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تأثیر انقالب اسالمی ایران بر گسترش تشیع در نیجریه

حبیب زمانی محجوب  1رضا ادبی فیروزجائی
تاریخ دریافت1399/12/23 :
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تاریخ پذیرش1400/03/05 :

چکیده:
نیجریه به عنوان یکی از کشورهای مهم قاره آفریقا ،در چند دهه اخیر بستر نفوذ مذهب تشیی

مکتیب اهی

بیت(ع) در منطقه غرب آفریقا گشته است هم اکنون ،جمعیت چندمیلیونی نیجرییه ،ایی کشیور را بیه یکیی از
کانون های شیعه تبدی کرده است .نشانه ها حاکی از آن است کیه بیا یییر زی انقیاب اسیامی اییران در 1979
میادی تشی ر ند ر به رشدی در نیجریه ییدا کرد .ای نوشتار ،بیر ایی هیدس اسیت کیه بیا اسیتفاده از ر
توصیفی تحلیلی ،نقش تأثیر انقاب اسامی ایران را بر رشد گستر

مذهب تشی در نیجریه بررسی نماید.

یافتههای تحقیق نشان میدهد انقاب اسامی ایران در کنار بییداری خودآگیاهی مسیلمانان نیجرییه ،ر نید
گرایش به تشی را سرعت بخشید شیعیان نیجریه را از یک اقلیت بسییار معید د بیه جمعییت چنیدمیلیونی
فعال بدل ساخت .افز ن بر اقدامات فرهنگی نظام جمهوری اسیامی ،فعالییتهیای کیم نظییر شییر ابیراهیم
زکزاکی ،رهبر شیعیان نیجریه که متأثر از امام خمینی(ره) انقاب اسامی اسیت ،مهمتیری عامی گسیتر
تشی در نیجریه محسوب می شود .ا با الهام از امام خمینیی(ره) ،رهبیر انقیاب اسیامی اییران ،در سیایه
تا های همیشگی خالصانه ،جامعه اه سنت نیجریه را با عقاید شیعه آشنا ساخت مسلمانان بیا تطبییق
معارس ای مذهب با آنچه در قرآن مناب حدیثی مطرح شده بود ،به تشی گر یدند.
واژگان اصلی :نیجریه ،شیعیان نیجریه ،تشی  ،شیر ابراهیم زکزاکی ،انقاب اسامی ایران.

 .1استادیار گر ه تاریر تمدن اسامی ،یژ هشگاه علوم اسامی امام صادق(ع) ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول)
 .2یژ هشگر یژ هشگاه علوم اسامی امام صادق(ع) ،تهران ،ایران.
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مقدمه
تا سال 2014م1393 /

از شیعیان نیجریه کمتر یاد می شد .تییا اینکییه در ر ز قیید

سییال 1435

(25جوالی  2014م/ .سوم مرداد  )1393ارتش نیجریه به ر ی تظاهرکننییدگان شیییعه در زاریییا 1آتییش
گشود جم بسیاری از جمله سه ت از فرزندان شیر زکزاکی را شهید کرد .با رسییانه ای شییدن ایی
خبر همه نگاه ها به زاریا جمعیت میلیونی شیعیان نیجریه د خته شد؛ ای تعداد شیییعه چگونییه بییا
چه اقدامات تبلیغاتی در نیجریه یدید آمدند؟ رهبر شیییعیان نیجریییه دارای چییه شخصیییتی اسییت؟
مهم تر ازهمه ،نقش انقاب اسامی ایران در گستر

تشییی در نیجریییه تییا چییه مقییدار اسییت؟ ایی

سؤاالت ضر رت مطالعه بررسی ضعیت شیعیان نیجریه را د چندان می ساخت .یییژ هش حاضییر
نیز در یی یاسر به ای سواالت معرفی دقیق همه جانبه از شیعیان نیجریه انجام گرفته است.
تاکنون تحقیق مستق جامعی درباره همه ابعاد زندگی شیعیان نیجریه تید ی نشییده اسییت .البتییه ایی
بدان معنا نیست که هیچ اطاعاتی درباره شیعیان نیجریه موجییود نبییوده اسییت .حتییی در کتییاب هییای
فارسی مربوط به کشور نیجریه اطاعات مختصری درباره شیعیان جییود داشییت؛ چنانکییه در کتییاب-

هایی نظیر جمهوری فدرال نیجریه نوشته معصومه نصیری( ،)1389سرزمی

مییردم نیجریییه بییه قلییم

محمدرضا شکیبا( ،)1388نیجریه سرزمی زبانها قومیییتهییا تییألین نوییید رسییولی( )1385نقییش
بنیادی شیر ابراهیم یعقوب زاکزاکی در شک گیری توسعه تشی در نیجریه تد ی امیربهرام عییرب-
احمدی ( )1397صفحاتی را به شیعیان نیجریه اختصاص دادهاند .نویسییندگان برخییی یایییان نامییههییای

دانشگاهی نیز اطاعات مفیدی در اختیار خواننییده قییرار داده انیید .حییید مییرادی ( )1391در بازتییاب
انقاب اسامی بر اسام گرایی در نیجریه ،حسییی مادرشییاهی ( )1394در بررسییی سییبک رهبییری
شیوه های تبلیغی آقای ابراهیم الزاکزاکییی مسییتانه منصییوری یارسییا ( )1394در یایییان نامییه بررسییی
ا ضاع فرهنگی اجتماعی شیعیان نیجریه یس از انقاب اسامی ایران اطاعات مفیدی ارائه داده انیید
که در ای یژ هش مورد توجه بودند .عا ه بر ای باید از نشریه نامه جامعه یاد کییرد کییه شییماره 119
خود را به نیجریه اختصاص داده است .حمیدرضا کردی( )1394نیز در مقاله خود بییا عنییوان شیییعیان
نیجریه (فرصت ها ،تهدیدها ،با رها)» اشاره ای به ضییعیت شیییعیان نیجریییه داشییته اسییت .امیربهییرام

عرباحمدی ( )1397نیز در کتاب نقش بنیییادی شیییر ابییراهیم یعقییوب زاکزاکییی در شییک گیری
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سال  2015م تمرکز کرده است .البته یژ هشگران انگلیسی زبییان ز دتییر از مسییلمانان ،تحقیقییات بییر
ر ی شیعیان نیجریه را آغاز کرده کتابها مقاالتی درباره شیعیان نیجریه رهبییر آنهییا یعنییی شیییر
ابراهیم زکزاکی به رشته تحریر درآ رده بودند که بخشی از مناب ای یژ هش همی تحقیقییات هسییتند.
محمد داهیر سلیمان 1،مختار عمر

بونزا2

عبدالرئوس مصطفی 3از جمله ای یژ هشگران هستند.

