاا
ملجأ آرزو ای خود می دیدند و برای اصالح وضاعیو موجاود خاود باه آنهاا متوسال
ددند .مقبّو به ا ل بیو (ع) در بین تمام ساکنان مغرب وجاود داداو و انتسااب باه
ا ل بیو (ع) نزد آنها درف و افتخار مقسوب میدد .از اینرو سالطه حکوماو اای
اموی ،به ویاه عباسی ،مانع از نفوذ و گسترن سیاسی و فکری تشیّع در سرزمین مغرب
نشد .به تصریح منابع تاریخی ،امام صاد (ع) در ساال  016داعیاانی را از ساوی خاود
برای تبلیغ مذ ب تشیّع به مغرب فرستاد .این داعیان مواره مردم را به اطاعو از ا ال
بیو (ع) فرا میخواندند تا آنکه دل ای بسیاری از ا الی کتامه و دیگر دهر ا به مقبّو
ا ل بیو (ع) گروید و دیعه ددند .با این اقدام امام صاد (ع) زمینه حرور و فعالیاو
علویان در مغرب فرا م دد .علویان بیشترین نفوذ و پایگاه را نزد قبایل بربر مغارب باه
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دسو آوردند .حرور مستمر علویان در مغرب منجر به تشکیل حکومو ایی از ساوی
آنان دد .بنابراین ،میتوان گفو نفوذ دیعه و علویاان در مغارب از زماان اای قبال از
ادریسیان و فاطمیان بوده و زمان حرور دیعیان در مغرب ،به اواخر قارن اول و اوایال
قرن دوم باز میگردد.
پینوشتها

 .1بَرانِس ،عنوان یک ی از دو دعبه اصلی بربر و از ساکنان کهن مغرب؛ علمای نسبدناس بربر و عرب
برآنند که بربران به دو داخه اصلی برنس و مادغس (یا ماذغیس ملقب به ابتر) تقسیم میدوند .در
منابع اسالمی دکل جمع این دو نام برانس وبُتْر آمده اسو؛ نک :.مریم حساندوساو« ،بارانس»،
دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،زیر نظر :کاظم موسوی بجنوردی ،ج.11
 .2بُتْر ،نام یکی از دو قبیله اصلی بربر که به مراه قبیله برانس ،بربر ای ساکن دمال آفریقا را تشکیل
می د ند .برای اطالع بیشتر نک :.بهزاد ال وتی« ،بتر» ،دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،زیر نظر :کاظم
موسوی بجنوردی ،ج.11
 .3تهرت یا تا رت؛ یاقوت حموی میگوید این نام بر دو دهر روباهروی ام در غارب دور اطاال
می دود که یکی تا رت کهن و دیگری تا رت نو ،نامیده میدود؛ ناک :.یااقوت حماوی ،معجام
البلدان ،ج ،2ص.9- 2
 . 4وانشریس یا وانشریش؛ کو ی در مغرب میان دو دهر ملیانه و تلمسان؛ نک :.یاقوت حموی ،معجم
البلدان ،ج ،1ص.311
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ابن ابّار ،أبو عبدا ،مقمّد بن عبدا .)1992( ،القلة السیراء ،درح حال المستنصر ،تققیق :حسین مونس،
قا ره :الشرکة العربیة للطباعة والنشر ،الطبعة االولی.
ابن ابی ضیّاف ،احمد ( .)1963اتقاف ا ل الزمان باخبار تونس ،تونس :بینا.
ابن ابی زرع ،علی ابن ابیزرع فاسی ( .)1922األنیس المطرب بروض القرطاس فی أخبار ملوا المغرب و
تاریخ مدینة فاس ،رباط :دار المنصور.
ابن اثیر ،عزالدین ابوالقسن علی بن مقمّد ( .)2003الکامل فی التاریخ ،تصقیح :مقمّد یوسِ دقا ،
بیروت :دار الکت ب العلمیة ،الطبعة الرابعة.
ابن خلدون ،عبدالرحمن بن مقمّد ( .)2003العبر و دیوان المبتدء والخبر فی أیام العرب والعجم والبربر و
من عاصر م من ذی السلطان االکبر  ،بیروت :دار الکتاب العلمیة ،الطبعة ال انیة.
