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  چکیده  
  شورهای آفریقا همواره عرصه کشمکشحوزه ک

ً
برجسته  های داخلی و خارجی بوده است و این روند اخیرا

ی غرب آسیا در حال یارگیری برای یک رقابت ها قدرتشده است. ترکیه، اسرائیل، ایران، عربستان و سایر 
ها،  ویژه که این مولفه بهویژه مذهبی این روند را تشدید کرده است.  های قومی و به در این قاره هستند. مولفه

عرصه سیاسی کشورهای آفریقایی را بیش از هر ناحیه دیگری دچار بحران کرده است. نیجریه در این بین 
شدت عرصـه  ای دارد. مساله مذهب و سیاست به واسطه جمعیت مسلمان و مسیحی موقعیت برجسته به

شود. با توجـه بـه اهمیـت  تر می ی وخیمهای خارج داخلی نیجریه را متشنج کرده و این تشنج با حمایت
پردازد و در  گرا در این کشور می های سنی اسالم مذهب در جامعه نیجریه، این مقاله به بررسی ماهیت گروه

ها با مسیحیت و تشیع  و ارتباط آن با عربسـتان و برخـی کشـورهای عربـی  نهایت به تعامالت این گروه
  پردازد. می
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  مقدمه

ساختار جمعیتی هر کشوری، از نظر تعداد جمعیت، قومیت، مذهب و هر مساله مرتبط بـا آن هـم 
ای تاثیرگـذار اسـت. در ایـن بـین تعامـل  در عرصه داخلی آن کشور و هم در بعـد خـارجی مولفـه

های قومی و مذهبی در سیاست و دیگـر  این شکافها، مذاهب، نقش و جایگاه  حکومت با قومیت
هـای متفـاوت جمعیـت یـک  امور جامعه در امنیت و ناامنی آن جامعه تاثیرگذار است. گاه ماهیت

دهـد. نیجریـه  ملت نوع رابطه آن با کشورهای دیگر و حتی همسایگان را تحت تاثیر خـود قـرار می
ــه  ــا نمون ــاره آفریق ــرین کشــور مســلمان در غــرب ق ــه خــوبی از ایــن شــرایط اســت. نبزرگت یجری

ترین کشور قاره آفریقا است که به دلیل تنوع فراوان قومی و نژادی طی چند سـال گذشـته  پرجمعیت
ماهیت شناسی سـاختار جمعیتـی، قـومیتی و مـذهبی ملـت  .های زیادی بوده است شاهد درگیری

کنـد. ایـن  نقش ایفـا می نیجریه گاه در همه امور مرتبط با سیاست محلی، کشوری و حتی خارجی
ای که انتقـال قـدرت  ماهیت شناسی بر نوع ساختار حکومتی کشور نیز تاثیرگذار بوده است. به گونه

  در این کشور همواره متاثر از دو مولفه قومیت، مذهب در کنار ساختار غیر دموکراتیک بوده است.
های باسـتانی  انـد کـه گـاه سـنت دهویژه نیجریه از قدیم االیام مردمی مذهبی بو مردم آفریقا و به

ای کـه حـدود ده درصـد  ها مرسوم است. به گونه پرستی هنوز در بخشی از جمعیت آن همچون بت
پرست هستند. با ورود مسیحیت و اسالم، اکثریـت مطلـق مـردم آفریقـای سـیاه و  مردم نیجریه بت

ه این کشور به قرن هفتم هجری از ویژه کشور نیجریه به این دو آیین گرویدند. تاریخ ورود اسالم ب به
ای  گـردد کـه تجـار مسـلمان در ایـن گسـترش نقـش برجسـته طریق سودان و صحرای غربی بر می

داشتند. بنابراین طبیعي بود که مناطق شمالی این کشور آغـازگر گـرایش بـه اسـالم باشـند و بعـدها 
مـردم کشـور نیجریـه  درصـد ۵۰مسکن اکثریت مسلمانان این کشور شوند. از آنجـا کـه بـیش از 

های جمعیتی مختلف این کشـور و هـم نقـش  مسلمان هستند، مولفه دین اسالم هم در تعامل گروه
های اسالمی در ساختار حکومت و جامعه موضوعی قابل بررسی است که حتی نوع سیاسـت  گروه

  کند. دهی می خارجی این کشور را جهت
گرا نخست به بررسـی سـاختار  های سنی اسالم این مقاله با تمرکز بر بحث ماهیت شناسی گروه

پردازد که محوریت  سیاسی قدرت، نوع حکومت، تقسیمات کشوری، اقوام و مذاهب این کشور می
با جمعیت مسلمان و با تاکید بر اهل سنت است. با توجـه بـه سـاختار سیاسـی بـر مبنـای تقسـیم 

و قومیت فراهم شده اسـت. از ایـن  هایی بر محوریت مذهب گیری گروه ها، زمینه برای شکل ایالت
های سنی مد نظـر اسـت. بـا توجـه بـه  رو بررسی جایگاه اهل سنت از نظر جمعیت، نهادها و گروه

اینکه اکثریت مسلمانان نیجریه از اهل تسنن هستند، برای درک این ماهیت شناسـی الزم اسـت بـه 
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هـای  فـدرال و هـم حکومت ها در ساختار سیاسی نیجریه هم در سطح حکومت نقش و جایگاه آن
  ایالتی پرداخته شود.

ویژه عربسـتان نیـز  وجود جمعیت سنی زیاد نوع روابط این گروه با دیگر کشورهای عربـی و بـه
موضوع بررسی است که این روابط بر روابط دولت نیجریه با این کشورها نیـز تاثیرگـذار اسـت. در 

های  شود. در این زمینـه مولفـه شور پرداخته میآخر به تعامل اهل سنت با شیعیان و مسیحیان این ک
مذهبی بیشترین تاثیر را دارد. اگرچه قانون اساسی این کشور گرایش به مـذهبی خـاص در سـاختار 
سیاسی را منع کرده، اما حکومت مرکزی ناچار از دخالت در ایـن نـوع تعـامالت شـده کـه گـاه بـه 

ی انتقال قدرت سیاسی را تبدیل به یک بحـران های مذهبی در این کشور دامن زده است و حت بحران
ویژه تشیع گاه تبدیل به جنگی نیـابتی بـا حمایـت  ملی کرده است. این تعامالت بین اهل سنت و به

ویژه عربستان شده که نیجه آن، گسترش خشـونت بـین ایـن دو گـروه بـه جـای  برخی از کشورها به
  آمیز بوده است. تعامل صلح

  ساختار اقوام و مذاهب نیجریه: ساختار قدرت؛ 

ترین کشور در آفریقا است. این کشور همچنین دومین اقتصاد این قـاره را دارد. از نظـر  نیجریه پر جمعیت
تـرین  باشد. در حوزه منابع انرژی، نیـز رتبـه بزرگ توانمندی نظامی، نیجریه رتبه سوم در این قاره را دارا می

ر تعلق دارد که در جهان رتبـه دهـم را دارد. ایـن کشـور بـه عنـوان تولید کننده نفت قاره آفریقا به این کشو
کنـد.  های آفریقـا بـازی می ترین قدرت نظامی در منطقه، نقش مرکزی را در جامعه اقتصادی دولت بزرگ

. در (OECD Report,2016:7) وقفـه را دارد سـال حکومـت دموکراتیـک بی ۱۳همچنین نیجریه تجربـه 
اگـر نیجریـه، از دسـت بـرود، مـابقی «یه این گفته مشهور وجـود دارد کـه باب اهمیت سیاست در نیجر

. ساختار سیاسی حاکم بر این کشور آفریقـایی از نـوع ریاسـت »رود آفریقای پایین صحرا نیز از دست می
ها از حق خودمختاری محدودی برخوردار هسـتند و در  ها و ایالت جمهوری فدرال است که در آن استان

