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  چكيده
اين پژوهش درصدد بررسي نقش ادريسيان در گسترش اسالم و تشيع در مغرب اسالمي است. 

ه.ق در مغرب االقصي استقالل خود را  172اي بود كه در سال دولت ادريسيان اولين دولت علوي
رو مقاله حاضر درصدد پاسخ به اين پرسش است كه ادريسيان چه جايگاه و دست آورد، ازاين به

اند؟ نتايج تحقيق كه با روش در گسترش اسالم و تشيع در مراكش يا مغرب اسالمي داشته نقشي
هاي مسيحيت و يهوديت و فرقة گرفته، بيانگر آن است به دليل آيينتحليلي انجام –توصيفي 

و  خوارج در اين منطقه، ادريسيان تالش زيادي براي تبيين اسالم راستين در مغرب اسالمي داشته
اند، هرچند در اين راه كامالً شر شعائر اسالم به ترويج مذهب تشيع (شيعه علوي) پرداختهضمن ن

ها را به علويان بيت را در بين قبايل آن منطقه ايجاد كردند و گرايش آنموفق نشدند، اما حب اهل
  مذهبي را تأسيس كردندكه بني حمود در جنوب اندلس دولت شيعهنحويزياد كردند به

 
 ادريس، مغرب، معتزله، تشيع، علويان :يديكل نواژگا

 

  مقدمه

شيعيان پس از رحلت پيامبر (ص) به جانشيني و امامت حضرت علي (ع) و فرزندان آن حضرت و سپس به ديگر امامان از نسل 
جهت خاندان كه غاصب خالفت بودند روابط مناسبي نداشتند. ازايناميه و دولت عباسيان حسين (ع) معتقد بودند و به همين علت با بني

بيت خود را ها، قيام امام حسين (ع) بود؛ زيرا اهلها و مبارزههاي مختلفي عليه آنان نمودند. سرآغاز اين قيامبيت و علويان اقدام به قياماهل
هاي ديگري به خونخواهي امام حسين ) و به دنبال آن قيام137، 43 :1394كردند (منتظر القائم، شايسته خالفت بر مسلمانان معرفي مي

هاي ) و قيام فخ از نمونه13: 1390هاي زيد بن علي و يحيي بن زيد (كرم اللهي، (ع) صورت گرفت و يا خود مدعي خالفت بودند. قيام
گان قيام فخ در دوران هادي عباسي بود كه پس از شكست كنندعباس بود. ادريس بن عبداهللا يكي از شركتاميه و بنيمبارزه علويان با بني

اين قيام به مغرب گريخت. نارضايتي مردم از عباسيان و همچنين خوارج ساكن در شمال آفريقا موجب شد كه ادريس بن عبداهللا بتواند در 
ن را در اين منطقه پياده نمايند و مغرب (مراكش) به تشكيل دولت ادريسيان بپردازد. ادريس و جانشينانش سعي كردند اسالم راستي

صورت ضعيف و خفيف ترويج دهند، ماندگار شدن نام پيامبر (ص) و نام حضرت فاطمه (ع) در بيت را هرچند بهباورهاي شيعه و حب اهل
ون به چاپ رسيده كه از ها و مقاالت زيادي تاكن). در مورد ادريسيان كتاب45تا: مغرب ازجمله يادگارهاي اين تمدن است (زمزمي كتاني، بي

اي گرايش مذهبي ادريسيان را در اند، ازجمله محمدحسين دانش كيا در مقالهمذهب را موردبررسي قرار دادهزواياي مختلف اين دولت شيعه
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ب ادريسيان به چاپ رسيده به مذه 1384اي كه در سال موردمطالعه قرار داده است، هادي عالم زاده و علي آبانگاه در مقاله 1394سال 
را به چاپ رسانده است. همچنين عبداهللا ناصري طاهري » تأملي در مورد چگونگي حكومت ادريسيان«اند و محمود ذكاوت مقالة پرداخته

