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The aim of the present study was to investigate the performance of the 

Nigerian Islamic Movement based on its structure and organization 

and its impact on the spread of Shiism in Nigeria. The results of the 

research, which were performed by descriptive-analytical method, 

show that in addition to the efficient management of Sheikh Zakzaki, 

a large part of the success of the Islamic movement is due to its 

regular and purposeful structure and organization. The establishment 

of institutions such as the Martyrs' Foundation, Fudiyeh Schools, 

Haras, the Sisters' Association, the Scientific-Researchers' 

Association, the Physicians' Association, the Employees' Association, 

the Film Production Unit and the Publishing Unit in the structure and 

organization of the Islamic Movement of Nigeria has caused this 

movement Provide significant cultural and economic services to 

Nigerian Shiites. The provision of these services has been very 

effective in disseminating and spreading the Shiite religion.  
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 یجریهن یجنبش اسالم یالتساختار و تشک یبررس

 یجریهدر ن یعآن بر گسترش تش یرو تأث 

  

 13/3/1938 تاریخ تأیید:     11/8/1938 تاریخ دریافت:

 * محجوب یزمان یبحب 

 ** یروزجائیف یرضا ادب

 

 

 یالتسااتتار و شکاک   بر یمبتن یجریهن یعملکرد جنبش اسالم یهدف پژوهش حاضر بررس

 -یفیپژوهش که با روش شوصا  یجبود. نتا یجریهدر ککور ن یعآن بر گسترش شک یرآن و شاث

از  یبخاش بزرگا   ی،زکزاک یخکارآمد ش یریتبر مد افزون دهد یانجام شد، نکان م یلیشحل

نماودن    یهمنظم و هدفمند آن است. شعب یالتو شکک تارمرهون سات یجنبش اسالم یتموفق

پژوهاان،   حراس، مجمع تواهران، مجمع دانش یه،شهداء، مدارس فود یادمانند بن یینهادها

و واحاد انتکاارات، در سااتتار و     یلمفا  یاد انجمن پزشکان، انجمن شاغالن، واحاد شو  

 یاسای، س یها حوزه ی جنبش در همه ینسبب شده است ا یجریهن یجنبش اسالم یالتشکک

 ی . ارائاه یاد ارائه نما یجریهن یعیانبه ش یتدمات قابل شوجه یو اقتصاد یفرهنگ ی،اجتماع

 اند موثر واقع شده یاربس یعتدمات در نکر و گسترش مذهب شک ینا

 

 .یجریهن یعیان،ش یجریه،ن یجنبش اسالم ی،زکزاک یمابراه یخش یقا،غرب آفر :ها هکلیدواژ
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 مقدمه

 یمی. حداقل ناست انیها و اد نگ از فرهنگررنگا ییتابلو هیجرین یاسیسی فرهنگ یفضا

 88از  شیبر  یتر یبرا جمع  هیر جریدر حرا  حاررر ن   .منلمان هنتنداین کشور،  تیاز جمع

 هیر جریدر نسرت.  قایآفرغررب  در  یجوامر  اسرالم   نیترر  از برزر   یکیمنلمان،  ونیلیم

ن حضرور دارنردا از   نامنرلما  ی ازمختلفر  یهرا  فرقره  ،آن یخصرو  در قنرمت شرما     به

کره   انیعیو شر  هرا  یسرلف شوند، ترا   که اکثریت محنوب می یجانیو ت یقادر یها قتیطر

 شروند  یشناخته مر نیجریه  یاسیو س یدر گفتمان مذهبتجدیدنظرطلب  یها عنوان گروه به

  . Mustapha,2014, P.4ن

 یفال  ةیالحَرَکَةُ االسالم  " ه،یر جرین یمذهب یاسیس یها گروه نیتر شده از شناخته یکی
این کشور برخوردار اسرت و موجرب رونر     در  یارینفوذ و قدرت بنکه از  است "ایریجِین

. گرذارد  صحه مری   یتحقاین و ررورت  تیاهمبر امر  نیهمتشی  در نیجریه شده است. 

  یتشبر رون   یریثاچه ت هیجرین یاست که جنبش اسالم نیاپژوهش حارر  یا  اصلوس

: جنربش  نیز پاسخ خواهیم داد کره  یاالت فرعوسچنین به این  همداشته است؟  هیجریدر ن

چه جنبش این  ؟آن چگونه است التیچگونه شکل گرفت؟ ساختار و تشک هیجرین یاسالم

آن عملکررد   یامدهایو پ جیانت ؟انجام داده است هیجریدر ن  ینشر تشراستای در اقداماتی 

 ؟چه بوده است

توجرره از موررروعات مررورد  هیررجرین انیعیشرر یو فرهنگرر یاسرریاوررراس س ی مطا عرره

ذیرل    1931ن یمادرشراه  نیحنر بررای مثرا ،   است. های اخیر بوده  در سا پژوهشگران 

 قرم  میمقر  ییایر جریو طرالب ن  هیر جرین یجنبش اسالم یبا اعضا ای که مصاحبهچهارده 

 عقروب ی میابرراه  خیشر  یغیتبل یها وهیو ش یسبک رهبر یچگونگبندی  داشت، به صورت

منرتانه   انرد.  ها مورد ارجاس این مقا ه نیرز قررار گرفتره    پرداخته استا این مصاحبه زکزاکی

 انیعیش یو اجتماع یاوراس فرهنگ یبررسی خود به  نامه انیپادر   1931ن پارسا یمنصور

در کترابی    1931ن یعرب احمد ربهرامیامپرداخته و  رانیا یپس از انقالب اسالم هیجرین

  یتشر  ی هو توسرع  یریگ در شکل زکزاکی عقوبی میابراه خیش نیادینقش بن"عنوان  تحت

 هیجرین انیعیشعام  قتل ، موروسها با دو ت زکزاکیمناسبات رمن کاوش در  "هیجریدر ن

حارر به نوشتار ی تحقیقات یادشده، در  است. ما در ادامهرا بررسی کرده م  5118در سا  

 این کشوردر   یآن بر رون  تش ریثاو تنیجریه  یو ساختار جنبش اسالم التیتشک یبررس

 خواهیم پرداخت.
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 سیس جنبش اسالمی ات. 1

 یکشرور، انشرقاق در تشرکل    نیر ا یاجتماع طیحاصل شرا هیجرین یجنبش اسالم لیتشک

  و رقابرت  Muslim Students Societyمنرلمان ن  انیبا نام انجمن دانشجو ییدانشجو

 انیگرفتنرد دانشرجو   میتصرم  انیحیمن یالدیم 1381. در استو عربنتان  رانیا یمذهب

 خودشرران بررود، اخرررا  کننررد نظررارتکرره تحررت  یهررا و مدارسرر منررلمان را از دانشررگاه

از  یریجلروگ  یمنرلمان بررا   انیدانشجو یامر سبب شد برخ نا ای Tajudeen,1984, P.4ن

  ایرن  . بره   Kane,2003, P.73ن د ننر برگرزار ک  یرعلنر یرا غ یاخرا  از دانشگاه، مراسم مذهب

 ی متوسرطه  ی منلمان از هفت مدرسره  ین سا ، چهل دانشجویهم لیآور 11در ترتیب 

 یگرذار  هیر منرلمان را پا  انیانجمن دانشرجو  ی خودها یاز همکالس یندگینما مختلف، به

 آمروزش   ریر برعهرده داشرت کره بعردها وز     "برابز فرافونو  "را  تشرکل  نیا یرهبر اکردند

در شما   اریع تمام یتشکل اسالم کیبه  یالدیهفتاد م ی در دهه. این انجمن شد هیجرین

 را برعهررده گرفررت  ییتحرکررات دانشررجو از  یاریبنرر یل شررد و رهبررر یبرردتکشررور 

 .  Kenny,1996, P.344ن

 یبرخ ان،یاز حکومت نظام یناش یاسیسی و مشکالت اقتصاد 1311 ی دهه اواسطدر 

بازگشت به  هیجریحل مشکالت ن که تنها راهسوق داد  دهیا نیا هانجمن را باین  یاز اعضا

برا   م1313از سرا    . Mustapha,2014, P.71ن آن اسرت  یکامل دسرتورها  یاسالم و اجرا