    .(Index mundi,2021)ماتی دارندداخل خود تقسی

ایالت است. در واقع هر ایالت به تعدادی نـواحی حکومـت محلـی تقسـیم  ۳۶نیجریه دارای    
ناحیه حکومت محلی تقسیم شده اسـت کـه  ۱۶شده است. به عنوان نمونه ایالت کوارا در شمال به 

رکیبی از نظام حقوق کامن لـو بر هر کدام شورایی حاکم است. ساختار قانونی این کشور آفریقایی ت
شـود و حقـوق سـنتی اسـت. ریاسـت  ایالت شـمالی اجـرا می ۱۲انگلیس، حقوق اسالمی که در 

ریاست دولت و حکومت را بر  جمهور رئیسجمهوری این کشور به دست محمدو بوهاروی است. 
رای مـردم بـه وسـیله اکثریـت مطلـق آ جمهور رئیسکند.  عهده دارد و اعضای کابینه را منصوب می

شود. ساختار قوه مقننه این کشور  از نوع دو مجلسی متشـکل  برای یک دوره چهار ساله انتخاب می
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از سنا و مجلس نمایندگان است. دادگاه عالی بـاالترین ارگـان قضـایی نیجریـه اسـت و قضـات آن 
این  شوند. از جمله احزاب سیاسی معرفی و منصوب می جمهور رئیستوسط شورای ملی قضایی به 

کشـور عبارتنــد از: حــزب کنگــره بــرای تغییــر پیشـرو؛ حــزب دموکراتیــک خلــق؛ حــزب مردمــی 
  .(Index mundi,2021)دموکراتیک، حزب اتحاد و حزب کارگران

کند که هیچ دولت مذهبی در نیجریه وجود نـدارد و  قانون اساسی نیجریه به صراحت بیان می  
یض بر اساس باورهای مذهبی وجود ندارد. با این حال همه مذاهب از آزادی بیان برخوردارند و تبع

ای از هویـت مـذهبی، قـومی و منطقـه اسـت.  ساختار سیاسـی در ایـن کشـور آفریقـایی، ملغمـه
دهد. در حالی که مسیحیان در جنـوب ایـن  ها در این کشور نیز حول همین عناصر رخ می خشونت

ر کنترل مسلمانان است، هم مسیحیان و هم کنند که ارتش و مراکز دفاعی د کشور اظهار نگرانی می
 شاکی هستند که رهبران سیاسی با پارتی بازی، گرایش به هم مسـلکان خـود دارنـد 

ً
مسلمانان متفقا

گرا  هـای اسـالم ای شده است. با این حـال برخـی گروه های فرقه ور شدن خشونت که منجر به شعله
هـایی  داننـد و بـرای اجـرای آن تالش شـریعت میمانند بوکو حرام تنها قانون حاکم بـر نیجریـه را، 

  .(Karmel,2018:3)اند کرده
ها، کمپـین حمایـت از  های فشار سیاسی در نیجریه؛ اتحادیه کارکنان دانشگاه در ارتباط با گروه

های مدنی، کمیته دفاع از حقوق بشر، کنگره کارگران نیجریـه و مـدافعان  دموکراسی، سازمان آزادی
گروه قومی در این  ۲۵۰های قومی، بیش از  توان بر شمرد. در ارتباط با گروه را میجهانی دموکراسی 

های قومی در این کشور عبارتنـد از: هوسـا و  ترین گروه ترین و سیاسی کشور وجود دارد. پرجمعیت
درصـد، ایبـی  ۴درصد، کانوری  ۱۰درصد، ایجاو  ۱۸درصد، ایگبو  ۲۱درصد، یوروبا  ۲۹فوالنی 

 ۴۰درصـد جمعیـت کشـور نیجریـه دیـن اسـالم،  ۵۰درصد.  ۲٫۵د و قومیت تیو درص ۳٫۵بیو 
ایـن  .(Cia fact book,2020) دهنـد درصـد را تشـکیل می ۱۰درصد مسیحی و باورهـای عمـومی 

های قومی متعددی هستند. مثال در منطقه باسا، از مناطق حکومت محلی در  مسلمانان شامل گروه
ها هستند و عده کمـی نیـز از قومیـت هوئسـا. در منطقـه  از فوالنیایالت پالتو، اکثریت مسلمانان 

. همیشه مسلمانان از نظر جمعیـت (Adam,2012:8-10) های کمی مسلمان هستند پانکشین بومی
  اند. جدول زیر گویای این امر است. های شمالی اکثریت قاطع را داشته در برخی ایالت
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  حسب مولفه مذهبهای شمالی بر  : درصد جمعیت ایالت۱جدول 
هاي  ایالت

  کنونی
1983  2000  

  دیگر ادیان  مسیحی  مسلمان  دیگر ادیان  مسیحی  مسلمان
  10,8  13,6  75,6  30,1  6,5  63,4  کاوارا
  33,6  4,0  62,4  49,7  3,5  46,8  نیجر

  34,2  28,2  37,5  59,1  18,5  22,5  کوجی
  56,0  13,8  30,2  68,8  7,8  23,4  نساراوا
  50,7  23,2  26,1  63,1  11,4  25,5  پالتئو

  43,8  53,4  2,8  90,1  7,1  2,8  بنئو
Source: Index Mundi, 2021 

  
میلیون نفر برآورد کرده  ۸۰تعداد مسلمانان کشور نیجریه را  Pewموسسه آماری  ۲۰۱۰در سال 
ای که این کشور پنجمین کشور مسلمان جهـان از نظـر رتبـه تعـداد مسـلمانان اسـت.  بود. به گونه

نیجریه اغلب در تجارت، مشاغل مرتبط با حمل و نقل و کشاورزی مشـغول هسـتند. در مسلمانان 
درصـد مسـلمانان  ۹۵حالی که مسیحیان اغلب مشاغل خدماتی را بر عهده دارند. مسلمانان سنی 

اند که خود شامل فرقه صوفیه با دو زیر گروه تیجانیـه و قادریـه کـه  نیجریه را به خود اختصاص داده
های  ها و دسـته سـوم سـنی ها شامل ِفـرق ایـزاال و سـلفی صد بیشتری است، ضد صوفیتیجانیه در

درصد هستند. نیجریه دوازدهمین کشور جهان  ۳تا ۲رو هستند. شیعیان  های میانه طرف و سلفی بی
ترین جامعـه مسـلمانان در آفریقـای  از نظر درصد شیعیان ساکن در این کشور است.  نیجریه بزرگ

دارد. اغلب مسیحیان نیجریـه نیـز پیـرو فرقـه  پروتسـتان هسـتند. بیشـترین درصـد  پایین صحرا را
های این کشور پیرو مذهب مالکی هستند. اقلیـت قابـل شمارشـی نیـز پیـرو مـذهب شـافعی  سنی

های نیجریـه را  المسلمین درصد بیشتری از سـنی هستند. در حالی که حامیان صوفی مسلک اخوان
  .(Ostien,2017:24-27) اردددربر

در ارتباط با نهادهای مسلمانان حکومت باید گفت در ساختار ایالتی و مناطق حکومت محلی 
های نیجریه دو شورا  مراتبی وجود دارد. در ایالت ای از موسسات سنتی با ساختاری سلسله مجموعه

کـه نـود درصـد  The Gbong Gwom Beromوجود دارد: شورای ایالتی حاکمان سنتی و شـورای 
ی آن غیر مسلمان هستند. از دیگر نهادهای مسلمانان که بـا حکومـت مـرتبط اسـت، دادگـاه اعضا

های شمالی کـه اغلـب مسـلمانان  تجدیدنظر شریعت و اداره رفان مسلمانان زائر است که در ایالت
ای دارند. کارکرد این دو اداره فراهم کردن زمینـه  ساکن هستند، وجود دارد. مسیحیان نیز چنین اداره

