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  شیعیان کنیا و تانزانیا
  پیروان مذاهببا مناسبات 

  احمدي امیربهرام عرب
  
  
  
  

  چکیده
شرق افریقا، به خصوص در دو کشور مهم و راهبردي کنیا و تانزانیـا، در چنـد    شیعیان در

هاي شـیعه   دهه اخیر با تأثیرپذیري از نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران و فعالیت خوجه
عشري در قالب سازمان بالل مسلم میشن، به نیرویی مؤثر از لحاظ اجتماعی و فرهنگی  اثنی

هاي درازمـدت بتواننـد در عرصـه     د در سایه مدیریت و برنامهرو اند و امید می تبدیل شده
  سیاسی نیز صاحب جایگاه و نقشی مقبول شوند. 

بدیهی است در راستاي فعالیت شـیعیان در ایـن دو کشـور، پـرداختن بـه کیفیـت و       
چگونگی مناسبات آنها با سایر مسلمانان که در اکثریت قرار دارند، حـائز اهمیـت فـراوان    

تواند تأثیرات شـگرفی در جـذب و هـدایت     مناسبات شیعه با مسیحیان می است. همچنین
آنان به سمت شیعه داشته باشد؛ زیرا در افریقا بنا بر خصوصیات مردم این قـاره، چـرخش   

شود. پژوهش حاضر سعی دارد ماهیت و چگونگی ایـن   دینی و مذهبی به سادگی انجام می
  تري بیان کند.  در این باره به شکل روشنهاي شیعیان را  مناسبات را تبیین و ظرفیت

  
  واژگان کلیدي 

  کنیا، تانزانیا، شیعه، سنی و مسیحی

                                                                                                                                         
  ـ گروه مطالعات افریقاعلوم سیاسی دکتري کاندیداي دریافت   Arabahmadi@ut.ir و استاد دانشکده مطالعات جهان 
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  مقدمه 
جمعیـت  میـزان  لحـاظ  از کنیا و تانزانیا به عنوان دو کشور مهم منطقه شرق افریقـا  

مسلمان، جایگاه باالیی در قاره افریقا دارند. تاریخ اسالم در این دو کشور به قـرون  
هـا در قـرون سـه و     گردد. برخی اعراب مسلمان و شـیرازي  اسالمی بازمینخستین 

قمري، نقش مهمی در توسعه اسـالم در ایـن کشـورها بـه ویـژه در      ـ  چهار هجري
مناطق ساحلی و جزایر کشورهاي مذکور ایفا کردند. صرف نظر از تاریخ اسـالم در  

ت، در حـال  این منطقه طی هزار سال گذشته که خود موضوع پژوهش مفصلی اسـ 
درصد مردمـان کنیـا مسـلمان      35تا  30درصد جمعیت تانزانیا و  60حاضر حدود 

 1960هستند. مسلمانان طی چند دهه گذشـته و از بـدو اسـتقالل در اواسـط دهـه      
اند. جداي از شیعیان هندي  نقش مهمی در وحدت و انسجام این کشورها ایفا کرده

نی عشري و شیعیان هنـدي شـش امـامی    ساکن این منطقه، اعم از شیعیان خوجه اث
(بهره داوودي و آقاخانی)، پیشینه تاریخی اقلیت کوچک شیعیان بومی تانزانیا و کنیا 

  گردد. بازمی 1960هاي میانی دهه  به سال
پس از استقالل کشورهاي مذکور، شیعیان خوجه اثنی عشري مقیم ایـن کشـورها   

تدریج بر این واقعیـت   ن بومیان نداشتند، بهاي براي تبلیغ تشیع بی که تا آن زمان برنامه
مسلم واقف شدند که براي ادامه حیات در کشورهاي تانزانیا و کنیا و انسجام جامعـه  
خود باید تا حدودي از الك انزواي خویش درآیند و ضمن تالش براي تبلیغ مـذهب  

  تشیع، درصدد جلب رضایت نسبی بومیان مسلمان این سرزمین برآیند.  
گـذاران     بنیان ،»فدراسیون شیعه خوجه اثنی عشري جماعت افریقا«شکیل پس از ت

البیـت(ع) بـین    هاي ثبات سیاسی خود را تبلیغ مذهب اهـل  این فدراسیون یکی از راه
سازمان بالل میشـن بـا آغـاز فعالیـت در سـال      بدین منظور سیاهان مسلمان دانستند. 

عنوان اولین گام اساسـی در اواخـر   ، تولیت این امر مهم را برعهده گرفت و به 1967
چند تن از طالب بومی مستعد بالل مسلم میشن را بـراي ادامـه تحصـیل     1960دهه 

قدر شـیعیان خوجـه آن زمـان، بـه      اهللا سید محسن حکیم، مرجع عالی به محضر آیت
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عراق اعزام کرد. پـس از بازگشـت ایـن طـالب و تأسـیس چنـد مدرسـه دینـی در         
انـدك بـین بومیـان     تانزانیا و کنیا، مـذهب تشـیع انـدك   شهرهاي مختلف کشورهاي 

تعداد شیعیان بومی کنیـا و تانزانیـا در    1970مسلمان این دو کشور راه یافت. در دهه 
زمان با ظهور انقالب اسـالمی   ، هم1980حد درخور توجهی افزایش یافت و در دهه 

  نی گرفت.  گرایش مسلمانان اهل تسنن تانزانیا و کنیا به تشیع فزو ،ایران
ها و مراکز فرهنگی جمهوري اسالمی ایـران در کشـورهاي    تأسیس سفارتخانه

یی از جمله این دو کشور راهبردي از اقدامات مثبتی بود که توسعه افریقامختلف 
ـ (ع) را شدت بخشید و البیت اهلمذهب  ي مبلغـان اعزامـی از   هـا  ر اثـر فعالیـت  ب

، مسـلمانان بـیش از    می ایـران نهادهاي مختلف فرهنگی و مذهبی جمهوري اسال
  آوردند.  روي به تشیع گذشته

توان دوره رونق تشیع بین سیاهان نامیـد؛ زیـرا بـا تشـکیل چنـد       را می 1990دهه 
، عالوه بر افـزایش   سازمان خیریه تبلیغی در شهرهاي مختلف دو کشور کنیا و تانزانیا

ي افزایش یافـت و چنـد   شمار نسبی شیعیان بومی، اطالعات مذهبی آنها نیز تا حدود
آموزان مستعد با هزینه این مراکز براي تحصیل علوم دینی بـه جمهـوري    تن از دانش

). توزیع مجالت دینی و کتـب  160: 1379،  اسالمی ایران اعزام شدند (عرب احمدي
ارسالی از جمهوري اسالمی ایران و نشریات سازمان بالل مسلم میشن نیز از عوامـل  

البیـت(ع) را بـه طـور     ها فرایند توسعه مـذهب اهـل   طول این سالدیگري بود که در 
زمـان در   نسبی افزایش داد. در عین حال مخالفت با تشیع بین مسلمانان اهل سنت هم

هـاي مـالی    حال گسترش بود و برخی شیوخ سرشناس ایـن کشـورها کـه از کمـک    
هان شدند. ایـن  وهابیون نیز برخوردار بودند، به طور جدي مانع توسعه تشیع بین سیا

هـاي روزافـزون    هایی تاکنون ادامه یافته است و براثر فعالیت وضعیت با فراز و نشیب
البیت(ع) همچنان بـا امیـد، راه خـود را بـه      ، مذهب اهل هاي تبلیغی گوناگون سازمان

  ).160- 161سازد (عرب احمدي، صص  سوي آینده هموار می
البیـت(ع)   گسترش مذهب اهلاین نوشتار ضمن بررسی تحلیلی پیدایش و  در
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تالش شده است با تمرکز بـر نحـوه تعامـل و مناسـبات      ي افریقایی،در کشورها
 هـاي دیگـر،   آیـین شیعیان ساکن کشورهاي تانزانیا و کنیا با مسـلمانان و ادیـان و   

پوسـتان بـومی و    ي نـژادي شـیعی (سـیاه   هـا  تصویري جامع و کامل از تمام گروه
   ، ارائه شود.العات موجودي مقیم) بر اساس اطها هندي

آمیز پیروان مذهب تشیع بـا پیـروان    مسئله اصلی در این پژوهش، زندگی مسالمت
سایر مذاهب و ادیان در کشـورهاي مـذکور اسـت. فرضـیه اصـلی پـژوهش میـزان        

ها و هویت دینی و فرهنگی خـویش اسـت. بـه     موفقیت شیعیان در پاسداشت ارزش
البیـت(ع) در تحقـق اهـداف     ست که مذهب اهـل موازات آن، سؤال مهم مطرح این ا

هایی به خصوص بین بومیان پیرو تشیع مواجه بـوده اسـت.    بنیادي خود با چه چالش
 هـاي واجـد نـوآوري    پردازش این موضوع نیز خود موضوعی ابتکاري و داراي جنبه

سـازان نورــ در    هاي مؤسسه اندیشه این تحقیق ـ در کنار سایر پژوهش که . امید است
رتبه سیاسی و فرهنگـی   ریزي مسئوالن عالی تقاي سطح معلومات و به تبع آن برنامهار

جمهوري اسالمی ایران در قبال این جامعه کوچک و نسبتاً موفق (و امیدوار به آینده) 
  آفرین باشد.   راهگشا و نقش

  
  البیت(ع) بین مسلمانان کنیا و تانزانیا  رسوخ مذهب اهل. 1

ق تاریخی تشیع در مناطق سـاحلی و جزایـر کشـورهاي    نظر از پیشینه عمی صرف
قمري و مهاجرت و اسـتقرار  ـ امروزي تانزانیا و کنیا که به قرون نخستین هجري  

تانزانیا، سومالی، کومـور   ، سواحل و جزایر کنیابه مدت گروهی از ایرانیان  طوالنی
خ معاصـر  تاری ،ردد و خارج از حوصله این مقاله استگ میو شمال موزامبیک باز

ور و پدیـد آمـدن اقلیـت    ذکمعرفی و نفوذ تدریجی مذهب تشیع در کشورهاي م
مربـوط   1960 ي میـانی دهـه  هـا  کوچک شیعیان بومی در تانزانیا و کنیا بـه سـال  

بـه آن پرداختـه شـد. از آن زمـان تـاکنون شـاهد       مفصـل  که در مقدمـه  شود  می
ـ  هدو کشور بودالبیت(ع) در این  گیري و انسجام تدریجی مکتب اهل شکل م کـه  ای

  . دارد همچنان تداوم ،رغم مشکالت موجود به این روند
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  شیعیان بومی تانزانیا الف)
شیعیان بومی تانزانیا در حال حاضر در چند شـهر بـه ویـژه دارالسـالم، زنگبـار،      

دهند و طی چند  هاي درخور توجهی را تشکیل می دودوما، کیگوما و آروشا اقلیت
گیري از امکانات محدود تبلیغی خود (چند مدرسه، مسـجد و   دهه گذشته با بهره
اند. در حـال حاضـر جمعیـت     تدریج جامعه باثباتی تشکیل داده مرکز فرهنگی) به

اي  رود در آینـده  بومیان شیعه در دارالسالم حدود چند صد نفر است اما انتظار می
همچـون   و مـدارس شـیعی  » عشري تانزانیـا  جمعیت اثنی«نه چندان دور با همت 

الثقلین، السبتین، الرضا، امیرالمؤمنین و مدارس متعلق بـه سـازمان ویپـاز و بـالل     
مسلم میشن، شمار شیعیان بومی افزایش یابد. شیعیان بومی در دودوما نیـز زیـاد   

کنند. در  هستند. اکثر شیعیان بومی تانزانیا در شهرهاي آروشا و کیگوما زندگی می
مسلم میشن تانزانیـا و برخـی شـیعیان خوجـه      حال حاضر به همت مؤسسه بالل

اثنی عشري یک حوزه علمیه و چند مدرسه اسالمی در آروشـا فعالیـت دارنـد و    
انـد.   البیت(ع) گرویـده  تعداد زیادي از اهل سنت طی دو دهه اخیر به مذهب اهل

ترین سازمان شیعی متعلق به شیعیان بـومی   که مهم» جمعیت اثنی عشري تانزانیا«
گیـري از دو مدرسـه    است، در این شهر فعالیت چشمگیري دارد و بـا بهـره  تانزانی

دینی و یک کتابخانه بزرگ در راه گسترش تشیع در این شهر مهم شمالی کشـور  
  ).4ـ  5: 1376(اسعدي،  .دارد گام برمی

کشـور  ایـن  تعداد زیادي از شیعیان بومی تانزانیا در شهر مرزي کیگوما در غـرب  
و  اکم درخور توجه شیعیان در این شهر دورافتاده حاصـل فعالیـت   کنند. تر زندگی می
چند تن از مبلغان اعزامی جمهوري اسالمی ایران و مؤسسـه بـالل مسـلم      جانفشانی

البیـت(ع) در کیگومـا و نـواحی اطـراف آن در سـطح       میشن است. پیروان مکتب اهل
یست؛ با این حال براسـاس  پذیر ن اند و ارائه آماري قطعی از آنها امکان وسیعی پراکنده

توان گفت حدود دو هزار نفر از شیعیان بومی در کیگومـا و اوجیجـی و    ها می بررسی
کنند. اگرچه این شـیعیان   حدود سه تا چهار هزار نفر در روستاهاي اطراف زندگی می
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گیري از امکانـات موجـود، شـامل     ، با بهرهدست به گریبان هستند با فقر و محرومیت
 ارتقاي وضعیت مـذهبی خـود  براي اجد محقر، با عشق و عالقه فراوان مدارس و مس

ـر خوجـه اثنـی عشـري و        . آنان با کمککوشند می هاي مالی چند تـن از شـیعیان خی
هاي مذهبی خاص خود    همچنین سازمان بالل مسلم میشن، معموالً مراسم و مناسبت

دارنـد و بـا    برپـا مـی   همچون جشن تولد ائمه اطهار و مراسم عزاداري مـاه محـرم را  
هـاي معـارض بـراي     وجود مشکالتی که برخی مسلمانان متعصب اهل تسنن و گروه

  ).  181- 184اند (عرب احمدي:  قدم ، در راه خود ثابتکنند ایجاد میآنها 
برنـد و   شیعیان بومی تانزانیا از نظر فرهنگی در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی

آنـی دارنـد یـا از حـداقل سـواد خوانـدن و نوشـتن        بسیاري از آنان صـرفاً سـواد قر  
چنـد تـن از شـیعیان خوجـه،       برخوردارند؛ با این حال طی چند سال اخیر با حمایت

چند مدرسه براي آنان تأسیس شده است. این مدارس تبلیـغ و گسـترش تشـیع بـین     
هاي زیـادي کسـب    و تاکنون موفقیت  شیعیان بومی را سرلوحه اهداف خود قرار داده

آموزان این مدارس نیز با همت مؤسسـات   اند. طی دو دهه اخیر چند تن از دانش ردهک
بینـی کـرد در    توان پـیش  اند؛ از این رو می خیریه مذکور به حوزه علمیه قم اعزام شده

هاي آینده این اقلیت به سطح مناسبی از نظر فرهنگـی دسـت یابنـد و بتواننـد در      دهه
  آفرینی بپردازند.   به نقشتانزانیا شی مسلمانان هاي فرهنگی و آموز عرصه فعالیت

از نظر اقتصادي نیز شیعیان بومی تانزانیا همانند سایر مردم این کشور همـواره  
و شـاید بتـوان معضـل فقـر و      انـد  با مشکل فقر و نداري دست به گریبـان بـوده  

که بر این اقلیت کوچک سایه انداخته دانست ترین مشکالتی  از بزرگرا مسکنت 
و بـه مشـاغل پسـتی     ندارنـد  درآمـد دایـم  یا است. اکثر شیعیان بومی شغل ثابت 
تـأمین  اند کـه حتـی بـراي     فروشی روي آورده همچون کارگري، نگهبانی و دست

فرزندان آنان کافی نیست. از ایـن رو در برخـی مـوارد از شـدت فقـر و      خوراك 
کننـد و بـا    بدبختی دست دریوزگی به سوي شیعیان خوجه اثنی عشري دراز مـی 

کیشـان خـود کمـک     رد، از هـم وجود مناعت طبعی که در سرشت آنها وجـود دا 
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به طور مقطعی مشکالت مـالی برخـی از آنهـا را رفـع     هر چند این کار  طلبند. می
و عـالوه بـر   ایجاد ولی در درازمدت مشکالت بیشتري براي شیعیان بومی کرده، 

بـه بومیـان   وجه اثنی عشـري را  نظر شیعیان خ ،افزایش روحیه گداپروري در آنها
اي که برخی از شیعیان خوجه سنتی معتقدنـد علـت    به گونه نامساعد کرده است؛