نوآ ری نوشتار حاضر ،افز ن بر ارائه مطالب جدید به ر ز درباره شیییعیان نیجریییه ،بررسییی نقییش
فیروزجائی

تأثیر انقاب اسامی ایران بر رشد گستر

تشی در نیجریه است که در تحقیقات انجام شییده کمتییر

به آن یرداخته شده است.
جمعیت شیعیان نیجریه
اطاعات آماری مربوط به جمعیت در نیجریه چندان دقیق

نیست4

همچنی د لت نیجریه به منظییور

حفظ حدت ملی ای کشور از ارائه اطاعات مربوط به جمعیت گر ههای مذهبی خودداری میکند .از
همی ر بیشتر ارقامی که در ای زمینه جود دارد برآمده از تحقیقات میدانی محد د مراکز یژ هشی
ادعای ییر ان ادیان مذاهب مختلن نیجریه میباشد .ر زنامه نیوز یک در سال  2016میادی جمعیت
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توسعه تشی در نیجریهبر شخصیت شیر زاکزاکی ،مناسبات ا با د لتها قت عام شیییعیان نیجریییه در

ای گر ه مذهبی را سه میلیون نفر تخمی میزند( ،)Oren Gruenbaum, 2016: 243در حالیکه
مرکز تحقیقات ییو 5در سال  2009میادی اعام کرد ،شیعیان  12درصد از جمعیت مسلمان نیجریییه را
تشکی میدهند ،رقمی که دست کم سه برابر آمار ارائییه شییده ر زنامییه نیوز یییک میییباشیید( Pew
 .) 30:Research Centerشیر حافظ محمد سعید ،رئیس مؤسسه حیدر نیییز عییددی میییان  6تییا 7
میلیون نفر را به اقعیت نزدیکتر میداند(منصوری یارسا .)78 :1394 ،گفته میشود  95درصیید شیییعیان

1. Muhammad Dahiru Sulaiman
2. MUkhtar Umar Buza
3. Abdul Raufu Mustapha
 .4کمیسیون ملی جمعیت نیجریه ،در گزارش خود از سرشماری سال 2006م جمعیت کل این کشور را
 140میلیون نفر اعالم کرد .اگر چه پس از سال  2006میالدی سرشماری رسمی در نیجریه برگزار نشده
است ،با توجه به نرخ رشد جمعیت 3/2درصدی ،می توان جمعیت این کشور را تا سال  2018میالدی
حدود  190میلیون نفر تخمین زد.
5

. Pew Research Center.
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نیجریه ییشتر مذهب یا دی دیگری داشته در سه دهه اخیر به مذهب تشی گر یدهانیید .ایی افییراد
تحت عنوان مستبصری شناخته میشوند(منصوری یارسا.)113 :1394 ،
حسی مادرشاهی با بیان کاستیهای اطاعییات آمییاری در نیجریییه ،بییا توجییه بییه مشییاهداتش الگییوی
دیگری برای بیان جمعیت شیعیان نیجریه ارائه کرده است .ی جمعیت شیعه را بییه سییه دسییته تقسیییم
میکند :دسته ا ل کسانی هستند که مدتی در فضای تشی زنییدگی کییرده احکییام فقهییی اعتقییادات
کامی شیعه آشنایی دارند .به عقید ا تعداد ای دسته از شیعیان از د میلیون نفر فراتر نمیییر د .دسییته
ا مسلمان سنی مذهب بوده تازه شیعه شدهاند با درک تفییا ت احکییام
د م نیز کسانی هستند که قب ً
عقاید شیعه سنی در حال یادگیری معارس مذهب تشیی هسییتند .بییا در نظییر گییرفت ایی گییر ه
جمعیت شیعیان حداکثر به هشت میلیون نفر میرسد .دسته سوم نیز شام کسانی میییشییود کییه بییرای
سران جنبش اسامی نیجریه 1،بویژه برای آقای زکزاکی احترام خاصی قائ

هستند2

مسییائ مختلیین

خصوص ًا در حوزههای سیاسی اجتماعی از ا ییر ی میکنند به تعبیر یکییی از نماینییدگان زکزاکییی
میتوان ای دسته را اه تسن شیعه نامید .با اضافه کییردن ایی دسییته ،جمعیییت شیییعیان فراتییر از 12
میلیون نفر خواهد رفت(مادرشاهی.)91-1393:90 ،
شیعیان

در بسیاری از مناطق نیجریه حضور دارند .شهرهای کانو3

زاریییا در شییمال نیجریییه مهمتییری

مراکز تجم شیعیان محسوب شده شییهرهای کاتسییینا ،سییوکوتو ،بییائوچی کاد نییا دیگییر منییاطقی
شمالی نیجریه هستند که شیعیان حضور یررنگی در آنها دارند .عا ه بر ایی ییییر ان ایی مییذهب در
ایلوری

4

الگو  ،5از شهرهای جنییوبی نیجریییه نیییز سییکونت دارند(منصییوری یارسییا-1394:112 ،

