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The aim of the present study was to investigate the performance of the
Nigerian Islamic Movement based on its structure and organization
and its impact on the spread of Shiism in Nigeria. The results of the
research, which were performed by descriptive-analytical method,
show that in addition to the efficient management of Sheikh Zakzaki,
a large part of the success of the Islamic movement is due to its
regular and purposeful structure and organization. The establishment
of institutions such as the Martyrs' Foundation, Fudiyeh Schools,
Haras, the Sisters' Association, the Scientific-Researchers'
Association, the Physicians' Association, the Employees' Association,
the Film Production Unit and the Publishing Unit in the structure and
organization of the Islamic Movement of Nigeria has caused this
movement Provide significant cultural and economic services to
Nigerian Shiites. The provision of these services has been very
effective in disseminating and spreading the Shiite religion.
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هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد جنبش اسالمی نیجریه مبتنیبر سااتتار و شکاکیالت
شحلیلی انجام شد ،نکان میدهد افزونبر مدیریت کارآمد شیخ زکزاکی ،بخاش بزرگای از
موفقیت جنبش اسالمی مرهون ساتتار و شککیالت منظم و هدفمند آن است .شعبیه نماودن
نهادهایی مانند بنیاد شهداء ،مدارس فودیه ،حراس ،مجمع تواهران ،مجمع دانش پژوهاان،
انجمن پزشکان ،انجمن شاغالن ،واحاد شو یاد فایلم و واحاد انتکاارات ،در سااتتار و
شککیالت جنبش اسالمی نیجریه سبب شده است این جنبش در همهی حوزههای سیاسای،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی تدمات قابل شوجهی به شیعیان نیجریه ارائه نمایاد .ارائاهی
این تدمات در نکر و گسترش مذهب شکیع بسیار موثر واقع شدهاند
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آن و شاثیر آن بر گسترش شکیع در ککور نیجریه بود .نتایج پژوهش که با روش شوصایفی-

کلیدواژهها :غرب آفریقا ،شیخ ابراهیم زکزاکی ،جنبش اسالمی نیجریه ،شیعیان ،نیجریه.
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فضای فرهنگی سیاسی نیجریه تابلویی رنگارنگ از فرهنگها و ادیان است .حداقل نیمی
از جمعیت این کشور ،منلمان هنتند .در حرا حاررر نیجریره برا جمعیتری بریش از 88
میلیون منلمان ،یکی از برزر تررین جوامر اسرالمی در غررب آفریقاسرت .در نیجریره
بهخصرو در قنرمت شرما ی آن ،فرقرههرای مختلفری از منرلمانان حضرور دارنردا از
طریقتهای قادری و تیجانی که اکثریت محنوب میشوند ،ترا سرلفیهرا و شریعیان کره
بهعنوان گروههای تجدیدنظرطلب در گفتمان مذهبی و سیاسی نیجریه شناخته مریشروند
ن. Mustapha,2014, P.4
یکی از شناختهشدهترین گروههای سیاسی مذهبی نیجریره" ،الحَرَکَةُ االسالم یة فالی
نیجِیریا" است که از نفوذ و قدرت بنیاری در این کشور برخوردار اسرت و موجرب رونر
تشی در نیجریه شده است .همین امر بر اهمیت و ررورت این تحقی صحه مریگرذارد.
سوا اصلی پژوهش حارر این است که جنبش اسالمی نیجریه چه تاثیری بر رون تشی
در نیجریه داشته است؟ همچنین به این سواالت فرعی نیز پاسخ خواهیم داد کره :جنربش
اسالمی نیجریه چگونه شکل گرفت؟ ساختار و تشکیالت آن چگونه است؟ این جنبش چه
اقداماتی در راستای نشر تشی در نیجریه انجام داده است؟ نتایج و پیامدهای عملکررد آن
چه بوده است؟
مطا عررهی اوررراس سیاسری و فرهنگری شریعیان نیجریره از موررروعات مررورد توجرره
پژوهشگران در سا های اخیر بوده است .بررای مثرا  ،حنرین مادرشراهی ن 1931ذیرل
چهارده مصاحبهای که با اعضای جنبش اسالمی نیجریره و طرالب نیجریرایی مقریم قرم
داشت ،به صورتبندی چگونگی سبک رهبری و شیوههای تبلیغی شریخ ابرراهیم یعقروب
زکزاکی پرداخته استا این مصاحبهها مورد ارجاس این مقا ه نیرز قررار گرفترهانرد .منرتانه
منصوری پارسا ن 1931در پایاننامهی خود به بررسی اوراس فرهنگی و اجتماعی شیعیان
نیجریه پس از انقالب اسالمی ایران پرداخته و امیربهرام عرب احمدی ن 1931در کترابی
تحتعنوان "نقش بنیادین شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی در شکلگیری و توسرعهی تشری
در نیجریه" رمن کاوش در مناسبات زکزاکی با دو تها ،موروس قتل عام شیعیان نیجریه
در سا  5118م را بررسی کرده است .ما در ادامهی تحقیقات یادشده ،در نوشتار حارر به
بررسی تشکیالت و ساختار جنبش اسالمی نیجریه و تاثیر آن بر رون تشی در این کشور
خواهیم پرداخت.