 ی،و عربنتان سرعود  رانیا انیمایدئو وژیک رقابت  یریگ و شکل یانقالب اسالم یروزیپ

و سربب گردیرد     Alao,2013, P.133نآغراز شرد    هیر جریدر ن یاسیس ییگرا مو  دوم اسالم

 یسعود -یوهاب انیجر غاتیتبل ریثات تحت یا شوند: عده میانجمن به دو گروه تقن ایعضا

با ا هام  گرید یا عده اپرداختند یغیتبل یبه کارها تر شیو ب ندل دادیشکترا  "دعوت"گروه 

 جراد یو ا عتیقانون شر یخواهان اجرا "امت"عنوان گروه  تحت ران،یا یاز انقالب اسالم

خود را عضو سازمان  ،گروه نیا.  Kane,2003, P.94-95ن شدنددر نیجریه  یحکومت اسالم

مرذهب و   ت،یافرراد فرارا از جننر    ااسالم ملتزم برود  نیداننت و تنها به قوان مین یخاص

معتقد بودند ها  . آن Modibbo,2012, P.12ن ندیآن درآ تیبه عضو تواننتند یخود م تیقوم

  ا 85. ،  1931پارسررا،  ینمنصررور ردینظررام سررکوالر را ب ررذ  توانررد ینمرر یمنررلمان واقعرر

 صرنف خرا    کیر مرردم باشرد نره     ی متعل  به همه دیبا یجنبش اسالم کچنین ی هم

 . Tsiga & Adamu,1997, P.79ن

 لیتحصر  یبررا  رستانیپس از اتمام دبکه  . ویسران گروه دوم بوداز  یزکزاک میابراه
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مرور  بهپیوست و در دانشگاه به انجمن  ه بود،اقتصاد وارد دانشگاه احمد بِلو شد ی در رشته

انجمرن بره    ا ملل نیعنوان معاون ب او به .فعا  و سران انجمن بد  شد یاز اعضا یکیبه 

در .  153 . ، 1931 ،یرادنمر نمرود   داریمنلمان دو با رهبران کرد مختلف سفر  یکشورها

 یانقالب اسالم یروزی، در سا گرد پ1988سا  در آشنا شد و  ینیامام خمهمین سفرها با 

وی در این .  168-161 ،  .1938 گران،یو د ینبهرود  کرد دارید ینیآمد و با امام خم رانیبه ا

عنروان   با اتخاذ راهبرد تقیه، تحرت  اما، دیگرو  یشد و به تش ی امام خمینی هفتیمالقات ش

 نیر شرما  ا  یها و مراکز آمروزش عرا    خود را در دانشگاه های تیفعا  "نیاخوان ا منلم"

بره   یانقالب اسرالم  ی و عکس درباره لمیو پخش ف یبا سخنرانزکزاکی کشور آغاز کرد. 

 ا،یزار یشهرها را از یاریتواننت جوانان بن نیجریه پرداخت وحاکم بر  یاسینقد ساختار س

و پشرت کرردن بره     "فقرط اسرالم  "گروه   نیکند. شعار اگروه خود کانو و سوکوتو جذب 

خرود را    یتشر  یالدیمر  1331در سا  ها  . آن Sulaiman,1999, P.189ن بود یقانون اساس

مناسرک  ندا نام داد رییتغ "هیجرین یجنبش اسالم"به  "نیاخوان ا منلم"از  نداکرد یعلن

چرون   هرم  یمرذهب  یهرا  انجام دادند و مناسربت  عهیخصوصاً نماز را براساس فقه ش ی،نید

.  Bunza,2005, P.231ن داشرتند  یعاشرورا و والدت حضررت زهررانس  را گرامر     یعرزادار 

 جنربش در قا رب نهضرتی مردمری مرورد توجره اقشرار مختلرف جامعره قررار            تردریج،  بره 

حبوبیرت قابرل تروجهی کنرب کنرد      گرفت و با اتخاذ مور  انتقادی ننبت بره دو رت، م  

عواملی برود کره   دیگر از سامان اقتصادی و فقر یکی  هشرایط ناب.  Loimeier,2016, P.173ن

 جنبش اسرالمی، کرد تا به خصوصاً جوانان شما  این کشور را ترغیب میممردم نیجریه، 

بود،  ی کشورشانکننده دار مخا فت با ور  موجود و شورش علیه شرایط مایوس که داعیه

 . Doukhan,2016, P.7ن وندندیب 

هرای  بنردی  در طبقره رود شرمار مری   گررا بره   جریان عمرل یک  جنبش اسالمی نیجریه

شران   شرود کره هرد    ساز محنوب میهای دگرگونها و جنبششناسانه، جزو گروه جامعه

 پیروانشای است که خود، بخشی از آن هنتند. زکزاکی و  ایجاد دگرگونی فراگیر در جامعه

 در نیجریره  سیاسی این کشور و برقراری حکومت اسرالمی  هایخواهان اصالح در ساختار

ی  نوبه دانند که به میاجرای کامل اسالم را  حل آنان تنها راه.  681،  . 1983نگیدنز، هنتند 

در ایرن  تغییر ساختار سیاسی حاکم بر نیجریره و اسرتقرار حکرومتی اسرالمی     خود نیازمند 

مذهبی خرود   ی که جنبش اسالمی بر عقیده با این.  Ezegbobelu,2009, P.55نکشور است 

 ی هایرد به تررویج  د و آشکارا نک میسیاسی خود را پنهان ن ی ه، اما عقیدنداردکید زیادی ات
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جنبش عبارت اسرت   هد پردازد.  ، میچه در ایران اتفاق افتاد آنشبیه تشکیل حکومت اسالمی 

.  Onapajo,2017, P.4ن "ترر  ترر و نره بریش    دو ت اسالمی، نره کرم  تشکیل یک ساختار و "از: 

 هررای ایررا تی و دیگررر مررا دو ررت فرردرا ، حکومررت»گویررد: مرریکاتنررینا یعقرروب یحیرری 

ایرم و ترا روزی کره    ها انقرالب کررده   شناسیم. ما علیه آنرسمیت نمی اشکا  قدرت را به

« وجرود خواهرد داشرت   برین مرا و آنران خصرومت      ،سوی کتاب خدا ]قررآن  بازگردنرد   به

 .  Igwara,1995, P.237ن

ای است که جنربش اسرالمی ننربت بره آن مورر        هاشریعت و اجرای آن دیگر من

گیرد. منلمانان نیجریه خواستار آن هنرتند کره قرانون و سراختار سیاسری حراکم برر         می

 ،آمیرز  شریعت و احکرام اسرالمی باشرد. سراختار قرانونی تبعری        ی هکشورشان دربرگیرند

دالیررل  ی جرررایم و مفاسررد اخالقرری ازجملرره ی ایشررات رداسررالمی و افررزایش دامنررهگر

هرای  از میران ایا رت  .  118،  . 1988نرسرو ی،   خرواهی منرلمانان نیجریره اسرت     شریعت

دوازده ایا ت قروانین شرریعت اسرالمی اجررا     در  ،شما  نیجریه نشینِمنلمان ی گانه نوزده

پرس از  ا میالدی این قوانین را اجرا کررد  1333ه در د. زامفارا نخنتین ایا تی بود کشومی

 نیز کاتنیتا، کانو، سوکوتو، بائوچی، بورنو، جیگاوا، کبی و یوبه :هایی ماننداین تصمیم ایا ت

مانردن   براقی  کید برر الئیرک  ا، دو ت رمن تحا  این بارسمیت شناختند.  قانون شریعت را به

 1318طوری که در قانون اساسری سرا     همانهای شریعت را قانون اساسی، وجود دادگاه

 . 111نهمان،  .  بینی شده بود، پذیرفتمیالدی در حد احوا  شخصیه پیش
اجرای کامرل  این قانون مخا فت کردندا زیرا معتقد بودند اجرای ش با زکزاکی و پیروان

ان او ایرر  داشته باشنداشریعت تنها در کشورهایی ممکن است که حکومتی کامالً اسالمی 
 اجررای شرریعت در کشروری    زکزاکری  براور   کند. بره معرفی می یچنین کشور ی هرا نمون