 .1جنبش اسالمی نیجریه یا ألحَرَکَةُ االسالمیة فی نیجِیریا عنوان جنبش شیعیان نیجریه است که رهبری
آن را شیخ ابراهیم زاکزاکی بر عهده دارد .این جنبش فعالیتهای مختلف آموزشی و اجتماعی به شیعیان
نیجریه ارائه میدهد و مقر رهبری آن در زاریا است.
 .2شیخ زکزاکی دلیل افزایش جمعیت شیعیان را اینطور بیان میکند« :مردم به جنبش اطمینان دارند ،چون
مشاهده میکنند که سخنان مطرح شده توسط فعاالن جنبش با فعالیتهای آنان منطبق است .مردم پس از
این اعتماد به جنبش ملحق میشوند»(مادرشاهی.)119 :1393 ،

. Kano
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5
Lagos

به تقیه ر ی آ رده از ابییراز آشییکار عقایدشییان خییودداری کننیید( Tore Refslund Hamming,
.)2014: 36
پیشینه حضور شیعیان در نیجریه
اطاع دقیقی از ییشینه مذهب تشی در نیجریه در دست نیست .با جود ای اطاعات حییداقلی ،مییی-
توان حضور تشی در نیجریه را ییش از ییر زی انقاب اسامی ایران نیز رصد کرد؛ چییرا کییه ییییش از
فیروزجائی

ای تاریر ،اتباع لبنانی که به منظور فعالیت اقتصادی ارد ای کشور بودند مذهب تشی را بییا خییود بییه
ارمغان بردند( .)Onapajo, 2017: 3از ا اسط قرن نییوزدهم میییادی ،افییزایش مهییاجرت مهییاجران
لبنانی به غرب آفریقا افزایش یافته است .شواهد نشان می دهد که ا لی لبنانی ها بی سالهییای 1876
 1880ارد سنگال شدند( .)Olaniyi & Ajayi,2014,p. 132به رغم اخییتاس نظرهییا ،بیشییتر
یژ هشگران معتقد لبنانیها برای ا لی بار در سال  1890میادی قدم به نیجریییه گذاشییته در جنییوب
ای کشور ساک شدند(.)Olaniyi & Ajayi,2014: 132
البته ،تمامی ای مهاجری شیعه ییر مذهب احدی نبودند .مسیحیان ییر کلیسای ارتیید کس یونییان
یا کلیسای مار نی بودند مسلمانان نیز ییر مذاهب تشی  ،تسن
 . )Falola, 1998: 526در  1962م1340 /
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 .)113سختگیری نیر های د لتی افراد ابسته به مذاهب مختلن سبب تا شیعیان در جنییوب نیجریییه

فرقییه صییوفی احمدیییهToyin (1

مسلمانان  40درصد از جمعیت لبنییانیهییای سییاک

در نیجریه را تشکی میدادند که از میان  90درصد شیییعه مییابقی از اهی تسیین بودنیید( Winder,
 .)1962: 305در سال  2008م ، 1387 /اداره مهاجرت نیجریه تعداد لبنانیهای ساک ایی کشییور
را سی هزار نفر اعام کرد که بیشتر آنها سومی نس حاضر در نیجریییه هسییتند .لبنییانیهییا کییه عمومی ًا
تابعیت نیجریهای هم دارند از درآمیخت با مردم بومی یرهیییز داشییته از همییی ر کوششییی در نشییر

 . 1احمدیه فرقه ای کوچک در نیجریه است که بیشتر پیروان آن را مسلمانان وابسته به گروه قومی یوروبا
( )Yorubaتشکیل میدهند .این فرقه در قرن نوزدهم میالدی توسط احمد قادیانی در هند پایه گذاری
ش د و از همین رو قادیانه نام گرفت .قادیانه پس از قدم نهادن در خاک آفریقا احمدیه نام گرفت و با
اینکه رهبران آن مدعی اسالمی بودن این فرقه هستند ،دارای عقاید گمراهکنندهای میباشد .فرقه یادشده
برای خود مدارس ،انستیتوها و بیمارستانهای خاصی دارد که از طریق آنها به تبلیغ خود میپردازد.
(شیخی.)131 :1370 ،
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معییارس اسییامی نداشییته بیشییتر بییه تجییارت امییور اقتصییادی مشییغول هسییتند( & Olaniyi
.)Ajayi,2014: 146-147
انقالب اسالمی و رونق تشیع در نیجریه
تحقیقات نشان می دهد افز ن بر مهاجرت لبنانی ها ،ر اج گرایش صییوفیانه محبییت بییه اهی بیییت،
تشکی خافت اسامی توسط عثمان دان فودیو 1در قییرن نییوزدهم ،جامعییه چنییدفرهنگی نیجریییه
تعهد شیعیان نوشیعیان به گستر

معارس مذهب اه بیت از عوام بستر ساز بییرای نفییوذ شیییعه

در میان مسلمانان نیجریه محسوب می شود؛ لی در کنار ای عوام  ،ییر زی انقییاب اسییامی مییردم
ایران در  1357تأثیر چشمگیری در گستر

مذهب تشی در نیجریه داشته جمعیت شیییعه ر نیید ر

به رشدی در نیجریه ییدا کرد( .)Onapajo, 2017: 3طنی آرمانهییای انقییاب اسییامی بافاصییله
یس از ییر زی مرزهای جغرافیایی را در نوردیده با عبور از منطقه غییرب آسیییا ،در میییان ملییتهییای
مسلمان آفریقایی از جمله نیجریییه شیینیده شیید( .)Dahiru Sulaiman, 1993: 186چنانکییه کییه
جوزپ زِن 2اشاره کرده است ،خارج از خا رمیانه هیییچ کجییا بیشییتر از شییمال نیجریییه از ایییدئولو ی
انقاب اسامی ایییران متییأثر نشییده اسییت( .)Jacob Zenn, 2013 :14شییعارهییایی نظیییر تشییکی
حکومت اسامی ،آزادسازی قد  ،سرکوب دشمنان اسام رف ظلم از ملتهای مستضییعن سییبب
شد تا جوانان زیادی جذب ای انقاب بنیان فکری آن شوند(عمرموسی.)50-41 :1430 ،
تأثیر انقاب اسامی اندیشههای امام خمینی(ره) بر گستر