کسب درآمدي هرچنـد انـدك    ،(ع)البیت اهلروي آوردن برخی بومیان به مذهب 
  . ستاز کنار آنها
نظر از تعداد اندکی از شیوخ معتبـر ایـن جامعـه کـه در قبـال تـدریس در        صرف

سایر شیعیان بـومی وضـعیت اقتصـادي     ،از حقوق مناسبی برخوردارند مدارس شیعی
در مناطق دوردستی همچـون کیگومـا بیشـتر بـه چشـم      وضعیت این دارند. نامناسبی 

  ).  145: 1389خورد (عرب احمدي،  می
وضعیت اجتماعی شیعیان بومی نیز به تبعیت از اوضاع اقتصادي آنهـا چنـدان   

جام، وجود اختالفات بـین برخـی شـیوخ ایـن     مساعد نیست و فقدان نظم و انس
هـایی   جامعه و روابط آنان با شیعیان خوجه اثنی عشري که گاه با فـراز و نشـیب  

همراه است، مانع استحکام ساختار اجتماعی این اقلیت شده است. وجـود نـوعی   
هـاي اثنـی عشـري همـراه برخـی       دوگانگی در مناسبات شیعیان بومی با خوجـه 

و مشکالت اجتماعی شیعیان بومی را شدت بخشـیده اسـت.    مشکالت نیز موانع
جمعیت اثنی عشري تانزانیا نیز که با معضالت گوناگون مواجه است و بـه ویـژه   
درآمد مـالی مطمـئن و ثابـت نـدارد، تـاکنون نتوانسـته اسـت فـارغ از هرگونـه          

بخشی بین آنان به وجود آورد. البته طـی چنـد سـال     گیري، حالت وحدت موضع
هایی در وضعیت اجتماعی شیعیان بومی حاصل شده است، ولـی   پیشرفت گذشته

وجود تشتّت و پراکندگی و فقدان اتحاد از عوامل اصلی تضعیف مبانی اجتمـاعی  
  ). 165-166رود (عرب احمدي، صص  این اقلیت به شمار می

شیعیان بومی عالوه بر مشکالت فراوان اجتماعی و اقتصادي، با فقر مراکز مذهبی 
اند. وجود چند مسجد کوچک در شهرهایی همچون  چون مسجد و حسینیه مواجههم
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دارالسالم، کیگوما، آروشا و دودوما قابل مقایسه با مراکز عبادي شیعیان خوجـه اثنـی   
عشري نیست. هرچند سخن گفتن دربـاره مسـاجد مـؤمنین از لحـاظ دینـی چنـدان       

مسـاجد شـیعیان بـومی،    شایسته نیست و مسجد در هر وضعیتی خانه خداست، ولی 
اند که حتی از نظر امکاناتی همچون برق، فرش و منبـر   گلی هایی محقر و کاه ساختمان

انـد   هایی بسیار محقر مسجد نامیده شـده  در مضیقه هستند. در روستاهاي کیگوما اتاق
نظر از قداست و معنویت، به هیچ وجه در شأن این مکـان مقـدس نیسـتند.     که صرف

یر خوجه اثنی عشري مبالغ مالی درخور توجهی براي تجهیز برخـی از  البته شیعیان خ
رسد نوسازي این مسـاجد بـه زمـان و     اند، ولی به نظر می این مساجد اختصاص داده

  ).  168- 169: 1379هزینه بیشتري نیاز دارد (عرب احمدي، 
  

  شیعیان بومی کنیا ب)
 کـه  کننـد یم یزندگ ایکن در یبوم انیعیش از یتوجهدرخور تیاقل حاضر حال در
 ایـ کن یساحل مناطق در شتریب، )ایستلی( نایروبی حومه بر عالوه شاناستقرار محل
 کـه  انیعیشـ  نیا از یقیدق آمار. است ناکورو و المو ،يندیمال مومباسا، يشهرها و
آمارهاي  اساس بر یول ،ندارد وجود اندپراکنده منطقه نیا يروستاها و شهرها در

 کـه  انیعیش نیا. شوند می نفر 2000 حدود اند، ارائه کرده یعهعلماي شکه شفاهی 
) ع(البیـت اهل مذهبدر سلک پیروان  ایران اسالمی انقالب پیروزي از پسبیشتر 

و به دو گروه  روندیم شماره ب ایکن مسلمانان نیترمحروم زمره در ،اند جاي گرفته
 مسـلمانان شـمار   در ایـ کن یفعلـ  یبوم انیعیش از ياعمده بخش شوند: تقسیم می
ـ   کههستند » یلیسواح« موسوم به بومی  عیتشـ  تـدریج بـه   هطی دو دهه گذشـته ب
ـ کویک لیقبا افراد از يشمار ،آن بر عالوه. انددهیگرو  دهـه  دو یطـ  دورومـا  و وی
 چند و سیرئ وستنیپ راثرب و شده لیمتما) ع(تیالب اهل مذهب به جیتدر به گذشته
ـ باق نیا نفوذ صاحب افراد از تن  )ع(تیـ الب اهـل  مـذهب  بـه  رسـماً  ،عیتشـ  بـه  لی
  .)6-7: 1380(پورمرجان،  اند دهیگرو
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البیت(ع) به جامعه مسلمانان بومی کنیا بـه اواخـر دهـه     پیشینه ورود مذهب اهل
شمسی، چند ـ هجري   1348و  1347هاي  گردد. در این دوره طی سال بازمی 1960

عشري کنیا بـه ایـران اعـزام و     اثنیپوست کنیایی توسط شیعیان خوجه  مسلمان سیاه
اهللا شریعتمداري مشغول تحصیل شدند. ایـن   در مدارس دینی تحت سرپرستی آیت

پس از پایـان دروس طلبگـی خـویش بـه کنیـا       1352 و 1351هاي  طالب در سال
البیـت(ع) در ایـن    توان اولین پیروان مذهب اهـل  بازگشتند. این شیعیان بومی را می

هاي پـذیرش مـذهب شـیعه را بـین مسـلمانان آن       تدریج زمینه کشور دانست که به
عشـري   هـاي شـیعیان خوجـه اثنـی     ها و پشتیبانی کشور مهیا کردند و البته از کمک

مند بودند. در آن دوره شیعیان خوجه اثنی عشري چند مدرسه و مسـجد را در   بهره
ز هزینـه  احداث کردند کـه بخشـی ا   3و سامبورو 2امسونگولنی 1شهرهاي ماکیننون،

شد. پیـروزي انقـالب    اهللا شریعتمداري تأمین می این مراکز از سهم امام مقلدان آیت
اسالمی ایران و صدور امواج توفنده این نهضت عظیم مردمی به رهبـري حضـرت   

ترین دالیل افزایش شمار شیعیان بومی این کشـور بـود کـه     امام خمینی(ره) از مهم
  .دارد طی دو دهه اخیر تداوم این روند تدریجی با افت و خیزهایی

شیخ عبـداللهی ناصـر اسـت کـه پـس از       ،شیعیان بومی کنیاهمه رهبر معنوي 
نگــارش کتــب و جزواتــی در ارتبــاط بــا مــذهب  گــرایش بــه مــذهب تشــیع و

د. این عـالم  کرنقش بسیار مهمی در افزایش شمار پیروان تشیع ایفا  ،البیت(ع) اهل
زمینه تاریخ اسالم و اصول  بسیار وسیع خود در گیري از معلومات بزرگوار با بهره

نشاندگان آنـان در   عقاید شیعی در چند مرحله به مناظره با علماي وهابی و دست
کنیا پرداخت و با شکست آنان جایگاه واالي شیعه و برحق بودن آن را به تمـامی  

 درهاي شیخ عبداللهی ناصر کـه   مسلمانان این کشور اعالم کرد. سلسله سخنرانی
در مناطق حاشـیه  به ویژه  ،قالب نوارهاي صوتی و تصویري بین مسلمانان کشور

                                                                                                                                         
1. Mackinnon 
2  . Msongoleni 
3  . Samburu 
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مشـوق بومیـان مسـلمان در روي آوردن بـه مـذهب      شد،  میاقیانوس هند توزیع 
از این رو در مبحث تشیع در کنیا و حتی کشورهاي اطـراف از   ؛البیت(ع) بود اهل

 و متفکـر بـزرگ غفلـت ورزیـد     گاه نباید از نام این اندیشـمند  جمله تانزانیا هیچ
    .)5-46: 1386،  (عرب احمدي

  
  پیروان دین اسالم سایر مناسبات شیعیان بومی با . 2

 فرق اسالمیروابط با شیعیان خوجه اثنی عشري و سایر  الف)

مناسبات شیعیان بومی کنیا و تانزانیا با شیعیان خوجه اثنی عشري (کـه در   بارهدر
فت ایـن  ) باید گشد نیز برخی زوایاي آن بررسی مبحث مربوط به شیعیان خوجه
ـ  آمیـز   تبعـیض رفتارهـاي  رعیتی داشته و با توجه به  روابط همواره حالت ارباب 

 .ننـد ک مـی یسـم مـتهم   ا عیان بومی آنها را به نـوعی خوجـه  شی ، با سیاهان ها خوجه
بـراي   افریقـا یی که فدراسیون شیعه خوجه اثنی عشـري جماعـت   ها رغم هزینه به
صمیمیتی بـین ایـن دو    ،سعه مذهب تشیع بین سیاهان مسلمان انجام داده استتو

 .وجـود نـدارد   ،سازد گروه شیعه که تنها رنگ پوست آنها را از یکدیگر متمایز می
و در عین  اند شیعیان بومی بارها به رفتار شیعیان خوجه اثنی عشري اعتراض کرده

وضـعیت شـیعیان بـومی و     هـاي آنهـا در زمینـه رسـیدگی بـه      از کمـک قدردانی 
بـه   هـا  دیـدگاه تحقیرآمیـز خوجـه   ، هاي تبلیغی سازمان بالل مسلم میشـن  فعالیت

با بومیان را خالف رویه ائمه اطهار(ع) و اصول مکتـب  نداشتن سیاهان و اختالط 
هاي شـیعی بـراي شـیعیان     دانند. آنان برگزاري مراسم و مناسبت (ع) میالبیت اهل

از مظـاهر ایـن   کنـد،   میصورت جداگانه برگزار ه یشن ببومی را که بالل مسلم م
اي  و از اینکه شیعیان خوجـه اثنـی عشـري بـه گونـه     خوانند  میآمیز  رفتار نخوت

 ،شـوند  غیرمستقیم مانع حضور شیعیان بومی در مجالس مذهبی و محافل خود می
  .)234: 1389(عرب احمدي، هستند مند  گلهبه شدت 

هـاي اثنـی عشـري و همچنـین      بومیان بـا خوجـه   برخالف مناسبات غیرصمیمانه
شیعیان شش امامی آقاخانی و بهره داوودي، مناسبات سیاهان پیرو مـذهب تشـیع بـا    
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هاي مختلف اهل سنت و فرق متصوفه بسیار خوب و صمیمانه است و در تمـام   فرقه
شـود، شـرکت و همکـاري     هاي اسالمی که در مساجد اهل سنت برگـزار مـی   مراسم
، تیجانیه و قادریه که محب  ، مریدیه هاي متصوفه شاذلیه این روابط با طریقتکنند.  می
ورزنـد،   البیت(ع) هستند و به امامان شیعه به ویژه حضـرت علـی(ع) عشـق مـی     اهل

   1.)1394وگو با دکتر عرب احمدي، تهران، پاییز  (گفتتر است  بسیار عمیق
سـایر  نظیـر   ،این کشـورها  (ع) با مسیحیانالبیت اهلرابطه بومیان پیرو مذهب 

بین آنها و مسـیحیان  هایی  مسلمانان دوستانه است و در برخی موارد حتی ازدواج
بـدون آنکـه ادیـان اسـالم و مسـیحیت در ایـن ارتباطـات        اسـت  صورت گرفته 

  .کنند خویشاوندي نقشی ایفا
 گاه به مبلغان بـومی و  و هیچ ندمتنفر شیعیان بومی از فرقه ضاله وهابیت عمیقاً
اسـت  که البته همین امر موجب شده  اند هعربستانی وهابی روي خوش نشان نداد

شیعیان بومی  مواجه شوند. ي وهابیونها و توطئه ها توزي کینهبا در بسیاري مواقع 
فـرق  و ایـن  کننـد   میاز هرگونه ارتباط با فرق ضاله احمدیه و بهائیت خودداري 

در حالی که اکثـر آنهـا اطالعـات     ؛دانند میپوشالی را ساخته دست استعمارگران 
بر مبناي تعالیم رهبران و شیوخ خود  و صرفاًندارند چندانی از این دو فرقه ضاله 

  . هستند از این فرق گریزان
 

  هاي متصوفه  ب) مناسبات شیعیان بومی با طریقت
هاي صوفیه در حال حاضر بخش زیادي از جمعیت کشورهاي تانزانیا و کنیـا   طریقت
تـرین   هاي قادریه، شاذلیه، عسگریه و رفاعیه در زمره مهـم  شوند. طریقت ل میرا شام
هاي متصوفه هستند که  در شهرها و روستاهاي کشورهاي تانزانیا و کنیا به ویـژه   فرقه

  ).  Trimingham, 1964 :98گیري دارند ( در مناطق ساحلی این دو کشور حضور چشم
اي خاصی دارند، پیـروان زیـادي در   ه این دراویش که سلسله مراتب و خانقاه

اند و امـروزه آداب و   نشین کنیا و تانزانیا جذب کرده شهرها و روستاهاي مسلمان
                                                                                                                                         

 در ارتباط با این مناسبات توضیحات بیشتري ارائه خواهد شد.  .1
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هاي جالب آنها بین مسلمانان اهل سنت نیز راه یافته است. از ایـن   رسوم و سنت
هاي مذکور نظیر ذکرخوانی، دعـا خوانـدن بـه صـورت      رو برخی مراسم طریقت

گی بسیار سـاده و دور از هـر گونـه تجمـل شـیوخ و بزرگـان       جمعی و زند دسته
به عنـوان نـوعی سرمشـق و الگـو،      نشین شرق افریقا، متصوفه در مناطق مسلمان

توجه سایر مسلمانان را جلب کرده است. مرشدان و شیوخ دراویش همچنین بـه  
گونه و فضل و دانش باالي خود و نیروي الهی که به اصطالح  دلیل اعمال ریاضت

اند.  اي به نمایش گذاشته العاده شود، گاه کرامات و اعمال خارق خوانده می 1»برکه«
بـه عنـوان   بلکـه  ، استالتیام دردها و آالم مریدان نه تنها چنین کرامات و اعمالی 

که ریشـه  گونه اعمال  اینشود.  میانجی بین خداوند متعال و آنها در نظر گرفته می
ل مختلف افریقا دارد، همواره با اسـتقبال فـراوان   هاي کهن قبای در باورها و سنت

هـاي بـومی    دهنده تعالیم اسالمی با سـنت  مسلمانان مواجه شده و به نوعی تلفیق
هـاي بـومی سـبب جـذب      آیـین  و هاي متصوفه با باورها شباهت سنت 2آنهاست.

در منـاطق  بـه خصـوص   هاي متصـوفه قادریـه، شـاذلیه و...     به فرقهبومیان برخی 
هـا بـر اسـاس اصـول      ایـن طریقـت   3.شده اسـت  شورهاي کنیا و تانزانیاداخلی ک

اعتقادي خود، رابطه مرید و مرشدي را بسـیار مهـم و اطاعـت و فرمـانبرداري را     
دانند. رهبران این فرق متصوفه بر مطالعه متون مقدس  شرط اصلی پیروان خود می

گار و نماز تأکیـد  جمعی، ذکر پرورد هاي دسته اسالمی، قرائت قرآن کریم، عبادت
بندي به اصـول اخالقـی    عمل و پايبا خاصی دارند و معتقدند رستگاري مؤمنان 

                                                                                                                                         
1. Baraka 

هـایی از آن بـین    فریقاسـت کـه هنـوز رگـه    اهـاي سـنتی    ینگرفته از آی ، نشأت) یا واسطهMediumمدیوم ( .2
دارنـد    ویژه اند قدرتی که مدعیهستند گیرانی  فریقا وجود دارد. این افراد همان روحامسلمانان و مسیحیان قاره 

نظیـر   یمشـکالت  ز طریق این امواج به رفعو در مواقع بروز مشکالت اکنند ارتباط برقرار  توانند با ارواح و می
هاي سـنتی افریقـا کـه معمـوالً در      ینیگونه این افراد از آ پردازند. نقش واسطهببیماري افراد، بالیاي طبیعی و... 