 شرود که قانون اساسی سکوالر دارد به ابزاری برای محدودیت و سوءِاسرتفاده تبردیل مری   
گیرر منریحیان و    زکزاکی با در نظر داشتن جمعیت چشم.  Ben amara,2014, P.142-143ن

موار  سیاسی جنبش اسالمی، معتقد اسرت هرید د یلری     مناف  سیاسی و واکنش آنان به
بر اسالم، منیحیان  و در صورت استقرار حکومت مبتنی ردبرای نگرانی منیحیان وجود ندا

 . Igwara,1995, P.350-351ناست درخواهند یافت که پیشنهاد او بنیار بهتر از ور  موجود 

 ساختار و تشکیالت جنبش اسالمی. 2 

ه به بعد بود یالدیم 1331 ی از اواسط دهه یو نفوذ جنبش اسالم یت گنترش فعا ی دوره

 یخنداشرت. شر   ینری ساختار مع یجنبش اسالم های یتفعا تاریخ  یناز ا یشتا پ استا زیرا
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و  یکنفررانس در مجرام  علمر    یدر مناجد، برگزار یغتبل ی از طر او و همراهان یزکزاک

ترا افرراد را جرذب گرروه      کوشریدند  یمر  یمرذهب  هرای  ینوار کاست سخنران یرو تکث یدتو 

 یرکه در طو  من دیدند یرا تدارک م هایی یماییجنبش راه اعضای خود کنند.  یسسات تازه

.  Sulaiman,1993, P.191-193ن ندکنخود صحبت  یدرسا ت و عقا ی با افراد گوناگون درباره

 یاخود را از زار یتعا ف ی منظم دامنه یبا ساختار یو نفوذ، جنبش اسالم یتبا گنترش فعا 

گنرترش   یجریهشما  ن یننش منلمان یشهرها ینتر از بزر  ینا،کانو و کاتن یبه شهرها

 یخشر منتقر کرد و کادونا  یا تا یا،در زاررا  یمرکز جنبش اسالما  Loimeier,2016, P.175ن داد

 .  Bunza,2005, P.230ن  قرار دادساختار  ینعنوان رهبر جنبش در رأس ا بهرا  یزکزاک یمابراه

هرا و   سرازمان  ،و وکا ت یریام یالت: تشکاستمجموعه  یردو ز یدارا یاسالم جنبش

 یجریهن یا تا 96در تمام  ی. زکزاککنند یم یتجنبش فعا  ینا ی یرمجموعهکه ز یسناتوم

برای خود  ای یندهتر نما کوچک یدر شهرها یردارد و هر ام "یرام"عنوان  تحت یندگانینما

 هرا  یا رت ا یاز امررا از افرراد بروم    یکاست که هر  ینجنبش بر ا یدکا. تتعیین کرده است

 یرا برار در زار  یکهر سه ماه  یاالتا یران. ام 136و  199  . ،1931 ی،نمادرشاه  انتخاب شوند

 یرن . نظرارت برر ا  کردند یم یافتدر یزکزاک یخرا از ش یدجم  شده و دستورها و نکات جد

 . 186و  35  . ،1931 ی،نمادرشاه  شوند یاست و در صورت تخلف برکنار م یخافراد با خود ش

در  یمتنروع  هرای  یرت فعا  یدارا یسازمان مذهب یکعنوان  به یجریهن یاسالم جنبش

مختلفی  یو نهادها یالتمنظور کارکرد بهتر تشک بهاست و  یو اجتماع یمذهب یها عرصه

افراد هرر  کنندا  را دنبا  می یمخصوص ی یفهوظها  را تاسیس کرده است که هر یک از آن

 ندارند. یگرعملکرد قنمت د از یاطالس چنداننیز قنمت 

 بنیاد شهدا. 2.1

در  یاز اعضا، جنبش اسرالم  یادیشدن تعداد ز و کشته یتیامن یروهایحمالت ن یشبا افزا

 اهلل و حرزب  یرران ا یاسرالم  یجمهور ی گرفت با استفاده از تجربه یمتصم یالدیم 1335

 ی،نعرب احمد  آنان ب ردازد های امور شهدا و خانواده یگیریداده و به پ یلتشک یادی بنان، بن

 یترن از اعضرا   111 ،م 5118 ق/ دسرامبر 1191محرم  ی اقعهاز و یش. تا ب 81 ،  .1931

 بودند.خانواده و فرزند صاحب از آنان  یاریبنو شده بودند شهید  یجریهن یجنبش اسالم

اسرت کره    "ا شرهداء  یروم " یبرگرزار  چرون  هم یمتعدد یفدار وظا عهدهشهید  یادبن

در کنار  کوشد یشهدا م یاد. بنشود یاجرا م یزکزاک یخش یبا سخنران ،سا ه در ماه رجب همه

 یراد بن یرن ا یکند. مناب  مرا   ینماشهدا را ت ی خانواده یمراسم، آموزش و رفاه اجتماع ینا
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 یراد بن یرن، . افزون برر ا شود یم ینماجنبش ت یاعضا ی یانهماه یها کمک ی عمدتاً از طر

خرود را   یمرا   یراز از ن یا گوشه یفرهنگ یداتفروش مننوجات و تو  ی از طرتا  کوشد یم

  188 ،  .1931محجوب،  یو زمان جائی یروزف یادبن  برطر  سازد

 مدارس فودیه. 2.2

منظور  به ذا  استا "یوعثمان دان فود"انقالب  داری یراثم یمدع یجریهن یجنبش اسالم

  "یره فود"برا عنروان   را  یجریره مدارس خرود در سراسرر ن   ی هشبک یو،بزرگداشت دان فود

 یالدیمر  5115در سا   یهمدارس فود.  Mustapha, 2014, P.71-72ن کرده است یگذار نام

 یمدرسره دارا  ینا.  Falola & Genova,2009, P.175ن آغاز کرد یاشهر زاراز خود را  یتفعا 

امروزه و خوابگاه است.  یوتربوفه، اتاق کام  ی،و بصر یکتابخانه، واحد سمع یرنظ یامکانات

شامل مقاط  کودکنتان، پردازندا  یم یتشعبه به فعا  911شهر و با  511در  یهرس فودامد

آموز بتوانرد   دانش یکاند که  شده یطراح یو طور شوند یم یرستانو دب ییدبنتان، راهنما

 یهرا  جنبره  زا یبری ترک یزن یدرس یها مدارس درس بخواند. برنامه ینسا  در ا 18 یا 11

 یث،حرد  یره،س هدروس مربوط ب ،مدارس ینا ینید ی . در برنامهباشند یم یو اسالم یعلم

دروس مترداو   همان  یزن یعلم های برنامه اگنجانده شده است یبفقه، حفظ قرآن و تهذ

 -یی ابتدا ی در دوره یژهو هب -مدارس  ینفظ قرآن در ا. حهنتند یجریهن یدر نظام آموزش

و  جائی یروزف ینادب شوند  ینفر در هر مدرسه حافظ قرآن م 6 یا  8و ساالنه  شود یم یگیریپ

مدارس توسرط   یناز شعب ا یشده توسط بعض . مدارک ارائه 161 ،  .1931محجوب،  یزمان

سربب   یینپرا  ی یهموروس در کنار شرهر  یناشودا  میمعتبر شناخته  یجریهن ینظام آموزش

مردارس   یرن بره ا  یلتحصر  یفرزنردان خرود را بررا    یزمذاهب ن یگرد یروانتا پاست شده 

 . 118 .  ،1931 ی،مادرشاهن  بفرستند

 یدکات "یثارا"و  "ییاتکا خود"دو اصل  یبر رو یهمدارس فود یسسادر ت یزکزاک شیخ

 یمرا   یهرا  کمرک  یر  از طر یره مربوط به مردارس فود  های ینزم ی. تمامشتدا یاریبن

 . 31 ،  .1931محجوب،  یو زمان جائی یروزف ینادب ند ا شده یهته یجنبش اسالم یاعضا

 حراس. 2.2

منظرور   بره جنربش  سبب شد منر(والن   یجنبش اسالم یهعل یتیامن یروهایاعما  فشار ن

 "حرراس "با عنوان  ای یتهسرانجام کم یاندیشنداب یا ها و جلنات چاره برنامه یتامن ینمات