تشی در میان مییردم نیجریییه بییه قییدری

زیاد گسترده بوده که ییر ان ای مذهب در نیجریه با عنوان خمینییون» شییناخته میییشوند(منصییوری
یارسا .)86 :1394 ،در اق رهبری امام خمینی(ره) فکر انقاب اسامی در جامعه نیجریییه بییه یییژه
در میان مسلمانان محر م شمال ای کشور اکنشهایی را بییر انگیختییه احیییاگری اسییامی در ایییران
تأثیر مستقیمی بر قیامهای اسامی در آنجا داشته است .رهبران محلی از جملییه شیییر زکزاکییی نسییخه
طراحی شده در ایران را در جهت یوشش بخشیدن به مبازره علیه فساد فزاینده مادیگرایییی بیییش از
حد تشکیات سیاسی نیجریه ماهرانه به کار گرفتنیید(گامباری .)310 :1382 ،یعقییوب یحیییی ،نماینییده
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 .جوزپ زن یکی از اعضای امور آفریقا در بنیاد جیمز تاون و استادیار دانشگاه جرج تاون در

آمریکاست.

مسلمانان به دینشان را بازگرداند مسلمانان را از هر گر ه فرقهای بییا هییم متحیید کییرد»( منصییوری
یارسا.)100-1394:99 ،
برخی از شخصیتهای نیجریه تحت تأثیر تبلیغات جمهییوری اسییامی ایییران بییا آگییاهی از اهییداس
انقاب اسامی خود را شیفته مدل سیاسی شک گرفته در ایران معرفی میییکردنیید ،گرچییه بییه لحییا
مذهبی همچنان به مذهب اه تسن

فیروزجائی

خطبها

ابسییته بودنیید .شیییر ابییوبکر جبریی  ،امییام جمعییه فارفییار  2در

گفت :ما به لحا سیاسی با ایران از نظر عقیدتی بییا عربسییتان سییعودی همییراه هسییتیم»(

.)Bunza, 2005: 229
طنی انقاب اسامی در نیجریه توسط اعضای انجم دانشجویان مسلمان شیینیده شیید .ایی انجمی
مسلمان توسط جوانان مسلمان یور بایی در جنوب نیجریه ،با ای احسییا

کییه بییه خییاطر ابسییتگی

مذهبی خود مورد ظلم قرار گرفتهاند ،یایه گذاری شیید .مسیییحیان در  1954میییادی تصییمیم گرفتنیید
دانشییجویان مسییلمان را از دانشییگاههییا مییدار

کییه تحییت نظییارت خودشییان بییود اخییراج

کنند(  .)AbuBakir Tajudeen, 1984: 4برخی دانشجویان مسلمان در یک عقب نشینی بییرای

مقالۀ پژوهشی :تأثیر انقالب اسالمی ایران بر /...حبیب زمانی محجوب و رضا ادبی

شیر زکزاکی در کاتسینا 1درباره تأثیر انقاب اسامی در نیجریییه میییگوییید :انقییاب اسییامی اعتمییاد

جلوگیری از اخراج از دانشگاه تصمیم گرفتند مراسم مذهبی را غیرعلنی برگزار کییرده اسییم اسییامی
خود را به کار نبرند( .)Ousmane Kane, 2003: 73در چنی شرایطی ،چه دانشییجوی مسییلمان
از هفت مدرسه متوسطه مختلن ،به نماینییدگی از همکاسیییهایشییان ،در  17آ ریی  1954میییادی
نشستی در الگو

() Lagosبرگزار کییرده تشییکی انجمی اسییامی دانشییجویان را رسییم ًا اعییام

کردند .رهبری ای تشک را بابز فافونو برعهده داشت که بعدها زیر آموز

نیجریییه شیید( Joseph

 .)Kenny, 1996: 344انجم دانشجویان مسلمان که در هنگام تأسیس صرف ًا تشییکلی بییرای بیییان
عقاید مؤسسان اعضای ابسته به آن در جنوب نیجریه بود ،در دهه هفتاد هشتاد میییادی بییه یییک
تشک اسامی تمام عیار در شمال کشییور بییدل شیید رهبییری بسیییاری تحرکییات دانشییجویی را در
دانشگاهها برعهده گرفت .انجم در دهه  1990میادی شاهد یک انشقاق بود .عییده ای از دانشییجویان
تحت تأثیر تبلیغات عربستان سعودی از ای تشک جدا شده گر هییی بییا عنییوان دعییوت را تشییکی
داده به تبلیغ عقاید خود یرداختند .امی الدی ابوبکر رهبری ای جریان را برعهییده داشییت .گر هییی
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دیگر نیز متأثر از انقاب اسامی ایران گر ه امت را بنیییان نهادنیید تییر یت شییریعت تشییکی یییک
د لت اسامی را ییگیری میکردند .در ادامه ،گر ه امت نیز دچار د دستگی شیید؛ شییاخهای بییا عنییوان
حدیبیه همراهی با د لت را به مخالفت با آن ترجیح داد؛ شاخه دیگر شیعیان بودند که انقاب اسییامی
ایییران را الگییوی فعالیییتهییای آینییده خییود قییرار دادنیید( .)Conerly Casey, 2008: 77تشییکی
حکومت اسامی مهمتری نقطه اشتراک انقاب مردم ایران با ای شاخه از انجم دانشجویان مسییلمان
بود .عا ه بر ای ییر زی ای انقاب به الگوی عملی اعضای ای طین تبییدی شد(منصییوری یارسییا،
.)80 :1394
تالش های زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه
شیر ابراهیم زکزاکی حلقه ص انقاب اسامی ایران انجم دانشجویان مسلمان به تبی آن تییوده
مردم نیجریه بود .ابراهیم یعقوب زکزاکی در سال  1953میادی در محله کواربییای 1در شییهر زاریییا بییه
دنیا آمد .اجداد

در کنار ییشه کشا رزی ،معلم قرآن فقه بودنیید .زکزاکییی خییود را اصییالت ًا از مییردم