 .1تاسیس جنبش اسالمی
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تشکیل جنبش اسالمی نیجریه حاصل شرایط اجتماعی ایرن کشرور ،انشرقاق در تشرکلی
دانشجویی با نام انجمن دانشجویان منرلمان ن Muslim Students Societyو رقابرت
مذهبی ایران و عربنتان است .در  1381میالدی منیحیان تصرمیم گرفتنرد دانشرجویان
منررلمان را از دانشررگاههررا و مدارس ری کرره تحررت نظررارت خودشرران بررود ،اخرررا کننررد
ن Tajudeen,1984, P.4ا این امر سبب شد برخی دانشجویان منرلمان بررای جلروگیری از
اخرا از دانشگاه ،مراسم مذهبی را غیرعلنری برگرزار کننرد ن . Kane,2003, P.73بره ایرن
ترتیب در  11آوریل همین سا  ،چهل دانشجوی منلمان از هفت مدرسرهی متوسرطهی
مختلف ،بهنمایندگی از همکالسیهای خود انجمن دانشرجویان منرلمان را پایرهگرذاری
کردندا رهبری این تشرکل را "برابز فرافونو" برعهرده داشرت کره بعردها وزیرر آمروزش
نیجریه شد .این انجمن در دههی هفتاد میالدی به یک تشکل اسالمی تمامعیار در شما
کشررور تبرردیل شررد و رهبررری بنرریاری از تحرکررات دانشررجویی را برعهررده گرفررت
ن. Kenny,1996, P.344
در اواسط دههی  1311مشکالت اقتصادی و سیاسی ناشی از حکومت نظامیان ،برخی
از اعضای این انجمن را به این ایده سوق داد که تنها راهحل مشکالت نیجریه بازگشت به
اسالم و اجرای کامل دسرتورهای آن اسرت ن . Mustapha,2014, P.71از سرا 1313م برا
پیروزی انقالب اسالمی و شکلگیری رقابت ایدئو وژیک میان ایران و عربنتان سرعودی،
مو دوم اسالمگرایی سیاسی در نیجریره آغراز شرد ن Alao,2013, P.133و سربب گردیرد
اعضای انجمن به دو گروه تقنیم شوند :عدهای تحتتاثیر تبلیغات جریان وهابی -سعودی
گروه "دعوت" را تشکیل دادند و بیشتر به کارهای تبلیغی پرداختندا عدهای دیگر با ا هام
از انقالب اسالمی ایران ،تحتعنوان گروه "امت" خواهان اجرای قانون شریعت و ایجراد
حکومت اسالمی در نیجریه شدند ن . Kane,2003, P.94-95این گروه ،خود را عضو سازمان
خاصی نمیداننت و تنها به قوانین اسالم ملتزم برودا افرراد فرارا از جننریت ،مرذهب و
قومیت خود میتواننتند به عضویت آن درآیند ن . Modibbo,2012, P.12آنها معتقد بودند
منررلمان واقعرری نمرریتوانررد نظررام سررکوالر را ب ررذیرد نمنصرروری پارسررا 85 . ،1931 ،ا
همچنین یک جنبش اسالمی باید متعل به همهی مرردم باشرد نره یرک صرنف خرا
ن. Tsiga & Adamu,1997, P.79
ابراهیم زکزاکی از سران گروه دوم بود .وی که پس از اتمام دبیرستان بررای تحصریل
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در رشتهی اقتصاد وارد دانشگاه احمد بِلو شده بود ،در دانشگاه به انجمن پیوست و بهمرور
به یکی از اعضای فعا و سران انجمن بد شد .او بهعنوان معاون بینا ملل انجمرن بره
کشورهای مختلف سفر کرد و با رهبران منلمان دیدار نمرود نمررادی . 153 . ،1931 ،در
همین سفرها با امام خمینی آشنا شد و در سا  ،1988در سا گرد پیروزی انقالب اسالمی
به ایران آمد و با امام خمینی دیدار کرد نبهرودی و دیگران . 168-161 . ،1938 ،وی در این
مالقات شیفتهی امام خمینی شد و به تشی گروید ،اما با اتخاذ راهبرد تقیه ،تحرتعنروان
"اخوان ا منلمین" فعا یتهای خود را در دانشگاهها و مراکز آمروزش عرا ی شرما ایرن
کشور آغاز کرد .زکزاکی با سخنرانی و پخش فیلم و عکس دربارهی انقالب اسرالمی بره
نقد ساختار سیاسی حاکم بر نیجریه پرداخت و تواننت جوانان بنیاری را از شهرهای زاریا،
کانو و سوکوتو جذب گروه خود کند .شعار این گروه "فقرط اسرالم" و پشرت کرردن بره
قانون اساسی بود ن . Sulaiman,1999, P.189آنها در سا  1331مریالدی تشری خرود را
علنی کردندا از "اخوان ا منلمین" به "جنبش اسالمی نیجریه" تغییر نام دادندا مناسرک
دینی ،خصوصاً نماز را براساس فقه شیعه انجام دادند و مناسربتهرای مرذهبی هرمچرون
عرزاداری عاشرورا و والدت حضررت زهررانس را گرامری داشرتند ن. Bunza,2005, P.231
برهتردریج ،جنربش در قا رب نهضرتی مردمری مرورد توجره اقشرار مختلرف جامعره قررار
گرفت و با اتخاذ مور انتقادی ننبت بره دو رت ،محبوبیرت قابرل تروجهی کنرب کنرد
ن . Loimeier,2016, P.173شرایط نابهسامان اقتصادی و فقر یکی دیگر از عواملی برود کره
مردم نیجریه ،مخصوصاً جوانان شما این کشور را ترغیب میکرد تا به جنبش اسرالمی،
که داعیهدار مخا فت با ور موجود و شورش علیه شرایط مایوسکنندهی کشورشان بود،
ب یوندند ن. Doukhan,2016, P.7
جنبش اسالمی نیجریه یک جریان عمرلگررا برهشرمار مریرود در طبقرهبنردیهرای
جامعهشناسانه ،جزو گروهها و جنبشهای دگرگونساز محنوب میشرود کره هرد شران
ایجاد دگرگونی فراگیر در جامعهای است که خود ،بخشی از آن هنتند .زکزاکی و پیروانش
خواهان اصالح در ساختارهای سیاسی این کشور و برقراری حکومت اسرالمی در نیجریره
هنتند نگیدنز . 681 . ،1983 ،آنان تنها راهحل را اجرای کامل اسالم میدانند که بهنوبهی
خود نیازمند تغییر ساختار سیاسی حاکم بر نیجریره و اسرتقرار حکرومتی اسرالمی در ایرن
کشور است ن . Ezegbobelu,2009, P.55با اینکه جنبش اسالمی بر عقیدهی مذهبی خرود
تاکید زیادی ندارد ،اما عقیدهی سیاسی خود را پنهان نمیکند و آشکارا به تررویج ایردهی
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تشکیل حکومت اسالمی شبیه آنچه در ایران اتفاق افتاد ،میپردازد .هد جنبش عبارت اسرت
از" :تشکیل یک ساختار و دو ت اسالمی ،نره کرمترر و نره بریشترر" ن. Onapajo,2017, P.4
یعقرروب یحیرری کاتنررینا مرریگویررد« :مررا دو ررت فرردرا  ،حکومررتهررای ایررا تی و دیگررر
اشکا قدرت را بهرسمیت نمیشناسیم .ما علیه آنها انقرالب کرردهایرم و ترا روزی کره
بهسوی کتاب خدا [قررآن بازگردنرد ،برین مرا و آنران خصرومت وجرود خواهرد داشرت»
ن. Igwara,1995, P.237
شریعت و اجرای آن دیگر منا های است که جنربش اسرالمی ننربت بره آن مورر
می گیرد .منلمانان نیجریه خواستار آن هنرتند کره قرانون و سراختار سیاسری حراکم برر
کشورشان دربرگیرندهی شریعت و احکرام اسرالمی باشرد .سراختار قرانونی تبعری آمیرز،
گرایشررات رداسررالمی و افررزایش دامنررهی جرررایم و مفاسررد اخالقرری ازجملررهی دالیررل
شریعتخرواهی منرلمانان نیجریره اسرت نرسرو ی . 118 . ،1988 ،از میران ایا رتهرای
نوزدهگانهی منلماننشینِ شما نیجریه ،در دوازده ایا ت قروانین شرریعت اسرالمی اجررا
میشود .زامفارا نخنتین ایا تی بود که در  1333میالدی این قوانین را اجرا کرردا پرس از
این تصمیم ایا تهایی مانند :کاتنیتا ،کانو ،سوکوتو ،بائوچی ،بورنو ،جیگاوا ،کبی و یوبه نیز
قانون شریعت را بهرسمیت شناختند .بااینحا  ،دو ت رمن تاکید برر الئیرکبراقیمانردن
قانون اساسی ،وجود دادگاههای شریعت را همانطوری که در قانون اساسری سرا 1318
میالدی در حد احوا شخصیه پیشبینی شده بود ،پذیرفت نهمان. 111 . ،
زکزاکی و پیروانش با اجرای این قانون مخا فت کردندا زیرا معتقد بودند اجرای کامرل
شریعت تنها در کشورهایی ممکن است که حکومتی کامالً اسالمی داشته باشندا او ایرران
را نمونهی چنین کشوری معرفی میکند .برهبراور زکزاکری اجررای شرریعت در کشروری
که قانون اساسی سکوالر دارد به ابزاری برای محدودیت و سوءِاسرتفاده تبردیل مریشرود
ن . Ben amara,2014, P.142-143زکزاکی با در نظر داشتن جمعیت چشمگیرر منریحیان و
مناف سیاسی و واکنش آنان به موار سیاسی جنبش اسالمی ،معتقد اسرت هرید د یلری
برای نگرانی منیحیان وجود ندارد و در صورت استقرار حکومت مبتنیبر اسالم ،منیحیان
درخواهند یافت که پیشنهاد او بنیار بهتر از ور موجود است ن. Igwara,1995, P.350-351
 .2ساختار و تشکیالت جنبش اسالمی

دورهی گنترش فعا یت و نفوذ جنبش اسالمی از اواسط دههی  1331میالدی به بعد بوده
استا زیرا تا پیش از این تاریخ فعا یتهای جنبش اسالمی ساختار معینری نداشرت .شریخ