دار  عهرده  ی،و سران جنربش اسرالم   یزکزاک یخاز ش ظتبر حفا شد. حراس افزون یلتشک

 یبرق یها و گروه یسبا پل گاه یب و گاه های یییارورو ها، یگروه هنگام سخنران یتامن ینتام
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کره   یخا ، بازوبند قرمز، هدبند و حمل پرچم ها با یونیفرم . آن Hill,2010, P.23نهنتند 

شرروند  یمرر یزمتمررا یگررراناسررت، از د یررامق یبرررا یاسررتقال  و فراخرروان و نمرراد انقررالب

 . Falola,1998, P.200ن

صرورت   و بره کننرد   می یتفعا  یتهکم ینصورت داوطلبانه و بدون حقوق در ا به حراس

 یبررا هرا   آن اخود ب ردازنرد  یو اقتصاد یتا بتوانند به امور شخص شوند یعوض م یا دوره

کردن  یدابرکت پ یکه دارند و برازمانی تناسب  دارند و به یگریشغل د شان یگذران زندگ

 .  38-31 .  ،1931، مادرشاهین دهند  یم خود کار حراست را انجام یزندگ

حمرل اسرلحه توسرط     یصتشخ یابمب و  ییشناسا یبرا ای یشرفتهپ یزاتتجه حراس

 یتره کم یرن . افرراد ا کننرد  یاسرتفاده نمر   یگونه سالح گرم یددارند، اما از ه یارافراد در اخت

 ی شعبان در برنامره  ی یمهمانند ن ییو در روزها اند گذرانده ینظام ی و رژه یرزم یها دوره

 یهرا  و رژه یرزمر  های یشنما ی او به ارائه های یندهنما یا زکزاکی یخدر حضور ش یمفصل

 . 31.   همان،ن پردازند  یمختلف م

 1مجمع خواهران. 2.2

برانوان اجرازه    استا  ذاشناخته  یترسم زنان را به یحضور اجتماع یجریهن یجنبش اسالم

 یاندر م . McGarvey,2009, P.30ن ها شرکت کنند دارند همراه با مردان در جلنات و برنامه

ت یر خود فعا  یدر سازمان مذهب یریطور چشمگ به یعهزنان ش یفوالن -هاوسا یگروه قوم

در  ین. اکنند یم یفاا یها و تظاهرات جنبش اسالم در جلنات، برنامه یثرودارند و نقش م

از اختالط زن و  یریجلوگ ی بهانه بهکنند  میتالش  یاسالم یها گروه یگرکه د ی است حا

 ینروع  را بره  یجنربش اسرالم   یمتصرم  ینا توان یبرانند. م یهمرد، زنان منلمان را به حاش

خالفرت سروکوتو    ی در دوره یرو نانا اسمائو، دختر عثمان دان فود های یتاز فعا  یریا گوگ

 . Mustapha,2014, P.89ن داننت

کردن زن در منرز  و وادار سراختن او بره     جهل را حبس یها از نشانه یکی یزکزاک یخش

 اود. نمحرروم شرو   یاجتمراع  هرای  یرت که از انجرام فعا   یطور به داند، یخانه م یها انجام کار

را مورد  یلد  یب یها طالق دادان را ناروا میزن خار  از چارچوب شرس مقدس  یبهرگونه تخر

 . 111 ،  .1931پارسا،  ینمنصور  کند می یدکاحرمت خانواده ت حفظو بر  دده مینکوهش قرار 

                                                 

1. Sisters Forum. 
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 یرن ا هرای  یرت شرکل گرفرت. فعا    یجنبش اسالم یسساخواهران همزمان با ت مجم 

 یمراران کمک به ازدوا  جوانان و مالقات ب ها، یسخنران یمجم  شامل آموزش، سازمانده

است  یا برنامه ینتر مهم یب،. جلنات تدر 161 ،  .1931 ی،نمادرشاه است  ها یمارستاندر ب

نفرس،   ی یره چرون تزک  هرم  یبرنامه به مباحث ینا در. شود یمجم  دنبا  م ینکه توسط ا

دو  یب. برنامره تردر  شود یپرداخته م یو فقه یریموروعات تفن ینچن ارتباط با خدا و هم

که چهار بار در سا  برگرزار شرده و هرر برار سره روز طرو         "یمرکز یبتدر"نوس است: 

برگرزار   یادر زار فمختل یجلنه با حضور مهمانان خانم از شهرها و روستاها ینا کشدا یم

مختلرف برگرزار    یدر روسرتاها و شرهرها   یانره طرور ماه  که بره  "یمحل یبتدر". شود یم

 . 31 ،  .1931 ی،نمادرشاه گردد  یم

1انپژوهمجمع دانش. 2.2
 

گروهی از دانشجویان و دانشگاهیان است که با هد  بازیابی هویرت فکرری،    ،این مجم 

فرهنگی و تمدنی امت اسالمی از طری  انقالب فکری در محیط دانشگاهی تشکیل شده 

های این مجم  من(و  برگزاری سخنرانی، سمینار و برنامه . 36،  . 1931، مادرشاهین است

گرامیداشت امام خمینی  ی برگزاری هفته.  Bunza,2005, P.232ناست آموزشی روشنگرانه 

تفکر اسالمی، همکاری علمری   ی از او  تا چهارم ژوئن هر سا ، برگزاری همایش ساالنه

آمروزان و انتشرار    های آموزشی برای دانشجویان و دانشبا مجم  خواهران، برگزاری دوره

 .استهای این مجم  فعا یت ی مقاالت علمی از جمله

  2انجمن پزشکان. 2.2

مادران و  یرروست. مر  و م هروب یبهداشت عموم ی در حوزه یبا مشکالت فراوان یجریهن

مشکالت  ینا ینتر مهم ی از جمله یشگیرانهو اقدامات پ یبهداشت یها مراقبت بودن فیرع

گونراگون  هرای   رشرته  ینتخصصمروزافزون عضویت با  . Ononokpono,2016, P.46ناست 

بخرش از   ینشد. ا یسانجمن پزشکان تأس یالدیم 1336در  ی،به جنبش اسالم یپزشک

 یبررا  یمتفاوتتبلیغ  ،به عموم مردم یفیتو با ک یگانخدمات را ی با ارائه کوشد یجنبش م

سرالمت بره منراط      یجرو و سنره در جنرت  وم ین. پزشکان اانجام دهد یجنبش اسالم

                                                 

1. Academic Forum. 

2. Islamic Movement Medical Association. 
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 یفاز وظا یگرد یکی. کنند یم یزیتها مردم را و خانهمختلف رفته و با حضور در مدارس و 

 های ینتگاها یرکردنو دا ینجهت کمک به مجروح ها یماییراه  یراستقرار در من ،انجمن

 . 181 ،  .1931 ی،نمادرشاه است خون  یاهدا

  یلمف یدواحد رسانه و تول. 2.2

 یارتبراط  یابزارهرا  یگرر کاسرت و د  یکار خود از نوارهرا  یکه در ابتدا یزکزاک شیخ

 یجریره منلمانان ن ی به جامعه یامشرساندن پ یبرا یالدیم 1381 ی مرسوم در دهه

، اهدا  جنربش  یشبردآن در پ یسزا هب یرثانقش رسانه و تبا توجه به  کرد، یاستفاده م

و  یمعرار  اسرالم   یجترو یبرا یا رسانه یابزارها ازخود را به استفاده  ی مجموعه یرز

 یابزارهرا  یشررفت برا پ  یجنبش اسرالم  رو ین. از همنموده است ی تشو جنبش یدعقا

واحرد  و   Krings,2015, P.132-133ن خرود را گنرترش داد   یا رسرانه  یرت فعا  ی،ارتباط

 هرایی  یلمف  یدواحد تو ینا یتموراد. مگردی یسسات یالدیم 5115در سا   یلمف یدتو 

 یها و فرهنرگ اسرالم   ارزش ید،و بازنشر عقا یجبه ترواست تا  یاسالم یریگ با جهت

 یسراز  یلمترا ملزومرات فر    کوشرند  یجنربش مر   ینا ی ردازد. اعضابدر سراسر جهان 

هرا   وجود ندارد، آن یساز یلمشهرک ف یجریهجا که در ن استاندارد را فراهم آورند. از آن

 نرت یز". گرفتنرد  یرا زار ی در حومره  ییشهرک در دامبو، روستا یکساخت  تصمیم به

را برعهرده   یجنبش اسرالم  یدواحد تو  ییاجرا یریتمد یزکزاک یخهمنر ش "یمابراه

   . 36 ،  .1931 ی،نمادرشاه دارد

. اسرت  یغری تبل یهرا  انتشرار روزنامره و کتراب    ،جنربش  یا رسرانه  یتفعا  یگرد بخش

و  ینری زبران انگل  بره  "ا مجاهرد "و  "The Pointer Express" یاتهرا و نشرر   روزنامره 

 ، احمردی   ا عررب Falola & Genova,2009, P.175نشروند  یمنتشر م ییزبان هوسا به "یزانا م"

1931.  ، 88 . 