  سفر مسلمانان به عربستان سعوی و مسیحیان به اسرائیل است. تضاد شماِل مسلمان
ِ
نشین و جنوب
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. سـاختار قـدرت سیاسـی (Timer,2018:7) نشین نقـش مهمـی در سیاسـت نیجریـه دارد مسیحی
شدت متـاثر از مـذهب اسـت.  نیجریه بر خالف آنچه که در قانون اساسی این کشور آمده است، به

  .(Fakude,2015) ه در نیجریه وجود دارد، به نقش مذهب در سیاست باور دارندهر سه دینی ک

 اهل سنت در نیجریه

هـای شـمال  از نظر ساختار جمعیتی، مسلمانان اهل تسنن نیجریه بیشترین میزان تراکم را در ایالت
جـود این کشور دارند. با این حال در جنوب غربی این کشور نیز جمعیت اهل تسنن قابل تـوجهی و

های نیجریه اولین گروهی از این کشور بودند که قبـل از ظهـور اسـتعمار در نیجریـه، در  دارد. سنی
درصـد جمعیـت  ۳شمال آن حکومتی متکی به احکام اسالم ایجاد کردند. این در حالی است کـه 

شیعه این کشور که حدود هفت میلیون نفر هستند، در مناطق مرکـزی و جنـوبی سـاکن هسـتند. از 
ر جمعیتی مسلمانان اهل تسنن در هر ایالتی از نیجریه درصدی از انواع مـذاهب اهـل تسـنن را نظ

 ۴۰باشند. مثال در ایالت کوجی، فرقه احمدیه در اغلب شهرهای آن ساکن هستند که حدود  دارا می
درصـد اسـت.  ۲ها را دارند. در حـالی کـه جمعیـت شـیعه سـاکن ایـن ایالـت  درصد از کل سنی

ویژه تیجـانی وجـود دارد، در حـالی کـه فرقـه  صوفیانه سنی مسلک در این ایالت نیز به های گرایش
های اهل تسنن شهر به  شود. درصد این فرقه می قادریه درصد کمتری از جمعیت این ایالت را شامل

درصـد مسـلمانان سـنی شـهر  ۹۰هـا  شهر ایالت کوجی متفاوت اسـت. بـه عنـوان نمونـه تیجانی
کالند از این ایالت در اقلیت هسـتند و  مل میایگااللند را شا

ُ
شوند. در حالی که کل مسلمانان شهر ا

  .(Afolabi,2017:11-13)ها از اهل تسنن هستند درصد همین اقلیت ۶۰
ویژه اهل تسنن نهادهای آموزشی دینی مرتبط با خود را دارنـد. بیشـترین فعالیـت اهـل  مسلمانان و به

 آمـوزش قـرآن در تسنن نیجریه در تعلیمات دینی 
ِ
در سطوح مختلف متمرکز شده است. مدارس آموزشی

سطح اول قرار دارند. آموزش قرآن در مرحله اول قرار دارد. نهادهای مدنی این آموزش که در واقع مدرسـه 
اند. مـدارس  های اهل تسنن در سـه طبقـه تقسـیم شـده هستند، متناسب با شرایط جغرافیایی توسط مفتی

  .(Thurston,2017:14)دراسی موسوم به تسانگایا و م Bو  A متحرک
مدارس نوع اول در واقع مدارس سیار هستند، در حالی که نوع دوم مدارس ثابـت در خـارج از 

باشند. نوع سوم نهادهای آموزش دینی بزرگتر نسبت به دو نوع قبلـی در بـین اهـل تسـنن  می مناطق
جریه انواع گونـاگونی دارد و گـاه در هـر ایـالتی های اهل تسنن نی ها و جریان نیجریه است. سازمان

گرا وجـود دارد کـه اکثریـت  گروه و جریـان اسـالم ۴۰متفاوت هستند. تنها در ایالت پالتئو بیش از 
اند. از جملـه  ها به ثبـت دولـت رسـیده ها متعلق به اهل تسنن است. برخی از این سازمان مطلق آن

گرای انقالبی است.  نیجریه است. که در واقع جامعه اسالم ها جامعه نورالدین ترین این سازمان مهم



یماه
 ت

اس
شن

 ی
روه
گ

 يها 
 یسن

الم
اس

 
ر ن
ا د
گر

ی
  هیجر

 
 

 

 137  

شـاخه در نیجریـه دارد. ایـن جامعـه کـه نگرشـی  ۴۰تاسیس شد و بـیش از  ۱۹۴۸این جامعه در 
  .(Paden,2015:6-7)اخوانی دارد، بیشترین تمرکز خود را بر روی آموزش گذاشته است

توسط اهل تسـنن در نیجریـه  ۱۹۶۱که در های اسالمی است  جماعت النصراالسالم از دیگر جریان
های مسـلمان  گذاری شد. با این حال بر اساس منشور این نهاد، عضویت دیگر فرقه و در ایالت پالتئو پایه

تواننــد عضــو ایــن نهــاد شــوند. از جملــه زیــر  در آن آزاد اســت. همــه مســلمانان خــارج از نیجریــه می
ترین ویژگی این جماعـت توجـه  ها هستند. مهم و زیر شاخهها  های این نهاد؛ دفتر مرکزی، شاخه مجموعه

به غیر مسلمانان است. ارسال مبلغین مذهبی به دیگـر نقـاط کشـور در راسـتای ایـن هـدف اسـت. ایـن 
هـا  المللـي از طریـق آن بـا دیگـر گروه های بین ای شده که دولت و دیگر سـازمان جماعت تبدیل به شبکه

بسیاری از مناقشات این جماعت نمایندگی مسـلمانان را بـر عهـده دارد. از کند. در حل  ارتباط بر قرار می
  .(Lewis,2012:10) در ایالت پالتو از این موارد است ۲۰۰۴جمله کنفرانس صلح در 

دیگر جریان سنی در نیجریه موسوم به جماعت عزالت البدعه و اقامه السنه است که به معنـی جامعـه 
آغاز به کار کرد. کـه بـه رهبـری شـیخ اسـماعیل  ۱۹۷۸این جنبش در حذف ارتداد و ایجاد سنت است. 

هـای  گری بود. تمرکز اصـلی ایـن جماعـت حملـه بـه نگرش هایی خواهان اصالح ادریس ضمن موعظه
گرایانه و بازگشت به سنت اصیل پیامبر اسالم است و بـا هـر نـوع بـدعت خـالف سـنت برخـورد  صوفی

در ارتش، او از این نیرو بـرای اهـداف گـروه خـود اسـتفاده کـرد کـه داری ادریس  کند. در دوران زمام می
های  موجب عزلش شد. از جمله اهداف این سازمان اهل تسنن روشنگری مسـلمانان نسـبت بـه بـدعت

های این نهاد زیـر نظـر رهبـران شـورایی آن ترسـیم  های اسالمی است. فعالیت نوظهور توسط برخی فرقه
های مختلف نیجریه اقدام به تاسیس مدارسی در جهت مطالعات اسـالمی  شود. این جنبش در ایالت می

و عربی کرده است. حتی در حوزه بهداشت بیمارستان السنه را تاسیس کـرده اسـت. ایـن جنـبش بعـدها 
  .(Falola,2016:7-9) شد Bو  Aدچار انشقاق شد و تبدیل به دو گروه 

ر نیجریه است. با توجه به ایـن کـه ایـن جنبش براداران، دیگر جریان اهل تسنن در شمال کشو 
دهی شده نیست، نام ثابتی ندارد. به گفته رهبران این جریان، این جنبش نه انجمن و نه  گروه سازمان

سازمان است که نیازمند ثبت و همکاری با حکومـت سـکوالر باشـد. هـدف اصـلی ایـن جنـبش 
نیز بال اشکال اسـت. ایـن جنـبش سازی شریعت است و از این رو عضویت دیگر مسلمانان  واقعی

المسلمین است، با پیروزی انقـالب اسـالمی ایـران بیشـتر تقویـت شـد. از نظـر  که متاثر از اخوان
رهبران این جنبش، انقالب اسالمی به گفته رهبری آن، انقالبی برای اسالم و نه کشور ایـران اسـت. 