تا  تاريخ اسالم در شمال آفريقا و اروپا از آغاز«و » هااي بر تاريخ سياسي اجتماعي شمال آفريقا از آغاز تا ظهور عثمانيمقدمه«هاي كتاب
اما در مورد جايگاه و نقش اين خاندان در  ،شده استها به تاريخ ادريسيان پرداختهرا به چاپ رسانده كه در اين كتاب» سقوط اندلس

تحليلي و در پي پاسخ دادن به اين  - مقالة حاضر با روش توصيفي روشده است؛ ازاينصورت منسجم و مدون تحقيقي انجامگسترش تشيع به
اند؟ فرضيه تحقيق براين باور است كه ه ادريسيان چه جايگاه و نقشي در گسترش اسالم و تشيع در مغرب (مراكش) داشتهپرسش است ك

وجود اديان مسيحيت، يهوديت، بدبيني مردم از خوارج و عدم رضايت مردم قبايل اين منطقه از خلفاي عباسي زمينه را براي گسترش تشيع 
  ت.در مغرب االقصي فراهم كرده اس

  ساز تأسيس دولت ادريسيانقيام فخ زمينه
كنندگان در قيام فخ بود و اين قيام نقش بسزايي در زندگي ادريس و تشكيل ادريس بن عبداهللا باني دولت ادريسيان، يكي از شركت

بي (ع) و امام آن زمان كنندگان، حسين بن علي معروف به صاحب فخ نبيره حسن مجتدولت ادريسيان در شمال آفريقا داشت. پيشواي قيام
هاي آنان قطع شد و ها و بخششدر زمان هادي عباسي فشار بر طالبيان فراوان شد، مقرري .)1983:410/6(طبري،  زيديان بوده است

طالب تعقيب و آزار آنان شديدتر شد، بنابراين شيعه و طالبيان دست به دامن حسين بن علي بن حسن بن حسن بن حسن بن علي بن ابي
آوريم تا در مقام انتقام گرفتن برآييم پس مردمي دند و از وي كمك خواستند. حسين بن علي گفت كه من و خاندانم ياوراني به دست نميش

نفر با وي همراه شدند. سرانجام در محلي به نام فخ در  500بسيار از كساني كه در موسم حج حاضر بودند با وي بيعت نمودند، ولي كمتر از 
بن علي و موسي بن عيسي با او روبرو شدند و او و همراهانش را به شهادت رساندند.  ه، سليمان بن ابي جعفر و عباس بن محمدنزديك مك

كند حسين ويارانش به شهادت رسيدند و سه روز بجا مسعودي ذكر مي .)40/2- 7- 406: 1374ه.ق بود (يعقوبي،  169اين اتفاق در سال 
شان بخورند. سليمان بن عبداهللا بن حسن بن حسن بن علي برادر ادريس بن عبداهللا نيز دگان و پرندگان از جثهماندند و دفن نشدند تا درن

  .)332/2: 1387مسعودي، (دستگير و در مكه گردنش را زدند 
فرجام اين كار را به او عصر واقعه فخ بود در اين قيام شركت نكرد، اما او حسين بن علي را از قيام نهي نكرد و كه هم امام كاظم (ع)

  .)298: 1405نماياند و فرمود وي و يارانش در اين حركت به شهادت خواهند رسيد (اصفهاني، 
  )موقعيت جغرافيايي مراكش (مغرب

شده است، كشوري است كه در شمال غربي آفريقا واقع MAROCCOبه انگليسي  )مراكش به عربي المغرب (محل غروب خورشيد
رسد، كشور مراكش از مشرق با الجزاير، از الطارق و درياي مديترانه ميمراكش ساحل طوالني با اقيانوس اطلس دارد كه از شمال به جبل

  .)18: 1381است (ناصري طاهري، غرب با اقيانوس اطلس و از جنوب با كشور موريتاني همسايه است و پايتخت اين كشور شهر رباط 
  چگونگي ورود اسالم به مغرب

مهاجمان زيادي در تاريخ، آفريقاي شمالي را كه مراكش جزء آن است فتح نمودند ازجمله رم، كارتاژ، واندالي و روم شرقي كه البته 
مانان براي اولين بار در زمان عمر خليفه دوم وارد مسل .)117: 1380(لوبون،  ورسوم آنان تغيير نكرددر تمام اين دوران زبان و مذهب و آداب