بـین   ،فریقـا ارود اسالم و مسـیحیت بـه منـاطق مختلـف قـاره      وپس از  ،و راز و ابهام قرار دارد اي از رمز هاله
آور  هاي متصوفه که معموالً عبادات آنها بـا برخـی اعمـال شـگفت     مسلمانان نیز راه یافته و این امر در طریقت

  است، شدت بیشتري پیدا کرده است.همراه 
3. John L. Esposito (ed), "The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World”, Oxford 
University Press, Vol. 4, 1195,  PP.182 – 3.   
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دانند و معموالً  کیشان خود را برابر و برادر می شود. آنان همه هم اسالم حاصل می
مدعی داشتن سلسله نسب معنوي هستند که بـه صـحابه پیـامبر اکـرم(ص) و از     

. اعتقـاد بـه صـوفیان بـزرگ کـه معمـوالً       رسد یم طریق آنان به خود پیامبر(ص)
آمیـز بـه    ها رایج است و گاه جنبه مبالغه شوند، بین این طریقت اولیاءاهللا نامیده می

  گیرد.  خود می
ــت ــق     طریق ــتدار و عاش ــا دوس ــا و کنی ــورهاي تانزانی ــود در کش ــاي موج ه

البیــت(ع) هســتند و احتــرام فراوانــی بــراي ائمــه اطهــار(ع) بــه خصــوص  اهــل
اند. از این رو مریدان فرق متصوفه بـا شـیعیان    یرالمؤمنین حضرت علی(ع) قائلام

بومی کشورهاي مختلف از جمله کنیا و تانزانیا رابطه خوبی دارند و در مقابـل از  
روند. این امر موجب ایجاد نوعی اتحاد و  شمار می دشمنان سرسخت وهابیون به 

راطی آنها شده کـه در برخـی مواقـع    انسجام بین آنها ضد وهابیون و طرفداران اف
هایی بین دراویـش و شـیعیان    رنگ خشونت نیز به خود گرفته و موجب درگیري

هـاي   بومی با طرفداران وهابی شده است. البته برخـی از آداب و رسـوم طریقـت   
هـاي قادریـه و شـاذلیه کـه اغلـب بـا        متصوفه همچون مراسم ذکرخوانی طریقت

هاي مـوزون نمایشـی همـراه اسـت،      نی و حرکتسرایش اشعار محلی و آوازخوا
گونـه اعمـال را    مورد تأیید علماي شیعه و اهل سنت تانزانیا نیست و بیشـتر ایـن  

خوانند؛ با وجود این در حال حاضر مناسبات بسیار خوبی بین شـیعیان   بدعت می
هاي مختلف وجود دارد که بخش عمده آن به سبب عشق دراویش بـه   و طریقت

  البیت(ع) است.  اهلمذهب و مکتب 
  

  هاي سنتی  آیینج) مناسبات شیعیان بومی با پیروان 
ندارنـد کـه    ي سـنتی هـا  آیینهیچ نوع ارتباطی با بومیان پیرو  شیعیان بومی تقریباً

و سـمبورو از مراکـز    یهایی نظیر قبایل ماسای دور بودن آنیمیست عمدتاًآن علت 
در  . بـا ایـن حـال مسـلماً    است هی و زندگی در مناطقی دورافتادشهري و روستای

ي ها آیینبر پیروان شیعیان ثر و سازنده بین این دو گروه، ؤصورت ایجاد ارتباط م
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را به پذیرش دین اسالم و مذهب تشـیع   توانند بومیان میو گذارند  می ثیرأبومی ت
دین اسالم گیر  چشمبا وجود گسترش گفتنی است  کنند. و تشویق شوند رهنمون

هاي بومی  آیین ، بلیغی میسیونرهاي مسیحی در کشورهاي کنیا و تانزانیافعالیت تیا 
. طبـق  در ایـن کشـورها دارد  زیادي هنوز پیروان  ،هاي پیشین مانده از نسل برجاي

 رصد مردمان کنیا و تانزانیا همچنان در زمره معتقدان بـه د 30تا  10 برخی آمارها،
  1.هستند هاي بومی و سنتی آیین

                                                                                                                                         
هاي بومی و سنتی در این کشورها مبتنی بر دو اصل آنیمیسم و فیتیشیزم است. این به اصـطالح ادیـان    آیین. 1

اعتقاد به نیروهاي ماوراالطبیعـه در قالـب   شان در پرستش ارواح درگذشتگان و  سنتی براساس نوع تفکر پیروان
شوند. با ایـن   اشیایی نظیر سنگ، درخت، استخوان، شاخ حیوانات و... به چند آیین مجزا از یکدیگر تقسیم می

هاي سنتی همچون پرستش و تقدیس اجـداد و نیاکـان، اعتقـاد بـه ارواح و      حال اصول کلی حاکم بر این آیین
ها، وحشت از جادوگران شرور، استمداد از افراد موسوم به پزشک جادوگر  نساننقش آنها در زندگی روزمره ا

هنگام بروز مشکالت روحی و جسمی، انجام اعمال عبادي گوناگون و قرائت برخی اوراد هنگام پدیـد آمـدن   
شـوند، اعتقـاد    هایی که تجسمی از قدرت خدایان محسوب می برخی حوادث طبیعی، مقدس شمردن مجسمه

هـا بـر چنـد     و جادو به عنوان نیروهایی ناشناخته خارج از قدرت بشر و... مشترك است. ایـن آیـین  به طلسم 
ها خداباوري و اعتقاد به خداوندي است کـه جهـان    ترین اصول این آیین محور عمده تکیه دارند. یکی از مهم

آنان خداوند را قدرتمنـد،  کند و مرگ و نیستی در او راه ندارد.  هستی را خلق کرده است و همواره زندگی می
هـا مرتکـب عمـل خطـایی      دانند؛ با این حال معتقدند هرگاه انسـان  مصون از گناه و اشتباه، خردمند و توانا می

هـاي   لـرزه، توفـان   هـایی طبیعـی نظیـر مـرگ، زمـین      شوند که خشم خداوند را برانگیزد، با حوادث و فاجعـه 
و کشـنده مواجـه خواهنـد شـد کـه موجـب از بـین رفـتن         آور  آسا و گرماي عذاب هاي سیل سهمگین، باران

  شود.   محصوالت کشاورزي و حیوانات آنان می
هاي بومی کنیا و تانزانیا است. بومیان ارواح مردگان  یناح درگذشتگان از اصول مهم آیاعتقاد به ارو

از سوي ارواح نیـز  ها در صورت گناه و خطا  دانند و معتقدند انسان را ناظر بر اعمال و رفتار زندگان می
خـاطر ارواح خشـمگین را    کید دارند در این گونه موارد بایـد موجبـات رضـایت   أشوند و ت مجازات می

شـوند و طـی    گیـر نامیـده مـی    فراهم آورد. جلب رضایت این ارواح معموالً از طریق افـرادي کـه روح  
ارواح قـرار گرفتـه و    گیرد و فرد یا افرادي که مورد خشـم  مراسمی توام با تشریفات خاص صورت می

  بند. یا در پایان این مراسم شفا می ،اند زده شده روح
کـه پیـروان ایـن     رود شمار مـی  ههاي بومی و سنتی این کشورها ب ینجادو و سحر از ارکان دیگر آی

را موجـب  چنـین اعمـالی   . آنان سحر و جادو و دست یازیدن بـه  به شدت از آن وحشت دارند ها ینآی
دانند. در رأس این نیـروي شـیطانی افـرادي موسـوم بـه       آزار و زیان رسیدن به آنها میبدبختی مردم و 

نیروهاي ماوراءالطبیعه تسلط دارند و از ایـن طریـق مـردم را بـه      ان و ساحران قرار دارند که برجادوگر
  سازند.  بالیاي مختلفی دچار می

و قهرمانـان    گذاران دودمان نبنیا ویژه رؤساي قبایل و سرسلسله وه تقدیس و بزرگداشت پیشینیان ب
ه پیـروان  هاي سنتی تانزانیا و کنیا است و برخی قبایل کـه در زمـر   یناصول مسلم و بدیهی پیروان آیاز 
هـاي   نـد. آنـان در مکـان   ا روند جایگاه و احترام زیادي براي اجداد خود قائل شمار می ههاي بومی ب ینآی

و از ارواح آنهـا  پردازنـد   میگرامیداشت نیاکان و اجداد خود  خاصی که حالت معبد و نیایشگاه دارد به
و از بومیـان در مقابـل جـادوگران و    بپردازنـد  کنند به یاري آنان در مقابله بـا مشـکالت    درخواست می

  نند. نیروهاي شرّ و موذي حمایت ک
هـایی   هـاي بـزرگ، چـوب    و اجسام مختلف همچون مجسمه، سنگ حفظ طبیعت و احترام به اشیا
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  (ع) در کنیا و تانزانیا البیت اهلبیت ضد مذهب . راهبرد وها3
اي در کشـورهاي کنیـا و    فرقه ضاله وهابیت در حـال حاضـر امکانـات گسـترده    

ت وسـیع خـود درصـدد    گیـري از امکانـا   و عربستان سعودي با بهرهدارد تانزانیا 
پوشالی در این کشورهاست و در این راه از ترفندهاي گونـاگون   توسعه این فرقه

هـاي تحصـیلی،    هاي مالی به شـیوخ و علمـا، اعطـاي بورسـیه     کمک دايهنظیر ا
گیـرد. بـا    هاي اسالمی و... نیز بهره می نفوذ بر سازمان ، احداث مساجد و مدارس

نایل  ورذکاین حال وهابیت تاکنون نتوانسته است به اهداف خود در کشورهاي م
چـالش سـنگین   ار در کنشدید شیعیان بومی و خوجه اثنی عشري   آید و مخالفت

هـاي   گـاه  مـانع تحقـق دیـده    ،ي متصوفه با وهابیونها اهل سنت و پیروان طریقت
 در این دو کشور شده است.ها  وهابی

یی از کشـورهاي  هـا  در بخش به تدریج 1970و 1960 يها وهابیون که در دهه
و موفـق بـه جـذب برخـی بومیـان بـا سوءاسـتفاده از        کرده تانزانیا و کنیا رسوخ 

بـا   ،دریغ دالرهاي نفتی شده بودند گیري از توزیع بی ی آنها و همچنین بهرهناآگاه
 ي متصـوفه هـا  پیـروان طریقـت   آنها، موانع جدي مواجه نبودند و بیشترین چالش

ظهور انقالب اسالمی یکباره سد عظیمی در مقابل اقدامات تبلیغی مسموم  بودند.
جمهـوري اسـالمی ایـران بـه      از این رو پس از ورود مبلغان ؛وهابیون پدید آورد

کشـورهاي  سـایر  (بـه مـوازات    1980 کشورهاي کنیـا و تانزانیـا در اوایـل دهـه    
ضاله شدت بخشـیدند   آیینوهابیون به اقدامات خود براي توسعه این  ،یی)افریقا

هاي تبلیغی خود و توزیع مبالغ هنگفـت   و در این ارتباط عالوه بر توسعه فعالیت
سعی کردند بـه مقابلـه بـا     ،و شیوخ طرفدار المی و علماهاي اس لی بین سازمانما

                                                                                                                                        
 هـا اشـیاي   رود و پیروان این آیین ه شمار میهاي سنتی ب ینها از ارکان دیگر آی برخی سنگریزهعجیب و 

کننـد و از آنهـا در مقابـل     ها کمـک  توانند به انسان دانند که می الطبیعه می را داراي قدرتی ماورامذکور 
  کنند.  شان محافظت دشمنان

 العـاده بـه رؤسـاي قبایـل و در نظـر      انیا احترام فـوق هاي بومی کنیا و تانز ینآخرین رکن اساسی آی
رؤسـاي   ،هاي بـومی  ینروان آیگونه بین مردم و خداي بزرگ براي آنان است. پی گرفتن موقعیتی واسطه

دانند که از سوي خداوند بـه رهبـري و هـدایت جامعـه خـود برگزیـده        قبایل را موجوداتی مقدس می
 .آنان گردن نهند امین و دستورهايد قبیله باید به فرافراهمه اند و  شده
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امواج توفنده انقالب اسالمی ایران بپردازند. آنها در راستاي این سیاسـت جدیـد   
نـزد مسـلمانان   اي مخـدوش از تشـیع    چهره ،طرح برخی اتهاماتبا سعی کردند 

به  شوند. شیوخ و علماي وابستهبیت(ع) ال ترسیم کنند و مانع گسترش مذهب اهل
 ،هاي خود در مساجد و مدارس اسالمی حرکتی هماهنگ در سخنرانیدر  وهابیون

و مسـلمانان را از هـر گونـه ارتبـاط بـا      خواندند کافر و رافضی  شیعیان را رسماً
داشـتند.   حذر ع گرویده بودند، بربه مذهب تشیبه تازگی ایرانیان و مسلمانانی که 

بیت(ع) بـه شـهرها و   ال نتوانستند مانع ورود مذهب اهل با این حال وهابیون عمالً
تشـیع  مـذهب  از آنجـا کـه    ،روستاهاي کنیا و تانزانیا شوند و برخالف انتظار آنها

در  ویـژه  بـه  تـدریج  بـه بیـت(ع)  ال هاي اهل انسانی است، آموزهمطابق فطرت پاك 
(عـرب   راه یافـت مـذکور  مناطق مختلـف کشـورهاي   به  2000و 1990 يها دهه

  .)32-33: 1394احمدي، 
ضاله  آییناستراتژي عربستان در مقابله با توسعه تشیع و تالش براي گسترش 

 و شیوخ وهابی که عمیقـاً کرده است وهابیت طی یک دهه اخیر تا حدودي تغییر 
بـا  انـد   تـالش کـرده   ،انـد  وهابیت آگاهی کـاملی یافتـه  از از تنفر عموم مسلمانان 

 نهـاد  مـردم  سسـات امـدادي  المنفعه که مؤ وستانه و عامد هاي خیریه، انسان فعالیت
بیشتر شامل احداث مساجد و  دهید، وجهه خود را بازیابند. فعالیت آنان انجام می

هـاي آب آشـامیدنی در    حفـر چـاه   ، نشین مدارس در شهرها و روستاهاي مسلمان
سـاله  عالوه بر آن همـه  شود.  میهاي بین شهري و...  روستاها، ترمیم برخی جاده

 هاي تحصیلی متعددي در اختیار طالب واجد شرایط مدارس اسالمی خود بورسیه
این کشورها را وابسـته  مشهور دهند و درصددند حداقل بخشی از شیوخ  قرار می
ورزنـد.   و در این راه از اعطاي مبالغ هنگفت مـالی نیـز دریـغ نمـی    کنند به خود 
تعددي در شهرها و روستاهاي ها در حال حاضر مساجد و مراکز آموزشی م وهابی

ها مدرسه اسـالمی   مدیریت ده ،. عالوه بر آندارند کوچک و بزرگ تانزانیا و کنیا
 ،»رابطه العالم االسالمیه«. آنهاست بر عهدهمذکور در شهرهاي مختلف کشورهاي 
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طور مستقیم و غیرمسـتقیم در زمینـه تبلیـغ فرقـه      هنمایندگی رسمی وهابیون نیز ب
  . کند می فعالیتضاله وهابیت 

وهابیون همه ساله بخش مهمی از توان مـالی و انسـانی خـود را در کشـورهاي     
کننـد کـه تـألیف و نشـر کتـب، مجـالت و        شرق افریقا صرف مبارزه با تشیع مـی 

هاي ضد شیعی تنها بخشـی از مبـارزه آنهاسـت. عـالوه بـر آن سـخنرانان و        جزوه
پردازند و براي تثبیت ادعـاي خـود    یعلماي وهابی همواره به بدگویی علیه تشیع م

اند. این امـر، جـداي از    مبنی بر مشرك بودن شیعیان، از هیچ تالشی فروگذار نکرده
هاي رسمی و غیررسمی وهابی در راه جـذب و   هاي فراوانی است که سازمان هزینه

حداقل ممانعت ائمه جمعه و جماعـات کنیـا و تانزانیـا از روي آوردن بـه شـیعه و      
هاي وهابی و در رأس آنها رابطه العالم  کنند. سازمان البیت(ع) صرف می لمذهب اه

شوند که هـدف   االسالمیه گاه در چالش و دشمنی با تشیع به قدري دچار افراط می
سـپارند.   اصلی خود را که گسترش دین اسالم در این کشورهاست، به فراموشی می

هـا و   ل و کارشـکنی در مراسـم  ، ایجـاد اخـال   هاي وهابی هاي جریان گري  از افراطی
کننـد. معمـوالً برخـی از     هاي شیعی برگزار مـی  هاي دینی است که سازمان مناسبت

ها سعی در ایجاد اغتشـاش و آشـوب دارنـد     عوامل وهابی با حضور در این مراسم
  ).  1387وگو با شیخ عمر باقر مایونگا، رئیس بنیاد امام باقر(ع)، دارالسالم،  (گفت