مغرب میداند بر ای با ر است که نیاکانش از نوادگان امام حسی مجتبییی (ع) بییودهانیید .اطاعییات
زیادی از د ران کودکی نوجوانی ا در دست نیسییت .ا قییرآن را نییزد یییدر

فییرا گرفیت در ده

سالگی حافظ قرآن بود .ی یس از اتمام د ره دبیرستان برای تحصی در رشییته اقتصییاد ارد دانشییگاه
احمد بلّو شد .تحصی در دانشگاه زمینه ییوسییت ا بییه انجمی دانشییجویان مسییلمان را فییراهم کییرد.
زکزاکی به مر ر به عنوان یکی از اعضای فعال شناخته شده به یکی از سران آن بدل شیید در کنییار
فعالیتهای تبلیغی به مبارزه با مظاهر غیر اسامی در دانشگاه احمد بلییو زاریییا یرداخییت .ا بییه عنییوان
معا ل بی المل انجم دانشجویان به کشورهای مختلن سفر با رهبران مسییلمان دیییدار کرد(عییرب
احمدی .)57- 55 :1397 ،زکزاکی توسط یکی از اساتید خود با امام خمینی(ره) (ره) آشیینا شییده در
 1980میادی در ا لی سالگرد ییر زی انقاب اسامی بییه اییران دعییوت شیید(کردی.)117 :1394 ،
زکزاکی در ای دیدار از امام (ره) میخواهیید کییه ی را نصیییحت بییرای موفقیییت در فعالیییتهییایش
مشا ره دهد .حضرت امام (ره) قرآنی به ایشان هدیه میدهند میگویند :شییما براسییا

ایی کتییاب

عم کنید تا موفق شوید»(قاسمی.)1394/10/28 ،
در ا اسط دهه  ،1970اختاس در بینش مییذهبی ،مشییکات اقتصییادی ،فسییاد اقتصییادی مشییکات
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زکزاکی را  -با ای ایده که تنها راه ح مشکاتی که نیجریه با آن مواجییه بییود بازگشییت بییه اسییام
اجرای کام دستورات آن است  -به دام اسام سیاسی سوق داد .از طرس دیگر ای تشک به نییوعی
ابسته به جمعیت نصر االسام 1بود از ظرفیت مناسب برای فعالیت سیاسی در دانشگاههییا جامعییه
نیجریه برخییوردار نبییود(  .)Soares & Otayek, 2007: 16از همییی ر

بییه مییر ر زمییان ،ایی

دانشجویان به د گر ه تقسیم شدند :عدهای تحت تأثیر تبلیغات جریان هابی-سعودی گییر ه دعییوت
فیروزجائی

را شک داده بیشتر به کارهای تبلیغی یرداختند عدهای دیگر از جمله زکزاکییی بییا الهییام از انقییاب
اسامی ایران تحت عنوان گر ه امییت خواهییان اجییرای قییانون شییریعت ایجییاد حکومییت اسییامی
شدند(  .)Ousmane Kane, 2003: 94-95ای گر ه خود را عضییو سییازمان خاصییی ندانسییته
تنها به قوانی اسام ملتزم بودند همچنی افراد فارغ از جنسیت ،مذهب قومیت خود میییتوانسییتند
به عضویت آن درآیند(  .)Adam Modibbo, 2012:12اعضای ای گر ه معتقیید بودنیید ،مسییلمان
اقعی نمیتواند نظام سکوالر را بپذیرد(منصوری یارسا )1394:82 ،یک جنبش اسامی باییید متعلییق
به همه مردم باشد نه یک صنن خاص(.)Tsiga & Adamu, 1997: 79
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سیاسی ناشی از حکومت نظامیییان برخییی از اعضییای انجمی دانشییجویان مسییلمان از جملییه ابییراهیم

زکزاکی یس از ماقات امام خمینی(ره) شیفته ا شده به تشییی گر ییید(عرب احمییدی.)58 :1397 ،

 . 1جمعیت نصراالسالم در  1963میالدی با  46عضو از میان ماالمها(معلم علوم دینی) در کادونا تأسیس شد .این
 46نفر شامل  18نفر از علمای ایاالت سوکوتو و کانو 15 ،نفر از طریقتهای قادریه ،تیجانیه و مهدویه مابقی اعضا
نیز مستقل بودند( .)Chukwunedum Ufodike, 2014: 146از اهداف جمعیت مذکور موارد زیر را میتوان
به تبلیغ اسالم در میان قبایل مسیحی و پیروان آیینهای بومی ،تأکید بر هوشیاری اسالمی و حفظ وحدت مسلمانان،
تنظیم روشها و قوانین اسالمی در ارتباط با مدراس و دانشگاهها و همچنین انتشار اصول و مفاهیم اسالمی و تفهیم
آنها به مسلمانان اشاره کرد .این جمعیت عالقه چندانی به دخالت در امور سیاسی از خود نشان نمیدهد ،مدارس و
آموزشگاههای اسالمی متعددی تأسیس کرده است که به اداره آنها مشغول میباشد؛ در حقیقت ،جماعت نصراالسالم
از مهمترین سازمانهای اسالمی مؤثر و تصمیم گیرنده در مسائل دینی و اسالمی نیجریه است که تقریب ًا تمامی نهادها
و سازمانهای اسالمی دیگر را تحت پوشش می دهد .رهبری این جمعیت نیز تا قبل فوت ابوبکر گومی با خود وی
بود و اعضای آن نیز از میان امراء و نمایندگان او در ایالتهای شمالی انتخاب میشدهاند .در حال حاضر سلطان
محمد ماچیدو ریاست کل جماعت نصر االسالم را برعهده دارد(رسولی.)97-96 :1385 ،
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ای سخ زکزاکی درباره امام خمینی(ره) نشانه دهند میزان ارادت ی به امام خمینییی(ره) (ره) اسییت:
ا رهبر همه زمانهاست ...جهان میتواند یک خمینی(ره) داشته باشیید .امییام (ره) هدیییه خدا نیید بییه
جهان بود جهان به تعالیم اندیشههای خمینی(ره) نیازمند است»(منصوری یارسا.)96 :1394 ،
با جود عاقه شیر زکزاکی به انقاب اسامی امام خمینی(ره) ،ا بییرای جلییب نظییر دیگییر مسییلمانان
براسا