 انجمن شاغالن. 2.2

از حقروق   یاریکوچک به اتهام تضاد با حکومت از بن یتاقل یکعنوان  به یجریهن شیعیان

 یرسرا ننربت بره    یمراتب بردتر  به یطدر شرا یو از نظر اقتصاداند  خود محروم یشهروند

 یشره پ افراد صاحب ی انجمن متشکل از طبقه ینرو، ا ینا قرار دارند. از ای یجریهشهروندان ن

مختلرف   هرای  ینره در زم اسرت کره   یجریره ن یعیانو ش بشنج یبهبود ور  اقتصاد یبرا

، 1931 ی،نمادرشاهکنند  یم یتفعا  یازمندانکمک به ن جهت یده و خدمات یادار ی،اقتصاد
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شده است  یگذار نام ینینام امام خم به یا . همزمان با درگذشت حضرت امام، هفته 38  .

نمرادی و  کمک  یمارانبه ب کنند یم یو سع روند می یمارستانهفته جوانان به ب یندر اکه 

 . کننرد  یمر  یرا معرفر  ینیامام خم یازمندان،در کنار کمک به نها  اهدای خون  برسانند. آن

کننرد   یرا آزاد مر  دانیانزنر  ی،مرا   یها کمک یآور با جم  یزدر روز والدت حضرت زهرا ن

 . 119همان،  . ن 

 های جنبش اسالمیها و فعالیت برنامه. 2

نیجریه با تکیه بر رهبری کارآمرد، سراختار مرنظم و اعضرای عمردتاً       جنبش اسالمی

هرای متعرددی را جهرت    برنامره  ،های میرانی خود در رده ی کردهمتخصص و تحصیل

هرای علمری   هرا بره نشنرت   کند. بخشی از این برنامره ترویج مذهب شیعه برگزار می

هرای  بزرگداشرت مناسربت  هایی نظیر راه یمرایی و  آموزشی و بخشی دیگر به برنامه

 .  شوداهلل مربوط می مذهبی و ایام

 های علمی آموزشیبرنامه. 2.1

جنبش  یآموزشو  یعلم های برنامهترین  عمده ها یدوره و سخنرانبرگزاری اجتماس،  یم،تعل

است که عموماً در مناجد و دو بار در  یعلم ینشنت ،"یمتعل". دهند یم یلرا تشک یاسالم

. در شرود  یدر هر شهر اداره م یزکزاک یخش ی یندهنما یا یرو توسط ام دوش یمهفته برگزار 

 ی نوشرته  "جنرداهلل ". شرود  یآن مرور م طا بو مشده انتخاب  یکتاب ،تناسب برنامه به ینا

 ی از جمله ینیامام خم "یثحد یناربع"و  یامام نبو یف ات "ینا صا ح یاضر"حوا،  یدسع

جنربش برا    ین،. افزون بر اشوند یمحافل به بحث گذاشته م ینهنتند که در ا هایی کتاب

برگزار  "هخاص یمتعل"با عنوان  یمحفل یعه،زنان و مردان ش یاناز م یدهافراد برگز ینشگز

محجوب،  یو زمان یروزجائیف ینادب اختصا  دارد یو فقه یدتیکتب عق یسکه به تدر کند یم

1931.  ، 115 . 

 یچند روز در منجد یاست که مردان عضو جنبش برا "اجتماس" یگر،د یعلم محفل

 یرن شرب ا  ین. در آخرپردازند یبه عبادت م یادشده، تر ی دق ی جم  شده و در کنار مطا عه

هرا   آن یهرا  حل جنبش و راه یش رویبرقرار شده و مشکالت و منائل پ ای جلنه ،محفل

 یدر ابتردا  یزکزاکر  یخ. شر  115 ،  .1931محجوب،  یو زمان یروزجائیف ینادب شود  یم یبررس

 تنرام داشرت. خلرو    "خلوه"که  کرد یاجتماس برگزار م یرنظ ای جلنه ،جنبش گیری شکل

. شرد  یمر  یرر جمعره دا  هرای  افراد شرب  یو روح یاخالق یتترب یاعتکا  بود که برا یهشب
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نمراز،   هرای  پس از خطبه یا یشاز فرصت نماز جمعه پ تفادهجنبش با اس یاعضا چنین هم

و منرائل جهران اسرالم بره      یجریهن یاوراس داخل ی مناجد، درباره ی در محوطه یاداخل 

 . 118 ،  .1931 ی،نمادرشاه  پردازند یم یسخنران

. است "دوره"آن،  عنوان که کند میبرگزار نیز  هایی و کارگاه ینارهاسم یجنبش اسالم

جنربش و   یاعضا یاناز م یزانتخاب شده و سخنرانان ن یمذهب یموروع ینارهاسم یندر ا

 یمورروس انتخراب   ی نظرات خرود دربراره   ی تا به ارائه شوند یافراد خار  از آن دعوت م یا

رسم  یزکزاک یخش یریگ از دست یشتا پ انجامد. یطو  م دوره چند روز به الًمعمو اب ردازند

محجوب،  یو زمان یروزجائیف ینادب  دار باشد آن را عهده یهاختتام یسخنران یخ،بود که ش ینبر ا

1931.  ، 119 .   

 ها یماییتظاهرات و راهپ. 2.2

بر  یهجنبش با تک ین. ااستاعضا  ی سر یجبن یجریه،ن یجنبش اسالم های یتاز ظرف یکی

 هرای  یمرایی راه  یبرگرزار  یر  از طر ی،ا مللر  ینو ب یداخل یو رصد رخدادها یتظرف ینا

جهان  یدادهایو رو ی. منائل داخلاستداشته  یاسیس ی در عرصه یثروحضور م ،گنترده

 ییبرپرا  های ینهزم ینتر مهم یزکزاک یخبه بازداشت ش ضقدس و اعترا یجهان اسالم، روز

 .است یجنبش اسالم های یماییراه 

دفاس  ی ینهعا  در زمف یتا گروهاست  یدهکوش یداخل ی در عرصه یاسالم جنبش

 یشگیهم های از برنامه یکیقدس  یدر روز جهان یماییباشد. راه  ینید های از ارزش

کره  داننرتند   ینمر  یرانا یتا قبل از انقالب اسالم یجریه. مردم ناست یجنبش اسالم

کشور در دفاس از  ینهنتند. در ا ور هروب هایی یتبا چه مظلوم یاآس ی منلمانان در قاره

 یاسرالم  یبه بعد، همانند عملکررد جمهرور   یالدیم 1381از  ین،مردم مظلوم فلنط

. گیررد  یروز قردس انجرام مر    یماییماه مبارک رمضان، راه  ی جمعه یندر آخر یرانا

برر انجرام تظراهرات در روز     یمبنر  یالدیم 5111در سا   یزکزاک یخش یاعالم رسم

از عم   یحاک ینی،امام خم یشبر فرما یدکاهم با ت نآ یجریه،ن نانقدس توسط منلما

 ،1938پرور و نامردار،    یحراج  یبری نغ  اسرت  یجریره بر منلمانان ن یانقالب اسالم یرثانفوذ ت

  .  81-85 . 