عربستان براي پوشش اهـداف تبلیغـی خـویش و جلـوگیري از      مقامات دینی
طی دو دهه گذشته اکثر اقـدامات خـود را    ،بروز حساسیت بین مسلمانان مخالف

دهند. این  ظاهر) مستقل از رابطه العالم اسالمیه انجام میه هایی(ب از طریق سازمان
انجام  ریقاافگري را در کشورهاي شرق  ها که بخش عمده اقدامات وهابی سازمان
  ند از: ا عبارت ،دهند می

  1دوستانه هاي انسان المللی کمک انجمن بینـ 

                                                                                                                                         
هـاي جنسـی و نقـدي بـه      این سازمان به ظاهر سازمانی غیردولتی است که در راستاي اعطاي کمک .1

دارد. با این حال طی یک دهه گذشته ارتباط آن  مسلمانان فقیر و مستمند کشورهاي مختلف گام برمی
وابسته به القاعده مشخص شده است. فعالیت  گري افراطی سلفی ها هاي تندرو وهابی و جریان با گروه
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  1انجمن جهانی جوانان مسلمانـ 
  2افریقاسازمان کمک به مردم ـ 
  3بنیاد الحرمینـ 
  4هاي اسالمی المللی کمک سازمان بینـ 
  5بنیاد ابراهیم بن عبدالعزیز االبراهیمـ 
  شوراي جهانی مساجدـ 
  فتاءداراالـ 
  6منظمه الحیاه الطیبهـ 
 7مؤسسه الندوه االسالمیهـ 

هنوز در تحقق اهداف خـود در دو کشـور    ،با وجود اقدامات گستردهوهابیون 
تدریجی  يرسد با رشد و ارتقا نظر میه و باند  موفق نبودهراهبردي تانزانیا و کنیا 

                                                                                                                                        
پس از حمله انتحاري القاعـده بـه    ،1998در کنیا از سال » دوستانه هاي انسان لی کمکلالم انجمن بین«

 هـایی مواجـه اسـت    نایروبی غیرقانونی اعالم شده و در تانزانیا نیـز بـا محـدودیت   در سفارت آمریکا 
فصلنامه علمـی  ، »فریقاامریکا و القاعده در شرق ات متحده هاي ایاال چالش«عرب احمدي، امیربهرام (

    .)1394، 1، ش 1، س پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
هاي متعلق به جوانان مسلمان در کشورهاي مختلـف قـاره آفریقـا ارتبـاط      این سازمان معموالً با سازمان .1

المی ظـاهراً درصـدد ارتقـاي سـطح معلومـات      دارد و از طریق برگزاري مراسم و سمینارهاي بزرگ اس
هـاي   مسلمانان (و در باطن معرفی و تبلیغ آیین وهابیت) است. انجمن جهانی جوانان مسلمان از فعالیت

هـاي نقـدي و جنسـی بـه      اي در زمینه کمک به مسلمانان مستمند شرق آفریقـا و توزیـع کمـک    گسترده
ان ضد دولتی برخـوردار اسـت (امیربهـرام عـرب     دیده از خشکسالی و حمالت شورشی مسلمانان آسیب

  ).183پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، ص  :، تهراناسالم در شرق افریقااحمدي، 
ـ  ،خیرخواهانـه خـویش   رغم ظاهر موجه و بهاین سازمان  .2 افراطـی   هـاي  دلیـل ارتبـاط بـا جریـان    ه ب

  . گري از جمله القاعده در کنیا غیرقانونی اعالم شده است سلفی
بنیادالحرمین یکی از تندروترین مؤسسات ضد شیعی عربستان است که طی دو دهـه گذشـته اقـدامات     .3

گري و مبارزه با روند رو به رشد مذهب اهل بیت(ع) در شرق افریقـا انجـام    گوناگونی براي تبلیغ وهابی
  ممنوع اعالم شده است.  داده است. فعالیت بنیادالحرمین در کنیا به دلیل ارتباط آن با سازمان القاعده

 آنفعالیـت   رود و هاي تندروي وهابی به شـمار مـی   این سازمان با وجود ظاهر موجه و خیرخواهانه از سازمان .4
  به دلیل ارتباط با القاعده غیرقانونی اعالم شده است. 1998در کنیا از سال 

گري و القاعده در کنیـا   فراطی سلفیا هاي دلیل ارتباط با جریانه ب 1998اقدامات این سازمان از سال  .5
  و تانزانیا غیرقانونی اعالم شده است. 

  هاي آب آشامیدنی در شرق و سایر مناطق قاره آفریقاست. فعالیت عمده این سازمان احداث مساجد و حفر چاه .6
چـاه  آموزشی مدارس اسالمی، حفر  فعالیت اصلی سازمان مذکور تهیه تجیهزات و وسایل آموزشی و کمک .7

  هاي اسالمی است.  آب آشامیدنی، احداث مساجد و مدارس اسالمی و برگزاري برخی مناسبت
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وهابیت در ایـن  عمق نفوذ  ، سطح معلومات ناشی از امواج توفنده بیداري اسالمی
کاهش یافته و خصومت آنها با عموم مسلمانان به بهترین شکل به شدت کشورها 

 شده است.آشکار 

  
  . استراتژي بهائیت در قبال شیعیان بومی 4

البیت(ع) و مخالف جمهوري اسـالمی ایـران در    هاي معاند مکتب اهل یکی از گروه
چنـد دهـه گذشـته بـه انحـاي       کشورهاي تانزانیا و کنیا، فرقه بهائیت است که طی

بـه ویـژه تشـیع در ایـن      ،مختلف درصدد کارشکنی در روند گسترش دین اسـالم 
بناي تأسیس این فرقه ضاله در کشورهاي مذکور به دهـه    کشورها بوده است. سنگ

ها برخی مبلغان این فرقه ضـاله از سـوي مرکـز بـه      گردد. در این سال بازمی 1950
به منظور تبلیغ آیین این مذهب پوشالی در شـهرهاي  اصطالح عدل جهانی بهائیت 

گیري از ارتباطات خـود بـا کـارگزاران     نایروبی و دارالسالم استقرار یافتند و با بهره
هـا طـی    بهائیکردند. » سنتر بهائی«انگلیسی وقت، اقدام به تأسیس مراکز موسوم به 

اي تانزانیـا و  چند شعبه دیگر در شهرهاي مختلف کشوره 1960تا  1955هاي  سال
کـه  داشـتند  کنیا تأسیس کردند و سعی وافري بـراي افـزایش شـمار پیـروان خـود      

اي نه نفره از پیروان اصلی بهائیت در پایتخت و سایر شـهرهاي   موجب ایجاد حلقه
ها مرکز به اصطالح عدل جهانی بهائیت در شهر  کشورهاي مذکور شد. در این سال
قه همت گماشته و آن دسته از بومیان کنیـایی و  حیفا در اسرائیل به گسترش این فر

تانزانیایی که آیین ضاله بهائیت را پذیرفته بودند، تحت پوشش مالی خود قـرار داده  
  ).1394وگو با دکتر عرب احمدي، مهر  بود (گفت

هاي ایـن دو کشـور    ها و مراکز استان ی از آن زمان تاکنون در پایتختمراکز بهائ
دریغ ارسالی از ایـاالت   به مدد دالرهاي بی ،پیشرفتم کندي به رغفعالیت دارند و 

اند برخی افراد را به سـوي خـود جـذب کننـد. در      مریکا و اسرائیل توانستهامتحده 
ی سـنترهاي  زشی در کشـورهاي مـذکور دارد و بهـائ   حال حاضر بهائیت مراکز آمو
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این فرقه ضـاله   برخی کتب تبلیغی ،دارالسالم و نایروبی عمدتاً از طریق مراکز خود
ترین کتابی  کنند. مهم نشین این کشورها توزیع می روستاهاي مسلمان و را در شهرها

 است» کتاب اقدس« کنند، در مناطق مختلف تانزانیا و کنیا توزیع میها  شعبهکه این 
هـاي   چـاپ و معمـوالً در محمولـه   آن را مرکز موسوم به عدل جهانی در حیفـا  که 

  .کند می تلف جهان ارسالمتعدد به کشورهاي مخ
هـاي کنیـا و تانزانیـا تأکیـد      هاي انتشـاراتی و تبلیغـی، بهـائی    نظر از فعالیت صرف

خاصی بر انجام اقدامات اجتماعی و اقتصادي در ایـن کشـورها بـه ویـژه در منـاطق      
ثروت زیاد و فقـر  «گوید  روستایی دارند. بر مبناي شعار فریبنده این فرقه ضاله که می

، »منـد شـوند   هـاي خداونـد بهـره    تعدیل شود و همه افراد جامعه از نعمت شدید باید
بهائیون در برخی روستاها از کشاورزان (عمدتاً مسلمان) حمایـت مـالی و تـدارکاتی    

  کنند تا از این طریق شمار پیروان خود را در مناطق روستایی افزایش دهند.   می
سـالم و نـایروبی احـداث    طی یک دهه اخیر چنـد عبادتگـاه در دارال   ها بهائی
زشـی هـم انجـام    اقدامات آمو ،ي به اصطالح دینیها فعالیتعالوه بر اند که  کرده
برگزاري سـمینارها و  مذکور ها در کشورهاي  دیگر بهائی هاي دهند. از فعالیت می

 میزگردهاي محلی است. 

تعداد کل پیروان فرقه  ،براساس اطالعات نه چندان متقن و مورد وثوق موجود
 هـزار  600 تـا  هزار 400 ضاله وهابیت در سراسر کشورهاي تانزانیا و کنیا حدود

هـا و   یبـه تبلیغـات شصـت و انـدي سـاله بهـائ       . این تعـداد بـا توجـه   است نفر
ایـن واقعیـت   دهنده  نشانگذاري عظیم آنها در این کشورها بسیار ناچیز و  سرمایه

هـاي   و تنهـا بـا حمایـت   نـدارد  پایگاهی در تانزانیا و کنیـا   است که بهائیت عمالً
 آیـین اصول کلی این  .دریغ ایاالت متحده و اسرائیل به کندي در حرکت است بی

ي ظاهري و تبلیغات فریبنده خـود نتوانسـته اسـت    ها رغم جذابیت بهدروغین نیز 
هـاي تانزانیـا و کنیـا صـبح هـر       یندانی به خود اختصاص دهد. بهـائ طرفداران چ

و به قرائت سرودهاي خـاص  آیند  میکز بهائیت گرد هم چهارشنبه و شنبه در مرا
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فاقد روحانیون رسـمی   ،پردازند. آنان براساس تعالیم ویژه این فرقه ضاله خود می
تبلیغ بین مسلمانان شهرها  شان که وظیفه اصلیدارند و به جاي آن مبلغانی هستند 

  و روستاهاي کنیا و تانزانیاست.
کنون در شهرها و برخـی روسـتاهاي تانزانیـا و    با آنکه فرقه ضاله بهائیت هم ا

بومیـان ایـن    کنـد،  می صرف امور تبلیغیرا هاي زیادي  کنیا  فعالیت دارد و هزینه
ی مـبهم و  آیینـ هنـوز ایـن فرقـه ضـاله را      ،کشورها اعم از مسلمانان و مسـیحیان 

ئیـت را  بها ،دانند. در واقع اکثر مسلمانان و مسیحیان تانزانیـا و کنیـا   اسرارآمیز می
ز بیشـتر بـه دلیـل فقـر و     باطل نی آییندانند و پیروان این  فاقد جذابیت خاص می

و در دل اعتقادي به آن ندارنـد. عـالوه بـر آن پیـروان      اند جذب آن شده مسکنت
معرفـی  ضمن مردود شمردن تبلیغات بهـائیون،   ،شیعیان بومی به ویژه ،دین اسالم

و ایـن مـذهب پوشـالی را    کننـد   میشدت رد ه را ب (ص)به عنوان پیامبر »بهاءاهللا«
(ع) در نظـر  البیـت  اهـل ابزاري براي تضعیف دین اسالم و ضربه زدن به مـذهب  

مریکـا و  او ریشه آن را به استعمار پیر انگلستان و سپس ایاالت متحـده  گیرند  می
  .)1394با دکتر عرب احمدي، مهر  وگو گفت( زنند اسرائیل پیوند می

  
 ت در قبال شیعیان بومی  . استراتژي مسیحی5

ورود میسیونرهاي به اصطالح تبشیري به کشورهاي با کنیا  مسیحیت در تانزانیا و
مقابلـه بـا    این میسـیونرها  هدفپاگرفت.  در قرون هجده و نوزده میالديمذکور 

ی و تالش براي تغییر دین یروند رو به رشد دین اسالم در مناطق شهري و روستا
افـزاري کشـورهاي    افزاري و سـخت  با پشتیبانی نرم ین مسیحمسلمانان بومی به د

به جزئیات تاریخ بدون پرداختن . مارگر انگلیس، فرانسه و پرتغال بوده استاستع
باید گفـت   ،مفصل و طوالنی است یمسیحیت در این دو کشور که خود موضوع

بـه   ،گي بزرافریقابین اسالم و مسیحیت در منطقه شرق  آشکار رغم تقابل نیمه به
ي میسـیونرها و عوامـل   هـا  دو کشور کنیا و تانزانیا که بیشتر ناشی از توطئـه  ویژه
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مسیحی علیه دین اسالم و مسلمانان است، در مجموع مناسبات خوبی بـین بدنـه   
. با ایـن  ین وجود داردزانیا در سطوح متوسط و پایمسلمانان و مسیحیان کنیا و تان

تشـکیل  کشورها که نـوعی دولـت سـایه    مسیحیان پشت پرده حاکم در این  حال
ي باالي ها اعطاي پست به ویژه ازبا مسلمانان  از رابطه خوب گاه قلباً هیچ اند، داده

در مورد شیعیان بـومی نیـز صـادق    وضعیت . این اند هنبودراضی مدیریتی به آنان 
مسلمانان ایـن کشورهاسـت. در   مانند سایر است و نگرش مسیحیان سایه به آنان 

رتباط کلیساهاي کاتولیک، لوترین باپتیست، روز هفتم ظهور مجدد حضـرت  این ا
جملـه  ـ از نشـین    .. عالوه بر اقدامات تبلیغی گسترده در مناطق مسـلمان .مسیح و

با سوءاستفاده از فقر و مسکنت مسـلمانان ایـن دو    ـ  مناطق استقرار شیعیان بومی
ي سیاسـی و  ها رخی بحرانکشور (که به ویژه طی یک دهه اخیر و متعاقب بروز ب

هـاي نقـدي    است) و توزیع لباس، غذا و کمـک شده اقتصادي تا حدودي تشدید 
هـاي   عـالوه بـر آن فرقـه    .کننـد  کنند آنان را به دین مسـیحیت متمایـل   تالش می

را با هدف تبلیـغ   هایی هکتب و جزومدام مختلف کلیسا در مدارس تانزانیا و کنیا 
هـا   کتـاب کننـد. در ایـن    دین اسالم توزیع مـی  دین مسیحیت و خشن جلوه دادن

طلـب   هـایی جنـگ   جو و مهربان و مسلمانان انسان مسیحیان افرادي صلح معموالً
  .اند شده معرفی

در مجموع مناسبات بومیان شیعه با مسیحیان کنیا و تانزانیـا در قالـب مناسـبات    
بـه   ولـی دیـدگاه مسـیحیان حـاکم نسـبت      ؛مردمی بسیار خوب و صمیمانه اسـت 
طی چنـد سـال گذشـته     .است ، منفی و بدبینانهمسلمانان اعم از اهل سنت و شیعه

این فضاي تـوأم بـا شـک و تردیـد دامـن زده      به هاي افراطی  اقدامات برخی گروه
مبتنی بر احتـرام  که هاي تانزانیا و کنیا  است. در عین حال با توجه به سیاست دولت

در کنـار سـایر مسـلمانان     ان بـومی در حـال حاضـر شـیعی    است، به ادیان مختلف
و دولتمـردان ایـن کشـورها    ندارند هاي دینی  محدودیتی در انجام فعالیت کشورها،

ـ    ضمن حضور در گردهمایی نـدرت در مراسـم خـاص     ههاي ویـژه مسـلمانان (و ب
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کنند تعادل در روابط بین مسـلمانان و مسـیحیان را حفـظ     شیعیان بومی) تالش می
تـرین و   عیان بومی طی سه دهه اخیـر همـواره در زمـره آرام   کنند. از سوي دیگر شی

گاه درصدد بـروز اغتشـاش یـا     هاي دینی تانزانیا و کنیا بوده و هیچ صبورترین گروه
هـاي خشـن چنـد    اند و حتی در جریان درگیـري  کشور برنیامده شورش در این دو
دداري کرده از ورود به این منازعات سیاسی و تا حدودي قومی خو ،سال اخیر کنیا