. بالذري )29: 1964ابن عبدالحكم، (ه شهر برقه در مغرب را با صلح يعني سيزده هزار دينار فتح كرد  22مغرب شدند. عمرو عاص در سال 
ب شد و تا اينكه به برقه رسيد و با اهل آن در روايتي از ابن سعد نقل كرده كه چون عمرو عاص اسكندريه را فتح كرد با سپاه خود عازم مغر

، اما شمال آفريقا )322: 1956جاي جزيه بفروشد (بالذري، صلح كرد كه جزيه اي سيزده هزار دينار بدهند و هركه خواهد اوالد خود را به
رفت و  )ه به مغرب (مراكش 85موسي بن نصير در سال  طور كامل در زمان عبدالملك خليفه اموي و به دست موسي بن نصير فتح شد.به

، اما با توجه به گستردگي جغرافياي اين )44: 1408بربرهاي نزديك قرطاجنه را مطيع كرد و شمال آفريقا را كامالً فتح نمود (حريري، 
و يهوديت و  )37: 1383محمود، (اي در اين منطقه نفوذ نكرد و مسيحيت پيروان خود را از دست نداد صورت عميق و ريشهمنطقه اسالم به

پرستي در برخي شهرهاي مغرب رواج داشت. از ميان مذاهب اسالمي، مذاهب خارجي صفريه بيشتر از ساير مذاهب در قرن دوم هجري بت
ها و ومرج سياسي دامن زد و موجب درگيري بين عربهاي نژادپرستانه آنان به هرجدر مغرب گسترش يافت. فساد حكومت اموي و سياست

  ).57بدين ترتيب زمينه براي ايجاد حكومت ادريسيان فراهم بود (همان: رديد،بربرها گ
  چگونگي ورود ادريس به شمال آفريقا

ادريس بن عبداهللا بن حسن بن حسن بن علي (ع) از نوادگان امام حسن مجتبي (ع) و يكي از همراهان حسين بن علي (صاحب 
. )407/2: 1374برده بود و به دليل تعقيب دولت عباسي رهسپار مغرب شد (يعقوبي،  در جنگ فخ بود كه از اين جنگ جان سالم به در )فخ

/  417: 1983كننده در جنگ فخ سليمان بن عبداهللا برادر ادريس بود كه در روز جنگ فخ كشته شد (طبري، هاي شركتاز ديگر شخصيت
كرده است. نحوه ورود اين علوي به مغرب مورد اختالف است: ابوالفرج ). اين مطلب را نيز ابوالفرج اصفهاني در كتاب مقاتل الطالبين ذكر 6
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كند كه ادريس بن عبداهللا از واقعه فخ جان سالم به در برده بود به همراه غالمش راشد به همراه قافله حاجيان مصر و اصفهاني نقل مي
. اين روايت را بكري )325 – 324: 1405اصفهاني، (كرد افريقيه از مكه خارج شد و در اين سفر ادريس در زي بندگي خدمت غالم خود مي

در المسالك و الممالك نيز نقل كرده است. ادريس بن عبداهللا به مصر رفت، صاحب بريد آن واضح وابسته صالح بن منصور از شيعيان علي 
سر از تن واضح جدا كرد و به چهارميخ  (ع) بود او ادريس را با پيك به مغرب رساند و در طنجه در شهر وليله جاي گرفت. هادي عباسي

). ابن خلدون گفته ابتدا او به مصر رفت، ابن واضح متصدي بريد مصر و از شيعيان علي (ع) ادريس را 3613/8: 1380كشاندش (ابن اثير، 
 170غالمش راشد در سال  . ابن عذاري معتقد است كه ادريس با)2/  337: 1370(ابن خلدون،  همراه بريدي به نام راشد به مغرب فرستاد

: 1983ه به وليلي رسيد، اين شهر اقامتگاه قبيله اوربه و رئيس آن اسحاق بن محمد بن عبدالحميد اوربي از معتزليان مغرب بود (مراكشي، 
  اي در اين منطقه نفوذ نكرده بود.صورت ريشهچنانچه قبالً گفته شد اسالم به )21/1