 یمذهب های بزرگداشت مناسبت. 2.2

برا   یعیان. شر اسرت ینامرام حنر   یعرزادار  ی اقامه ینهزم ینبرنامه در ا ترین مهم
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. کننرد  یبرنامره ترالش مر    یرن هرچه بهتر ا یدر جهت برگزار یمذهب ی(اته یلتشک

کره  براس    شود یبرگزار م مردمی از نفر هزار ها با شرکت ده ینیحن یمراسم عاشورا

 یرن ا ی یهدر حاشر  ای عرده  ی،عرزادار  ریگزار. در روز عاشورا، رمن باند پوشیده یاهس

امرام   یتکرربال و شخصر   ی واقعره  یرامرون را پ تورریحاتی  مندان عالقه یمراسم برا

 ،  .1931پارسرا،   منصروری  ا185 ،  .1983 یری،ننصر  نمایند  یارائه م یارانشو ینحن

از  یندگینما به یجریهاز مردم ن یادیز یاربن یتجمع اربعین روز در حارر حا  در.  193

در  ین،. افزون بر اکنند یسمت کربال شرکت م به یرو یادهخود در پ ی یلهقب یاخانواده و 

از شرهر   ،و مردم چند روز قبل شود یبرگزار م یبزرگ یماییراه  یناربع یامدر ا یجریهن

و عدم حضور خرود در   کنند یحرکت م اهلل ةیبق ی ینیهسمت حن به کادونا یا تدر ا یازار

است که  یرفراگ یقدر حرکت به ین. اکنند یجبران م گونه ینکشور عراق را ا یییماراه 

. کننرد  یدر آن شررکت مر   یرز منطقره ن  یحیسرشناس منر  های یتشخص یبرخ یحت

 یران و ب اه یمرایی در مراسم ر یدچرا نبا»خبرنگاران گفت: به  "بوروبه یوحنا" یشکش

پرور و   یحراج  یبری نغ  «یمحارر شو ،عدا ت است یکه برا ینبا امام حن یهمبنتگ

 ینمراسرم اربعر   یژهو به یدر مراسم مذهب یعیانش یلیونی. حضور م 81 ،  .1938نامدار، 

 یرر گ چشم یحد حضور به یناست. ا یجریهن ی آنان در جامعه ی از رشد و توسعه یحاک

 یاددر کربال  یعیانش ینجهان بعد از اربع یتجم  مذهب مینعنوان دو است که از آن به

.  1 ،  .1931 ی،نقاسم شود  یم

 یعمذهب و مکتب تش یجترو. 2.2

 خالصه کرد: یردر جدو  ز توان یرا م یجنبش اسالم یغیو تبل یجیترو های فعا یت
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ی گنترش تشی  در نیجریه    درباره5113* این جدو  برگرفته از گزارش محمد ا ثانی عمر موسی ن

 . 81-18ن . است 

 های جنبش اسالمی برای ترویج تشی فعا یت

معرفی 
معار  

 شیعی
 

های علمی نظیر مجا س درسی شیخ ابراهیم زکزاکی برگزاری دوره
 شده در مجالت جنبش و بازنشر مطا ب ارائه

 ی انتشار ادعیه شیعه نظیر دعای کمیل، زیارت عاشورا و ترجمه
 های بومیها به زبان آن

 ا منائل های مربوط به عقاید شیعه و توریحانتشار کتاب

 برگزاری منابقات شعر و نثر و تقدیر از برگزیدگان این منابقات

 اعطای بورس تحصیلی به جوانان منتعد و فرستادن آنان به ایران

معرفی 
انقالب 
اسالمی 

 ایران

 بزرگداشت انقالب اسالمی ایران و امام خمینی

ویژه مقام معظم رهبری در  ههای علمای ایرانی بانتشار سخنرانی
 های مختلفها و قا بمناسبت

 ها کردن اخبار مربوط به ایران و منتشرکردن آن اهتمام به دنبا 

 پوشش اخبار مربوط به سفارت ایران

 ترویج و آموزش زبان فارسی

فعا یت 
 تقریبی

 سنت و شیعیان ترویج وحدت میان اهل

دعوت از رهبران و علمای مذاهب مختلف برای سخنرانی در 
 جنبش اسالمیای هبرنامه

عنوان  تحت منتهی به میالد پیامبر اسالمی ی بزرگداشت هفته
 هفته وحدت با مشارکت مذاهب مختلف اسالمی

تکریم کنانی که فاطمه نام دارند در روز والدت حضرت 
 فاطمه

 فعا یت
 ای رسانه

 انتشار مجالت ا میزان به زبان هاوسا و ا مجاهد به زبان انگلینی

های انگلینی، رسانی به زبان پایگاه اینترنتی برای اطالسایجاد 
 عربی و هاوسا

های دیداری و شنیداری محلی برای خرید ساعت پخش در رسانه
 های مذهبی جنبشپخش برنامه

 تکثیر و پخش نوارهای صوتی مدح اهل بیت
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 جنبش اسالمی هایدستاوردها و چالش. 2

 یجریره مرردم ن قریب به اتفاق  یسامان اقتصاد هو اوراس ناب یبضاعت اندک جنبش اسالم

. یمنداشرته باشر   یجریهن یعیانش یبهبود ور  اقتصاد یبرا یانتظار چندانشده است سبب 

 یمرا   یهرا  کمرک  ی با پشرتوانه  یمخا ف جنبش اسالم یها گروهاین در حا ی است که 

 کوشرند  یراه م ینا ازو کنند  را دنبا  می یا گنترده یتیحما های یتفعا  یعربنتان سعود

 ییفضرا  یندر چنر .  Mustapha,2014, P.3ن کننرد تفکرات خودشران  را جذب مختلف افراد 

  یگررو اگرچره پاسرخ   ،شرهدا و انجمرن پزشررکان   یراد بن یرررنظ ،جنربش  یتیحمرا  ینهادهرا 

 اعضرا از   ییکررده و مران  جردا    ینماهرا را تر   حرداقل  یو  ینتند،ن یعیانش یازهاین یتمام

 . شوند یجنبش م

اسرت. عملکررد و    یقابرل بررسر   یجنبش اسالم یو اجتماع یفرهنگ یرثاحا  ت ینا با 

ننجام ا یعیان،ش یابی یتمنجر به هو یجریهن یشده توسط جنبش اسالم یزیر ساختار برنامه

و  یجنبش اسرالم  یرثات ینتر شده است. مهم یروانپ یفرد های یژگیو یارتقای و اجتماع

 یرروان . پمالحظه کررد  یجریهن یعیانشبه  بخشی یتهوتوان در  را میساختار برآمده از آن 

اختالفرات   یو حتر  دیدنرد  یم یتقوم ی یرهخود را در دا یناز ا یشکه تا پ یجنبش اسالم

 یمرذهب  یرت با هو هامروز کردند، یم یمتنظ شان یتقوم ی یهرا بر پا یگرانخود با د یمذهب

 یاز کرنش متقابرل اجتمراع    یردی جد یاست، وارد فضا ی تش یها بر آموزه یخود که مبتن

 یاجتماع یکل یتهو یکسخن، با  یکدر  ها . آنطور منظم ارتباط دارند و با هم به اند شده

 یو وحردت  ی. وفاق، وفرادار اند یدهرس یاجتماع یاند و به همبنتگ خورده یوندپ دیگر یکبه 

اسرت. برا   ایشان مشترک  یآنان وجود دارد، برگرفته از عالئ ، احناسات و همد  یانکه م

 یمختلف یدادهایشاهد رو ی،جنبش اسالم های یتفعا  یرامونپ یا رسانه یمراجعه به فضا

 ی کره نشرانه   یمو ... هنت یاجتماع ی یرخواهانهخ های یتفعا  ی،مراسم مذهب ییبرپا یرنظ

را از محردوده و   یعیانشر  یپا یحت یدجد یتهو ینگروه است. ا ینحاکم بر ا ینشاط باال

و منرائل جهران    ی برده و احناسات و عواطف آنان را متوجه وقرا  یرونب یجریهن یمرزها