53

سال بیست و دوم /شماره هشتادوهشتم /زمستان 8931

56

زکزاکی و همراهان او از طری تبلیغ در مناجد ،برگزاری کنفررانس در مجرام علمری و
تو ید و تکثیر نوار کاست سخنرانیهرای مرذهبی مریکوشریدند ترا افرراد را جرذب گرروه
تازهتاسیس خود کنند .اعضای جنبش راه یماییهایی را تدارک میدیدند که در طو منیر
با افراد گوناگون دربارهی رسا ت و عقاید خود صحبت کنند ن. Sulaiman,1993, P.191-193
با گنترش فعا یت و نفوذ ،جنبش اسالمی با ساختاری منظم دامنهی فعا یت خود را از زاریا
به شهرهای کانو و کاتنینا ،از بزر ترین شهرهای منلماننشین شما نیجریه گنرترش
داد ن Loimeier,2016, P.175ا مرکز جنبش اسالمی را در زاریا ،ایا ت کادونا منتقر کرد و شریخ
ابراهیم زکزاکی را بهعنوان رهبر جنبش در رأس این ساختار قرار داد ن. Bunza,2005, P.230
جنبش اسالمی دارای دو زیر مجموعه است :تشکیالت امیری و وکا ت ،سرازمانهرا و
موسناتی که زیرمجموعهی این جنبش فعا یت میکنند .زکزاکی در تمام  96ایا ت نیجریه
نمایندگانی تحتعنوان "امیر" دارد و هر امیر در شهرهای کوچکتر نمایندهای برای خود
تعیین کرده است .تاکید جنبش بر این است که هر یک از امررا از افرراد برومی ایا رتهرا
انتخاب شوند نمادرشاهی 199 . ،1931 ،و  . 136امیران ایاالت هر سه ماه یکبرار در زاریرا
جم شده و دستورها و نکات جدید را از شیخ زکزاکی دریافت میکردند .نظرارت برر ایرن
افراد با خود شیخ است و در صورت تخلف برکنار میشوند نمادرشاهی 35 . ،1931 ،و . 186
جنبش اسالمی نیجریه بهعنوان یک سازمان مذهبی دارای فعا یرتهرای متنروعی در
عرصههای مذهبی و اجتماعی است و بهمنظور کارکرد بهتر تشکیالت و نهادهای مختلفی
را تاسیس کرده است که هر یک از آنها وظیفهی مخصوصی را دنبا میکنندا افراد هرر
قنمت نیز اطالس چندانی از عملکرد قنمت دیگر ندارند.
 .2.1بنیاد شهدا

با افزایش حمالت نیروهای امنیتی و کشتهشدن تعداد زیادی از اعضا ،جنبش اسرالمی در
 1335میالدی تصمیم گرفت با استفاده از تجربهی جمهوری اسرالمی ایرران و حرزباهلل
بنان ،بنیادی تشکیل داده و به پیگیری امور شهدا و خانوادههای آنان ب ردازد نعرب احمدی،
 . 81 . ،1931تا بیش از واقعهی محرم 1191ق /دسرامبر  5118م 111 ،ترن از اعضرای
جنبش اسالمی نیجریه شهید شده بودند و بنیاری از آنان صاحب خانواده و فرزند بودند.
بنیاد شهید عهده دار وظایف متعددی همچرون برگرزاری "یروم ا شرهداء" اسرت کره
همهسا ه در ماه رجب ،با سخنرانی شیخ زکزاکی اجرا میشود .بنیاد شهدا میکوشد در کنار
این مراسم ،آموزش و رفاه اجتماعی خانوادهی شهدا را تامین کند .مناب مرا ی ایرن بنیراد

عمدتاً از طری کمکهای ماهیانهی اعضای جنبش تامین میشود .افزون برر ایرن ،بنیراد
میکوشد تا از طری فروش مننوجات و تو یدات فرهنگی گوشهای از نیراز مرا ی خرود را
برطر سازد نادبی فیروزجائی و زمانی محجوب188 . ،1931 ،
 .2.2مدارس فودیه

بررسی ساختار و تشکیالت جنبش اسالمی نیجریه...

جنبش اسالمی نیجریه مدعی میراثداری انقالب "عثمان دان فودیو" استا ذا بهمنظور
بزرگداشت دان فودیو ،شبکهی مدارس خرود در سراسرر نیجریره را برا عنروان "فودیره"
نامگذاری کرده است ن . Mustapha, 2014, P.71-72مدارس فودیه در سا  5115مریالدی
فعا یت خود را از شهر زاریا آغاز کرد ن . Falola & Genova,2009, P.175این مدرسره دارای
امکاناتی نظیر کتابخانه ،واحد سمعی و بصری ،بوفه ،اتاق کام یوتر و خوابگاه است .امروزه
مدارس فودیه در  511شهر و با  911شعبه به فعا یت میپردازندا شامل مقاط کودکنتان،
دبنتان ،راهنمایی و دبیرستان میشوند و طوری طراحی شدهاند که یک دانشآموز بتوانرد
 11یا  18سا در این مدارس درس بخواند .برنامههای درسی نیز ترکیبری از جنبرههرای
علمی و اسالمی میباشند .در برنامهی دینی این مدارس ،دروس مربوط به سیره ،حردیث،
فقه ،حفظ قرآن و تهذیب گنجانده شده استا برنامههای علمی نیز همان دروس مترداو
در نظام آموزشی نیجریه هنتند .حفظ قرآن در این مدارس  -بهویژه در دورهی ابتدایی -
پیگیری میشود و ساالنه  8ا ی  6نفر در هر مدرسه حافظ قرآن میشوند نادبی فیروزجائی و
زمانی محجوب . 161 . ،1931 ،مدارک ارائهشده توسط بعضی از شعب این مدارس توسرط
نظام آموزشی نیجریه معتبر شناخته میشودا این موروس در کنار شرهریهی پرایین سربب
شده است تا پیروان دیگر مذاهب نیز فرزنردان خرود را بررای تحصریل بره ایرن مردارس
بفرستند نمادرشاهی. 118 . ،1931 ،
شیخ زکزاکی در تاسیس مدارس فودیه بر روی دو اصل "خود اتکایی" و "ایثار" تاکید
بنیاری داشت .تمامی زمینهای مربوط به مردارس فودیره از طریر کمرکهرای مرا ی
اعضای جنبش اسالمی تهیه شدهاند نادبی فیروزجائی و زمانی محجوب. 31 . ،1931 ،
 .2.2حراس

اعما فشار نیروهای امنیتی علیه جنبش اسالمی سبب شد منر)والن جنربش برهمنظرور
تامین امنیت برنامهها و جلنات چارهای بیاندیشندا سرانجام کمیتهای با عنوان "حرراس"
تشکیل شد .حراس افزونبر حفاظت از شیخ زکزاکی و سران جنربش اسرالمی ،عهردهدار
تامین امنیت گروه هنگام سخنرانیها ،رویاروییهای گاهوبیگاه با پلیس و گروههای رقیب
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هنتند ن . Hill,2010, P.23آنها با یونیفرم خا  ،بازوبند قرمز ،هدبند و حمل پرچمی کره
نمرراد انقررالب و اسررتقال و فراخرروانی برررای قیررام اسررت ،از دیگررران متمررایز مریشرروند
ن. Falola,1998, P.200
حراس به صورت داوطلبانه و بدون حقوق در این کمیته فعا یت میکننرد و برهصرورت
دورهای عوض میشوند تا بتوانند به امور شخصی و اقتصادی خود ب ردازنردا آنهرا بررای
گذران زندگیشان شغل دیگری دارند و بهتناسب زمانی که دارند و برای برکت پیدا کردن
زندگی خود کار حراست را انجام میدهند نمادرشاهی. 38-31 . ،1931 ،
حراس تجهیزات پیشرفتهای برای شناسایی بمب و یا تشخیص حمرل اسرلحه توسرط
افراد در اختیار دارند ،اما از هیدگونه سالح گرمی اسرتفاده نمریکننرد .افرراد ایرن کمیتره
دورههای رزمی و رژهی نظامی گذراندهاند و در روزهایی مانند نیمهی شعبان در برنامرهی
مفصلی در حضور شیخ زکزاکی یا نمایندههای او به ارائهی نمایشهای رزمری و رژههرای
مختلف میپردازند نهمان. 31 . ،
 .2.2مجمع خواهران

1

جنبش اسالمی نیجریه حضور اجتماعی زنان را بهرسمیت شناخته استا ذا برانوان اجرازه
دارند همراه با مردان در جلنات و برنامهها شرکت کنند ن . McGarvey,2009, P.30در میان
گروه قومی هاوسا -فوالنی زنان شیعه بهطور چشمگیری در سازمان مذهبی خود فعا یرت
دارند و نقش موثری در جلنات ،برنامهها و تظاهرات جنبش اسالمی ایفا میکنند .این در
حا ی است که دیگر گروههای اسالمی تالش میکنند بهبهانهی جلوگیری از اختالط زن و
مرد ،زنان منلمان را به حاشیه برانند .میتوان این تصرمیم جنربش اسرالمی را برهنروعی
ا گوگیری از فعا یتهای نانا اسمائو ،دختر عثمان دان فودیرو در دورهی خالفرت سروکوتو
داننت ن. Mustapha,2014, P.89
شیخ زکزاکی یکی از نشانههای جهل را حبسکردن زن در منرز و وادار سراختن او بره
انجام کارهای خانه میداند ،بهطوریکه از انجرام فعا یرتهرای اجتمراعی محرروم شروند .او
هرگونه تخریب زن خار از چارچوب شرس مقدس را ناروا میداندا طالقهای بید یل را مورد
نکوهش قرار میدهد و بر حفظ حرمت خانواده تاکید میکند نمنصوری پارسا. 111 . ،1931 ،