  اند.   طرف پیش گرفته اي کامالً آرام و بی و شیوه
با وجود عملکرد خردمندانه شیعیان بومی کنیا و تانزانیا در پرهیـز از ورود بـه   

مسـیحیان حـاکم از ورود آنـان بـه      ،گونه که گفته شـد  همان ، سیاسی هاي جریان
مـانع  د کننـ  مـی و تـالش   رنـد هـاي مختلـف اقتصـادي و فرهنگـی بـیم دا      عرصه
در مجمـوع مسـیحیان   اما هاي مختلف شوند.  شیعیان بومی در بخش گیري قدرت

و در طول تاریخ این دو کشـور  دارند حاکم با شیعیان کنیا و تانزانیا روابط خوبی 
است رخ نداده  ن پیروان مذهب تشیع و مسیحیانگاه بحران یا حادثه مهمی بی هیچ

)www.worldfact book.com.christianity in east africa.( 

  
  هاي کنیا و تانزانیا با شیعیان . مناسبات دولت6

با توجه به اینکه شیعیان گروه کوچکی از مسلمانان کشـورهاي کنیـا و تانزانیـا را    
بـه عنـوان بخشـی از     با آنـان صـرفاً  مذکور ي ها مناسبات دولت ،هندد میتشکیل 

آنجـا کـه ایـن دو اقلیـت      از .ودش مینظر گرفته  جامعه مسلمان این دو کشور در
در قبال دولت و تحـوالت سیاسـی و    اي هکوچک همواره سیاست آرام و محتاطان

گـاه بـا حکومـت مرکـزي و      هـیچ  انـد،  هفرهنگی کشورهاي خـویش پـیش گرفتـ   
  اند. هدولتمردان دچار چالشی جدي نشد

  
  الف) مناسبات دولت کنیا با شیعیان بومی کنیا 

یا در قبال شیعیان این کشور بایـد گفـت حساسـیت    در ارتباط با دیدگاه دولت کن
 178 بنـد  طـور آشـکار وجـود نـدارد و در    ه خاصی به تشیع بین مقامات دولتی ب
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هـاي   قوانین حقوقی کنیا از شیعیان و حق دستیابی آنان به پست قضـاوت دادگـاه  
خود یاد شده است.   جامعه يکیشان و ارتقا اسالمی براي رسیدگی به وضعیت هم

حال مسئوالن امنیتی و مدیران وزارت کشور کنیـا دیـدگاهی مشـابه سـایر      با این
و آنان را از عوامـل آشـوب و هـرج و مـرج کشـور و      به شیعیان دارند مسلمانان 

داننـد. شـیعیان بـومی در ثبـت      هاي تروریستی همچون القاعده می مرتبط با گروه
مسـئوالن   .نـد ا همواجـ بـا مشـکالتی   مسلمانان همانند سایر مراکز و مدارس خود 

که براي پیروان دین اسالم کنند  موانعی ایجاد میدولتی معموالً در ثبت این مراکز 
سـایر  شیعیان بومی به موازات  ،در این کشور معمولی و عادي است. عالوه بر آن

آمیز دولت نسبت به پیروان دیـن   هاي تبعیضرفتارهمواره مخالف  ،مسلمانان کنیا
مسـلمانان را فراینـدي آگاهانـه در محـدود     علیه  ،دولت و اقداماتهستند اسالم 
مختلف از هاي  به شیوهدانند. آنان معتقدند دولتمردان  دین اسالم در کنیا میکردن 

تسهیالت الزم به مسلمانان و تـالش بـراي ایجـاد خصـومت و     ندادن جمله ارائه 
کشـور   این دشمنی بین آنان و مسیحیان درصددند چهره خشنی از دین اسالم در

هـاي تروریسـتی معرفـی     و پیروان دین اسالم را افرادي مرتبط با سـازمان ترسیم 
با این حال دولت از نظر سیاسی و امنیتـی تنگنـاي خاصـی بـراي شـیعیان       1کنند. 

آنان را وزنه سنگینی بین مسلمانان  ،دلیل شمار اندكه بومی قائل نیست و شاید ب
  .)67: 1386 ، داند (عرب احمدي کشور نمی

  
  ب) مناسبات دولت تانزانیا با شیعیان بومی   

هـاي دولـت آن    گیـري  که دیـن در تصـمیم  است هرچند تانزانیا کشوري سکوالر 
                                                                                                                                         

هاي انتخاباتی بین کیباکی و اودینگـا در   . مسلمانان کنیا (اعم از شیعه و اهل سنت) در جریان درگیري1
ایـن اقـدام    هاي سیاسی خودداري کردنـد.  طرفی خود را حفظ و از ورود به این رقابت بی 2008ژانویه 

پست معاون وزیـري از سـوي دولـت ائتالفـی بـه       7پست کابینه و  6خردمندانه مسلمانان موجب شد 
ویژه با تأسیس وزارت توسعه شمال کنیا و واگذاري این پست به یکی ه مسلمانان واگذار شود. دولت ب

یـت آنـان را    از مسلمانان سعی کرد استانداردهاي زندگی را در ایالـت شـمالی کـه بخـش عمـده جمع     
بهبود بخشد. با این حال حمالت دو سال گذشته گـروه تروریسـتی    ،دهند داران مسلمان تشکیل می گله

تا حدودي  ین کشورا هراسی در فضاي مبتنی بر اسالمبه الشباب به دو مرکز آموزشی و تجاري در کنیا 
 . هستند یتاین وضع برداري از حال بهره مسیحیان ضد دین اسالم در واست دامن زده 
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رسمیت شناخته  ه ب آزادي ادیان مختلف رانیز تانزانیا نقشی ندارد و قانون اساسی 
 ،هاي دینی خود را انجـام دهنـد  و پیروان ادیان مختلف اجازه دارند فعالیتاست 

ولی روابط دولت تانزانیا و مسلمانان کشـور از ابتـداي اسـتقالل تـاکنون فـراز و      
است و مسلمانان اعم از اهل سنت و شیعیان بـا وجـود   داشته هاي فراوانی نشیب

عـدالتی در  تبعـیض و بـی  بـه  همواره  ،تصریح اصل آزادي ادیان در قانون اساسی
رهبـران مسـلمانان شـیعه و سـنی      در واقع 1.اند کرده مقایسه با مسیحیان اعتراض

هاي اسالمی تانزانیا معتقدند گرچه دولت محدودیت خاصی براي فعالیت سازمان
نبی(ص)، عیـد   دالهایی نظیر میو مساجد در سراسر کشور قائل نیست و مناسبت

در عمـل   ،فطر را در زمره تعطیالت رسمی کشور قلمداد کرده است قربان و عید
. دارد هاي بـارزي مسلمانان در مقایسه با مسیحیان تفاوتدیدگاه دولت نسبت به 

جمله شیعیان بومی) تانزانیـا از دولـت کـه در     (ازان بخش عمده انتقادات مسلمان
  طور علنی مطرح شده عبارت است از:ه برخی موارد ب

  ؛ي اسالمیها خودداري دولت تانزانیا از عضویت در سازمان همکاريـ 

بینی  هاي اسالمی به بهانه پیشمیت شناختن دادگاهرسه خودداري دولت از بـ 
  ؛هاي اسالمی در قانون اساسی تانزانیادادگاه نکردن تأسیس

  ؛هاي اسالمی در وزارت کشور تانزانیاخیر در ثبت سازمانأتـ 

  ؛برخوردهاي خشن دولت مرکزي تانزانیا با مسلمانان زنگبارـ 

  ؛سلمانان در مقاطع آموزش عالییجاد محدودیت در زمینه ادامه تحصیل مـ ا

  ؛هاي گروهی کشورتسلط مسیحیان بر رسانهـ 

   ؛هاي اسالمیها و سازمانـ تالش دولتمردان براي تشدید اختالفات داخلی گروه

هـاي  دستگیري و محکومیت بسیاري از مسلمانان به اتهام ارتباط با سـازمان ـ 
  ؛یرالقاعده طی یک دهه و نیم اخ به ویژهتروریستی 

هاي تبشیري در روستاها موضع انفعالی دولت در قبال فعالیت گسترده هیئتـ 

                                                                                                                                         
1. Human  Rights  Report, “Tanzania”, www.state.gov/2009. 

http://www.state.gov/
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  ؛نشین و شهرهاي مسلمان

مانند مناسبات دولت تانزانیا با شیعیان بومی این کشور  ها، با وجود این چالش
آنهـا  بـاره  مسلمانان است و حساسیت دینی یا سیاسی خاصی درسایر  مناسبات با

   .)88: 1393حمدي، وجود ندارد (عرب ا
  

  هاي شیعیان بومی  . چالش7
کشـورهاي  ماننـد سـایر   (ع) در کنیـا و تانزانیـا   البیت اهلجامعه کوچک و اقلیت 

ي سیاسـی،  دي تـا حـدو  هـا  با مشکالت و چالش ،ي جنوب صحراي بزرگافریقا
  :مواجه است فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي

 مراکـز  کمبـود یـا و تانزانیـا   دو کشور کن یبوم انیعیش یفعل مشکالت ازیکی ـ 
 از یبـوم  انیعیش یناکاف اطالعات ،یساحل مناطق در یعیش مساجد کمبود ،یآموزش
 حـال  نیعـ  در و ياقتصاد فقر ،یبوم هعیش يعلما دیشد کمبود ع،یتش و اسالم نید
 مومباسـا، ،  نـایروبی  يشـهرها  در یبوم انیعیش به متعلق جدامس .است یفرهنگ فقر
را  امکانـات  حـداقل  و نـد محقر اریبسـ نیـز   ، زنگبار و... ، دودوما المدارالس ، يندیمال

 و موکـت  بلنـدگو،  منبـر،  همچـون  جدامسـ  نیا داخل لیوسا که ياگونه به ؛دارند
 تعیوضـ  آن بـر  عـالوه . هسـتند  مسـتهلک  و یمیقد عمدتاً باکت یچوب يها قفسه
 و کهنـه  يهـا اسلب و دارد آنها ياقتصاد دیشد فقر از تیحکا یبوم انیعیش يظاهر

 اکثربا این حال . کندیم تیحکا آنان یشتیمع فراوان مشکالت از یخوب  هب مندرس
 از هنگفت مبالغ افتیدر با عهیش انیبوم نیا که انددهیعق نیا بر سنت اهل مسلمانان
ـ گرو عیتشـ  بـه  يعشـر  یاثن خوجه انیعیش و رانیا یاسالم يجمهور ـ ا .انـد دهی  نی
 فشـار  ،شـود یمـ  گوشـزد  آنهـا  بـه  میمسـتق  گـاه  و میقرمسـت یغ همواره که سخنان
 مـذهب  عالقـه  و عشـق  بـا  صرفاً که صادق و صبور مسلمانان نیا بر اي چندجانبه
  ).96- 97: 1386(عرب احمدي،  آوردیم وارد ،اندرفتهیپذ را) ع(البیت اهل

ارتباط مسـتقیم بـین شـیعیان خوجـه اثنـی عشـري و شـیعیان بـومی از         ـ فقدان 
 يعشـر  یاثنـ  خوجـه  انیعیشزیرا  ،(ع) استالبیت اهلوان بومی مذهب مشکالت پیر
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 تیهـدا  آنـان  اسـت یس معمـوالً  و ندارند مسلمان اهانیس با اختالط به یچندان لیتما
ـ  آنها بر نظارت و دور راه از یبوم انیعیش کوچک جامعه . اسـت  میرمسـتق یغ طـور ه ب
 يعشـر  یاثن خوجه انیعیش یغیتبل يهاوهیش به يمساعدچندان  نظر زین یبوم انیعیش

 انیعیشـ  واقـع  در .هسـتند  آنهـا  رودنباله یمال مسکنت و فقر لیدله ب معموالً وندارند 
 افریقـا، شـرق   در یبوم انیعیش شمار شیافزا يبرا تالش وجود با يعشر یاثن خوجه
 یجهـان  ونیفدراسـ  ياسـتراتژ  و هااستیس از متأثر و خود خاص دیعقا رویپ همواره
ـ ا از گـاه  چیهـ  و هستند يعشر یاثن خوجه عهیش طـور مسـتقیم دفـاع     بـه  انیعیشـ  نی
 در ؛سـپارند ب آنهـا  خـود  بـه  را دفـاع  کنندیم یسع موارد اکثر در رو این ازکنند.  نمی
بیآسـ  یوهـاب  معاندان به ویژه ،سنت اهل ونیروحان مقابل در یبوم انیعیش که یحال
 1.ندارند را خود دشمنان با کامل مقابله ییتوانا و ندریپذ

گـردد،   ـ عالوه بر این مشکالت که عمدتاً به تنگناهاي اقتصادي و فرهنگی باز می
هاي مختلف سـعی در آزار و اذیـت    مسلمانان متأثر از فرقه ضاله وهابیت نیز به شیوه

شیعیان بومی دارند. روحانیون وهابی که به طور مرتب از رابطه العـالم اسـالمی پـول    
خواننـد و مـورد حملـه     راحت شیعیان بومی را کافر و مرتد میکنند، به ص دریافت می
هـاي خـود همـواره بـه      دهند. این شیوخ در نمازهاي جمعـه و در سـخنرانی   قرار می

تازند و جداي از اتهامات دروغ که به جمهـوري اسـالمی    جمهوري اسالمی ایران می
ل، مـذهب  کنند از طریـق احادیـث و روایـات مجعـو     دهند، سعی می ایران نسبت می

تشیع را پوشالی و خالف واقع جلوه دهند. از ترفندهاي دیگر روحانیون مزبور ایجـاد  
شک و تردید بین مسلمانان، به ویژه شیعیان درباره وضعیت مسلمانان اهـل سـنت در   

گیري از اطالعات نادرستی کـه   مناطق شرقی، جنوبی و غرب ایران است. آنان با بهره
کنند، رهبران جمهـوري اسـالمی    العالم االسالمیه دریافت می معموالً از وهابیون رابطه

سـازند   نشین ایران متهم می هاي سنی هاي شدید در استان ایران را به ایجاد محدودیت
                                                                                                                                         

که بیشتر به شیبی با شیعیان خوجه اثنی عشري دارند . اشاره شد که شیعیان بومی مناسبات پر فراز و ن1
ها و شیوه تبلیغی خاص آنها و در عین حال پرهیز از ایجاد روابط صـمیمانه بـا بومیـان     نوع نگاه خوجه

 .گردد یرو مذهب اهل البیت(ع) بازمیپ
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و در این ارتباط از بیان آمار و ارقام مجهول و کذب، مانند منع ورود اهل سنت ایـران  
اي ندارند. البته  خصوصی نیز واهمهها و دستیابی به مشاغل دولتی و بخش  به دانشگاه

برخی علما و روحانیون شیعه بومی همچون شیخ عبداللهی ناصر، شیخ علـی شـیئی،   
پردازند و بـا   شیخ مایونگا و شیخ ملبا صالح در مواقع الزم به مقابله با این معاندان می

بـا ایـن    کننـد؛  ها را خنثی مـی  این توطئه ،هاي قوي و ذکر احادیث متقن ارائه استدالل
مدتی است که شـمار   حال پاسخ دادن به این اتهامات نیازمند تدوین استراتژي طوالنی

کرده شیعه بومی کنـونی ایـن کشـور قـادر بـه ایـن کـار         اندك شیوخ و افراد تحصیل
  ).1394االسالم باقري، مهر  وگو با حجت (گفت 1نیستند

ختالفات داخلی پنهـان و  ـ از مشکالت اصلی جامعه شیعیان تانزانیا و کنیا وجود ا
هـاي شـیعی ایـن کشورهاسـت. ایـن       ها و سـازمان  گروه يآشکار بین رهبران و علما

در بسـیاري  شـده،  اختالفات که تا حدودي موجب تفرقه جوامع شیعی این دو کشور 
هـاي   هاي شیعی در مقابـل گـروه   اتخاذ موضعی انفعالی از سوي این سازمانبه موارد 

اسـت. ایـن   انجامیـده  هاي سکوالر تانزانیا و کنیا  المی دولتمعاند و اقدامات ضد اس
کشـور   دو ها که خود بر اتحاد و انسجام جامعـه اسـالمی ایـن    اختالفات و دودستگی
بـه  البیـت(ع)   مورد سوءاستفاده معاندان اسالم و مذهب اهـل بارها  ،سایه افکنده است

 ،ایی ایـن اختالفـات  نمـ  با بـزرگ  اي که ؛ به گونهخصوص مسیحیان قرار گرفته است
هـاي شـیعه ایـن دو کشـور را متزلـزل و فاقـد        جامعه اسالمی تانزانیا و کنیا و اقلیـت 

  ند.  ا ردهاستحکام معرفی ک
در مراکـز   یرنگـ  شیعیان بومی در کشورهاي تانزانیا و کنیا حضور بسیار کـم ـ 