 یتهاست. احناس هو از آن یکیقدس  یروز جهان یماییراه  یبرگزارکرده استا اسالم 

دنبرا  داشرته اسرت.     بره  یشانا یرا هم برا یزحس تما ی،در کنار احناس همبنتگ یدجد

و شکل  یجریهن یاسیبا ساختار س ا فتمخ ی،غرب یها دو ت های یاستبه غرب و س ینیبدب

 داننت.  یزاحناس تما ینبرآمده از هم توان یرا م یاسالم یعتشر یاجرا

یما و تحرو  هنرت   ییرر شراهد تغ  یرز ن یجنبش اسالم یروانپ یژگیسطح خرد، در و در
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از  یتروجه  . بخرش قابرل  مشاهده کررد سطح سواد آنان  یشافزاتغییر را باید در  ینتر مهم

 یبرآمده از فرهنگ غرب ی،آموزش رسم ینتماعتقاد که س ینبا ا یجریهمنلمان ن ی جامعه

و از حضرور در   پندارنرد  یمر  میبا فرهنرگ اسرال   یرو آن را مغاهنتند  یناست، به آن بدب

نرزد   یشری گرا ین. چنر ماننرد  یمحروم م یو از آموزش رسم کنند یم یزپره یمدارس دو ت

و مفراد آن را حررام اعرالم     یآموزشر  ینرتم کره س باالیی دارد ها چنان غلظت  گروه یبرخ

اعتمراد   هیر مردارس فود  یسساتواننته است با ت یجنبش اسالم ییفضا ین. در چنکنند یم

 یسطح سواد اعضرا  ی،اسالم یماتو تعل یآموزش رسم ی جلب کرده و با تلف رامنلمانان 

دهرد. طبر     یشرا افزا یاسالم یها مذاهب و گروه یگرد یروانپ  یدر موارد یخود و حت

 یران از م یالدیمر  1331 ی دهره  یرل اوا کره  یدر حرا   "یمانسرل  یرومحمود داه"گزارش 

 ییابتردا  یالتاز تحص رصدشاند 81از  یشب ،جنبش یاعضا ی نفره 161 یآمار ی جامعه

 نکرررده بودنررد  یررهرا تجر یلرریتکم یالتتحصرر یهررا فراتررر نرفترره و حضررور در دوره 

فعرا  هنرتند و    یجریره شرهر از ن  511در  یه، امروزه مدارس فود Sulaiman,1993, P.193ن

از  یتروجه  تعرداد قابرل   ،یرن ب ردازند. در کنرار ا  یلبه تحص توانند یم یافراد با هر توان ما 

. کننرد  یهجرت م یرانجهان اسالم، مخصوصاً ا یکشور به مراکز علوم اسالم ینا یعیانش

 یو اجتمراع  یاسری س ی،اقتصراد  هرای  یترغرم محردود   تا بهاست سبب شده  یتورع ینا

شرده و تروان رقابرت     ترر  یفری ک یجنبش اسرالم  یخصوصاَ اعضا یجریهن یعیانش یتجمع

 را داشته باشند. یوهاب یانشان خصوصاً جر مخا فان ی یندهظاهر فزا به یانبا جر یفرهنگ

و  یسرطح علمر   یشبر افرزا  که یندر کنار ا ،پژوهان شاغالن و دانش یها وجود تشکل

و تعامرل برا نخبگران     یرری گ ارتباط ،دال ت دارند یجنبش اسالم یو اعضا یعیانش یفکر

 -ی نخبگران  ی و جامعه ی تش یتعامل فکر ساز ینهو زم کنند یم یلرا تنه یجریهن ی جامعه

ی چنین بنرترهایی شراهد    در نتیجه شوند. یکشور م ینادر  – یحیچه منلمان و چه من

از  ی،مراسم جنبش اسالم یچند سا  گذشته در برخ یط یحیمن یونروحانآن بودیم که 

هنگرام   یو حتر   118 .  ،1931 ، یاحمرد   نعررب  کردنرد  شررکت   ،جمله روز قدس و عاشرورا 

پرداختنرد.   یو جنربش متبروس و   یاز زکزاکر  یرت حما بره  یتیامن یاسیس یفشارها یشافزا

قردس و   یروز جهران  یمرایی بره راه   یجریهن رتشا ینخون ی عنوان نمونه، پس از حمله به

برا   یجریره ن یحیانمن ی،زکزاک یخاز جمله سه فرزند ش یعیان،از ش یادیشدن تعداد ز کشته

، فارس ینخبرگزار  کردند یابراز همدرد یشانو با اکرده له را محکوم حم ینا ای یانیهصدور ب

11/18/1939 . 
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بینرد.  هایی را نیز پیش روی  خرود مری  ها، جنبش اسالمی چا شدر کنار این دستاورد

ی شیعیان نیجریه به خرود اختصرا     اگرچه این جنبش جایگاه اکثریت را در میان جامعه

 ی فعا یرت جنربش اسرالمی،   یکی از پیامردها  ی آنان نینت. ی همه است، اما نمایندهداده 

گیری زکزاکی  مور  است.بوده های مختلف گیری گروهشیعه و شکل ی هانشقاق در جامع

ننبت به ساختار سیاسی و تحمیل مشکالت فراوان از سوی نیروهای امنیتی و مخا فان به 

"نور دس شیخ محمد"اعضای جنبش سبب شد تا 
میالدی برا همکراری    5111در سا   1

ی ایران گروه جدیدی برا عنروان بنیراد رسرو  االعظرم را       کرده گروهی از طالب تحصیل

ها ننبت  ی بنیاد رسو  االعظم با جنبش اسالمی در رویکرد آن تاسیس کنند. تفاوت عمده

دو ت سکوالر حاکمیت وجه حارر نینت  هید به دو ت است. در حا ی که جنبش اسالمی به

پوشی کند، بنیاد  عدا تی رهبران سیاسی نیجریه چشمنیجریه را ب ذیرد و از انتقاد ننبت به بی

شناسد، بلکه معتقد است شیعیان باید به هویرت  رسمیت می تنها دو ت را به رسو  االعظم نه

ذا ایرن  .  ر  Alkali,2012, P.13ن دملی خود احترام بگذارند و از قانون اساسری اطاعرت نماینر   

ی سیاسی خودداری کرده و امکانرات خرود را صرر  آمروزش      سازمان از حضور در عرصه

. ثقلرین دیگرر    111،  . 1931نعررب احمردی،   معار  شیعی به مردم نیجریره کررده اسرت    

ی فعا یت در فضرای شریعی    ای است که با انشعاب از جنبش اسالمی پا به عرصهموسنه

ای است که مدرسه "شیخ حمزه الوا "ت این گروه با ی نیجریه گذاشته است. زعام جامعه

 راه مررور  بره  امرا  بود، زکزاکی شیخ مریدان از با همین نام تاسیس کرده است. الوا  قبالً

ی مشاهدات خرود،     بر پایه1931مادرشاهی ن وجود، بااین .کرد جدا زکزاکی شیخ از را خود

 هنرتند   پربرار  و مهریج  بنریار  هرایش داند که سخنرانی معرفی می انقالبی الوا  را فردی

 . 119ن . 