جنبش مسلط شدند و گرایش به شـیعه  ویژه شخصیت ابراهیم زکزاگی بر این بعدها جریان شیعه و به
  .(Faltun,2020:13)یافت
های اهل تسنن در عرصه مدنی و آموزشی محیط خـود را صـرفا بـه خـود محـدود  البته جریان 
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تشـکیل شـده  ۱۹۸۵های زنان مسلمان نیز توسط اهـل تسـنن در سـال  اند. فدراسیون انجمن نکرده
ن اهل تسنن که در غـرب تحصـیل کـرده بودنـد، است. این فدراسیون توسط گروهی از زنان مسلما

گرا را بـه هـم  های مرتبط با زنان اسـالم گذاری شد. این فدراسیون همچون چتری است که گروه پایه
کند. هدف این فدراسیون گسترش اسالم راستین از طریق نظام آموزشـی در بـین دختـران  وصل می

ط این فدراسیون تاسیس و یا حمایت شده کشور نیجریه است. بسیاری از مدارس آموزش قرآن توس
 محـدود  است. همچون دیگر گروه

ً
های قبلی، این فدراسیون حوزه فعالیت خود را بـه اسـالم صـرفا

نکرده بلکه به بهداشت، اقتصاد و مواردی از این قبیل نیز ورود پیدا کرده است. دیگر انجمن مـدنی 
است که بـه مسـائل مسـلمانان غیـر بـومی  که توسط مسلمانان اهل تسنن ساخته شده شورای علما

  .(Stonawski,2016:11-13) پردازد می
ها و  هـای مـذهبی از جملـه صـوفی ارتباط جماعت العزالت البدعه و اقامه االسنه با دیگر گروه

ها و جریانات اهل تسنن در نیجریه بـر  ویژه شیعیان بسیار محدود است. اغلب گروه ها و به مسیحی
ارند و آن اجرای کامل قانون شریعت است. جماعت العزالت در این زمینه بیش یک موضوع وفاق د

 ها به این موضوع توجه داشته است. جدول زیر گویای این حمایت است. از سایر گروه
  

    مختلف مسلمان/ درصد یها انواع گروه نیب عتیاز شر تی: حما۲جدول 
  مخالفت  خنثی  حمایت  
  29  12  59  ها صوفی

  10  6  84  عزالت
Source: Canci, 2016 

ها قرابـت دارد.  البدعه در دل اهل تسنن کشور نیجریه با وهابی مسلک در واقع جریان العزالت 
دهنـد، مسـلمانان در  جریانات اهل تسنن در ایالت بنوا که مسیحیان فرقه تیو اکثریت را تشـکیل می

لت پالتئو گفته شـد، در ایـن ایالـت اقلیت هستند، نیز وجود دارند. مشابه همان جریاناتی که در ایا
ها با اهل تسنن است. جامعه دانشجویان مسلمان نیجریه که در  نیز وجود دارد که محوریت همه آن

آغاز به کار کرد و هدف اصلی آن اجرای شریعت و حمایت از آن بود، توسط مسـلمانان  ۱۹۵۰دهه 
  .(Tahan,2017:17)تاسیس شد ١اهل تسنن از جمله تاجدالدین آروماشدون

تاسیس شد. این جریان مدنی اهل تسـنن رویکـردی  ۱۹۲۴جامعه انصارالدین نیجریه در سال  
گرایانه با دیگر ادیان و مذاهب در نیجریه داشته اسـت و هـدف اصـلی آن گسـترش خـدمات  تعامل

ویژه در میان مسلمانان اسـت. اکنـون ایـن نهـاد یکـی از مشـهورترین جریانـات مـدنی  آموزشی به

                                                                                                                                         
1.Tajudeen Aromashodun 
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ای کـه بـیش از دویسـت شـعبه در  های این کشور آفریقایی است. به گونـه مانان در همه ایالتمسل
سراسر کشور دارد. در اساسنامه این جامعه آمده است که سـازمانی غیـر انتفـاعی اسـت کـه انـواع 
خدمات را به همـه مـردم کشـور بـدون هـیچ تبعیضـی اعـم از جنسـیت، مـذهب و قومیـت ارائـه 

 .(Barkindo,2014:17)دهد می

توان بـه  های نیجریه فعال است می نشین ایالت از دیگر نهادهای مدنی که بیشتر در مناطق سنی
سازمان خیریه هدایت المسلمات اشاره کرد. این سازمان مـدنی بـا تمرکـز بـر روی نقـش زنـان در 

اطق هـای ایـن سـازمان بـه منـ کنـد. آموزش جامعه، در راستای فعالیت اقتصادی زنان فعالیـت می
های مطرح مذهبی سنی  روستایی محدود شده است. در کنار نهادهای مدنی اهل تسنن، شخصیت

گـودا در  که بر جامعه تاثیرگذار هستند نیز در ایالت های این کشور وجود دارد. ماالم ابـوبکر عمـر آ
الـدین  جایالت کوگی یکی از این افراد است که از بانیان جریان الدعوه در این ایالت است. شـیخ تا

بلو نیز از این افراد سر شناس اهل تسنن است که در آبوجا فعال است. شیخ یوسف عبدالهی نیـز در 
هــای تســنن در کشــورهای دیگــر ارتبــاط دارد و  ایالــت کــوگی مطــرح اســت. وی بــا اغلــب گروه

های  ویژه عربستان داشته است. وی مطالعـات و نوشـته های زیادی به کشورهای عرب و به مسافرت
زیادی در باب صوفیه داشته است. این شخصیت مرکز مطالعات التعلیم العربی و االسـالمی را نیـز 

 شـوند تاسیس کرده است. فارغ التحصیالن این مرکز بیشتر بـه کـار قضـاوت و وکالـت مشـغول می
(Aliyu,2015:11-12).  

وه دیگـر رادیکـال هایی که از اهل سنت در نیجریه بیان شد، دو گر در زیر مجموعه انواع شاخه 
در شهر مایدوگوری پدید آمـد. از  ۱۹۹۰نیز وجود دارد: بوکو حرام و داراالسالم. بوکو حرام در دهه 

نظر زبان "حوسی" بوکو حرام یعنی "حرام بودن تحصیل به روش غربی" است. برخـی از اعضـا ایـن 
نـد کـه از آنجـا بـا نـام اقدام به مهاجرت در مناطقی دورتر از ایالت یوبه کرد ۲۰۰۲جناح در سال 

به جنگ با پلیس رفتند. اعضای این جریان افراطی سنی  ۲۰۰۴-۲۰۰۳ی ها سالطالبان نیجریه در 
پس از پراکندگی باز حول محوریت شخصیت یوسف محمد مجددا گرد آمدنـد کـه او نیـز تربیـت 

های  سنت، رویه های دیگری و با تاسی از یافته مدارس قرآنی اهل تسنن بود. بوکو حرام با شخصیت
  .(Ibrahim,2012:10-11) افراطی در باب حالل و حرام در اسالم اتخاذ کرد

این جریان افراطی مخالف هر گونه همکاری آموزشی مسلمانان با نهادهای آموزشی حکومـت 
بود. این جریان سنی ضمن رد نظام دموکراتیک متاثر از غرب، مخالف شـرکت مسـلمانان در امـور 

ن گروه مورد حمایت برخی تجار و کشاورزان اهل تسنن است. این جریان افراطـی حکومت بود. ای
آورد. البتـه بسـیاری از  دسـت مـی عمده نیروی خود را از افراد فاقد تحصـیالت و جوانـان بیکـار به

 انـد هایی نیـز ارائـه داده انـد و در ضـد آن صـحبت علمای اهل تسنن جریان بوکو حرام را طرد کرده
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(Sampson,2017:10).  
در  ۱۹۹۳جریان داراالسالم دیگر گروه منتصب به اهل تسنن در کشور نیجریه است که در سال 