1. Sisters Forum.

مجم خواهران همزمان با تاسیس جنبش اسالمی شرکل گرفرت .فعا یرتهرای ایرن
مجم شامل آموزش ،سازماندهی سخنرانیها ،کمک به ازدوا جوانان و مالقات بیمراران
در بیمارستانها است نمادرشاهی . 161 . ،1931 ،جلنات تدریب ،مهمترین برنامهای است
که توسط این مجم دنبا میشود .در این برنامه به مباحثی هرمچرون تزکیرهی نفرس،
ارتباط با خدا و همچنین موروعات تفنیری و فقهی پرداخته میشود .برنامره تردریب دو
نوس است" :تدریب مرکزی" که چهار بار در سا برگرزار شرده و هرر برار سره روز طرو
میکشدا این جلنه با حضور مهمانان خانم از شهرها و روستاهای مختلف در زاریا برگرزار
میشود" .تدریب محلی" که برهطرور ماهیانره در روسرتاها و شرهرهای مختلرف برگرزار
میگردد نمادرشاهی. 31 . ،1931 ،
 .2.2مجمع دانشپژوهان

1

 .2.2انجمن پزشکان

2

نیجریه با مشکالت فراوانی در حوزهی بهداشت عمومی روبهروست .مر و میر مادران و
رعیفبودن مراقبتهای بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه از جملهی مهمترین این مشکالت
است ن . Ononokpono,2016, P.46با عضویت روزافزون متخصصین رشرتههرای گونراگون
پزشکی به جنبش اسالمی ،در  1336میالدی انجمن پزشکان تأسیس شد .این بخرش از
جنبش میکوشد با ارائهی خدمات رایگان و با کیفیت به عموم مردم ،تبلیغ متفاوتی بررای
جنبش اسالمی انجام دهد .پزشکان این موسنره در جنرتوجروی سرالمت بره منراط

بررسی ساختار و تشکیالت جنبش اسالمی نیجریه...

این مجم  ،گروهی از دانشجویان و دانشگاهیان است که با هد بازیابی هویرت فکرری،
فرهنگی و تمدنی امت اسالمی از طری انقالب فکری در محیط دانشگاهی تشکیل شده
است نمادرشاهی . 36 . ،1931 ،این مجم من)و برگزاری سخنرانی ،سمینار و برنامههای
آموزشی روشنگرانه است ن . Bunza,2005, P.232برگزاری هفتهی گرامیداشت امام خمینی
از او تا چهارم ژوئن هر سا  ،برگزاری همایش ساالنهی تفکر اسالمی ،همکاری علمری
با مجم خواهران ،برگزاری دورههای آموزشی برای دانشجویان و دانشآمروزان و انتشرار
مقاالت علمی از جملهی فعا یتهای این مجم است.

1. Academic Forum.
2. Islamic Movement Medical Association.

59

مختلف رفته و با حضور در مدارس و خانهها مردم را ویزیت میکنند .یکی دیگر از وظایف
انجمن ،استقرار در منیر راه یماییها جهت کمک به مجروحین و دایرکردن اینتگاههای
اهدای خون است نمادرشاهی. 181 . ،1931 ،
 .2.2واحد رسانه و تولید فیلم
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شیخ زکزاکی که در ابتدای کار خود از نوارهرای کاسرت و دیگرر ابزارهرای ارتبراطی
مرسوم در دههی  1381میالدی برای رساندن پیامش به جامعهی منلمانان نیجریره
استفاده میکرد ،با توجه به نقش رسانه و تاثیر بهسزای آن در پیشبرد اهدا جنربش،
زیرمجموعهی خود را به استفاده از ابزارهای رسانهای برای ترویج معرار اسرالمی و
عقاید جنبش تشوی نموده است .از همینرو جنبش اسرالمی برا پیشررفت ابزارهرای
ارتباطی ،فعا یرت رسرانهای خرود را گنرترش داد ن Krings,2015, P.132-133و واحرد
تو ید فیلم در سا  5115میالدی تاسیس گردید .ماموریت این واحد تو ید فیلمهرایی
با جهتگیری اسالمی است تا به ترویج و بازنشر عقاید ،ارزشها و فرهنرگ اسرالمی
در سراسر جهان ب ردازد .اعضای این جنربش مریکوشرند ترا ملزومرات فریلمسرازی
استاندارد را فراهم آورند .از آنجا که در نیجریه شهرک فیلمسازی وجود ندارد ،آنهرا
تصمیم به ساخت یک شهرک در دامبو ،روستایی در حومرهی زاریرا گرفتنرد" .زینرت
ابراهیم" همنر شیخ زکزاکی مدیریت اجرایی واحد تو ید جنبش اسرالمی را برعهرده
دارد نمادرشاهی. 36 . ،1931 ،
بخش دیگر فعا یت رسرانهای جنربش ،انتشرار روزنامره و کترابهرای تبلیغری اسرت.
روزنامرههرا و نشرریات " "The Pointer Expressو "ا مجاهرد" برهزبران انگلینری و
"ا میزان" بهزبان هوسایی منتشر میشروندنFalola & Genova,2009, P.175ا عررباحمردی،
.88. ،1931
 .2.2انجمن شاغالن
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شیعیان نیجریه بهعنوان یک اقلیت کوچک به اتهام تضاد با حکومت از بنیاری از حقروق
شهروندی خود محروماند و از نظر اقتصادی در شرایط بهمراتب بردتری ننربت بره سرایر
شهروندان نیجریهای قرار دارند .ازاینرو ،این انجمن متشکل از طبقهی افراد صاحبپیشره
برای بهبود ور اقتصادی جنبش و شیعیان نیجریره اسرت کره در زمینرههرای مختلرف
اقتصادی ،اداری و خدماتدهی جهت کمک به نیازمندان فعا یت میکنند نمادرشاهی،1931 ،

 . 38 .همزمان با درگذشت حضرت امام ،هفتهای بهنام امام خمینی نامگذاری شده است
که در این هفته جوانان به بیمارستان میروند و سعی میکنند به بیماران کمک نمرادی و
اهدای خون برسانند .آنها در کنار کمک به نیازمندان ،امام خمینی را معرفری مریکننرد.
در روز والدت حضرت زهرا نیز با جم آوری کمکهای مرا ی ،زنردانیان را آزاد مریکننرد
نهمان. 119 . ،
 .2برنامهها و فعالیتهای جنبش اسالمی

 .2.1برنامههای علمی آموزشی

تعلیم ،اجتماس ،برگزاری دوره و سخنرانیها عمدهترین برنامههای علمی و آموزشی جنبش
اسالمی را تشکیل میدهند" .تعلیم" ،نشنتی علمی است که عموماً در مناجد و دو بار در
هفته برگزار میشود و توسط امیر یا نمایندهی شیخ زکزاکی در هر شهر اداره میشرود .در
این برنامه بهتناسب ،کتابی انتخاب شده و مطا ب آن مرور میشرود" .جنرداهلل" نوشرتهی
سعید حوا" ،ریاض ا صا حین" تا یف امام نبوی و "اربعین حدیث" امام خمینی از جملهی
کتابهایی هنتند که در این محافل به بحث گذاشته میشوند .افزون بر این ،جنربش برا
گزینش افراد برگزیده از میان زنان و مردان شیعه ،محفلی با عنوان "تعلیم خاصه" برگزار
میکند که به تدریس کتب عقیدتی و فقهی اختصا دارد نادبی فیروزجائی و زمانی محجوب،
. 115 . ،1931
محفل علمی دیگر" ،اجتماس" است که مردان عضو جنبش برای چند روز در منجدی
جم شده و در کنار مطا عهی دقی تر یادشده ،به عبادت میپردازند .در آخرین شرب ایرن
محفل ،جلنهای برقرار شده و مشکالت و منائل پیش روی جنبش و راهحلهرای آنهرا
بررسی میشود نادبی فیروزجائی و زمانی محجوب . 115 . ،1931 ،شریخ زکزاکری در ابتردای
شکلگیری جنبش ،جلنهای نظیر اجتماس برگزار میکرد که "خلوه" نرام داشرت .خلروت
شبیه اعتکا بود که برای تربیت اخالقی و روحی افراد شربهرای جمعره دایرر مریشرد.