اص تقیه ،جلوه شیعی جنبش را کم رنگ جلییوه داد تییا جییایی کییه جنییبش خییود را ،بییا یسییوند

اسامی» ،اعضای آن را "اخوان المسلمی " 1نام نهاد(  .)Jacob Zenn, 2013: 13–18با ای حییال،
عقیده سیاسی خود را ینهان نکرده به صراحت از دلبستگی خود به انقاب اسییامی ایییران سییخ مییی-
گفت( .)Hassan, 2015: 25چنی ر یکردی سبب شد تا برخی یژ هشگران از عنوان شیعه سیاسی را
برای ای گر ه استفاده کنند .محمد شقر ن ضم معرفی مختصر گر ههای اسامی نیجریییه ،دربییاره ایی
گر ه مینویسد :گر ههایی که مث آنچه [انقاب اسامی] در ایران ر ی داده بود نظام سیاسی حاکم را رد
کرده به بریایی د لت اسامی فراخواندند .مث شیعه .شاید شیفتگی آنها به امام خمینییی(ره) ارتبییاط بییا
سفارت ایران ای نام را تفسیر کند ،بد ن اینکه ای گر ه حقیقتی ًا شیییعه باشند»(شییرفی ناصییری:1396 ،
 .)435در همی مقط یعقوب یحیی ،یکی از اعضای ارشد جنبش نماینده شیر زکزاکییی در کاتسییینا در
اظهار نظری درباره جنبش میگوید :ما شیعه نیستیم .ما مسلمان هستیم .ما هیچ ارتباطی بییا عنییا ی دیگییر
نداریم .هر کجا که جنبشی برای حرکت در مسیر اسام شک میگیرد آنها سعی میکنند با انگ زدن به آن
مردم را از ییوست به ای جنبشها بازدارند .م میدانم یهود تییا

دارد تییا مسییلمانان را بییه گییر ههییای

مختلن تقسیم کند»(.) Dahiru Sulaiman, 1993: 187
زکزاکی با حضور در دانشگاههای نیجریه از طریق سخنرانی یخییش فیییلم عکییس دربییاره ایییران
انقاب اسامی دانشجویان را به عضویت در جنبش اسامی دعوت میییکییرد .زکزاکییی از طریییق ایی
فعالیتها توانست جوانان بسیاری را از شهرهای زاریا ،کانو سوکوتو جدب جنبش کنیید .شییعار ایی
جنبش "فقط اسام" یشت کردن بییه قییانون اساسییی بییود(.)Dahiru Sulaiman, 1993: 189
شیر زکزاکی در مصاحبه شبکه  CNNهدس جنبش اسامی را بازگرداندن امت اسامی به آموزههییای
اسام سنت ییامبر اعام میکنیید(مرادی .)130 :1391 ،زکزاکییی در دهییه  1980میییادی بییه خییاطر
مواض سیاسیا
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علیه د لت نیجریه د د ره چهار ساله را در زندان گذراند.

. Muslim Brothers

1

معرفی شیعه اعتقادات آن مییرداختند(مادرشییاهی .)209: 1394 ،سییرانجام زکزاکییی در سییال 2000
میادی یس از آزادی از زندان به خاطر مشی سیاسیا  ،در ر ز عییید غییدیر در میییان مییردم تشییی
خود را به صورت علنی اعام کرد(مادرشاهی .)217 :1394 ،البته اعضای جنییبش از  1994میییادی بییه
بعد مناسک دینی خصوص ًا نماز را بر اسا

فقه شیعه انجام میدادند( .)Bunza, 2005: 230همییی

امر زمینه ساز انشعاب در جنبش شد .درهمی سال ،ابوبکر مجاهد که از یر رنییگ شییدن جلییوه شیییعی
فیروزجائی

جنبش نزدیکی آن به ایران رضایت نداشییت ،بییا جییدا شییدن از شیییر زکزاکییی گر هییی بییا عنییوان
جماعت تجدید االسامی» در کانو تأسیس کرد( .)Abdul Raufu Mustapha,2014:74ظییاهر ًا
جماعت تجدید از ییر ان چندانی برخوردار نبوده یژ هشگران نیز توجه چندانی به آن ندارند.
تا های همیشگی خالصانه شیر زکزاکی در آشنایی جامعه اه سنت نیجریییه بییا عقاییید شیییعه
تطبیق معارس ای مذهب با آنچه در قران کتابهای حدیثی اه سنت مطرح شییده یکییی از عوامی
مهم در تر یت تشی در نیجریه محسوب میشود .شیر همواره تا
اخاق زندگی بی آالیش میان تودههای مردم را جذب تشی

میکرد افراد را نه با زبان بلکه بییا

جنییبش کنیید(کردی .)119 :1394 ،ا
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به رغم تقیه ،مبلغان جنبش در سخنرانیها کا های خییود ضییم آمییوز

معییارس اسییامی ،بییه

با صبر خستگینایذیری به تبلیغ مییرداخت به یک گر ه خاص محیید د نمیییشیید همییواره در
حضییور مییی یافت(مادرشییاهی .)176 :1394 ،بییه اعتقییاد اعضییای

مجام دانشگاهی ،کلیسا مدار
جنبش اسامی زکزاکی همه جود

را قن اسام کرده است .گرچه برخی اسییام را بییرای دنیییای

خود استفاده میکنند اما ایشان هرچه دارد فییدای اسییام میییکنیید مشییکات فرا انییی را در ایی راه
تحم کرده است؛ چهار یسر