ئوسـا ها ایالت نیجر تاسیس شد که رهیافتی ارتودکسی به اهل تسنن دارد و از نظر قـومیتی بیشـتر به
در درون گرایش دارد. این فرقه به دنبال ساخت یک جامعه منزوی و به اصطالح پیوریتان اسـت کـه 

شود. از ایـن رو خـود را دارالسـالم  آن همه چیز مورد نیاز افراد توسط خودشان و برای هم فراهم می
کوا ساکنند. با این حال دستورات فقه مالکی بر این جریان سنی حاکم است.  می

ُ
نامد. این فرقه در م

ای بـا حکومـت  دوستانهو روابط  کند این جریان سنی تعلیمات غربی را بر خالف بوکو حرام رد نمی
مرکزی دارد. با این حال حکومت مرکزي این جریان را خطرناک دانسته و ضمن دسـتگیری اعضـا و 

های دیگر نیجریه تبعید کرد تا خطر ظهور بوکو حرام  ها را به ایالت های اجباری، آن اقامت در کمپ
یالت کانو ماوا گزیـده و مـورد جدیدی را خنثی کند. بیشترین تعداد نیروهای جریان داراالسالم در ا

. با این حال اقدامات قوای دولتـی حـاکم (Campbell,2014:7-9) اند حمایت این ایالت قرار گرفته
شدت با واکنش دولت مرکزی و افکار عمومی رو به رو شد. هـیچ  بر نیجر در ارتباط با داراالسالم به

  اراالسالم بر روی کاغذ ماند.آمیز به عمل نیامد و د شکایت رسمی از این اقدام خشونت

  مشارکت اهل سنت در ساختار قدرت و حکومت نیجریه

هـای ایـالتی ممنـوع  قانون اساسی نیجریه، تشکیل حکومت مذهبی را توسط دولت فـدرال و دولت
های مذهبی در ساختار قدرت نیسـت. مشـارکت اهـل  کرده است. این به معنی عدم مشارکت گروه

هـا در یالـت اسـت.  ریه طیف ثابتی ندارد و بسته به درصد جمعیتی آنسنت در ساختار قدرت نیج
هـای  تـوان در دو سـطح درون ایـالتی و کـل کشـور در نظـر گرفـت. در ایالت این مشـارکت را می

ها از اهل تسنن هستند، مشارکت فعاالنه در سیاست دموکراتیـک وجـود  نشین که اغلب آن مسلمان
های سیاسی توسط اهل تسنن دیده  خابات و هم در گرفتن پستدارد. این مشارکت هم در عرصه انت

اند تا سـطح فرمانـداری ایالـت انتخـاب  های مسلمانان اهل تسنن توانسته شود. در برخی ایالت می
شوند. الحاجی ابوبکر آدو و الحاجی ابراهیم ادریس از اهل سنت به مقام فرمانداری ایالت کـوجی 

نت در سـاختار حکومـت ایـن ایالـت نقـش آفـرین بودنـد. در اهل س ۲۰۱۱رسیده بودند. در سال 
 ۲۵این ایالت یک مسلمان اهل تسنن بـه فرمانـداری منتصـب شـد. از  ۲۰۱۱انتخابات ماه مارس 

نفر از مسلمانان که اغلب از اهل تسـنن بودنـد انتخـاب شـدند.  ۱۷عضو مجلس ایالتی این ایالت 
ز اهل تسنن برگزیده شدند. همچنین از سه سناتور نفر روسای محلی در این ایالت ا ۲۱شش نفر از 

این ایالت یک نفر مسلمان سنی انتخاب شد. پنج نفر از اعضای مجلس نمایندگان این ایالت نیز از 
  .(pate,2015)اهل تسنن انتخاب شدند
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پردازد. دادگاه تجدیـدنظر  نهادهایی نیز از سوی حکومت طراحی شده که به امور مسلمانان می
های شمالی و هیئت نظارت بر امـور زوار بـرای سـفر بـه عربسـتان از ایـن دسـته  ر ایالتشریعت د

هـای دیگـر نیـز وجـود  هستند. همین نوع مشارکت از سوی اهل تسنن در ساختار قـدرت در ایالت
دارد. فرماندار اجرایی ایالت کاوارا به دست شخصـیت اهـل تسـنن ابـوبکر بوکـوال سـرکی اسـت. 

 ۲۰نفر اعضـا،  ۲۴ویژه اهل تسنن است. که از  این ایالت از آن مسلمانان به اکثریت مجلس ایالتی
نفر اهل تسنن هستند. دو نفر از سه نفر سناتور ایالت کاوارا مسلمان اهل تسـنن بـوده و سـخنگوی 

ن باباتنده از اهل سنت سخنگوی مجلس ایالتی را بـر عهـده دارد. در آخـر 
ُ
 ۱۳مجلس نیز محمد ه

ورای ریاست محلی مسلمان هستند که با توجه به جمعیت زیاد اهل تسـنن در ایـن نفر ش ۱۶نفر از 
هـای شـریعت و  . دادگاه(Alkali,2016:9-11) ایالت، احتماال این اعضا نیـز از اهـل تسـنن باشـند

  هیات نظارت بر امور زوار در اغلب ایاالت از جمله کاوارا وجود دارد.
شود. اگر چه قومیـت تیـو  در ایالت بنئو دیده می همین مشارکت در ساختار قدرت و حکومت  

در این ایالت دست برتر را در نهادهای حکـومتی دارد کـه اغلـب مسـیحی هسـتند. بـا ایـن حـال 
تـا  ۲۰۰۳اند مقامات سیاسی باال را به دست آورنـد. از سـال  مسلمانان این ایالت به ندرت توانسته

در مجلس ایالتی ورود پیدا کند. در مـاه مـارس  تنها یک مسلمان از اهل تسنن توانست ۲۰۱۱سال 
هیچ مسلمانی در ساختار قدرت این ایالت مشارکتی نداشت. با این حال حکومت ایـن  ۲۰۱۱سال 

ی مالی زیادی براي بازسـازی مسـاجد مسـلمانان اختصـاص داده اسـت. بیشـترین ها کمکایالت 
 جمله مـدارس دولتـی بـوده اسـت کمک این ایالت به گسترش نهادهای آموزش دینی مسلمانان از

(Jimba,2012:11).  
هـای سـنی  ویژه گروه های نیجر و کاوارا حکومت به دست مسـلمانان و بـه طور کلی در ایالت به

داند، مخالف هر  است. با این حال جریان تروریستی بوکو حرام که خود را منتسب به اهل سنت می
دانـد. ایـن گـروه خواهـان  ه آن را سـکوالر میگونه مشارکت مسسلمانان در ساختار قدرتی است ک

برقراری حکومتی اسالمی از آن نوع که خود به آن باور دارد، است. اگرچه اهـل تسـنن در سـاختار 
آفرین است، امـا حکومـت فـدرال ایـن کشـور در حـل  ویژه در سطوح ایالتی نقش قدرت نیجریه به

ــی ــز کشــیده م ــدرت نی ــه ســاختار ق ــاه ب ــه گ ــذهبی ک ــوده اســت مناقشــات م ــد ب  شــود، ناکارآم
(Abdussalam,2012:6-7).  