  در مغرب مهاي ادريس براي گسترش اسالتالش
ازآنكه ادريس بن عبداهللا از دست حاكمان عباسي بغداد به اين منطقه پناه برد طور مشخص پسه. ق به 170دين اسالم در سال 

. ادريس توانست نخستين دولت شيعه علوي را در )148/5: 1370ابن خلدون، (اي و بنيادين در منطقه گسترش يافت صورت ريشهبه
العابدين هستند. آنان تا . وي پيرو مذهب زيديه بود كه شيعياني منسوب به زيد فرزند امام زين)79: 1383حقيقت، ( گذاري كندمراكش پايه

العابدين را قبول ندارند اما امامت علمي او را قبول اند. زيديان امامت سياسي زينعقيدهامام سوم، امام حسين (ع) با شيعه اثني عشري هم
. ادريس پيش از آنكه به تبليغ اصول زيديه توجه داشته باشد به نشر اسالم ميان قبايل مغرب عنايت داشته )298: 1411صبحي، (دادند 
  ).23-22تا:: نقل از سعداني، بي72: 1381ناصري طاهري،(است 

ادامه داد  )ونيبه حيات خود در حوزه افريقيه (مراكش كن م 985تا  788ق / 375تا  172گذاري كرد از سال دولتي كه ادريس پايه
. ادريس بعد از ورود )74/2: 1390هايي زيادي رخ داد (صابري، نشانده عباسيان بودند و خوارج درگيريو ميان اين خاندان با اغالبه كه دست

و و سپس مباني فكري اسحاق را شكل داد  )3/ 191: 1974ابن الخطيب، (به شمال آفريقا در شهر وليلي نزد اسحاق اوربي ساكن شد 
موجب نزديكي رئيس قبيله اوربه به خود شد و سبب شد كه آنان از اطاعت عباسيان خارج شوند و با ادريس بيعت كنند (عباس نصراهللا، 

ه با او بيعت كردند (مراكشي،  172ها همه در سال . اسحاق اوربي قبيله خود و چند قبيله ديگر بربر را به گرد ادريس آورد و آن)69: 1408
). يكي از داليل بيعت بربرها با ادريس در مراكش نزديكي عقايد زيديه ادريس و بربرهاي معتزله بود. انديشه اعتذال و معتزله 83/1: 1983

ها بر مذهب اعتزال طرفدار و اصل بن در شمال آفريقا و ميان بربرها رايج بود چنانچه قبايل زناته و مزاته كه دو قبيله بزرگ بودند اكثر آن
. پس بيعت قبايل بربر اولين گام ادريس در مغرب بود. مذهب اعتزال يا معتزله در اوايل قرن دوم هجري )94تا: ند (ابن حوقل، بيعطاء بود

رباني گلپايگاني، (شد بودند توسط واصل بن عطاء پديد آمد. آنان طرفدار آزادي اراده و مخالف عقيده جبرگرايانه كه از طرف امويه تبليغ مي
 تسميه آنان به معتزله اين است كه چون واصل بن عطاء و پيروان او از مجلس درس حسن بصري كناره گرفتند (به. وجه)363 - 353: 1393

هاي كالمي و نيز تفسير آيات قرآن، از معتزليان در بحث .)3/  163 – 155: 1413نظر) به اين نام معروف شدند (سبحاني، دليل اختالف
گرايانه بودند و نيز مانند طور خاص عقلطور عام و در علم كالم بهكردند. زيديه هم در معرفت ديني بهده ميعقل و تفكر عقالني استفا

كه اين اشتراكات موجب بيعت  )98 – 93: 1393كردند (رباني گلپايگاني، معتزله مخالف جبرگرايي بودند و از مختار بودن انسان دفاع مي
بود. قدر مسلم به دليل رواج مذهب اعتزال در ميان بربرها، ادريس در خطبه آغازين خود از عدل و قبايل بربر با ادريس بن عبداهللا 