 شیعیانی بومی در این دو کشـور  توان یم دارند. به ندرت دولتی و حتی خصوصی

                                                                                                                                         
گـردد.   آمیز آنها با فرقه ضاله وهابیت باز مـی  ترین چالش شیعیان بومی کنیا به مناسبات مخاطره بزرگ .1

. دارنـد  مضیقه و تنگنـا قـرار   در تیوهاب ضاله فرقه وخیش مسموم غاتیتبلناحیه  ازطور مستمر ه آنان ب
 کافر را آنها صراحتبه  کنندیم افتیدر پول یاسالم العالم ابطهر از مرتب طوره ب که وهابی ونیروحان
ـ حما وجـود  بـا  زیـ ن يعشر یاثن خوجه انیعیش. دهندیم قرار حمله مورد و دنوانخ می مرتد و  يهـا تی

 تـاکنون  آنهـا  یرفـاه  و یآموزشـ  تیوضـع  بهبـود  يبـرا  فراوان تالش و یبوم انیعیش از خود گسترده
 .دهند کوبنده یپاسخ سیدسا نیا به اندنتوانسته



ب
ذاه
ن م
روا
ا پی
ت ب
سبا
منا

نیا 
نزا
و تا

نیا 
ن ک
عیا
شی

  
 

 

 129  

 یتـ یاهم بـا  يهاپست دارعهده یخصوص يهابخش و یدولت ادارات در که افتی
 نـدرت  هب ایکن و شیعیان بومی تانزانیا ،مشکالت بروز هنگامبه همین علت . باشند
 ،يعشـر  یاثنـ  خوجـه  انیعیش البته. کنند استفاده خود شانیکهم نفوذ از توانند می
 زیـ ن عمـدتاً  و دارند یدولت رتبه یعال نمسئوال با یخوب روابط هایآقاخان و هابهره

بـراي   امـر  نیا یول ؛کنندیم برطرف روابط نیا قیطر از را خود خاص مشکالت
ی بـوم ي شـیعه  هـا  اقلیت متأسفانه. است برعکس کامالً (ع)البیت اهلی بوم پیروان
 .ندباش داشته یتیفعال کشور یاجتماع امور در دینبا که اند رفتهیپذنیز  ایکن تانزانیا و

 کـه  اسـت یکنشـیعیان بـومی تانزانیـا و    دیگـر   مشکلشدید  یتنگدست و فقرـ 
هـر  . نباشـند را نداشته  یزندگ امکانات حداقل موارد یبرخ دراست  شده موجب
این پدیـده   یول است، یعموم و یعیطب يامر افریقا قاره در یتنگدست و فقرچند 

 اسـت  دتریشد اریبس ایکن و(ع) در کشورهاي تانزانیا البیت اهلبین پیروان مذهب 
 امکانات حداقل ازتانزانیا و کنیا  يروستاها در به ویژه شیعه يهاخانواده یبرخ و

 که است يااندازه به شیعی این دو کشور جوامع در فقر شدت. اند بهره بی یزندگ
 پرداخت و یدولت مدارس در خود فرزندان نام ثبت به قادر یحت هاخانواده یبرخ
 1نیستند. مدارس نیا هیشهر

 افکـار  طرح و یگروه يهارسانه داشتن اریاخت در نظر ازو تانزانیا  ایکن انـ شیعی
دارند. هرچند شیعیان خوجه اثنی عشري  تیمحدودتا حدودي  خود يهادگاهید و

ها کمتر مجالی  هاي رادیویی و تلویزیونی دارند، در این شبکه در این کشورها شبکه
البیـت(ع)   د دارد تا به طور مستقیم به تبلیـغ و معرفـی اهـل   براي بومیان شیعه وجو

صورت کامل به مسلمانان دیگر معرفـی کننـد. چـاپ     بپردازند و مذهب تشیع را به
 اسـت  انیحیمس کنترل در ها و نشریات این کشورها عمدتاً مقاالت دینی در روزنامه

                                                                                                                                         
رغـم نـوع    به هستند،هاي غیربومی کنیا  ترین اقلیت البته شیعیان خوجه اثنی عشري که در زمره متدین. 1

هـاي خـود قـرار     مساعدت و تا حد امکان شیعیان بومی این کشور را تحت پوشش ،تفکر تبلیغی خاص
ند و بـه نظـر   ا فقر و تنگدستی مواجه عمده بومیان مسلمان همواره با مشکل ؛ با این حال بخشدهند می
  . بهبود یابد رسد در آینده نزدیک نیز شرایط آنها نمی
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 در ،یاسـ یس طالـب م و اخبار از يجدا تانزانیا و کنیا نشریات مطالب عمده خشب و
 نید روانیپ از میرمستقیغ طوره ب مقاالت یبرخ در و گاه است انیحیمس از تیحما
  1شود. می انتقاد یثباتیب عوامل عنوان بهکنیا)  ساحلی مناطق در(به ویژه  اسالم

فراوانـی   شیعه کنیا و تانزانیا با خطرهـاي  ي بسیار کوچکها اقلیتحال به هر 
توان مقابله با معاندان  تدریج بهگیري از ابزار فرهنگی الزم  رهند و باید با بها مواجه

  .)144: 1389(عرب احمدي، باال ببرند و معاضدان خود را 
  

  . شیعیان غیربومی  8
بیت(ع) ال پیروان مذهب اهل گروه دیگري از شیعیان بومی دوازده امامی،عالوه بر 
و  ـع بین مسلمانان بومی  و حتی پیش از پدید آمدن نهضت تشی سال قبل ها از ده

ننـد.  ک میدر دو کشور تانزانیا و کنیا زندگی  ـگرایش برخی از آنها به این مکتب  
مراتـب بهتـري در   ه سازماندهی و وضعیت اقتصادي ب ، که از انسجام ها این اقلیت

به سه گروه شیعیان خوجه اثنـی عشـري، شـیعیان     ،بومیان برخوردارندبا مقایسه 
 وند:ش میقاخانیه تقسیم بهره داوودي و آ

  
 الف) شیعیان خوجه اثنی عشري  

هاي مهم اسالمی شیعی در منطقه شرق و جنوب شرق افریقـا، جامعـه    یکی از اقلیت
هـزار نفـر    30شیعیان خوجه اثنی عشري است. این اقلیت نسبتاً کوچک کـه نزدیـک   

از کشـورهاي   ، عالوه بر کشورهاي تانزانیا، اوگاندا و کنیـا در برخـی دیگـر   شوند می
کنند. شیعیان خوجـه   منطقه جنوب شرق افریقا نظیر ماداگاسکار و رئونیون زندگی می

االصل و هندي هستند، طی حدود صد سـال گذشـته بـه     اثنی عشري که تماماً آسیایی
دالیل مختلف از هندوستان به سایر کشورهاي جهـان اعـم از افریقـا، آسـیا، اروپـا و      
                                                                                                                                         

هـاي داوودي و شـیعیان بـومی اخیـراً طـی       البته شیعیان کنیا اعم از شیعیان خوجه اثنی عشري، بهره .1
قـداماتی  تأسیس ایستگاه رادیویی مختص شیعیان این کشور به توافق رسیده و ا بارهجلساتی مشترك در
  . اند انجام داده اندازي آن براي اخذ مجوز راه
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اند در اکثـر کشـورهاي جهـان بـه ویـژه       تدریج موفق شده امریکا مهاجرت کرده و به
منطقه شرق افریقا جایگاه اقتصادي و تجاري مناسبی براي خود فـراهم کننـد. تـاریخ    

گـردد. در   ورود این جماعت به شرق افریقا به اواخـر قـرن نـوزدهم مـیالدي بـازمی     
ز گروهـی از شـیعیان خوجـه اثنـی عشـري کـه بـا جـدایی ا         1890و 1880 هاي دهه

هـا   ها و انتخاب مذهب شیعه دوازده امامی تحت فشار و تنگناهـاي آقاخـانی   آقاخانی
قرار داشتند، از بمبئی رهسپار شرق افریقا شدند و در جزیره زنگبار سـکونت یافتنـد.   

افـزایش یافـت و    1930و 1920هـاي   شمار مهاجران خوجـه اثنـی عشـري در دهـه    
. مسـتقر شـدند   در ایـن جزیـره   ،نفر بودنـد  جمعیت فراوانی از آنان که بالغ بر هزاران

تدریج عازم سایر مناطق شرق افریقا از جمله تانزانیا،   هاي اثنی عشري بعدها به خوجه
» فدراسـیون خوجـه اثنـی عشـري افریقـا     «ند و عالوه بـر تأسـیس   دکنیا و اوگاندا ش

 1920هـاي   جماعاتی را در این کشورها تأسیس کردند. این روند مهـاجرت در دهـه  
  و آنان از آن زمان در این کشورها اقامت گزیدند.گرفت شتاب بیشتري  1930و

 تـرین  شیعیان خوجـه اثنـی عشـري بـزرگ     شیعیان خوجه اثنی عشري در تانزانیا:
هنـد. پیشـینه   د میتشکیل  افریقاي دوازده امامی را در منطقه شرق ها اقلیت خوجه

ر قـرن نـوزدهم مـیالدي    ورود شیعیان خوجه اثنی عشـري بـه تانزانیـا بـه اواخـ     
از شیعیان خوجه اثنی عشـري مهـاجر   زیادي گردد. پس از استقرار جمعیت  بازمی

هـاي اثنـی   تعـدادي از خوجـه   ،شهرهاي هند)سایر در جزیره زنگبار (از بمبئی و 
هاي شغلی جدید و گسترش جماعـات  جوي فرصتو در جست تدریج بهعشري 

تانزانیا (تانگانیکـاي وقـت)، کنیـا و     از جمله افریقاخود رهسپار کشورهاي شرق 
هاي اثنی عشـري  توجه گروه زیادي از خوجه ،تانگانیکاي آن عهد اوگاندا شدند.
ین بـه زنگبـار و   دلیل اصلی آن نیز نزدیکی این سـرزم  را جلب کرد. مقیم زنگبار

به بعد تعداد زیادي  1880محیطی آن بود. از این رو از سال شرایط یکسان زیست
و در شـهرهاي مهـم آن نظیـر     ندهاي اثنی عشري رهسپار تانگانیکا شد از خوجه

این سـفرها بـا   البته .. سکونت یافتند. .دارالسالم، باگامویو، لیندي، کیلوا، آروشا و
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بـه   شـد؛  انجام می سختیبه توجه به امکانات اندك و شرایط نامناسب این مناطق 
آروشـا، موشـی،   ماننـد  ایی هاي اثنی عشري در سفر به شـهره اي که خوجهگونه

مجبـور بودنـد بـا     ،کوندوا، تابورا و کیگوما کـه در قلـب تانگانیکـا قـرار داشـت     
ند، پاي پیـاده  کردطی می کیلومتر از مسیر را 30تا  20که در هر روز هایی  کاروان

هاي بومی نظیر تب مرداب و ماالریا نیز گاه مشـکالت زیـادي   بیماريسفر کنند. 
  . کرد میایجاد  براي آنان

بـه  شیعیان خوجه اثنی عشري پس از استقرار در شهرهاي مختلـف تانگانیکـا   
هـا و مـدارس بـه    و با احداث مسـاجد، حسـینیه  کردند  تأسیسجماعاتی  تدریج

 افریقـا، فدراسـیون   تأسـیس تشکیالت خود انسجام بخشیدند. از این رو پـیش از  
و تعداد گرفت روز شکل ها جماعت شیعیان خوجه اثنی عشري در تانزانیاي ام ده

هاي اثنی عشري در شهرهاي مختلف این کشور اسـتقرار یافتنـد.   زیادي از خوجه
و جماعـات  دارنـد  هاي اثنی عشري تانزانیا مناسـبات خـوبی بـا یکـدیگر     خوجه

ــتافته    ــدیگر ش ــاري یک ــه ی ــع الزم ب ــواره در موق ــن کشــور هم ــف ای ــدمختل   ان
)A short glimps of  the activities of Dar es salaam jamaat, 2008:4(.  

 افریقـا دومین اقلیت بزرگ مـذهبی در شـرق    کنیا:در شیعیان خوجه اثنی عشري 
در کنیـا  آنـان  معیت تقریبی ج هاي اثنی عشري کنیا هستند. ، خوجهپس از تانزانیا

هزار نفر است که بیشتر در شهرهاي نایروبی، مومباسا و نـاکورو اقامـت    2حدود 
گـردد. در  بـازمی  1870به دهـه  کنیا هاي اثنی عشري به  رود خوجهدارند. تاریخ و

قـیم زنگبـار رهسـپار    نخستین گروه از شیعیان خوجه اثنـی عشـري م   1873 سال
 تأسـیس و جماعت کوچکی را در این جزیره زیبـا و تـاریخی    جزیره المو شدند

انه را اي شامل مسجد، امامباره و مسافرخکردند. آنان پس از مدتی کوتاه مجموعه
ـ در جزیره المو احداث کردند که در زمره آثار تاریخی خوجه ه هاي اثنی عشري ب

گـروه  ). Salvadori, 1989: 248( و بیش از صـد سـال قـدمت دارد   رود  میشمار 
و در ایـن  شـدند  از زنگبار رهسپار مومباسا  1890ها نیز در دهه دیگري از خوجه



ب
ذاه
ن م
روا
ا پی
ت ب
سبا
منا

نیا 
نزا
و تا

نیا 
ن ک
عیا
شی

  
 

 

 133  

   .):Jaffer, 1989 9( شهر اقامت گزیدند
آهـن  از طریـق راه  1900 هـاي اثنـی عشـري در سـال    ته دیگري از خوجهدس
عـازم ایـن شـهر شـدند و پـس از مـدتی کوتـاه         ،مومباسا به نایروبی تأسیس تازه

 .به ثبت رسـاندند  »جماعت شیعه اثنی عشري«عنوان با نخستین جماعت خود را 
یس شد تأس 1945 نخستین مسجد شیعیان خوجه اثنی عشري نایروبی نیز در سال

)Salvadori, 1989: 248.(  

در حال حاضر شهرهاي مومباسا و نایروبی از مراکز مهم تجمع شیعیان خوجـه  
و از امکانات گسترده آموزشی و اجتمـاعی برخوردارنـد   هستند اثنی عشري در کنیا 

توان به آکادمی جعفري مومباسا، مؤسسه مطالعات عـالی جعفـري مومباسـا،    که می
ري، اتحادیه جوانان اثنی عشـري، جمعیـت حسـینی مومباسـا،     باشگاه ورزشی جعف

  مؤسسه فیض پنج تن و جامعه زینبیه اشاره کرد.
نفـر   2000جمعیت کنونی شیعیان خوجـه در کنیـا حـدود     ،شد چنان که بیان

بالغ  1980و  1970هاي هاي اثنی عشري این شهر در دههاست. البته تعداد خوجه
مریکـاي  اها بـه انگلسـتان و   مهاجرت برخی خانوادهدلیل ه که ب نفر بود 3000بر 

   .)Salvadori, 249شمالی به این تعداد کاهش یافت (
در حال حاضر مرکز فدراسیون شیعه خوجه اثنی عشري جماعت افریقا در شهر 
نایروبی قرار دارد. انتخابات فدراسیون شیعه خوجه اثنی عشري جماعت افریقا هـر  

ه ازاي هـر هـزار نفـر یـک نفـر نـامزد پسـت ریاسـت         سه سال یک بار برگزار و ب
شود. فدراسیون افریقـا در مجمـوع دربرگیرنـده سـه محـور اساسـی        فدراسیون می

المنفعه است و چند مسجد و امامباره، درمانگـاه،   آموزش، تبلیغ و امور خیریه و عام
، هاي علمیه در شهرهاي مختلف کنیا و تانزانیا دارد (عرب احمدي مدارس و حوزه

). ارگان تبلیغی شیعیان خوجه اثنی عشري در شرق افریقا سـازمان بـالل   24: 1386
اي  مسلم میشن است که در شهرهاي دارالسالم، نایروبی و مومباسا فعالیت گسـترده 

. ایـن مرکـز   دایر کـرده اسـت   هایی و در سایر شهرهاي کنیا و تانزانیا نیز شعبهدارد 



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال شانزدهم،

ش 
ماره

 3
، پیاپی 

63
، پاییز 

1394
  

 

 

 134  

ه گذشته نقش مهمی در گسترش مذهب مختص شیعیان بومی است و طی چند ده
  تشیع دوازده امامی بین بومیان مسلمان شرق افریقا داشته است. 