اند. الحـاجی  های اهل تسنن نیز در سطح دولت فدرال مناصب سیاسی نیز داشته برخی از شخصیت
آتیکو ابوبکر از جمله اهل تسنن بوده است که معاونت ریاست جمهوری ایـن کشـور را بـر عهـده داشـته 

مناصـب سـطح بـاالی سیاسـی و مشـارکت در سـاختار  . با این حال در(Ibrahim,2012:10-11) است
 حـول اهـل تسـنن  - قدرت در نیجریه همیشه بحث تقسیم مسیحی

ً
مسلمان وجود داشته است که عمدتا
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باشـند. در جامعـه نیجریـه اهمیـت  است. چرا که شیعیان نیجریه جمعیتی بیش از دو یا سـه درصـد نمی
 ۹۱مـذهب بیشـترین اهمیـت را دارد و سـهم آن مذهب بیش از قومیت و ملیت است. بـرای مسـلمانان 

درصد است. همین میزان اهمیت هم بـرای مسـیحیت بـا درصـدی کمتـر وجـود دارد. در نظـر سـنجی 
هاي راجع به حکومت، نگرش اهل تسنن این کشور به حکومت، اعتقـاد  صورت گرفته در ارتباط با دیدگاه

این کشور حکومتی با رهبری قـوی و مقتـدر را جویانه است. در حالی که مسیحیان  به حکومتی مشارکت
 .(International Religious Freedom Report,2014) بیشتر قبول دارند

گرا اسـت. در  اکثریت اهل تسنن نیجریه خواهـان گـرایش حکومـت بـه سـمت دولتـی اسـالم
مانان اهـل انتخابت اخیر نیجریه مردم این کشور برای برخورد با بوکو حرام، محمود بوهاری از مسل

تسنن کشور را بر جاناتان مسیحی ترجیح دادند. بوهاری که قـبال از گسـترش شـریعت در نیجریـه 
حمایت کرده بود، در تبلیغات انتخاباتی خود وابستگی شخصی خود به مذهبی خاص را منکر شد. 
تو بوهاری سنی مسلک، قبل از انتخاب به عنوان ریاست جمهوری نیجریه، فرمانـدار ایالـت سـوکو

  .(Omotola,2013:4-6) بود
در فهرست پنجاه رهبر برتر مسلمانان قرار گرفت. ایـن شخصـیت نخسـتین  ۲۰۱۵بوهاری در 

های اهل تسـنن  رئیس شرکت نفت ملی نیجریه نیز بوده است. سلطان ابوبکر نیز از دیگر شخصیت
رای عـالی ملـی ویژه در سوکوتو نقش داشته است. وی ریاست شو است که در حکومت نیجریه و به

نیجریه در امـور اسـالمی را در کارنامـه خـود دارد. وی در واقـع سـخنگوی مسـلمانان نیجریـه در 
های بوکو حرام نقش فعالی داشته است. شیخ صالح  سازی فعالیت حکومت است. ابوبکر در خنثی

یـز از دیگـر شود،  ن که در واقع بیشتر به عنوان شخصیتی علمی در نیجریه و خارج از آن شناخته می
های اهل تسنن در ساختار حکومت نیجریه بوده اسـت. وی مشـاور حکومـت فـدرال در  شخصیت

  .(Ruby,2016) امور مسلمانان بوده است
البته باید گفت در نیجریه نقش مذهب در انتخاب مناصب سیاسی آنگونه که از قـانون اساسـی 

ر اهل تسنن در ساختار قدرت بـه صـرف آید محلی از اعراب ندارد. بنابراین حضو این کشور بر می
اهل تسنن بودن این مسلمانان مهم است و گرنه تاثیر بر کل جامعـه نیجریـه از سـوی یـک جریـان 
خاص بعید است. زیرا که جامعه نیجریه نشان داده است کـه در انتقـال قـدرت بـر مبنـای مـذهب 

های طویلی کرده و هنوز  حرانمعموال به سمت مناقشات مذهبی سیر کرده است که کشور را درگیر ب
های تروریستی همچون بوکو حـرام حـاکی از نتیجـه  نیز این رویه در نیجربه وجود دارد. وجود گروه

  سلبی این ارتباط است.
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  روابط اهل سنت نیجریه با عربستان و دیگر کشورهای عربی

ات فرهنگی، سیاسـی و ویژه اهل تسنن این کشور، طیفی از اقدام روابط مسلمانان کشور نیجریه، به
شود. گاه جمعیت زیاد اهل تسنن  ی مالی را با دیگر کشورهای شامل میها کمکاقتصادی در قالب 

همچون یک البی در روابط دولت نیجریه بـا کشـورهای مسـلمان و از جملـه اعـراب نقـش بـازی 
یی بـود کـه هـا شود. نمونه این وضـعیت بحث هایی مانع این روابط می کند و گاه حتی در بخش می

راجع به عضویت نیجریه در اتحـاد نظـامی کشـورهای اسـالمی ضـد تروریسـم صـورت گرفـت. 
عربستان خواهان الحاق نیجریه به این اتحاد بود. در حالی که در داخل نیجریه این عضـویت را بـه 
ه شکاف بین شیعه و سنی ربط دادند تا از این نیروی نظامی در راستای کشتار وسیع شـیعیان نیجریـ

  .)h,2015)Goodenoug بعدها استفاده شود که از نظر این اتحاد در حکم تروریست بودند
های ایـن  اند. سنی در حوزه فرهنگی و آموزشی، اهل تسنن نیز روابطی با کشورهای عربی داشته

ن و مـالزی را بـرای ادامـه تحصـیل تـرجیح های کشورهای سودان، مصـر، عربسـتا کشور، دانشگاه
های مطرح اهل تسنن نیجریه بـا دیگـر کشـورها  دهند. گاه سطح روابط صرفا در میان شخصیت می

است. به عنوان نمونه شیخ یوسف عبداللهی از جمله رهبران مطرح اهل سنت نیجریه اسـت کـه بـه 
ربسـتان عـالوه بـر روابــط ویژه عربسـتان مســافرت کـرده اسـت. ع اغلـب کشـورهای عربـی، و بـه

ویژه در سـاخت بناهـای مـذهبی کـرده  ی دیگری نیز به اهل تسنن نیجریـه بـهها کمکدانشجویی، 
ی سفیر عربستان به سلطان سوکوتو که از اهل تسنن اسـت، بـرای سـاخت و تـرمیم ها کمکاست. 

  .(vanguard,2017) بناهای مذهبی در این راستا است
کشور جهان اختصاص  ۹۰میلیارد دالر را برای کمک به  ۱۱۵ عربستان سعودی ۲۰۱۵در سال  

داد. عمده این مبلغ به کشورهای اسالمی در راستای توسعه مراکز و مدارس مذهبی بوده است. اهل 
ی غذایی از جمله دریافـت کننـدگان ایـن ها کمکویژه در حوزه بازسازی مدارس و  تسنن نیجریه به

و حرام جریانی که زیر گروه اهل تسـنن نیجریـه اسـت، روابـط . بوک(Swan,2016)اند بوده ها کمک
ابوبکر گـومی از ی عربستان به پاگیری این گروه انجامید. ها کمکعمیقی با عربستان دارد. در واقع 

مروجین فرقه مالکی در شمال نیجریه، رهبر گروه تروریستی بوکـوحرام یکـی از قاضـیان برجسـته و 
وابط دائمی و خـوبی بـا ریـاض دارد و عضـو شـورای مشـورتی مروجان مذهبی نیجریه است که ر

دریافت  ١٩٨٧دانشگاه اسالمی عربستان سعودی در مدینه است که جایزه 'ملک فیصل' را در سال 
کرده است. بیشتر افرادی که در این گروه فعـال هسـتند، از فـارغ التحصـیالن اهـل تسـنن نیجریـه 

  .(Feierstein,2017:7-9)اند یش سلفی پیدا کردههای عربستان گرا باشند که در دانشگاه می
جریان ازاله که قبال گفته شد از نهادهای اهل تسنن است، مورد حمایت مـالی عربسـتان بـرای 

ای بـا رژیـم عربسـتان  تشدید برخورد با صوفیه است. جعفر محمود آدم در این فرقه روابط دوستانه
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منقضـه االسـالمیه و االعتمـاد در لنـدن اسـت کـه ای به نـام ال دارد. وی مورد حمایت مالی خیریه
. امام جماعـت مدینـه نیـز بـه سـلطان (Arab news,2015)وابستگی مالی عمیقی به عربستان دارد