كند و اين معروف و نهي از منكر سخن گفت او به آزادي اراده و اختيار انسان و نيز مسئوليت بشر در مقابل سرنوشت خود تأكيد ميامربه
. )72: 1381ناصري طاهري، (بود و به همين علت به او روي آوردند و با او بيعت كردند  تأكيد هماهنگ با وجدان و فطرت ستمديدگان بربر

هاي يهود و مسيح مانده بودند به ادريس بن عبداهللا بيشتر به نشر اسالم ميان قبايل مغرب توجه داشت و بسياري از قبايل مغرب كه بر آيين
هاي اوليه ادريس را چنين شرح داده است: عباس نصراهللا در اثر خود فعاليت . سعدون)72: 1381ناصري طاهري، (دست او مسلمان شدند 

به جنگ با غيرمسلمانان رفت. ابتدا سرزمين تامسنا را كه اكثر ساكنانش يهودي، نصراني و مجوس  بعد از بيعت قبايل مغرب االقصي با او،«
ز مدتي جهاد عليه قبايل غيرمسلمان را از سر گرفت و بدين ترتيب اكثر ه به وليلي مراجعت كرد. بعد ا 172بودند به اسالم آورد و در سال 

(عباس » ها بودساكنان مغرب به دست ادريس اسالم آوردند اهتمام ادريس به نشر اسالم در مغرب بيش از اهتمام او به تسخير سرزمين
 آئين خوارج در آنجا رواج داشت رفت. امير آنجا به نام محمد . ادريس سپس به تلمسان كه قبيله زناته و در آنجا بودند و)69: 1408نصراهللا، 

بيت رو ه به تصرف او درآمد. مغربيان براي اولين بار با رهبري، عادل از اهل 174بن خزر صوالتي مغزاوي تسليم ادريس شد و شهر در سال 
  گام دوم ادريس براي گسترش اسالم اصيل در مغرب بود.پس جنگ با غير مسلمانان  به رو و تابع او شدند و اين بر خليفه عباسي گران آمد

  هاي ادريس بن عبداهللا براي گسترش تشيع در مغربتالش
خواست از نيروي قدرتمند بربرها بهره ببرد و با صورت آشكار اظهار عقيده به تشيع نكرد ادريس ميادريس اول، در آغاز حكومتش به

ناصري (داد به همين دليل از لقب امام و شعارهاي ديگر شيعه استفاده نكرد خود را از دست مي اعالن رسمي تشيع، بخشي از نيروهاي بربر
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دهد، زيرا او در آغاز مردم را به كتاب خدا و سنت ). خطبه وي در آغاز حكومتش نشان از مهارت سياسي او مي73، 72: 1381طاهري، 
معروف و نهي از منكر كه جايگاهي نزد خوارج و معتزله دريس با ذكر امربهشد. اپيامبر دعوت كرد كه اين موجب توجه اهل سنت هم مي

چنين به عدل كه نزد معتزله و زيديه داراي اهميت بود نيز اشاره نمود. او كامالً آگاهانه از اعالم مذهب رسمي خود و تمايلش داشتند و هم
خوبي درك كرده بود. ادريس در آن ايلش به تشيع را در پي داشت بهبه تشيع خودداري كرد، زيرا خطراتي كه به دنبال اعالن مذهب و تم

ابن (عنوان امام امتناع ورزيد ها و مذاهب داشت و همچنين در ادامة اين سياست از اعالن خود بهبرهه از زمان نياز به حمايت همه فرقه
شد و سياست تقسيم مساوي ت امام علي (ع) شمرده مي. البته دعوت مردم به كتاب خدا و سنت پيامبر از اهداف دول)99تا: حول، بي

) و در مقابل سياست عمر خليفه دوم بوده كه توسط ادريس 142: 1386هاي مالي امام علي (ع) نيز هست (دانش كيا، المال از سياستبيت
يديه و تشيع هست كه بازهم توسط هاي زمعروف و نهي از منكر نيز از مشخصهصورت هوشمندانه تبليغ شد. همچنين اشاره به امربهبه