ابن ز ره ،تاج الدین بن مقمد بن حمزه ( .)1310غایة االختصار فی اخبار البیوتات العلویة ،بوال  :الطبعة
االولی.
ابن زیری ،عبدا ،بن بلقین بن بادیس بن حبوس ( .)1911مذکرات األمیر عبدا ،المسماة بکتاب التبیان،
تققیق :لیفی بروفنسال ،مصر :دار المعارف.
ابن طباطبا ،ابو اسماعیل ابرا یم بن ناصر ( .)1322مهاجران ابوطالب ،به انرمام کشِ االرتیاب ،ترجمه:
مقمدرضا عطایی ،مشهد :آستان قدس رضوی ،ناپ اول.
ابن عذاری مراکشی ( .)1949البیان المغرب فی اخبار االندس والمغرب  ،تققیق :ج .س .کوالن ،ا .لیفی
پرونسال ،لیدن.
ابن عنبه ،جمال الدین احمد بن علی حسینی ( .)1363الفصول الفخریة ،تصقیح :سید جاللالدین مقدّر
ارموی ،تهران :انتشارات علمی و فر نگی.
ابن عنبه ،جمال الدین احمد بن علی حسینی ( .)1996/1412عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب ،قم:
مؤسسه انصاریان.
ابن فقیه مدانی ،ابوبکر احمد بن مقمد ( .)0116مختصر البلدان ،بیروت :دار احیاء الترار العربی ،الطبعة
االولی.
ابن قتیبه ،عبدا ،بن مسلم ( .)1323المعارف  ،تققیق :ثروه عکاده ،قم :منشورات رضی.
ابو ضیِ ،احمد ( .)1993اثر العرب فی تاریخ المغرب خالل عصری الموحدین و بنی مرین (922- 124
) ،بی جا :دار البیراء ،دار النشر المغربیه.
ابوزیدون ،ودیع ( .)2001تاریخ االند لس من الفتح االسالمی حتی سقوط الخالفة فی قرطبة ،عمان :اال لیة
للنشر والتوزیع.
ادریس ،ادی روجی ( .)1992الدولة الصنهاجیة :تاریخ أفریقیا فی عهد بنی زیری من القرن العادر إلی
القرن ال انی عشر المیالدی  ،ترجمه :حمادی ساحلی ،بیروت :دار الغرب االسالمی ،الطبعة االولی.
اسماعیل ،مقمود ( « .)1926المالکیة والشیعة بأفریقیا إبان قیام الادولة الفاطمیة» ،المجلة التاریخیة المصریة ،
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اصطخری ،ابرا یم بن مقمد ( .)1329المسالک والممالک ،به ا تمام :ایرج افشار ،تهران :انتشارات علمی و
فر نگی.
اصفهانی ،ابوالفرج علی بن القسین بن مقمّد بن ی م (بیتا) .مقاتل الطالبیین ،تققیق :سید احمد صقر،
نجِ ادرف :مؤسسة النبراس.
بکری ،ابوعبیده عبدا ،بن عبدالعزیز بن مقمّد (بیتا) .المسالک والممالک ،المغرب فی ذکر بالد افریقیة
والمغرب  ،تققیق دوسالن ،بغداد :مکتبة الم نی.
بالذری ،احمد بن یقیی بن جابر ( .)1392انساب االدراف ،تققیق :مقمد باقر المقمودی ،الجزء ال الث،
بیروت :دار التعارف للمطبوعات ،الطبعة االولی.
بیصعین ،عبدالکریم (بی تا) .الصراع الفاطمی االندلسی فی المغرب األقصی ،پایاننامه کاردناسی اردد،
رباط :منتشرنشده.
بیلی ،مقمّد برکات ( .)1993ا لتشیع فی بالد المغرب االسالمی حتی منتصِ القرن الخامس الهجاری،
قا ره :دار النهرة العربیة.
جراری ،عباس (« .)1994الموحدون ثورة سیاسیة و مذ بیة» ،مجلة المنا ل ،ن.1
جیالی ،عبدالرحمن ( .)1993تاریخ الجزائر العام  ،بیروت :دار ال قافة ،الطبعة السادسة.
خفاجی ،کاظم عبدنتیش ( .)0166التشیع فی االندلس منذ الفتح االسالمیة حتی سقوط غرناطه ، 679- 76
بغداد :مؤسسة الرافد للمطبوعات.