ی بیشتر عربستان به این ایالت را داد. ابوبکر سلطان سوکوتو نیـز ها کمکایالت سوکوتو نیجریه قول 
می است، عربستان را کشوری تاثیرگذار در نیجریـه که از اهل تسنن و رئیس شورای عالی امور اسال

. بخشی از روابط اهل تسنن نیجریه با قطر به گروه بوکو حرام مرتبط است که (Auge,2020) دانست
را به نیجریـه آورده تـا بـه گسـترش  اند  با حمایت مالی قطر مربیان پاکستانی که قبال در سومالی بود

ور دامن زند. با این حـال روابـط دو کشـور قطـر و امـارات بـا گری در بین اهل تسنن این کش سلفی
گذاری متمرکز است. چه اینکه قطر در سال  نیجریه بیشتر بر مولفه اقتصادی، شامل انرژی و سرمایه

سفارت خود را در آبوجا پایتخت این کشور گشود. امارات نیز کمیسیون تجاری مشـترکی بـا  ۲۰۱۳
 گذاری در نفت نیجریـه بـود فتتاح کرد که بیشتر بر محور سرمایهدر دبی ا ۲۰۱۴این کشور در سال 
(Thurston,2016).  

  ها روابط اهل تسنن با شیعیان و مسیحی

ها و مذاهب این کشور متـاثر از دو عنصـر داخلـی و خـارجی  روابط اهل تسنن نیجریه با دیگر فرقه
بط شیعیان و اهـل تسـنن نیجریـه است. در این زمینه رابطه با شیعیان و مسیحیان برجسته است. روا

روند بدون نوسانی در این کشور نداشته است. در ایالت سوکوتو اختالفاتی بین این دو جریان وجود 
در مناطق شمالی این کشـور  ۲۰۰۷آمیز منجر شده است. در سال  های خشونت دارد که گاه به تنش

ی میـان ایـن دو جریـان را در سـوکوتو هـا تنش ١یکی از علمای اهل تسنن به نام امام عمر دانمایشیا
الله شد. در  ویژه حسینیه بقیه هایی از اهل تسنن به مراکز شیعیان به افزایش داد و منجر به حمله گروه

 نتیجــه شــیعیان مراکــز مربــوط بــه خــود را بــه ایــالتی کــه زکزاکــی ســاکن آن بــود منتقــل کردنــد
Sobowale,2019)(.  

کونت زکزاکی در شهر زاریا در ایالت کودانا توسط برخـی حمله انتحاری به شیعیان در محل س
در مراسـم روز عاشـورای  ۲۰۱۶اکتبر  ۱۲ویژه بوکو حرام به گردن گرفته شد. در  های سنی و به گروه

هایی از اهل تسـنن  شیعیان این کشور برخوردهای خشنی را از سوی نیروهای نظامی نیجریه و گروه
تـرین  شـدن یـازده نفـر گردیـد. جنـبش اسـالمی در نیجریـه، بزرگبه همراه آورد که منجر به کشته 

سازمان شیعی این کشور، افراطیون سنی که مورد حمایت حکومـت بودنـد را عامـل ایـن کشـتار و 
  .(Montclos,2018:23-24) سوزی و تخریب منازل و مراکز تجاری شیعیان دانست آتش
ا شـیعیان نیجریـه داشـته اسـت. رئـیس هـا را بـ بوکو حرام جریان افراطی سلفی بیشـترین تنش 

                                                                                                                                         
1.Imam Umaru Danmaishiyya 
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جماعت علمای اهل سنت عراق اظهار داشته است که دولـت نیجریـه بـا اسـتفاده از بوکـوحرام بـه 
پردازد. دکتر محمد ثانی عمر در ایالت کانو نیز به این ارتباط  خشونت بر علیه شیعیان این کشور می

عان کرده اسـت کـه اهـل سـنت تـالش های اهل تسنن جهت برخورد با شیعیان اذ حکومت با گروه
اند. وی در مصـاحبه خـود  مستمر و پرباری در جهت جلوگیری از گسترش شیعه و سنی انجام داده

اذعان کرده است کشورهای عربستان و سودان علما اهل تسنن نیجریه را آمـوزش داده تـا از طریـق 
ه ایران و تجار لبنانی را حامیان های علمی مدارس دینی مانع گرایش به تشیع شوند. محمد ثانی حوزه
در واقـع  ).Abdullahi, 2019:7-(9 دانـد اصلی شیعیان نیجریه در برابر اهل تسـنن ایـن کشـور می

های محمد ثانی حاکی از آن است که نوع روابط تشـیع و اهـل تسـنن در نیجریـه از خـارج از  گفته
  زمینه با هم در رقابت هستند. شود و ایران و عربستان در این دهی می مرزهای این کشور جهت

حکومت نیجریه نیز به عنوان متغیری میانه بـر ایـن روابـط تـاثیر گذاشـته اسـت. بـا توجـه بـه 
رسد دولت این کشور به نیابت از عربستان بـه  به نظر می،  های مالی نیجریه به رژیم عربستان وابستگی

مبادرت کرده است. سـرکوب شـیعیان در  ها، شیخ ابراهیم زکزاکی سرکوب شیعیان و دستگیری رهبر آن
که بنابر برخی آمارها تا هزار نفر کشته برجای گذاشت، از آن رو صورت گرفـت کـه نیجریـه در  ۲۰۱۶

حال پیوستن به ائتالف عربی ضد تروریسم به رهبری عربستان بود. در حـالی کـه عربسـتان بزرگتـرین 
 ١جمله بوکو حرام است. با این حال باتل اوهـایون های تروریستی، از بخش به گروه جریان افراطی الهام

دانـد. در  تنش بین زکزاکی و حکومت نیجریه را ناشی از اختالفات بین شـیعه و سـنی ایـن کشـور نمی
از پژوهشگران مرکز ایندیپندنت معتقد است تنش بین روابط اهـل سـنت و نیجریـه  ٢حالی که درایستر

گردد و دولت نیجریه به نیابت از عربستان و با همسـویی اهـل  به تنش بین رژیم عربستان و ایران برمی
تسنن این کشور در جنگی نیابتی با شیعیان این کشور وارد شده اسـت. در حـالی کـه زکزاکـی نیـز کـه 

  .(Shia news,2017)باشد کرده ایران است، موردحمایت دولت ایران می تحصیل
تنها متاثر از شرایط داخلی نیجریه است  ه نهدرایستر معتقد است روابط اهل تسنن و تشیع نیجری

بلکه بستگی به مناسبات ایران و عربستان در خاورمیانه دارد. از نظر وی حکومت سکوالر و وجـود 
کنـد کـه آن را  جمعیت زیاد مسیحی، چندان شکاف بین سنی و شیعه در این کشور را برجسـته نمی

ی معموال سابقه بیشتری بـرای تـالش در راسـتای های سن صرفا متاثر از عوامل داخلی دانست. گروه
کنـد عربسـتان و  اند. وی اظهـار می ایجاد یک حکومت اسالمی در مقایسه با شیعیان نیجریه داشته

قطر به عنوان حامیان مخالفین اسد اکنون در بحران سوریه کـه بـا حمایـت ایـران و روسـیه از اسـد 
های بیشتری در روابط  رو در آینده باید شاهد تنشهمراه بوده است، در حال شکست هستند. از این 

                                                                                                                                         
1. Bat-el Ohayon 
2. Draitser 
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های ایران در بحران سوریه، حکومـت  شیعه و سنی در نیجریه باشیم و عربستان به تالفی از حمایت
. با ایـن (Runsewe,2015) کند نیجریه و اهل تسنن این کشور را بر ضد شیعیان نیجریه تحریک می

گیری  از بحران سـوریه و یمـن در حـال بسـط دادن شـکلرسد رژیم عربستان متاثر  حال به نظر می
جبهه بر علیه ایران به فراتر از غرب آسیا است و روابط شیعیان نیجریه و اهل تسنن این کشـور یکـی 