كه تا آنمان خوارج صورت ضعيف در مغرب رواج دهد درحالياش مطرح گرديد. ادريس سعي كرد باورهاي شيعه را البته بهادريس در خطبه
صورت علني توانست بهداليلي كه قبالً ذكر شد ادريس نمي . چنانچه به)45: 1381افراطي بر اين منطقه فرمانروايي داشتند (ادموندبوسورث، 

  تشيع خود را ابراز نمايد و اكثراً به نشر اسالم پرداخت.
  مرگ ادريس اول

الرشيد خليفه عباسي كه شاهد از دست رفتن شمال آفريقا بود، با يحيي بن خالد برمكي وزير خود رايزني كرد. يحيي هارون
درپي و گرويدن مردم به جنبش و دولت ادريس . فتوحات پي)75: 1381پيشنهاد ترور ادريس را داد و هارون پذيرفت (ناصري، طاهري 

به همين دليل عباسيان كه توان رويارويي با او را نداشتند به فكر ترور ادريس بن عبداهللا  باعث اقتدار سياسي، نظامي و اقتصادي او شد
سوي ادريس فرستاد و شماخ چنان عنوان طبيب بهي بهالرشيد، شماخ يماني وابسته مهدي را پنهان. هارون)59: 1383افتادند (محمود، 

ناليد و شماخ براي او وانمود كرد كه از طرفداران ادريس و شيعه است. شماخ نظر ادريس را به خود جلب، روزي ادريس از درد دندان مي
و در دم بمرد. سپس هارون شماخ را به  دم دارو را بر دندان خود نهد ادريس نيز چنين كرددارويي پيچيد و به او گفت تا هنگام سپيده

عنوان طبيب كند كه شماخ غالم مهدي عباسي، به. ابوالفرج اصفهاني نيز روايت مي)8/  3613: 1380صاحب بريدي مصر گماشت (ابن اثير، 
ن ترتيب ادريس بن عبداهللا . بدي)326 – 325: 1405و شيعه نزد ادريس رفته و با نهادن سمي در ميان دندانش او را شهيد كرد (اصفهاني، 

بعد از  .)3/  231: 1406خواند (امين، بيت مينظير اهلسوي معبود شتافت. امام رضا (ع) در روايتي ادريس را شجاع بيه به 177در سال 
  شود.شهادت ادريس بن عبداهللا فرزندش ادريس دوم جانشين او مي

  جانشينان ادريس و اقدامات آنان
همسر ادريس بن عبداهللا زني از قبيله اوربه بود و راشد غالم ادريس  اصغر هنگام مرگ پدر در شكم مادر بود. ادريس دوم يا ادريس

: 1378با همياري قبايل شمال آفريقا و هواداران ادريس دوران انتقالي دولت ادريسيان را سپري كرد تا فرزند ادريس بزرگ شد (يعقوبي، 
آوردند چنان نفوذي در مغرب يافت كه ديار مغرب را او را مؤسس واقعي دولت آل ادريس بشمار مي. ادريس بن ادريس كه برخي )2/  407

نشانده عباسيان بودند قصد براندازي . در زمان ادريس دوم، اغلبيان كه دست)3/  296: 1385سرزمين ادريس بن ادريس ناميدند (مسعودي، 
. ادريس دوم )47: 1347ب از ادريس دوم مانع تهاجم اغلبيان به آنان شد (استخري، دولت ادريسيان داشتند كه هواداري قبايل بزرگ مغر

. البته در مورد بناي شهر فاس نظرات مختلفي وجود دارد: )1/  482: 1388اندكي بعد از قدرت گيري شهر فاس را تأسيس كرد (مقري، 
اند بعالوه از تشكيل و استقالل پايتختي جديد براي خودساخته ها پستمام دولت«نويسد: محقق مراكشي محمود اسماعيل عبدالرزاق، مي

. ابن حوقل )60-59: 1411(اسماعيل عبدالرزاق، » ادريس اول براي رهايي از قبيله اوربه و مركز آنان شهر وليلي به فكر ساختن فاس افتاد
نگار معاصر غربي و كارشناس آفريقا ره ژوليان تاريخ). آند89تا: نيز معتقد است كه فاس توسط ادريس دوم بناشده است (ابن حوقل، بي