بررسی ساختار و تشکیالت جنبش اسالمی نیجریه...

جنبش اسالمی نیجریه با تکیه بر رهبری کارآمرد ،سراختار مرنظم و اعضرای عمردتاً
متخصص و تحصیلکردهی خود در ردههای میرانی ،برنامرههرای متعرددی را جهرت
ترویج مذهب شیعه برگزار میکند .بخشی از این برنامرههرا بره نشنرتهرای علمری
آموزشی و بخشی دیگر به برنامههایی نظیر راه یمرایی و بزرگداشرت مناسربتهرای
مذهبی و ایاماهلل مربوط میشود.
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همچنین اعضای جنبش با استفاده از فرصت نماز جمعه پیش یا پس از خطبههرای نمراز،
داخل یا در محوطهی مناجد ،دربارهی اوراس داخلی نیجریه و منرائل جهران اسرالم بره
سخنرانی میپردازند نمادرشاهی. 118 . ،1931 ،
جنبش اسالمی سمینارها و کارگاههایی نیز برگزار میکند که عنوان آن" ،دوره" است.
در این سمینارها موروعی مذهبی انتخاب شده و سخنرانان نیز از میان اعضای جنربش و
یا افراد خار از آن دعوت میشوند تا به ارائهی نظرات خرود دربرارهی مورروس انتخرابی
ب ردازندا معموالً دوره چند روز بهطو میانجامد .تا پیش از دستگیری شیخ زکزاکی رسم
بر این بود که شیخ ،سخنرانی اختتامیه آن را عهدهدار باشد نادبی فیروزجائی و زمانی محجوب،
. 119 . ،1931
 .2.2تظاهرات و راهپیماییها
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یکی از ظرفیتهای جنبش اسالمی نیجریه ،بنیج سری اعضا است .این جنبش با تکیهبر
این ظرفیت و رصد رخدادهای داخلی و بینا مللری ،از طریر برگرزاری راه یمراییهرای
گنترده ،حضور موثری در عرصهی سیاسی داشته است .منائل داخلی و رویدادهای جهان
اسالم ،روز جهانی قدس و اعتراض به بازداشت شیخ زکزاکی مهمترین زمینههای برپرایی
راه یماییهای جنبش اسالمی است.
جنبش اسالمی در عرصهی داخلی کوشیده است تا گروهی فعا در زمینهی دفاس
از ارزشهای دینی باشد .راه یمایی در روز جهانی قدس یکی از برنامههای همیشگی
جنبش اسالمی است .مردم نیجریه تا قبل از انقالب اسالمی ایران نمریداننرتند کره
منلمانان در قارهی آسیا با چه مظلومیتهایی روبهرو هنتند .در این کشور در دفاس از
مردم مظلوم فلنطین ،از  1381میالدی به بعد ،همانند عملکررد جمهروری اسرالمی
ایران در آخرین جمعهی ماه مبارک رمضان ،راه یمایی روز قردس انجرام مریگیررد.
اعالم رسمی شیخ زکزاکی در سا  5111میالدی مبنریبرر انجرام تظراهرات در روز
قدس توسط منلمانان نیجریه ،آنهم با تاکید بر فرمایش امام خمینی ،حاکی از عم
نفوذ تاثیر انقالب اسالمی بر منلمانان نیجریره اسرت نغیبری حراجیپرور و نامردار،1938 ،
. 85-81 .
 .2.2بزرگداشت مناسبتهای مذهبی
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مهمترین برنامه در این زمینه اقامهی عرزاداری امرام حنرین

اسرت .شریعیان برا

تشکیل هی)ات مذهبی در جهت برگزاری هرچه بهتر ایرن برنامره ترالش مریکننرد.
مراسم عاشورای حنینی با شرکت دهها هزار نفر از مردمی برگزار میشود کره براس
سیاه پوشیدهاند .در روز عاشورا ،رمن برگزاری عرزاداری ،عردهای در حاشریهی ایرن
مراسم برای عالقهمندان تورریحاتی را پیرامرون واقعرهی کرربال و شخصریت امرام
حنین

و یارانش ارائه مینمایند ننصریری،1983 ،

185.ا منصروری پارسرا،1931 ،

.

 .193در حا حارر در روز اربعین جمعیت بنیار زیادی از مردم نیجریه بهنمایندگی از
خانواده و یا قبیلهی خود در پیادهروی بهسمت کربال شرکت میکنند .افزون بر این ،در
نیجریه در ایام اربعین راه یمایی بزرگی برگزار میشود و مردم چند روز قبل ،از شرهر
زاریا در ایا ت کادونا بهسمت حنینیهی بقیةاهلل حرکت میکنند و عدم حضور خرود در
راه یمایی کشور عراق را اینگونه جبران میکنند .این حرکت بهقدری فراگیر است که
کشیش "یوحنا بوروبه" به خبرنگاران گفت« :چرا نباید در مراسم راه یمرایی و بیران
همبنتگی با امام حنین
نامدار،1938 ،

که برای عدا ت است ،حارر شویم» نغیبری حراجی پرور و

 . 81 .حضور میلیونی شیعیان در مراسم مذهبی بهویژه مراسرم اربعرین

حاکی از رشد و توسعهی آنان در جامعهی نیجریه است .این حضور بهحدی چشمگیرر
است که از آن بهعنوان دومین تجم مذهبی جهان بعد از اربعین شیعیان در کربال یاد
میشود نقاسمی،1931 ،

 . 1 .

 .2.2ترویج مذهب و مکتب تشیع

فعا یتهای ترویجی و تبلیغی جنبش اسالمی را میتوان در جدو زیر خالصه کرد:

بررسی ساختار و تشکیالت جنبش اسالمی نیجریه...

حتی برخی شخصیتهای سرشناس منریحی منطقره نیرز در آن شررکت مریکننرد.
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معرفی
انقالب
اسالمی
ایران

فعا یت
تقریبی

فعا یت
رسانهای

فعا یتهای جنبش اسالمی برای ترویج تشی
برگزاری دورههای علمی نظیر مجا س درسی شیخ ابراهیم زکزاکی
و بازنشر مطا ب ارائهشده در مجالت جنبش
انتشار ادعیه شیعه نظیر دعای کمیل ،زیارت عاشورا و ترجمهی
آنها به زبانهای بومی
انتشار کتابهای مربوط به عقاید شیعه و توریحا منائل
برگزاری منابقات شعر و نثر و تقدیر از برگزیدگان این منابقات
اعطای بورس تحصیلی به جوانان منتعد و فرستادن آنان به ایران
بزرگداشت انقالب اسالمی ایران و امام خمینی
انتشار سخنرانیهای علمای ایرانی بهویژه مقام معظم رهبری در
مناسبتها و قا بهای مختلف
اهتمام به دنبا کردن اخبار مربوط به ایران و منتشرکردن آنها
پوشش اخبار مربوط به سفارت ایران
ترویج و آموزش زبان فارسی
ترویج وحدت میان اهلسنت و شیعیان
دعوت از رهبران و علمای مذاهب مختلف برای سخنرانی در
برنامههای جنبش اسالمی
تحتعنوان
بزرگداشت هفتهی منتهی به میالد پیامبر اسالمی
هفته وحدت با مشارکت مذاهب مختلف اسالمی
تکریم کنانی که فاطمه نام دارند در روز والدت حضرت
فاطمه
انتشار مجالت ا میزان به زبان هاوسا و ا مجاهد به زبان انگلینی
ایجاد پایگاه اینترنتی برای اطالسرسانی به زبانهای انگلینی،
عربی و هاوسا
خرید ساعت پخش در رسانههای دیداری و شنیداری محلی برای
پخش برنامههای مذهبی جنبش
تکثیر و پخش نوارهای صوتی مدح اهل بیت

* این جدو برگرفته از گزارش محمد ا ثانی عمر موسی ن 5113دربارهی گنترش تشی در نیجریه
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است ن . 81-18 .