توسط ارتش نیجریه کشته شدند خود

چشیده است .ی آخری بار از دسامبر 1394 / 2015

نیز بارهییا طعییم زنییدان را

به ای سییو بییه دنبییال تهییاجم یلیییس بییه

اقامتگاه ی در ایالت کاد نا» در شمال نیجریه به زندان افتاد چهار سال در سخت تری شییرایط در
بند حکومت نیجریه بود.
بی گمان ،یکی از مصادیق بارز یذیر

ییام انقاب اسامی گستر

آن در میان شیعیان نیجریه ایی

است که شیعیان همانند رهبرشان شیر زکزاکی ،با جود فشارهای حکییومتی همییواره عاقییه منییدی
فاداری خود را به انقاب اسامی خاصه امام خمینی(ره) ابییراز داشییته انیید ایی امییر از یییرچم
یاکاردهای مورد استفاده شیعیان در راهپیمایی ها مشخص است.
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اقدامات جمهوری اسالمی در رونق تشیع
انقاب اسامی بازتاب های مثبتی بر ر نق جامعه شیعیان نیجریه داشته است؛ از جمله:
 .1انتقال شیعیان از حاشیه به مت در عرصههای اجتماعی سیاسی
 .2گرایش یژ هشگران اسام شناسان به شناخت بیشتر تشی
 .3گرایش ییر ان ادیان مذاهب گوناگون به تشی
 .4ایجاد ر حیه انقابی الگو برداری از انقاب اسامی در تقاب با استکبار جهانی
 .5ییدایش موجهایی از اسام سیاسی در میان شیعیان که خواهان بخییش یییا تمییامی حکومییت
هستند(محمدی.)56 :1388 ،
در کنار نفوذ انقاب اسامی ،جمهوری اسامی ایران از طریق اقدامات مؤسسات ابسته به خود تییأثیر
بسزایی در بسط فرهنگ اسامی-ایرانی ،تر یت تشی

حمایت از شیعیان در نیجریه داشته است .ایی

مؤسسات عبارتند از :رایزنی فرهنگی ،حوزه علمیه قم ،جامعه المصطفی ،مجمی جهییانی اهی بیییت
مجم تقریب بی المذاهب .ای مؤسسات با برنامههای مختلن به تر یت تشییی یرداختییهانیید .یکییی از
مهمتری فعالیتهای ای مؤسسات دایر کردن مدار

شیعی در شهرهای مختلیین نیجریییه میییباشیید.

مؤسسه اه البیت نخستی مؤسسه از ای دست است که در سال  1991میادی زیر نظر حیوزه علمیییه
قم تأسیس شده است .مدیریت ای مرکز به عهده مدیران ایرانی بوده که آمییوز

ابتییدایی کسییانی کییه

شیعه شدند را برعهده داشت .ای مرکییز در ابتییدای فعالیییت خییود  40طلبییه از شییهرهای مختلیین را
یذیر

کرد به تدریت بر تعداد طاب خود افز د .فعالیتهای مؤسسه اه البییت تییا  1998میییادی

ادامه داشت .در ای سال اعزام مدیران ایرانی به ای مرکز متوقن شد(آفییاق ( :)49حییوزه علمیییه اهی
البیت نیجریه.)25-21 ،
از سال  2002میادی مدرسه علمیه اه البیت بییا نییام جدییید مرکییز آمییوز

فرهنگییی ثقلییی » بییا

ریاست حجت االسام بدیعی مدیریت شیر حافظ محمد سعید در کانو بازگشایی شد .ای مرکییز بییا
برگزاری کا های احکام عقاید امامیه ضبط نشر آنها بوسیله سیییدی گییام بلنییدی در راسییتای
آشنایی بیشتر شیعیان نیجریه با معارس تشی برداشت .هم اکنون مطرحتری چهره ایی مؤسسییه شیییر
حمزه ال ال است سطوح آموزشی ای مرکز شیام د رههییای کییاردانی کارشناسییی اسییت .مرکییز
ثقلی مدار

تابعه بسیاری نیز در شییهرهای گونییاگون نیجریییه دارد .از سییال  2010میییادی جامعییه

المصطفی با مدیریت دکتر عبدالقادر مبارک توانسته است به عنوان یکی از فعالتییری مراکییز آموزشییی
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کارشناسی معرفی طاب نمونه به شعب مرکزی جامعه المصطفی در قم است .ای د مرکییز علمییی
در کانو اق شدهاند(منصوری یارسا.)125 :1394 ،
در کنار آموز  ،جمهوری اسامی ایران اقدامات دیگری را نیز در دستور کار قرار داده است:
 −تأسیس شرکت انتشاراتی التوحید که نشریاتی همچون ییییام حییدت ،هفتییهنامییه
تهران تایمز ،ساکسون مسلمچی را در کارنامه خود دارد.

اسامی اندیشه امام خمینی(ره)
 −تشکی کا های آموز

فیروزجائی

 −چاپ ترجمه کتابهایی در زمینه آموز

قرآن معارس ،آشیینایی بییا انقییاب

تحقیق در زمینههییای متفییا ت فرهنگییی ،مییذهبی

اجتماعی
 −کمک مادی به مدار  ،دانشگاهها کتابخانهها
 −تأسیس انجم د ستی ایران نیجریه
 −برگزاری مراسم ایام الل
 −آموز
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تشی در نیجریه ،اقدامات چشمگیری انجام دهد .از جمله ای اقدامات ارائییه مییدرک تحصیییلی معییادل