 ها است. از این صحنه
ویژه  های اسالمی به تعامل اهل تسنن با مسیحیان نیجریه نیز متاثر از دو عامل حکومت و مولفه

های اهل تسنن نسبت به رویکرد مسیحیان این کشور دربـاره مسـاله حجـاب  انحجاب است. جری
انتقاداتی دارند. در این زمینه جریان انصارالدین مخالف منشور انجمن مسیحیان نیجریه در ایالـت 

سان هستند که نسبت به منع حجاب دانش
ّ
انـد.  آموزان در مدارس دولتی این ایالـت اعتـراض کرده ا

مسلمانان و مسیحیان در ارتباط بـا حجـاب نیـز مـورد اعتـراض اهـل تسـنن  طرح تفکیک مدارس
نیجریه قرار گرفت. این در حالی بود که مسیحیان این کشور در حمایـت از ایـن تفکیـک اعتـراض 

  ١.(Oconnell,2016) آمیزی ترتیب داده بودند مسالمت
علیـه مسـلمانان و گاه انتقال قدرت سیاسی در این کشور بستری بـرای خشـونت مسـیحیان بـر 

هایی  عرصـه چنـین خشـونت ۲۰۱۱ویژه اهل تسنن شده است. انتخابات ریاست جمهوری سال  به
هاي تندروي مسیحي داد تا به قتل  اي به دست گروه بهانه این کشوراعتراض به نتیجه انتخابات بود. 

نفـر مجـروح و ٢٧٠نفـر کشـته و  ٥٠هـا  عام مسلمانان این کشور بپردازند. در جریان ایـن درگیري
با انتخاب گودالک جاناتان از مسیحیان جنوب، شمال مسلمان نشین  .اند هزار نفر هم آواره شده١٥

های اهل تسنن تقلب در انتخابات را مطرح کردند. این اعتراض از آن رو بـود کـه  و در راس آن گروه
بودند، بلکـه خواهـان های شمالی  های سنی نه تنها خواهان اجرای شریعت اسالمی در ایالت گروه

گسترش این شریعت به کل سرزمین نیجریه بودند. محمد یوسف از اهل تسـنن حـامی ایـن رویـه 
 های تندرو سنی مردم را تحریـک کردنـد های درگیری بود که گروه است. ایالت پالتو یکی از صحنه

(Sach,2017).  
تا آن درجه رسید که برخـی از  ویژه اهل تسنن و مسیحیان آمیز بین مسلمانان، به این روابط تنش

رهبران مذهبی اقدام به ایجاد دینی تلفیقی از مسیحیت و اسالم کردند و به نوعی آئین جدیدی را بنا 
دینی را ایجاد کرد که مرکز آن در اوکـی  فرقه یک »کریسالم« در دهه هشتم قرن گذشتهنهادند. ساکا 

وع اخـتالف غیرقابـل حلـی میـان اسـالم و پیام مرکز اوکی تیود ایـن اسـت کـه هـیچ نـتیود است. 
ویژه اهـل  آمیز بین مسـلمانان و بـه ای حاکی از روابط تنش د. ظهور چنین فرقهمسیحیت وجود ندار

                                                                                                                                         
1.http://www.mintpressnews.com/saudi-arabia-takes-proxy-war-with-iran-to-nigeria-as-shias-

are-brutalized/212629/ 

http://www.mintpressnews.com/saudi-arabia-takes-proxy-war-with-iran-to-nigeria-as-shias
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 داننـد های اهل تسنن این فرقه را یـک انحـراف می تسنن نیجریه با مسیحیان است. با این حال گروه
(Byman,2013). 

سـاها هسـتند، بیشـترین تـنش را بـا ها هـا و یـت فوالنیهای اهل تسـنن کـه اغلـب از قوم گروه
هـای مسـیحی نگـران ایـن هسـتند کـه  اند. در عرصه سیاست ملی، گروه مسیحیان این کشور داشته

گرای سنی  بر اجرای شریعت در آخر منجر به کنترل حکومت فدرال به دست  های اسالم تاکید گروه
مبادرت کنند. این در حالی است که اهل تسنن ایـن  ها شود و به اسالمیزه کردن نهادهای سیاسی آن

ویژه در ارتبـاط بـا نهادهـای  سـازی کشـور بـه های شمالی به شدت مخـالف غربی کشور در ایالت
آموزشی هستند. مسیحیان معتقدند که حکومت فدرال با پذیرش این طرح که شریعت اسـالمی در 

اند، چیـزی کـه  یاسی کردن مذهب برداشتههای شمالی این کشور اجرا شود، قدم در مسیر س ایالت
های افراطی همچـون بوکـو  در قانون اساسی نیجریه منع شده است. یک نتیجه این روند ظهور گروه

های سنی مسلک بـرای احیـای شـریعت چیـزی جـز  هاي گروه حرام است. از نظر مسیحیان تالش
ـــود ایالت ـــی در خ ـــیحیان حت ـــردن مس ـــدود ک ـــ مح ـــت را دارن ـــه اکثری ـــایی ک ـــی ه د، معن

  .(Ochonu,2017)دهد نمی

  نتیجه

ام بیشتری دارنـد. اند رسد در نیجریه در سطوح ایالتی توان عرض گرا به نظر می های سنی اسالم گروه
ها را داده تـا در منـاطق  های مرتبط با آن در واقع نظام فدرالی میزانی از قدرت را به اهل تسنن و گروه

شود  های مذهبی، این شرایط فراهم می اه متاثر از عامل تنشخود صاحب نفوذ باشند. با این حال گ
ها اقدام کند. ظهور گروه تروریستی بوکـوحرام و  که دولت مرکزی با تحریک مسیحیان به سرکوب آن

انتساب آن به اهل تسنن سبب شده هم مسیحیان و هم دولت مرکزی در جبهه واحدی در تقابـل بـا 
ای در روابط نیجریـه و خـود  ند. این و جود اکثریت اهل تسنن وزنهگرا قرار گیر های سنی اسالم گروه
های حامی اجرای شریعت  ها با دیگر کشورها، از جمله عربستان است. با توجه به اینکه این گروه آن

 انـد، بـه نظـر هـایی تشـکیل داده اسالمی در کل سرزمین نیجریه هسـتند و در ایـن زمینـه نیـز گروه
آمیزی بـا  نیجریه با همسویی دیگر مذاهب از جمله مسیحیت، روابط تنش رسد، در آینده دولت می
هـای  های مذهبی همچنان مساله الینحل این کشور باقی بماند. تاکید گروه ها داشته باشد و تنش آن

ویژه از سوی بوکو حرام،  سنی بر منع تعلیمات غربی و حتی کاربرد خشونت بر علیه این تعلیمات به
ر عرصه خارجی دو صف موافق و مخالف این روند را پدید آورد و دولت فدرال این تواند د حتی می

ها شود. در این میان شیعیان ایـن کشـور  کشور بازیگر نیابتی این اختالفات و موافقان و مخالفان آن
رسد هم از سوی اهل تسـنن و هـم از  که جمعیت محدودی در برابر سایر مذاهب دارند، به نظر می
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های مکرر شیخ ابراهیم زکزاکی گویای ایـن واقعیـت  ان مورد آزار قرار گیرند. بازداشتسوی مسیحی
ها بـه عنـوان  های سنی در تقابل با شیعیان این کشور و تلقی آن های عربستان از گروه است. حمایت

آید که نیجریه را نیـز عرصـه جنـگ نیـابتی بـین کشـورهای اسـالمی کنـد کـه  تروریسم، به نظر می
کند، یا این استدالل که ایران نیز  های مالی خود به گسترش و عمق آن کمک می با حمایت عربستان

 کند. در مقابل از شیعیان نیجریه در مقابل اهل تسنن حمایت می
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