 .2دستاوردها و چالشهای جنبش اسالمی

بررسی ساختار و تشکیالت جنبش اسالمی نیجریه...

بضاعت اندک جنبش اسالمی و اوراس نابهسامان اقتصادی قریب به اتفاق مرردم نیجریره
سبب شده است انتظار چندانی برای بهبود ور اقتصادی شیعیان نیجریه نداشرته باشریم.
این در حا ی است که گروههای مخا ف جنبش اسالمی با پشرتوانهی کمرکهرای مرا ی
عربنتان سعودی فعا یتهای حمایتی گنتردهای را دنبا میکنند و از این راه میکوشرند
افراد مختلف را جذب تفکرات خودشران کننرد ن . Mustapha,2014, P.3در چنرین فضرایی
نهادهرای حمرایتی جنربش ،نظیررر بنیراد شرهدا و انجمرن پزشررکان ،اگرچره پاسرخگرروی
تمامی نیازهای شیعیان نینتند ،و ی حرداقلهرا را ترامین کررده و مران جردایی اعضرا از
جنبش میشوند.
با اینحا تاثیر فرهنگی و اجتماعی جنبش اسالمی قابرل بررسری اسرت .عملکررد و
ساختار برنامهریزیشده توسط جنبش اسالمی نیجریه منجر به هویتیابی شیعیان ،اننجام
اجتماعی و ارتقای ویژگیهای فردی پیروان شده است .مهمترین تاثیر جنبش اسرالمی و
ساختار برآمده از آن را میتوان در هویتبخشی به شیعیان نیجریه مالحظه کررد .پیرروان
جنبش اسالمی که تا پیش از این خود را در دایرهی قومیت میدیدنرد و حتری اختالفرات
مذهبی خود با دیگران را بر پایهی قومیتشان تنظیم میکردند ،امروزه با هویرت مرذهبی
خود که مبتنیبر آموزههای تشی است ،وارد فضای جدیردی از کرنش متقابرل اجتمراعی
شدهاند و با هم بهطور منظم ارتباط دارند .آنها در یک سخن ،با یک هویت کلی اجتماعی
به یکدیگر پیوند خوردهاند و به همبنتگی اجتماعی رسیدهاند .وفاق ،وفراداری و وحردتی
که میان آنان وجود دارد ،برگرفته از عالئ  ،احناسات و همد ی مشترک ایشان اسرت .برا
مراجعه به فضای رسانهای پیرامون فعا یتهای جنبش اسالمی ،شاهد رویدادهای مختلفی
نظیر برپایی مراسم مذهبی ،فعا یتهای خیرخواهانهی اجتماعی و  ...هنتیم کره نشرانهی
نشاط باالی حاکم بر این گروه است .این هویت جدید حتی پای شریعیان را از محردوده و
مرزهای نیجریه بیرون برده و احناسات و عواطف آنان را متوجه وقرای و منرائل جهران
اسالم کرده استا برگزاری راه یمایی روز جهانی قدس یکی از آنهاست .احناس هویت
جدید در کنار احناس همبنتگی ،حس تمایز را هم برای ایشان برهدنبرا داشرته اسرت.
بدبینی به غرب و سیاستهای دو تهای غربی ،مخا فت با ساختار سیاسی نیجریه و شکل
اجرای شریعت اسالمی را میتوان برآمده از همین احناس تمایز داننت.
در سطح خرد ،در ویژگی پیروان جنبش اسالمی نیرز شراهد تغییرر و تحرو هنرتیما
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مهمترین تغییر را باید در افزایش سطح سواد آنان مشاهده کررد .بخرش قابرلتروجهی از
جامعهی منلمان نیجریه با این اعتقاد که سینتم آموزش رسمی ،برآمده از فرهنگ غربی
است ،به آن بدبین هنتند و آن را مغایر با فرهنرگ اسرالمی مریپندارنرد و از حضرور در
مدارس دو تی پرهیز میکنند و از آموزش رسمی محروم میماننرد .چنرین گرایشری نرزد
برخی گروهها چنان غلظت باالیی دارد کره سینرتم آموزشری و مفراد آن را حررام اعرالم
میکنند .در چنین فضایی جنبش اسالمی تواننته است با تاسیس مردارس فودیره اعتمراد
منلمانان را جلب کرده و با تلفی آموزش رسمی و تعلیمات اسالمی ،سطح سواد اعضرای
خود و حتی در مواردی پیروان دیگر مذاهب و گروههای اسالمی را افزایش دهرد .طبر
گزارش "محمود داهیرو سرلیمان" در حرا یکره اوایرل دهرهی  1331مریالدی از میران
جامعهی آماری  161نفرهی اعضای جنبش ،بیش از  81درصدشان از تحصیالت ابتردایی
فراتررر نرفترره و حضررور در دورههررای تحصرریالت تکمیلرری را تجریرره نکرررده بودنررد
ن ، Sulaiman,1993, P.193امروزه مدارس فودیه در  511شرهر از نیجریره فعرا هنرتند و
افراد با هر توان ما ی میتوانند به تحصیل ب ردازند .در کنرار ایرن ،تعرداد قابرلتروجهی از
شیعیان این کشور به مراکز علوم اسالمی جهان اسالم ،مخصوصاً ایران هجرت میکننرد.
این ورعیت سبب شده است تا بهرغرم محردودیتهرای اقتصرادی ،سیاسری و اجتمراعی
جمعیت شیعیان نیجریه خصوصاَ اعضای جنبش اسرالمی کیفریترر شرده و تروان رقابرت
فرهنگی با جریان بهظاهر فزایندهی مخا فانشان خصوصاً جریان وهابی را داشته باشند.
وجود تشکلهای شاغالن و دانشپژوهان ،در کنار اینکه بر افرزایش سرطح علمری و
فکری شیعیان و اعضای جنبش اسالمی دال ت دارند ،ارتباطگیرری و تعامرل برا نخبگران
جامعهی نیجریه را تنهیل میکنند و زمینهساز تعامل فکری تشی و جامعهی نخبگرانی -
چه منلمان و چه منیحی – در این کشور میشوند .در نتیجهی چنین بنرترهایی شراهد
آن بودیم که روحانیون منیحی طی چند سا گذشته در برخی مراسم جنبش اسالمی ،از
جمله روز قدس و عاشرورا ،شررکت کردنرد نعررباحمردی 118 . ،1931 ،و حتری هنگرام
افزایش فشارهای سیاسی امنیتی برهحمایرت از زکزاکری و جنربش متبروس وی پرداختنرد.
بهعنوان نمونه ،پس از حملهی خونین ارتش نیجریه بره راه یمرایی روز جهرانی قردس و
کشتهشدن تعداد زیادی از شیعیان ،از جمله سه فرزند شیخ زکزاکی ،منیحیان نیجریره برا
صدور بیانیهای این حمله را محکوم کرده و با ایشان ابراز همدردی کردند نخبرگزاری فارس،
.1939/18/11

1. Mohammad Nur Dass.

بررسی ساختار و تشکیالت جنبش اسالمی نیجریه...