زبان فارسی

 −حضور در نمایشگاههای کتاب
 −برگزاری هفته فیلم

 −اعزام شخصیتهای مختلن به نیجریه(مرادی)192-191 :1391 ،
نتیجه گیری
نیجریه به عنوان یکی از کشورهای مهم قاره آفریقا منطقه غرب آفریقییا بسییتر نفییوذ مییذهب تشییی
مکتب اه بیت گشته است .مذهب تشی  ،که با مهاجرت شیییعیان لبنییانی در نیمییه د م قییرن نییوزدهم
میادی ،ارد ای منطقه شده بود ،در یی ییر زی انقاب اسامی ر نق بسیار یافییت .انقییاب اسییامی
ایران در کنار بیداری خودآگاهی مسلمانان نیجریییه ،ر نیید گییرایش بییه تشییی را سییرعت بخشییید
شیعیان نیجریه را از یک اقلیت بسیار محد د به جمعیت چندمیلیونی فعال بدل ساخت .رهبران محلییی
نسخه طراحی شده در ایران را در جهت یوشش بخشیدن به مبازره علیه فساد فزاینییده مییادیگرایییی
بیش از حد تشکیات سیاسی نیجریه ماهرانه به کار گرفتند .جمهوری اسامی ایییران نیییز ،در راسییتای
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آرمان های انقاب اسامی ،با اقداماتی نظیر یذیر

تربیت طاب ،تأسیییس مراکییز آموزشییی ،اعییزام

مبلغ  ...نقش بسزایی در فرایند گرایش ر ز افز ن شیعه در نیجریه داشته اسییت .لییی در کنییار همییه
اینها ،فعالیتهای کم نظیر شیر ابراهیم زکزاکی مهمتری عام گستر

تشییی در نیجریییه اسییت .ا بییا

الهام از انقاب اسامی ایران در سایه تا های همیشگی خالصانه ،جامعه اهی سیینت نیجریییه را
با عقاید شیعه آشنا ساخت مسلمانان با تطبیق معارس ای مییذهب بییا آنچییه در قییرآن کتییابهییای
حدیثی اه سنت مطرح شده بود ،به تشی گر یدند .شیر زکزاکی کوشید مردم نیجریه را نییه بییا زبییان
بلکه با اخاق زندگی بیآالیش میان تودههای مردم ،جذب تشی

جنییبش اسییامی کنیید .در سییایه

همی کوششهاست که جمعیت شیعیان نیجریه امر زه  12میلیون نفر برآ رد میییشییود؛ رقمییی کییه از
تعداد شیعیان در بسیاری از کشورهای منطقه غرب آسیا بیشتر است.

کتابنامه
 .1جعفریان ،رسول ( ،)1387اطلس شیعه ،تهران :سازمان جغرافیایی نیر های مسلح.
 .2حسینی ،سیدحمید ( ،)1395ضعیت مسلمانان شیعیان نیجریه از ظهییور اسییام تییا قبی از
انقاب اسامی ایران» ،فصلنامه نامه جامعه ،شماره  ، 119یاییز.104-93 :
 .3حسینی ،سیده مطهره ( ،)1391شیعیان فرصت ها چالش های حضییور آنییان در آفریقییا »،
فصلنامه شیعه شناسی ،سال دهم ،شماره  ،38تابستان:ص.146-107
 .4رسولی ،نوید ( ،)1388ضعیت مسلمانان در نیجریه» ،یژ هشنامه آفریقییا  ،سییال ا ل ،شییماره
چهارم ،زمستان.128-113 :
 .5رسولی ،نوید ( ،)1385نیجریه سرزمی زبانها قومیتها ،تهران :الهدی.
 .6سازمان حوزه ها مدار

علمیه خارج از کشور ،آفاق ( :)49حوزه علمیییه اهی البیییت(مرکز

آموزشی فرهنگی ثقلی ) نیجریه ،بی جا ،بی نا ،بی تا.
 .7شریفی عبدالمجید عبدالل ناصری ( ،)1396اسام :حدت مبانی ،کثرت ظهور(فصی هییایی
از جامعه شناسی تاریخی فرهنگ اسام) ،تهران :نگاه معاصر.
 .8شکیبا ،محمدرضا ( ،)1388سرزمی
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مردم نیجریه ،تهران :الهدی.

شک گیری گستر

تشی در نیجریه ،تهران :نگارستان اندیشه.

 .10عمر موسی ،محمد الثانی ( ،)1430الشیعه فی نیجیریا؛ النشأه الوسائ » ،قییراتات اسییامیه،
العدد الراب  ،الشوال.50-41 :
 .11قاسمی ،مصطفی( ،)1394گزار

نشست ربی زاریییا؛ ضییعیت شناسییی شیییعیان نیجریییه،

تهران ،اندیشه سازان نور.1394/10/28 ،
 ،117-116زمستان.125-110 :

فیروزجائی

 .12کردی ،حمیدرضا ( ،)1394شیعیان نیجریه؛ فرصتها ،تهدیدها ،با رها» ،فصییلنامه ییییام،

 .13گامباری ،ابراهیم ،ای ( ،)1382احیاگری اسامی در نیجریییه :در نزا یییا بییر نزا» ،انقییاب
ایران بازتابهای جهانی آن ،جان .ال .اسپوزیتو ،ترجمه محس مییدیر شییانهچییی ،تهییران،
مرکز بازشناسی اسام ایران.
 .14مادرشاهی ،حسییی ( ،)1394بررسییی سییبک رهبییری شیییوههییای تبلیغییی آقییای ابییراهیم
الزکزاکی ،تهران ،یایاننامه دانشگاه امام صادق.
 .15محمدی ،منوچهر ( ،)1388بازتاب جهانی انقییاب اسییامی» ،بییازخوانی تییأثیرات انقییاب
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 .9عرباحمییدی ،امیربهییرام ،)1397( .شیییر ابییراهیم یعقییوب زاکزاکییی نقییش بنیییادی ا در

اسامی ایران بر بیداری مسلمانان ،به اهتمام سیدمهدی طاهری ،قم ،یژ هشییگاه بییی المللییی
المصطفی.
 .16مرادی ،حید ( ،)1391بازتاب انقاب اسامی بییر اسییام گرایییی در نیجریییه ،یایییان نامییه
کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع).
 .17منصوری یارسا ،مستانه ( ،)1394بررسی ا ضاع فرهنگی اجتماعی شیعیان نیجریه یییس از
انقاب اسامی ایران ،دانشگاه قم.
 .18نصیری ،معصومه ( ،)1389جمهوری فدرال نجریه ،تهران ،علمی فرهنگی.
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