). در مورد علت بناي شهر فاس توسط 56: 1985(ژوليان،  معتقد است باني شهر فاس ادريس اول بود اما نتوانست آن را به پايان برساند
اي كه كمبود فضا در گونهو بيعت كردند بههايي از ازد، خزرج بني يحصب با اشماري از بربر و حتي عربشده كه قبايل بيادريس دوم گفته

 پايتخت اوليه يعني وليلي موجب گرديد تا شهر جديدي احداث شود و اينكه ادريس دوم براي رهايي از سلطه قبايل اوربه اين شهر را بنا كرد
هاي مذهبي در آن توازن اقليت . درهرصورت ادريس دوم بعد از بناي شهر فاس و اسكان اعراب و بربرها و)145: 1408(عباس نصراهللا، 

. شهر فاس اولين مركز تشيع در شمال آفريقا بود )83: 1381ها و مناصب دولتي ميان عرب و بربر را رعايت نمود (ناصري طاهري، مسئوليت
 218: 1814كه در گسترش معارف شيعي در آن سرزمين نقش داشت، سپس ادريس دوم به جهاد با غيرمسلمانان مغرب شتافت (مراكشي، 

. تسامح و تساهل ادريس دوم باعث شد )6/  415: 1399. او خوارج تلمسان را سركوب و نفوذ عباسيان را در آنجا قطع كرد (ابن اثير، )1/ 
: 1964(عبدالحميد،  ها مخالف بني اغلب و امويان از افريقيه و اندلس به دولت او پناه آورده و در مغرب ساكن شوندتعداد زيادي از عرب

. بعد از مرگ ادريس دوم كه در حقيقت دولت ادريسيان را تحكيم بخشيد و بر وسعت آن افزود حكومت به محمد المنتظر فرزند بزرگ )43
. لقب امام يكي از عناويني است كه اهل تشيع به آن معتقد هستند. علي و يحيي )2/ 70تا: او رسيد، محمد خود را امام ناميد (ابوالفداء، بي
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ن محمد كه پس از پدر به حكومت رسيدند نيز بر طبق روش سياسي و اجتماعي پدر و اجراي عدالت حكم راندند (ابن خلدون، فرزندا
گري مبارزه كردند و به نشر اسالم واقعي و تشيع پرداختند. در  . آنان، ادريسيان در طول حكومتشان با خوارج و خارجي)19/3: 1370

آمده همگي تأكيد دستهاي بعد از دولت ادريسيان بههايي كه در دوره تشيع خود را علني كردند. سكهحقيقت جانشينان ادريس بن عبداهللا
بر امامت و افضليت امام علي (ع) داشته است. اميران بعدي اين دولت مانند حسن بن قاسم آخرين امير ادريسي تشيع خود را ظاهر و اعالن 

. )73: 1381اند (ناصري طاهري، دلس يعني بني حمود به تبليغ علني مذهب شيعه مبادرت كردهكردند و نيز بازماندگان ادريسيان در ان
هاي همسايه روابط مناسبي نداشتند. روابط ادريسيان با خالفت بيت و گرايش به تشيع خود با حكومتادريسيان به دليل انتساب به اهل

ا عباسيان درگير بودند. عباسيان نيز دولت اغالبه را در تونس براي مقابله با عباسي خصمانه بود و ادريسيان در تمام دوران حكومتشان ب
ديدند از طرفي ادريسيان نيز به وجود آوردند. دولت عباسي براي تسلط برجهان اسالم، ادريسيان را مانعي بر سر راه خود مي ادريسيان به

هاي . از طرفي ادريسيان با اغالبه سني مذهب كه مجري سياست)96: 1383(محمود،  دليل كشتار علويان بودند فكر انتقام از عباسيان به
هاي خوارج مانند بنومدرار در سجلماسه و . ادريسيان با دولت)2/ 407: 1374اي داشتند (يعقوبي، عباسيان بودند نيز رابطه خصمانه