دربـاره مناسـبات    هـاي دینـی:   هاي اثنی عشري با سایر گـروه  مناسبات عمومی خوجه
هاي اثنی عشري با مسلمانان و غیرمسلمانان کنیا و تانزانیا باید گفـت روابـط    خوجه

ري سـاکن کشـورهاي کنیـا و تانزانیـا بـا بومیـان شـیعه در        شیعیان خوجه اثنی عش
مجموع خوب است و آنها از طریق سازمان بـالل مسـلم میشـن در زمینـه توسـعه      

آفـرین   گـذاري کـرده و نقـش    البیت(ع) بـین سـیاهان مسـلمان سـرمایه     مذهب اهل
اي  هـاي مقـیم شـرق افریقـا معمـوالً روحیـه       آنها نیز ماننـد سـایر هنـدي    1اند. بوده
کارانه و انزواجویانه دارند و از اختالط با سایر مسلمانان اعم از اهـل سـنت    حافظهم

مناسـبات  کنند؛ با این حال جداي از وهـابیون،   هاي متصوفه پرهیز می و پیروان فرقه
سایر مسلمانان دارند که عمدتاً مبتنی بر حسن همجواري و احترام متقابـل  خوبی با 

ـ    ا مسـیحیان کنیـایی و تانزانیـایی نیـز روابـط      است. شیعیان خوجه اثنـی عشـري ب
اي دارند و در زمینه معامالت تجاري و بازرگانی تعامل خوبی با آنها برقرار  دوستانه
هاي سـاکن کشـورهاي مـذکور نیـز      اند. این وضعیت درباره هندوها و بودایی کرده

هـاي بـومی    ناي با پیروان آیی گونه رابطه کند. در عین حال آنها تقریباً هیچ صدق می
  2کنند) ندارند. (که بیشتر در مناطق روستایی و دورافتاده جنگلی زندگی می

  
  ب) شیعیان آقاخانی 
. پیـروان ایـن   افریقاسـت االصل مقیم شـرق   هاي شیعی آسیایی فرقه آقاخانیه از اقلیت

و اند  دادهفرقه در حال حاضر در کشورهاي تانزانیا و کنیا اجتماعات کوچکی تشکیل 
از وضـعیت رفـاهی مناسـبی     افریقـا هـاي هنـدي سـاکن شـرق      سایر اقلیت همچون

                                                                                                                                         
در مراسم نکردن آمیز با شیعیان بومی و شرکت  هاي تبعیض، رفتارگونه که اشاره شد با این حال همان .1

بارها موجـب   ها جههاي خو مساجد و حسینیهدر آنها و خودداري (غیرمستقیم) از حضور سیاهان شیعه 
 عه دوازده امامی شده است.شیآزردگی خاطر بومیان 

مات تبلیغی را البته سازمان بالل مسلم میشن طی دو دهه اخیر در کشورهاي تانزانیا و کنیا برخی اقدا. 2
که موجب مسـلمان شـدن تعـدادي از    کرده هاي بومی به دین اسالم ساماندهی  ینبراي جذب پیروان آی

 افراد قبایل آنیمیست به دین اسالم شده است. 
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ترین جماعات مسلمان منطقه  یافته اي که از آنان به عنوان سازمان به گونه ؛برخوردارند
  ).Trimingham, P. 158یاد شده است ( افریقاشرق 

الدي ها به کشورهاي کنیا و تانزانیا به اوایل قـرن نـوزدهم مـی    تاریخ ورود آقاخانی
گردد. تعدادي از افراد این فرقه در اواسط قرن نوزدهم بنا به دالیـل مختلـف از    بازمی

و  ندجمله فقر مالی و خشکسالی از هندوستان رهسپار زنگبار، المـو و مومباسـا شـد   
. نخستین جماعـات آقاخانیـه در   هاي تجاري مختلف روي آوردند دریج به فعالیتت به

زدهم مـیالدي در زنگبـار و مومباسـا تشـکیل شـدند و      در اواخر قرن نـو  افریقاشرق 
تدریج در این مناطق استقرار یافتند. آنـان از ایـن زمـان عـالوه بـر       هپیروان این فرقه ب

اقدامات آموزشی و تبلیغی خود را نیز آغاز کردنـد و نخسـتین    ،هاي بازرگانی فعالیت
در شـهر   1895ر سـال  سلطان محمد شاه آقاخان د ها در دوره  مرکز آموزشی آقاخانی
  ).www.agakhan schools.org/eafrica.aspباگامویو تأسیس شد (
اي بــراي قانونمنــد کــردن  تــالش گســترده 1940و  1930هــاي  آقاخــان در دهــه

جماعات آقاخانیه در کشورهاي مختلف جهان از جمله شـرق افریقـا انجـام داد کـه     
عیت زندگی پیروان این فرقه شامل تشکیل مؤسساتی اقتصادي و مالی براي بهبود وض

سـازمانی موسـوم بـه     1946در سـال  بدین منظـور  به ویژه افراد مستمند و فقیر بود. 
بـا هـدف تحـت پوشـش قـرار دادن همـه       فعالیـت خـود را   » انجمن رفاه آقاخانیـه «

). Picxlay, 1962: 11ها و رفع مشکالت اجتماعی و فرهنگی آنها آغاز کـرد (  آقاخانی
آمـوزان مسـتعد    ماتی براي اعطاي بورسیه تحصیلی به برخی دانشدر کنار آن اقدا

کـه بـا هـدف تـرویج      1آقاخانیه ساکن شرق افریقا آغاز شد. کمیته گلـد گرانـت  
هـا چنـد بورسـیه تحصـیلی      تحصیالت عالیه تأسیس شـده بـود، در همـان سـال    

ا و کنیـا  آموزان آقاخانی مقیم تانزانی هاي هند را در اختیار تعدادي از دانش دانشگاه
قرار داد که در درازمدت سهم زیادي در ارتقاي کیفی جماعات آقاخانیه داشت و 
موجب تشویق نسل آینده در روي آوردن بـه تحصـیالت عالیـه دانشـگاهی شـد      

                                                                                                                                         
1  . Gold Grant 
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  ). 4-5(پورمرجان، صص.
اي در زمینـه آمـوزش و بهداشـت     فعالیـت گسـترده   1950 ها در دهه آقاخانی

هـا مدرسـه در مقـاطع ابتـدایی و متوسـطه در       هشروع کردند و در ایـن ارتبـاط د  
بـراي  همچنـین  شهرهاي مومباسا، نایروبی، دارالسالم و زنگبار احداث شد. آنهـا  

هاي جدید آموزشی در برخی از این مدارس بهـره گرفتنـد    بار از فناوري نخستین
 بـود جدیـد  هـاي آموزشـی و کتـب     هاي نوین آموزشـی، کارگـاه   که شامل شیوه

)www.agakhanschools.org/eastafrica.asp(.  ــدامات ــه در شــرق دیگــر از اق آقاخانی
هاي غربی بـه جـاي پوشـش سـنتی      استفاده از لباس 1960و 1950هاي در دهه افریقا

جراتـی) بـه   ویژه زنان، جایگزینی زبان انگلیسـی (بـه جـاي زبـان گ    ه براي مردان و ب
عنوان زبان اول و زبان سواحیلی به عنوان زبان دوم، تأکید ویژه بر بهداشت (در کنـار  

هاي اجتمـاعی و رفـاهی و ورزشـی و انجـام      امر آموزش و پرورش)، تأسیس انجمن
ها) بـود. بنـا بـه دسـتور      سازي (منازل مسکونی خاص آقاخانی هاي بزرگ خانه پروژه

 ،1960و 1950 هـاي  شاه) و آقاخـان کنـونی در دهـه   سلطان محمد  آقاخان وقت (سر
 2،تراسـت فرهنگـی آقاخـان    1،فرهنگـی نظیـر بنیـاد آقاخـان    ـ  یآموزشچند مؤسسه 

هـا در هنـد    و دانشگاه آقاخان کـه طـی ایـن سـال     3صندوق توسعه اقتصادي آقاخان
رج در کشورهاي تانزانیا و کنیا (و البته اوگاندا کـه خـا  هایی  شعبه ،تأسیس شده بودند

دند. این مراکز از جمله بنیاد آقاخـان و  کراز موضوع بحث این تحقیق است) احداث 
ــدگی و وضــعیت فراوانــی ســهم  ،تراســت فرهنگــی آقاخــان ــود شــرایط زن   در بهب

ـ  .دنـد کرها ایفـا   اجتماعی آقاخانیـ   فرهنگی خـان (آقاخـان    دسـتور پـرنس کـریم   ه ب
ت پوشش مرکز خـدمات آموزشـی   تح افریقاتمام مدارس آقاخانیه در شرق  ،چهارم)
 یزیـر نظـر سـازمان    افریقـا مراکز بهداشتی آنها در کشورهاي شـرق  همه و   4آقاخان

                                                                                                                                         
1. Agakhan Foundation 

2. The Agakhan Trust for Culture 

3. The Agakhan Fund Economic Development 

4. Agakhan Education Services Center 

http://www.agakhanschools.org/eastafrica.asp
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هـا در حـال حاضـر     آقاخانیقرار گرفتند.  1موسوم به مرکز خدمات بهداشتی آقاخان
اي اعـم از مراکـز و مؤسسـات آموزشـی، بهداشـتی و       امکانات وسیع و گسـترده 
تـرین   و از ایـن نظـر یکـی از منسـجم    دارنـد  نیا و کنیا تجاري در کشورهاي تانزا

رونـد. آنهـا سلسـله مراتـب      هاي دینی غیربومی در این منطقه به شمار مـی  اقلیت
ها در این کشورها برعهـده جماعـت    و سرپرستی آقاخانیدارند اجتماعی منظمی 

گاندا و ست که این سازمان به جماعات تانزانیا، کنیا و اوافریقاها در شرق  آقاخانی
ند. رهبر جماعت وش نیز به جماعات شهرهاي مختلف تقسیم میمذکور جماعات 
و ایـن  کنـد    مـی شخص آقاخان به این مقام منصوب را  افریقاها در شرق  آقاخانی

هـاي بزرگـی در    خانه ها جماعت دار است. آقاخانیپست از اهمیت خاصی برخور
. دارند و هر شـب در ایـن   تانگا و..شهرهاي دارالسالم، مومباسا، نایروبی، آروشا، 

پردازنـد. مراسـم و    هـا بـه قرائـت اوراد و اذکـار خـاص خـود مـی        خانه جماعت
شـهر   2.شـود  می ها برگزار خانه ها نیز در این جماعت هاي خاص آقاخانی مناسبت

  ست.افریقاها در شرق  اي آقاخانی نایروبی مرکز جماعت منطقه
هـا در کشـورهاي منطقـه     اجتماعی آقاخانیـ  با وجود اقدامات گسترده فرهنگی

المنفعه، آنان همچون سایر  شرق افریقا به ویژه در زمینه بهداشت، امور خیریه و عام
هـا ـ پرهیـز     هاي مذهبی آسیایی از اختالط با بومیان ـ و حتی سـایر آسـیایی    اقلیت
اي  امعـه ها ج دهند. در واقع آقاخانی کنند و جوامعی بسته و محدود را تشکیل می می

گیـرد؛   شـان انجـام مـی    هاي تبلیغی آنان نیز داخل جماعات منزوي هستند و فعالیت
شود، در زمینـه   هاي مذهب تشیع محسوب می بنابراین این فرقه که یکی از انشعاب

تبلیغ دین اسالم و تشیع تحرك خاصی در کشورهاي تانزانیا و کنیا ندارد. مناسبات 
امی و سایر پیروان دین اسـالم اعـم از اهـل سـنت و     آنان با شیعیان بومی دوازده ام

فرق متصوفه نیز بسیار محدود و تقریباً در حد شرکت در مراسمی همچـون جشـن   
هاي بومی نیز تنها بـه   میالد نبی(ص) است. مناسبات آنها با مسیحیان و پیروان آیین

                                                                                                                                         
1. Agakhan Health Services Center 

  فریقا.ا. مطالعات میدانی نویسنده، شرق 2
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  ).265: 1389شود (عرب احمدي،  محدوده معامالت تجاري خالصه می
  

  ان بهره داوودي ج) شیعی
پیـروان آن در   فرقه بهره یکی از مذاهب منشعب از مذهب اسـماعیلیه اسـت کـه   

 اعتقادي این فرقه بر انتخـاب داوطلبانـه   اساسرسد.  میچند میلیون نفر  جهان به
از این رو افراد هر یک از جوامع بهره با انتخـاب آزاد ایـن مـذهب را     ؛قرار دارد
د آن اختیـار دارنـد. ایـن فرقـه نیـز همچـون آقاخانیـه        و در قبول یا ر اند پذیرفته

بـا ایـن حـال اخـتالف و      دارد؛تاریخچه مشترکی با شیعیان خوجه اثنی عشـري  
پس ها معتقدند  شود که بهره انشعاب آنها از شیعیان دوازده امامی از آنجا ناشی می

امـام  اسماعیل قرار گرفت نـه   عهدهامامت بر از شهادت امام جعفر صادق(ع)، امر
 تأسـیس همین امر سبب جدایی کامـل آنهـا از تشـیع دوازده امـامی و      .کاظم(ع)

خ پیدایش این فرقـه  تاری 1مذهبی خاص دربرگیرنده شش امام نخست شده است.
ها در قرن ششم هجري ابتدا به یمن و از آنجـا بـه    . بهرهگردد برمیزمان به همان 

بخـش اعظـم   هـم  هنـوز   .دو در این سرزمین سکونت یافتنکردند هند مهاجرت 
هـا) نیـز در    (امام بیست و دوم بهـره  ها در هند سکونت دارند و پیشواي آنان بهره

صورت جانشینی نیست ه امامت ب ،. طبق اعتقادات این فرقهمقیم است شهر بمبئی
پـس از  و کننـد   مـی مردم انتخـاب  را و پس از فوت هر یک از امامان، امام بعدي 

 53. در طول پیـدایش ایـن فرقـه    است ر و قدرت کاملداراي اختیاانتخاب شدن 
اند. رهبر و داعی مطلق فعلـی   ها را بر عهده داشته رهبري جامعه بهره ،داعی مطلق

هـا   . بهـره سـکونت دارد  که در بمئبی هنـد است  »الدین مفضل سیفسید «ها  بهره
گونـه کـه    ولی همـان  ،عالقه خاصی به امامان شیعه تا امام جعفر صادق(ع) دارند

ـ  بـه بعـد سـایر امامـان شـیعه      (ع)از امام جعفر صـادق  ،اشاره شد رسـمیت  ه را ب
ند. آنـان  ا عنوان فرزندان امامان شیعه براي آنها احترام قائل ه شناسند و صرفاً ب نمی

                                                                                                                                         
مـرگ وي را   ،رغـم فـوت نابهنگـام اسـماعیل     بـه ع) گروهی از شیعیان در زمان امام جعفـر صـادق(   .1

و در زمان موعود ظهور خواهـد کـرد. آنـان پـس از     کرده است دند اسماعیل غیبت کرو ادعا  ندنپذیرفت
 طور کامل از شیعیان دوازده امامی جدا شدند.ه اسماعیل نیز محمد پسر وي را امام دانستند و ب
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ض مـذهبی،  یو بـه اجـراي فـرا   را دارنـد  اصول و مقررات مذهبی خـاص خـود   
برگزاري نماز جماعت، برپایی مراسم شهادت و تولد ائمه اطهار(ع) تا امام ششم، 

سـید   ،ل نذورات و هدایا به حضور امام فعلی خودزیارت قبور ائمه اطهار و ارسا
 ).www.shia Bohra.com( بندند بسیار معتقد و پاي ،الدین برهان

جمعیت فعلی شیعیان بهره چهار میلیون نفر برآورد شده است کـه در کشـورهاي   
نظم و نسق حـاکم بـر آن    ،اند. آنچه در این جامعه مشخص است مختلف دنیا پراکنده
نسجام آن و فرمانبرداري کامل اعضـا از پیشـواي خـود شـده اسـت.      است که سبب ا

گونه که اشاره شد، مرکز این جماعت در هندوستان و شهر بمبئی است، ولی در  همان
هایی از جماعت بهره عمدتاً بـه سـبب اهـداف تجـاري و      طول دو قرن گذشته گروه

اند. ایـن   اجرت کردهاقتصادي از هند به سایر کشورهاي جهان از جمله شرق افریقا مه
فرقه مذهبی داراي جماعـاتی در کشـورهاي تانزانیـا و کنیـا، مـوریس و ماداگاسـکار       
است؛ با این حال بیشترین تمرکز آنها در کشورهاي تانزانیا و کنیاست. البتـه پـیش از   

سـکونت داشـتند امـا بـا     ها در این کشور      ها از اوگاندا، تعدادي از بهره اخراج آسیایی
 1هاي این کشور به تانزانیا و عمدتاً کنیـا مهـاجرت کردنـد    بهره ، بیشترها هندي اخراج