در کنار این دستاوردها ،جنبش اسالمی چا شهایی را نیز پیش روی خرود مریبینرد.
اگرچه این جنبش جایگاه اکثریت را در میان جامعهی شیعیان نیجریه به خرود اختصرا
داده است ،اما نمایندهی همهی آنان نینت .یکی از پیامردهای فعا یرت جنربش اسرالمی،
انشقاق در جامعهی شیعه و شکلگیری گروههای مختلف بوده است .مور گیری زکزاکی
ننبت به ساختار سیاسی و تحمیل مشکالت فراوان از سوی نیروهای امنیتی و مخا فان به
اعضای جنبش سبب شد تا "شیخ محمد نور دس" 1در سا  5111میالدی برا همکراری
گروهی از طالب تحصیلکردهی ایران گروه جدیدی برا عنروان بنیراد رسرو االعظرم را
تاسیس کنند .تفاوت عمدهی بنیاد رسو االعظم با جنبش اسالمی در رویکرد آنها ننبت
به دو ت است .در حا ی که جنبش اسالمی بههیدوجه حارر نینت حاکمیت دو ت سکوالر
نیجریه را ب ذیرد و از انتقاد ننبت به بیعدا تی رهبران سیاسی نیجریه چشمپوشی کند ،بنیاد
رسو االعظم نهتنها دو ت را بهرسمیت میشناسد ،بلکه معتقد است شیعیان باید به هویرت
ملی خود احترام بگذارند و از قانون اساسری اطاعرت نماینرد ن . Alkali,2012, P.13رذا ایرن
سازمان از حضور در عرصهی سیاسی خودداری کرده و امکانرات خرود را صرر آمروزش
معار شیعی به مردم نیجریره کررده اسرت نعررب احمردی . 111 . ،1931 ،ثقلرین دیگرر
موسنهای است که با انشعاب از جنبش اسالمی پا به عرصهی فعا یت در فضرای شریعی
جامعهی نیجریه گذاشته است .زعامت این گروه با "شیخ حمزه الوا " است که مدرسهای
با همین نام تاسیس کرده است .الوا قبالً از مریدان شیخ زکزاکی بود ،امرا برهمررور راه
خود را از شیخ زکزاکی جدا کرد .بااینوجود ،مادرشاهی ن 1931بر پایهی مشاهدات خرود،
الوا را فردی انقالبی معرفی میداند که سخنرانیهرایش بنریار مهریج و پربرار هنرتند
ن . 119 .
پیامد دیگر ،مور منفی برخی از مردم و گروههای اسالمی و دو ت نیجریه میباشرد.
از این نظر ،شیعیان با تهدیدهای گوناگونی روبهرو هنتند .شعارهای ردشیعی ،آزار و اذیت
و تشکیل پروندههای شرمآور و واهی علیه شیعیان که روز به روز بر تعرداد آنهرا افرزوده
میشود نعینی 911 . ،1936 ،نمونههایی از این دست تهدیدات میباشند.
بررسی گروههای مخا ف با گنترش تشی در نیجریه و اهدا آنان حاکی از آن است
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که میتروان مخا فرتهرا را بره دو دسرته تقنریم کررد :مخا فرتهرای سرازمانیافتره و
مخا فتهای غیرسرازمانیافتره .مخا فرتهرای غیرسرازمانیافتره همران درگیرریهرای
بینمذهبی است که بهطور معمو میان مردم عرادی و برا انگیرزههرای مرذهبی صرورت
میپذیرد .یکی از مشکالت اخیر منلمانان این است کره درگیرریهرای مرذهبی موجرب
تخریب مراکز اسالمی ،مدرسره ،مراکرز بهداشرت و درمران و اقامرتگراههرای شریعیان،
دستگیری و کشتهشدن تعدادی از آنان شده است .این درگیریها ،سازمانیافته و برنامره-
ریزی شده نینتند و بیشتر با انگیزههای فردی صورت میپذیرندا یرا گرروههرای تنردرو
کوچک دست به چنین کارهایی میزنند نمنصروری پارسرا . 111-119 . ،1931 ،برااینحرا
شیعیان زندگی منا متآمیزی در کنار سایر منلمانان دارند .در بیشتر مناط  ،اهرلسرنت
مناجد و قبرستان و کشتارگاه مشترک با شیعیان دارند و حتی برای ازدوا میران ایرن دو
فرقه حناسیت زیادی وجود ندارد .مخا فتهای سازمانیافتره آن دسرته از مخا فرتهرای
فیزیکی و فکری است که دو ت نیجریه با حمایت دو تهای خارجی علیه گنترش تشری
انجام میدهد .حتی بهنظر میرسد دیدگاه بدبینانهی برخی از منلمانان ننبت به شریعیان
به د یل تبلیغات و فشارهای دو ت نیجریه ،حکومت محلی و نیروهای امنیتی باشد نمنصوری
پارسا . 111 . ،1931 ،حکومت نیجریه در دورههای مختلف ،از آنچه تهدیرد شریعه مری-
خوانند ،بهعنوان دستاویزی برای حفظ سلطهی جریان مذهبی غا ب استفاده کررده اسرت.
برای مثا  ،در سا  1338میالدی حکومت "ژنرا سانی آباچا" در نیجریه ،شیخ زکزاکی
را پیش از محاکمه به خاطر فعا یت ردحکومتی به شیعهبودن متهم کررد ناسر وزیتو،1936 ،
. 119 .
با وجود آزادی تبلیغ و فعا یتهای مذهبی در نیجریه ،حکومت و برخی گروهها با تمام
امکانات خود در مقابل گنترش تشی اینتادهاند .دو ت و نیروهای امنیتی بهبهانهی مبارزه
با ترورینم و تامین امنیرت ،دسرت بره اقردامهرای ررد شریعی مریزننرد .دو رت بررای
متوقفکردن فعا یت جنبش اسالمی ،برهعنروان یکری از مخا فران اصرلی نظرام سرکوالر
نیجریه ،از روشهای گوناگونی استفاده میکند .یکی از این روشها حمایت از روحانیون و
شخصیتهای مذهبی مخا ف با جنبش اسالمی است .دکتر گومی ،فرزند "ابوبکر گومی"
و یکی از رهبران سلفی نیجریه از افرادی است که در شایعهپراکنی علیه شیعیان اختیارات
تام داشته و در منجد سلطان بلو و جلنهی تفنیر ماه مبارک رمضران ،شریخ زکزاکری را
هد سخنان تند خود قرار داده است .بهطور کلی ،سلفیها با توجه به همراهی خاصی که

با دو ت دارند ،از جایگاه خود برای آسیبزدن به شیعیان استفاده میکننرد نمنصروری پارسرا،

1. Bala Lau.

بررسی ساختار و تشکیالت جنبش اسالمی نیجریه...