اي داشتند. آنان اهداف خود را محو آثار بطه خصمانهبنورستم در تاهرت به دليل اختالف عقيدتي كه ميان شيعيان و خوارج بود نيز را
مانند غلبه ادريس دوم بر خوارج صفريه در تلمسان و فتح دژهاي بنومدار در سجلماسه (ابن  دانستند؛گري در شمال آفريقا مي خارجي

ه و بزرگان اين خاندان در اين عهد در ). درهرحال، آل ادريس به نقل از ابن خلدون در سراسر مغرب داراي احترام بود41/1: 1375خلدون، 
روند و همچنان سيادت ايشان بر عموم مغرب مسلم است (ابن فاس بنوعمرانند و از بزرگان و روساي خاندان پيامبر در آنجا بشمار مي

عد آنچه باقي ماند تنها هاي ب. هرچند اولويت ادريسيان نشر اسالم شيعي در ميان مردم بود، اما براثر تبليغ دولت)47- 1375:42خلدون، 
طرف (عثمان باره است، به علت از بين رفتن مدارك معاصر آن دوران ازيكبود. حال اگر اخبار اندكي دراين »بيتاهل» عقيده به حب 

 و انحصار بازگويي حوادث كه در دست نويسندگان اهل سنت از سوي ديگر است. )267: 1425مرغي، 

  انقراض ادريسيان
هاي ري ميان اميران حكومت ادريس بيشتر بر سر دو مسئله بود: يكي گسترش مناطق نفوذ خود در مقايسه با دولترقابت و درگي

). اين عوامل مهم موجب تضعيف 67: 1383همسايه و ديگري تسلط بر شهر فاس به دليل اهميت اقتصادي سياسي كه داشت (محمود، 
ه.ق منقرض شد (ناصري  375حمله فاطميان و لشكركشي امويان اندلس در سال حكومت ادريسيان شد و دولت ادريسيان سرانجام با 

  . )257: 1375طاهري، 
  بحث ونتيجه گيري:

نزديكي مذهب زيديه كه ادريسيان به آن  روند. در تشكيل اين دولت،مذهب در جهان اسالم به شمار ميادريسيان نخستين دولت شيعه
 مغرب در ضعيف صورتبه هرچند را شيعه باورهاي توانستند آنان ساكن مغرب نقش بسزايي داشت.منتسب بودند و قبايل معتزله مذهب 

آن زمان مسلمان نشده بودند به دين اسالم دعوت  تا كه را مغرب ساكنان از بسياري توانستند جانشينانش و ادريس. دهند گسترش االقصي
ند اسالم واقعي را در مغرب نشر و گسترش دهند، زيرا مردم شمال افريقا و مغرب ها توانستجهت است كه آننمايند. اهميت ادريسيان ازآن

عباسيان درك درستي در مورد اسالم نداشتند. تالش ادريسيان در مغرب براي گسترش تشيع منجر به  دليل ترويج اسالم توسط امويان و به
  مذهب بني حمود در جنوب اندلس گرديدتشكيل دولت شيعه

 مراجع
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  جلد سوم، تحقيق احمد مختار عبادي، ابراهيم  االعمال االعالم فيمن بويع قيل االحالم،م)،  1964خطيب، ، (ابن
  جا: دارالبيضاء.كتاني، بي
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  ،ترجمه محمد پروين گنابادي، چاپ هشتم، تهران: 1، جلد مقدمه ابن خلدونه.ش)،  1375عبدالرحمن، (ابن خلدون ،
  انتشارات علمي و فرهنگي.

 ) ،تحقيق عبداهللا انيس الطباع، بيروت: فتوح افريقيه و االندلسم)،  1964ابن عبدالحكم، عبدالرحمن بن عبداهللا ،
  دارالكتاب البناني.

 ،بيروت: دارالمعرفته ادريس.المختصر اخبار البشرتا)، بي( ابوالفداء، اسماعيل ،  
 ) ،ترجمه فريدون بدره اي، تهران: انتشارات باز.هاي اسالمي جديدسلسلهه ش)،  1381ادموند باسورث، كليفورد ،  
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