رازی ،مقمد بن سهل ( .)0776اخبار فخ و خبر یقیی بن عبدا ،و اخیه ادریس بن عبدا :،انتشار القرکة
الزیدیة فی الیمن والمغرب والدیلم ،تققیق :ما ر جرّار ،بیروت :دار المغرب االسالمی.
ساعی ،علی بن انجب ( .)1309مختصر اخبار الخلفاء ،ج ،2قا ره :بوال  ،الطبعة االولی.
سالم ،سید عبدالعزیز ( .)1992تاریخ المغرب فی العصر االسالمی  ،اسکندریه :مؤسسة دباب الجامعاة،
الطبعة ال انیة.
سالوی ،احمد بن خالد ( .)2001االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصی ،پاو ش :احمد ناصری ،رباط:
انتشارات وزارة ال قافة واالتصاالت المغربیة.
دبستری ،عبدالقسین ( .)1329مشا یر دعراء الشیعة ،قم :انتشارات امام علی (ع).
طالبی ،مقمّد ( .)1991الدولة األغلبیة  ،ترجمه :منجی صیادی ،بیروت :دار الغرب االسالمی ،الطبعة ال انیة.
طبری ،ابوجعفر مقمّد بن جریر ( .)1964تاریخ الرسل والملوا  ،تققیق :ابی الفرل ابرا یم ،قا ره :دار
المعارف ،الطبعة السادسة.
عبادی ،احمد مختار (« .)1919سیاسة الفاطمیین نقو المغرب واالندلس» ،مجلة معهد الدراسات االسالمیة،
مادرید ،ج ،6ن.2- 1
عبادی ،احمد مختار ( .)1929فی تاریخ المغرب واالندلس ،بیروت :دار النهرة.
عباس ،خلیل ادم؛ نصر ا ،،جواد منشد (« .)2001کتاب األنساب البن عبدالقلیم دراسة فی منهجة و
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موارده» ،مجلة آداب البصره ،ن.30
عبدالقمید ،سعد زغلول ( .)1994تاریخ المغرب العربی ،اسکندریه :منشأه المعارف.
عدوی ،احمد ابرا یم ( .)1920المجتمع المغربی مقوماته االسالمیة والعربیة ،قا ره :مکتبة االنجلو المصریة.
غالب ،مصطفی ( .)1961تاریخ الدعوة االسماعیلیة ،بی جا :دار االندلس ،الطبعة ال انیة.
غالب ،عبد الکرم ( .)2001قراءة جیدة فی تاریخ المغرب العربی ،بیروت :دار الغرب االسالمی ،الطبعة
االولی.
قاضی نعمان ،ابو حنیفه نعمان مقمّد بن تمیم مغربی ( .)1920افتتاح الدعوة؛ رسالة فی ظهور الادعوة
العبیدیة الفاطمیة  ،بیروت :دار ال قافة ،الطبعة االولی.
قاضی نعمان ،ابو حنیفه نعمان مقمّد بن تمیم مغربی ( .)1992درح االخبار فی فرائل ائماة االطهاار،
تققیق :مقمّد حسینی جاللی ،قم :مؤسسه نشر اسالمی.
قاضی نعمان ،ابو حنیفه نعمان مقمّد بن تمیم مغربی ( .)1992المجالس والمسایرات ،تققیق :حبیاب
الفقهی ،ابرا یم دبوح و مقمد عیالوی ،بیروت :دار الغرب االسالمی ،الطبعة ال انیة.
قریشی ،عماد الدین ادریس ابن القسن (بیتا) .عیون األخبار و فنون اآلثار ،بی جا :دار االندلس للطباعة
والنشر والتوزیع ،الطبعة الرابعة.
کعاا ،ع مان ( .)2003موجز التاریخ العام للجزائر من العصر القجری إلی االحتالل الفرنسی ،مقدمه و
ویرایش :ابوالقاسم سعد ا ،و دیگران ،بیروت :دار الغرب االسالمی ،الطبعة االولی.
لقبال ،موسی ( .)1926دور کتامة فی تاریخ الخالفة الفاطمیة منذ تأسیسها الی منتصِ القارن الخاامس
الهجری ،الجزایر :الشرکة الوطنیة للنشر والتوزیع.
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