 . 111 . ،1931آنان با تلقیشان از سنت اسالمی ،آمادهی دفاس کورکورانه از راهبردهرای
خود و حمله به هر فرد یا جریان مخا فی که تفنیر دیگری از اسالم دارد ،هنتند .یکی از
نمونههای این تفکر ،سخنرانی شیخ بال الئو - 1رهبر جمعیت اِزا ره  -در جمر پیرروانش
پس از قتل عام زاریا است .او در یکی از سخنرانیهای خود گفت« :دو رت محلری قبلری
منا هی شیعه و تشی را نادیده میگرفت ،و ی حاال ا روفیا ،فرماندار ایا ت کادونا ،آنچه را
که درست است انجام میدهد و ما بهخاطر داشتن چنین دو تی از خداوند س اسگرزاریم»
ناس وزیتو. 911-911 . ،1936 ،
دو ت نیجریه برای رسیدن به اهدا خود در قبا شیعیان ،بهویرژه جنربش اسرالمی،
تنها به اقدامات پیشگفته بننده نکرده و در بنیاری از موارد بهطرور منرتقیم وارد عمرل
شده استا یکی از این موارد ،بازداشت گاهوبیگاه اعضای جنربش اسرالمی اسرت .شریخ
زکزاکی خود تا سا  5118میالدی بارها دسرتگیر شرد و نره سرا از زنردگی خرود را در
زندانهای مختلف نیجریه گذراند ن . Ezegbobelu,2009, P.56دیگرر اقردام منرتقیم علیره
شیعیان ،اقدامهای خشونتآمیز نیروهای امنیتی با عنوان "جوخرهی ررد ترورینرت" در
سا هرای گذشرته ،بره ویرژه در راه یمرایی روز قردس اسرت .مریتروان ادعرا کررد کره
راه یماییهای روز قدس در نیجریه هیدگاه خا ی از تنش نبوده است .بااینحا حملرهی
نیروهای امنیتی در روز قدس سا  5111میالدی ،که پس از مراسم و هنگامیکره مرردم
بدون هید اقدام تحریکآمیزی در حا متفرق شدن بودند ،اتفاق افتاد و منجر به شرهادت
بیش از  91نفر از شیعیان ،از جمله سه فرزند شیخ زکزاکری شرد ن. Montclos,2018, P.10
پلیس ایا ت کادونا ،مجری این اقدامهای خشونت آمیز ،طی گزارشری از ابوجرا درخواسرت
کرده بود یک سری اقدامات موثر علیه شیعیان و رهبرشان انجرام شرود .در ایرن گرزارش
اعترا شده بود که سفارت امریکا خواستار اقدامهای قاط شده است .همچنین به جلنه-
ای اشاره شده بود که پیشتر بین سران منطقه ،علمای اسالمی و رهبران جوام در کادونا
برای آماده کردن مقدمات حمله به جنبش اسالمی برگزار شده بود .این برنامره قنرمتی از
طرح مبارزه با ترورینم امریکاست که هر فعا یت اسالمی با افکار منرتقل را محکروم بره
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مقابله میداند نمنصوری پارسا. 116-118 . ،1931 ،
پس از درگیریهای متعدد ،ارترش نیجریره در دسرامبر  5118نمحررم 1191دسرت بره
سرکوب بزر جنبش اسالمی زد .اگرچه ارتش نیجریه از مدتها پیش در پی ترور و حرذ
شیخ زکزاکی بود ،در این حادثه این تصمیم شکل عریانتری به خود گرفت .مقامات ارتش با
این ادعا که شیعیان مان عبور کاروان حامل فرمانده ارتش نیجریه شردهانرد ،بره حنرینیهی
بقیةاهلل شهر زاریا حمله برده و با سرکوب و کشتن شمار زیادی از شریعیان عرزادار حاررر در
اطرا حنینیه ،شیخ زکزاکی و همنرش را دستگیر کردند ن. Gruenbaum,2016, P.243-244
اگرچه آمارهای رسمی تعداد کشتهشدگان را پانصد تن اعالم کرردهانرد ،جنربش اسرالمی
معتقد است در این حمله هزار نفر از شیعیان به شهادت رسیدهاند ن. Onapajo, 2017, P.1
در ژوئیه  5113میالدی و در اقدامی عجیب ،دادگاه عا ی فدرا نیجریه به درخواسرت
دو ت این کشور ،جنبش اسالمی نیجریه را بهعنوان یک گروه ترورینتی معرفی و فعا یت
آن را غیرقانونی اعالم کرد .این در حا ی است که به اذعران محققران ،دو رت نیجریره در
برخورد با گروه ترورینتی بوکوحرام فاقد برنامهی مشخص است و بهرغم وعدههای مکرر
دو تمردان و واردآمدن خنارات جانی و ما ی به مردم ،هنوز پیشرفت خاصی در مقابله برا
این گروه مشاهده نمیشود نعرب احمدی. 511 . ،1931 ،
بهنظر می رسد هد از این سختگیریها ،قراردادن جنبش اسالمی در منیر تندروی
است .مرور سرنوشت گروههای دیگر از جمله بوکوحرام نشان میدهد دو ت نیجریه سرعی
میکند با سختگیری ،مخا فان خود را در منیر تندروی قرار دهد تا بتواند مشروعیت الزم
برای ازبینبردنشان را کنب کند .بوکوحرام در ابتدا بهعنوان یک گرروه سرلفی و تنردرو
شناخته میشد ،اما دو ت نیجریه از طری اعما فشار و قتل فجیر "محمرد یوسرف" در
سا  5116میالدی ،زمینه تبدیلشدن بوکروحرام از جمعیتری سرلفی تنردرو بره گروهری
ترورینتی را فراهم کرد .ناگفته نماند که تفراوت مراهوی جنربش اسرالمی برا بوکروحرام و
آبشخور فکری آن که ریشه در باورهای شیعی دارد ،مان از تندروی آنها شده است و در این
زمینه دو ت نیجریه در نیل به اهدا سناریوی خود باز مانده است ن. Montclos,2018, P.4-9
اگرچه فعا یتهای گروههای مخا ف و فشار وارده از سوی دو رت ،شریعیان و جنربش
اسالمی را با چا شهایی مواجه کرده است ،اما نمیتوان از آسیبهای درونگروهی چشرم
پوشید .او ین و مهمترین آسیب ،منا هی آیندهی رهبری جنبش اسرالمی اسرت .یکری از
اشکاالت وارده بر جنبش اسالمی عدم کادرسازی برای آینده و تکیرهی کامرل برر شریخ

زکزاکی بهعنوان رهبری بالمنازس است .سیمای کاریزماتیک زکزاکی و نقش بیبدیل وی
در تاسیس ،سازماندهی و با ندگی نهضت شیعه در نیجریه غیرقابلانکار اسرتا امرا تصرور
اینکه این نها همواره قائم به ایشان باشد نیز اشتباه است .باید توجه داشت از زمانی که
ایشان زندانی شدهاند ،بهد یل صدمات وارده ،توان ادارهی جامعهی میلیرونی شریعیان ایرن
کشور کاهش یافته است .واهمه از آیندهی رهبری شیعیان زمانی بریشترر مریشرود کره
متوجه باشیم افراد شاینتهای نظیر شیخ محمود توری در طو این سا ها توسرط ارترش
نیجریه به شهادت رسیدهاند نعرب احمدی. 511-513 . ،1931 ،
نتیجهگیری

بررسی ساختار و تشکیالت جنبش اسالمی نیجریه...

جنبش اسالمی نیجریه در اواخر دههی هفتاد قرن بینتم میالدی ،توسرط شریخ ابرراهیم
زکزاکی ،در شهر زاریا تاسیس شد و علیرغم وجود گروههای سیاسی و مذهبی متعردد در
نیجریه جنبش اسالمی نفوذ و قدرت بنیاری یافت .افزون بر مدیریت قوی شیخ زکزاکی،
بخش بزرگی از عوامل موفقیت جنربش اسرالمی مرهرون سراختار و تشرکیالت مرنظم و
هدفمند آن است .وجود نهادهرایی ماننرد :بنیراد شرهدا ،مردارس فودیره ،حرراس ،مجمر
خواهران ،مجم دانش پژوهان ،انجمن پزشکان ،انجمن شاغالن ،واحد تو ید فیلم و واحد
انتشارات در ساختار و تشکیالت جنبش اسالمی نیجریه سبب شده است جنبش در همهی
حوزه های سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی خدمات قابلتوجهی به شیعیان نیجریره
ارائه نماید و در نشر و گنترش مذهب تشی موثرتر واق شود.
در حوزهی سیاسی ،دیدگاه قاط جنبش اسالمی ننبت به اصالح در سراختار سیاسری
نیجریه و برقراری حکومت اسالمی ،ازیکسو آنان را در تقابل برا حکومرت سرکوالر ایرن
کشور قرار داده و سبب جدایی برخی از گروههای شیعهی همنو با حکومرت شرده اسرتا
ازسویدیگر ،حکومت نیجریه را برای اقدامات خشرونتآمیرز علیره شریعیان و سررکوب و
ناتوان ساختن جنبش اسالمی گنتاختر کرده است .در این میان ،نقرش عناصرر بیگانرهی
مخا ف قدرتیابی تشی و همچنین جریانهای تکفیری را نباید نادیده گرفرت .مطا عرهی
این امر نیازمند پژوهشهای منتقلی است که باید مورد بررسی قرار گیرند.
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وضعیتشناسی شیعیان نیجریه .تهران :اندیشهسازان نور.

 گیدنز ،آ .)۷۹۳۳( .امعهشناسی .م .صبوری (مترجم) .تهران :نی.

 مادرشاهی ،ح .)۷۹۳1( .گسرر تشیع ی نیجریه :بر سی سلک هلری و شیوههای تلحیغی آقای ابراهیم
ا زکزاکی .شایاننامه كارشناسی ارشد .تهران :دانشگا امام صادق

.

 مرادی ،و .)۷۹۳۷( .بازتاب انقالب اسالمی بر اسالم گرایگی ی نیجریگه .شایانناممه كارشناسمی ارشمد.
تهران :دانشگا امام صادق

.

 منصوری شارسا ،م .)۷۹۳1( .بر سی اوضاع فرهنگی و ا رماعی شیعیان نیجریه پس از انقالب اسگالمی
ایران .شایاننامه كارشناسی ارشد .قم :دانشگا قم.
 موسی ،م.ا.ع300۳( .م) .ا شیعة فی نیجیریا ا نشأة و ا وسائ  .قرائاب افریقیه ،شاار  ،1ص .۱0-1۷

 نصیری ،م .)۷۹۳۳( .مهو ی فد ال نیجریگه تتگا یخف فرهنگ ف سیاسگت و اقر گای  .تهمران :شمركت
انتشارات علای و فرهنگی.
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