)Encyclopedia of Islam “Kenya”, P. 888  .( 

 ،تاریخ مهاجرت شیعیان بهره به کشورهاي کنیا و تانزانیا کـامالً مشـخص نیسـت   
شده و رسد تعدادي از آنها اواسط قرن هجدهم از هند رهسپار زنگبار  ولی به نظر می

هـاي   اند. در اوایل قـرن نـوزدهم تعـداد دیگـري از بهـره      در این جزیره اقامت گزیده
 ،و در زنگبار تمرکز یافتند. در اواسـط قـرن نـوزدهم    ندشد افریقاداوودي عازم شرق 

آنها جماعت کوچک و در عین حال منسجمی را در این جزیره تأسیس کردند و پس 
از   رفتند. شیعیان بهره لیت بزرگ زنگبار به شمار میسومین اق ،ها و هندوها از آقاخانی
از جملـه المـو، مالینـدي،     افریقـا هاي اقامت خود در مناطق مختلف شرق  اولین سال

مومباسا، نایروبی، دارالسالم، زنگبار، تانگا، دودوما و... وارد بازار تجارت ایـن منطقـه   

                                                                                                                                         
 . شوند محسوب می جماعت مسلمانان آسیایی در کنیادومین  ،هاي داوودي از نظر جمعیت . بهره1
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ت بـین هنـد و سـواحل    و به خرید و فروش اقالم مختلف و صادرات و واردا ندشد
ها پس از تأسیس جماعات خـود   ). بهرهSalvadori, PP. 256-7(پرداختند  افریقاشرق 

بنـا  هـا و مـدارس خـویش را نیـز      خانه مساجد، جماعت ،در کشورهاي کنیا و تانزانیا
ترین مساجد کشورهاي تانزانیا و  اي که در حال حاضر برخی از بزرگ به گونهکردند؛ 

 12 ها در کشورهاي کنیا و تانزانیـا حـدود   علق دارد. جمعیت کنونی بهرهکنیا به آنان ت
نفر  4000 نفر از آنان در کنیا و حدود  8000که نزدیک شود  تخمین زده میهزار نفر 

    .)www.The Dawoodi Bohras in enya.htmکنند ( نیز در تانزانیا زندگی می
هـاي مسـلمان آسـیایی از     یر اقلیتشیعیان بهره ساکن کنیا و تانزانیا نیز مانند سا

وضعیت رفاهی خوبی برخوردارند و بخشی از تجارت این منطقه (بیشتر در زمینـه  
اند.  صنعت شیشه و صادرات و واردات کاالهاي مختلف) را به خود اختصاص داده

آنان در مساجد بزرگ خود در شهرهاي کنیا و تانزانیا، امور مذهبی گونـاگون نظیـر   
ها، مراسم سالگرد تولد و شهادت ائمه اطهـار(ع)   و جماعات، جشن نمازهاي جمعه

[تا امام هفتم(ع)]، عـزاداري سـاالر شـهیدان امـام حسـین(ع)، برگـزاري مجـالس        
دارند که در این بین برگزاري جشن میالد نبی(ص) و  خوانی و... را برپاي می فاتحه

هـا بـه    ه بر آن، بهرهمراسم عاشوراي حسینی از اهمیت زیادي برخوردار است. عالو
المللی حفـظ   دهند و معموالً در مسابقات بین قرائت و حفظ قرآن اهمیت زیادي می

هایی  شود، مقام قاره هند برگزار می و قرائت قرآن که همه ساله در کنیا، تانزانیا و شبه
هایی را در شهرهاي محل استقرار خویش به خـود   آنان معموالً محل کنند. کسب می
کنند. شـیعیان بهـره در    در مجاورت یکدیگر زندگی میبیشتر دهند و  یاختصاص م

مناطق مختلف کنیا و تانزانیا توسط امام و رهبري که بـا حکـم رهبـر اصـلی بـراي      
شـوند.   راهنمایی و هدایت مردم در امور مـذهبی منصـوب شـده اسـت، اداره مـی     

دارند و مناسـک و   در هر یک از شهرهاي کنیا و تانزانیا مساجد خاص  شیعیان بهره
دهند و از حضور در مساجد مسلمانان  اعمال دینی خود را در این مساجد انجام می
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    1کنند. دیگر خودداري می
اي را  هـا جماعـات منـزوي و بسـته     االصـل  شیعیان بهره نیز همانند سـایر آسـیایی  

پوسـت   اي به اختالط با سایر مسلمانان از جمله شیعیان سیاه دهند و عالقه تشکیل می
کننـد.   ندارند و از هرگونه کمک مالی به شیعیان اثنی عشري بومی نیز خـودداري مـی  

جالب اینجاست که مسلمانان بومی سـاکن کشـورهاي کنیـا و تانزانیـا ـ دربرگیرنـده       
شیعیان و اهل سنت ـ نیز به دلیل روحیه انزواطلبانه شیعیان بهره، این مذهب را صرفاً  

هـا و در کـل افـراد غیـر      کننـد کـه تنهـا هنـدي     ان مـی دانند و گم ها می خاص هندي
). در مجمـوع  21- 22: 1387توانند به آن بپیوندنـد! (عـرب احمـدي،     پوست می سیاه
هـاي متصـوفه، شـیعیان دوازده     اي با مسلمانان اهل سنت، فرقه گونه رابطه ها هیچ بهره

بـومی در  هـاي   امامی اعم از خوجه اثنی عشري و بـومی، مسـیحیان و پیـروان آیـین    
  شود.   کشورهاي تانزانیا و کنیا ندارند و بیشتر تعامالت آنها به جامعه خود منحصر می

  
  د) شیعیان لبنانی 

هاي کنیا و تانزانیـا  زنـدگی    در حال حاضر اقلیت کوچکی از شیعیان لبنانی در کشور
رسـد   کنند. هر چند آمار دقیقی از جمعیت فعلی آنها وجـود نـدارد، بـه نظـر مـی     می
نفر برسد. شیعیان لبنانی توانایی مالی فراوانی دارنـد و شـغل    500عدادشان به حدود ت

اکثر آنها تجارت و بازرگانی است. بخش عمـده شـیعیان لبنـانی در حـال حاضـر در      
کنند. آنها طی حـدود   هاي نایروبی، مومباسا، دارالسالم، تانگا و زنگبار زندگی می شهر

اند و با آنکه به دلیـل   در این شهرها احداث کرده سه دهه اخیر چند مسجد و حسینیه
هاي خـاص   گیري ندارند، ولی مناسبت اشتغاالت عمده تجاري، فعالیت مذهبی چشم

هاي شیعیان همچون جشن تولد ائمه اطهار(ع) و مراسم سوگواري دهه محرم و شب
زانیـا و کنیـا   هـاي مقـیم تان   کنند. لبنانیقدر را بسیار با شکوه در منازل خود برگزار می

                                                                                                                                         
گونه که پس از رهبر فرقه یا داعی مطلـق کـه نماینـده امـام      ها سلسله مراتبی وجود دارد؛ بدین بین بهره. 1

مأذون، مکاسر، مشایخ (بهایی صاحب)، عامـل (میـان    شاملبیست و یکم (امام مستور) است، سایر رهبران 
شـوند   مالن معموالً نماینده داعی مطلق در جوامع مختلف بهـره محسـوب مـی   . عاشود می صاحب) و مال

  ).17(امیربهرام عرب احمدي، بررسی تاریخ تطور و اصول عقاید شیعیان بهره داوودي، ص 
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کنند و مقیـد   اي تقلید می اهللا خامنه اهللا سیستانی و حضرت آیت عمدتاً از حضرت آیت
به احکام دینی هستند و بر پرداخت خمس و زکات و به ویژه سهم امام تأکید دارنـد.  
هاي  این شیعیان همچون جماعات مذهبی سایر کشورهاي افریقایی از ورود به جریان

هـاي اقتصـادي و تجـاري    کنند و معموالً سرگرم فعالیت یز میسیاسی و سیاست پره
هاي خارج از لبنان، از هر گونـه اخـتالط   ها به شیوه خود در کلنیخود هستند. لبنانی

ورزنـد و گـر چـه در زمینـه      کیشان خود حتی شیعیان بومی خودداري میبا سایر هم
رائه خیرات و نذورات و تبلیغ تشیع معموالً به دلیل خصلت سخاوتمندانه خویش از ا

هـاي خـود را    ورزند، ولی مراسـم و گردهمـایی  هاي نقدي و جنسی دریغ نمیکمک
دارند. شیعیان لبنانی نیز مانند شیعیان خوجـه اثنـی   بدون حضور سیاهان شیعه برپا می

، مسـیحیان و پیـروان    عشري، تمایلی به ایجاد ارتباط صمیمانه با پیـروان دیـن اسـالم   
هـاي مـذهبی آنـان بیشـتر      اند و فعالیـت  ی ندارند و گوشه عزلتی گزیدههاي بوم آیین

منحصر به اعضاي این جماعت در دو کشور کنیا و تانزانیاست. با ایـن حـال آنهـا در    
هاي دینی و مذهبی کشـورهاي مـذکور ارتبـاط     امور تجاري خود تقریباً با تمام گروه

  .)1394االسالم باقري، مهر  وگو با حجت دارند (گفت
  

  . آینده تشیع در کنیا و تانزانیا 9
راهی طوالنی  گفت باید ایتانزانارتباط با آینده تشیع بین بومیان شیعه در کنیا و  در
 تیـ ظرف از هنوز اي که به گونه ؛دارد وجود کشوردو  نیا در عیتش گسترش يبرا
 کامل طوره ب مسلمان بومیان بین) ع(البیت اهل مکتب اشاعه در موجود لیپتانس و

 مشـکالت  وجـود  بـا و تانزانیـا   ایـ کن یبـوم  انیعیشـ در واقع  .است نشده استفاده
بـا   ،اسـت  شـده  جـاد یا آنها يبرا عیتش معاندان هیناح از که ییتنگناها و ياقتصاد

 و مراسـم  يبرگزار با ودارند  خود آیین از انتیص در یسععشق و عالقه فراوان 
 ائمـه  شهادت و ادیاع مراسم ل،یکم يادع یهفتگ ییبرپامانند  یعیش يهامناسبت
 در را) ع(البیـت  اهـل  مـذهب  از یدرخشـان  چهره ،محرم ماه يعزادار و) ع(اطهار
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  .اندکرده میترس سنت اهل مسلمانان مقابل
 اهـل  مسـلمانان  محاصـره در  ینـوع  بـه  که عهیش کوچک اریبس تیاقلاین دو 

 در هسـتند،   مواجـه  یانفراوي ها و چالش خطرها باو دارند  قرار ونیوهاب و سنت
 يتنگناهـا  با یداخل مشکالت بر عالوه که دنکنیم یط را خود دشوار ریمس یحال
 توانـد یم يداریپا و) ع(البیت اهل به عشق تنها راه نیا در و اند همواج زین یخارج
  .بخشد تحقق آنان يبرا را درخشان ايآینده

رو تانزانیا و کنیا در  هم اکنون جمعیت شیعیان بومی ،بر اساس شواهد موجود
ي موجود نه تنهـا خللـی در عـزم و اراده آنهـا پدیـد      ها به افزایش است و چالش

(ع) البیـت  اهلبلکه موجب اتحاد و همبستگی هرچه بیشتر پیروان مذهب  ،نیاورده
ود در صـورت تـداوم   شـ  مـی بینـی   از ایـن رو پـیش   .استاین دو کشور شده در 

و مطمئناً یابد یعیان بومی بیش از پیش افزایش در آینده جمعیت ش ، وضعیت فعلی
سـبب شـکوفایی    ،کاهش مشکالت آنها و ایجاد تشـکیالت منسـجم و هماهنـگ   

در  .هرچه بیشتر تشیع در مناطق مختلف کشورهاي تانزانیـا و کنیـا خواهـد شـد    
بلکـه   ،نیـاورده  به وجـود حالی که امواج مخالف تشیع نه تنها خللی در این روند 

  .استمذکور شده نسبی شیعیان بومی دو کشور موجب تحکیم 
مل در این بین خطر به انحراف کشیده شدن مسیر رو به رشـد  أتدرخور نکته 

چنـدان دور حرکـت     در آینده نهکه هرچند اشاره شد  .تشیع در این کشورهاست
شیعیان و گرایش به تشیع بین بومیان کنیا و تانزانیا رونـد رو بـه رشـدي خواهـد     

احتمال به انحراف کشیده شدن نهضت تشیع و ورود آن در مسـیري  ولی  ،داشت
برخـی   ،دور از تشیع واقعی تا حدودي وجـود دارد. بـر اسـاس شـواهد موجـود     
 هسـتند، شیعیان بومی کنیا و تانزانیا که در زمره متفکران جوامـع کوچـک شـیعی    

ع) و البیـت(  انـد کـه تلفیقـی از مـذهب اهـل      هایی روي آورده تدریج به اندیشه هب
ست. در این ارتباط آنان با تأکید فراوان بر لزوم رهبري افریقاي بومی قاره ها آیین

بحث انتظـار ظهـور حضـرت    هللا، ا البیت(ع) توسط حضرت مهدي عج مکتب اهل
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 رهبر و پیشواي آنان است و ،و معتقدند امام دوازدهمدانند  نمیامام زمان را منتفی 
این اندیشه هر چند نهند.  می ،واقعی آنان است نها تنها سر بر اطاعت او که رهبرآ
برخی از شـیعیان بـومی   شود  میولی شنیده است، حال حاضر در مراحل اولیه  در

و در حـال اشـاعه تفکـري مبنـی بـر       اند در محافل خود به این بحث روي آورده
. هستند بسیار نزدیک و حضور وي در جامعه اي ه) در آیندهللا ظهور امام زمان(عج

 يا ضروري است مبلغان جمهوري اسالمی ایران با همکاري و هماهنگی علمـا لذ
ایجاد روشنگري بین شـیعیان بـومی و    ، با شیعه بومی و سازمان بالل مسلم میشن

ي هـا  گونه اندیشـه  مانع رسوخ این ،سطح معلومات دینی آنان يتالش براي ارتقا
مـانع تحقـق   نیـز  مسـیر رو بـه تعـالی ایـن اقلیـت کوچـک و       انحراف افراطی و 
  (ع) شوند. البیت اهلي شوم دشمنان مذهب ها اندیشه
  
  گیري نتیجه

گیري  چگونگی شکل ، د تصویري جامع و روشن از پیشینهشدر این تحقیق تالش 
کشـورهاي تانزانیـا و کنیـا     و وضعیت کنونی پیروان مـذاهب مختلـف شـیعی در   

ارائه شود. آنچه مسلم شده،  در محدوده صفحات تعیین  و اطالعات جامعی ترسیم
 تـرین  از لحاظ اخالقی در زمره سالممذکور جوامع شیعی ساکن کشورهاي  ،است
ي دینی و ها ه گروسایر یید أو از این بابت همواره مورد تهستند ي مذهبی ها گروه

(ع) اعـم از  البیت اهلپیروان مکتب  ،آنعالوه بر . اند هاسالمی در کنیا و تانزانیا بود
ي اثنی عشري و شیعیان هندي شـش امـامی   ها دوازده امامی، خوجه شیعیان بومی
ي هـا  و خصـلت  ها رغم ویژگی بهي داوودي و آقاخانیه) ها مذهب (بهره اسماعیلیه

و در تنظیم روابط با یکدیگر  آمیز خاص خویش، انزواطلبانه و تا حدودي تبعیض
ي سـنتی  هـا  آیـین ي مختلف اهل سـنت، مسـیحیان و پیـروان    ها مسلمانان فرقهبا 

و ضـمن  کـرده  موفق عمـل  خود، ضمن رعایت حد و مرز و خطوط قرمز  افریقا،
گـاه وارد   هـیچ  ،مـذاهب اسـالمی و ادیـان   سـایر  ترسیم جوامعی سـالم در منظـر   
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. در حالی که حداقل در ارتباط با شیعیان اند هي دینی، قومی و قبیلگی نشدها تنش
 و تنگناهاي گوناگونی ها آنها با چالش که بومی کشورهاي تانزانیا و کنیا اشاره شد

صـبر و  مواجه بـوده و در عـین حـال بـا      ـ خصوص از سوي معاندان وهابیـ به 
توکل و توسل به پروردگار متعال در حال عبور تدریجی و پشت سر ش و با آرام

  .هستند گذاشتن این مشقات
م مقـدس  امید است این وجیزه بتواند در تعیـین و تـدوین راهبـرد مسـئوالن نظـا     

و در شـناخت هرچـه بیشـتر و بهتـر جوامـع      باشد جمهوري اسالمی ایران تأثیرگذار 
اي مهمـی در   شیعی ساکن دو کشور استراتژیک کنیا و تانزانیـا کـه از جایگـاه منطقـه    

  هاي جدیدي بگشاید.   افق ،برخوردارند افریقاشرق 
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