باشرد.  های اسالمی و دو ت نیجریه میگروه و پیامد دیگر، مور  منفی برخی از مردم

رو هنتند. شعارهای ردشیعی، آزار و اذیت  ههای گوناگونی روباز این نظر، شیعیان با تهدید

هرا افرزوده    ه روز بر تعرداد آن که روز ب علیه شیعیان آور و واهیهای شرمپرونده تشکیل و

 باشند.  هایی از این دست تهدیدات می نمونه  911،  . 1936نعینی،  شودمی

های مخا ف با گنترش تشی  در نیجریه و اهدا  آنان حاکی از آن است بررسی گروه

                                                 

1. Mohammad Nur Dass. 
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یافتره و  هرای سرازمان  هرا را بره دو دسرته تقنریم کررد: مخا فرت      تروان مخا فرت  که می

هرای  یافتره همران درگیرری   هرای غیرسرازمان  مخا فرت  یافتره. های غیرسرازمان  مخا فت

هرای مرذهبی صرورت    طور معمو  میان مردم عرادی و برا انگیرزه    مذهبی است که به بین

هرای مرذهبی موجرب    پذیرد. یکی از مشکالت اخیر منلمانان این است کره درگیرری   می

هرای شریعیان،   گراه  اقامرت  تخریب مراکز اسالمی، مدرسره، مراکرز بهداشرت و درمران و    

-یافته و برنامره سازمان ،هاشدن تعدادی از آنان شده است. این درگیری دستگیری و کشته

هرای تنردرو   یرا گرروه  پذیرندا  صورت میهای فردی تر با انگیزه ریزی شده نینتند و بیش

  حرا برااین  . 111-119،  . 1931نمنصروری پارسرا،    زنندکوچک دست به چنین کارهایی می

سرنت   منلمانان دارند. در بیشتر مناط ، اهرل سایر آمیزی در کنار شیعیان زندگی منا مت

قبرستان و کشتارگاه مشترک با شیعیان دارند و حتی برای ازدوا  میران ایرن دو    و مناجد

هرای  یافتره آن دسرته از مخا فرت   های سازمانفرقه حناسیت زیادی وجود ندارد. مخا فت

های خارجی علیه گنترش تشری   دو ت نیجریه با حمایت دو ت فیزیکی و فکری است که

برخی از منلمانان ننبت به شریعیان   ی هرسد دیدگاه بدبینان نظر می دهد. حتی بهانجام می

نمنصوری  د یل تبلیغات و فشارهای دو ت نیجریه، حکومت محلی و نیروهای امنیتی باشد به

-چه تهدیرد شریعه مری    های مختلف، از آنرهنیجریه در دو حکومت . 111،  . 1931پارسا، 

جریان مذهبی غا ب استفاده کررده اسرت.    ی هعنوان دستاویزی برای حفظ سلطبه ،خوانند

شیخ زکزاکی  ،در نیجریه "ژنرا  سانی آباچا"میالدی حکومت  1338برای مثا ، در سا  

، 1936، سر وزیتو ان بودن متهم کررد  خاطر فعا یت ردحکومتی به شیعه را پیش از محاکمه به

 . 119 . 

ها با تمام های مذهبی در نیجریه، حکومت و برخی گروهبا وجود آزادی تبلیغ و فعا یت

مبارزه  ی بهانه . دو ت و نیروهای امنیتی بهاند اینتادهامکانات خود در مقابل گنترش تشی  

ی زننرد. دو رت بررا   هرای ررد شریعی مری    دسرت بره اقردام    ،مین امنیرت ابا ترورینم و ت

عنروان یکری از مخا فران اصرلی نظرام سرکوالر       کردن فعا یت جنبش اسالمی، بره  متوقف

ها حمایت از روحانیون و کند. یکی از این روشهای گوناگونی استفاده می، از روشنیجریه

 "ابوبکر گومی"های مذهبی مخا ف با جنبش اسالمی است. دکتر گومی، فرزند شخصیت

پراکنی علیه شیعیان اختیارات  که در شایعهاست و یکی از رهبران سلفی نیجریه از افرادی 

زکزاکری را   تفنیر ماه مبارک رمضران، شریخ   ی تام داشته و در منجد سلطان بلو و جلنه

که  خاصی به همراهی توجه ها بافیلکلی، س طور. بهداده استهد  سخنان تند خود قرار 
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نمنصروری پارسرا،    کننرد زدن به شیعیان استفاده می جایگاه خود برای آسیب از ،با دو ت دارند

دفاس کورکورانه از راهبردهرای   ی شان از سنت اسالمی، آمادهآنان با تلقی.  111،  . 1931

خود و حمله به هر فرد یا جریان مخا فی که تفنیر دیگری از اسالم دارد، هنتند. یکی از 

در جمر  پیرروانش    - رهبر جمعیت اِزا ره  - 1نی شیخ بال الئوسخنرا ،های این تفکرنمونه

دو رت محلری قبلری    »های خود گفت: او در یکی از سخنرانی پس از قتل عام زاریا است.

چه را  فرماندار ایا ت کادونا، آن ،گرفت، و ی حاال ا روفیاشیعه و تشی  را نادیده می ی  هامن

 «گرزاریم  داشتن چنین دو تی از خداوند س اسخاطر  دهد و ما بهکه درست است انجام می

 .  911-911،  . 1936ناس وزیتو، 

 ،ویرژه جنربش اسرالمی    دو ت نیجریه برای رسیدن به اهدا  خود در قبا  شیعیان، به

طرور منرتقیم وارد عمرل    گفته بننده نکرده و در بنیاری از موارد به تنها به اقدامات پیش

گاه اعضای جنربش اسرالمی اسرت. شریخ     بی و بازداشت گاه ،یکی از این موارد اشده است

میالدی بارها دسرتگیر شرد و نره سرا  از زنردگی خرود را در        5118زکزاکی خود تا سا  

دیگرر اقردام منرتقیم علیره     .  Ezegbobelu,2009, P.56ن های مختلف نیجریه گذراندزندان

در  "ررد ترورینرت   ی هوخر ج"آمیز نیروهای امنیتی با عنوان های خشونتشیعیان، اقدام

تروان ادعرا کررد کره     ویرژه در راه یمرایی روز قردس اسرت. مری      هرای گذشرته، بره   سا 

 ی هحا  حملر گاه خا ی از تنش نبوده است. بااینقدس در نیجریه هید های روز راه یمایی

کره مرردم   میالدی، که پس از مراسم و هنگامی 5111نیروهای امنیتی در روز قدس سا  

شدن بودند، اتفاق افتاد و منجر به شرهادت   آمیزی در حا  متفرقاقدام تحریکبدون هید 

.  Montclos,2018, P.10ن نفر از شیعیان، از جمله سه فرزند شیخ زکزاکری شرد   91بیش از 

آمیز، طی گزارشری از ابوجرا درخواسرت     های خشونتپلیس ایا ت کادونا، مجری این اقدام

علیه شیعیان و رهبرشان انجرام شرود. در ایرن گرزارش     ثر وسری اقدامات م کرده بود یک

-چنین به جلنه های قاط  شده است. هماعترا  شده بود که سفارت امریکا خواستار اقدام

تر بین سران منطقه، علمای اسالمی و رهبران جوام  در کادونا ای اشاره شده بود که پیش

شده بود. این برنامره قنرمتی از   کردن مقدمات حمله به جنبش اسالمی برگزار  برای آماده

طرح مبارزه با ترورینم امریکاست که هر فعا یت اسالمی با افکار منرتقل را محکروم بره    

                                                 

1. Bala Lau. 
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 . 116-118،  . 1931نمنصوری پارسا،  داندمقابله می

  دسرت بره   1191نمحررم  5118های متعدد، ارترش نیجریره در دسرامبر    پس از درگیری

ها پیش در پی ترور و حرذ   ه ارتش نیجریه از مدتسرکوب بزر  جنبش اسالمی زد. اگرچ

با  تری به خود گرفت. مقامات ارتششیخ زکزاکی بود، در این حادثه این تصمیم شکل عریان

ی  انرد، بره حنرینیه    این ادعا که شیعیان مان  عبور کاروان حامل فرمانده ارتش نیجریه شرده 

شمار زیادی از شریعیان عرزادار حاررر در    شهر زاریا حمله برده و با سرکوب و کشتن  اهلل ةبقی

 . Gruenbaum,2016, P.243-244ن ندردزکزاکی و همنرش را دستگیر ک شیخاطرا  حنینیه، 

، جنربش اسرالمی   انرد  کررده شدگان را پانصد تن اعالم اگرچه آمارهای رسمی تعداد کشته

 . Onapajo, 2017, P.1ن اندمعتقد است در این حمله هزار نفر از شیعیان به شهادت رسیده

 درخواسرت  به نیجریه فدرا  عا ی میالدی و در اقدامی عجیب، دادگاه 5113در ژوئیه 

 فعا یت و معرفی ترورینتی گروه یک عنوان به کشور، جنبش اسالمی نیجریه را این دو ت

کرد. این در حا ی است که به اذعران محققران، دو رت نیجریره در      اعالم غیرقانونی را آن

های مکرر رغم وعده ی مشخص است و به رد با گروه ترورینتی بوکوحرام فاقد برنامهبرخو

مردان و واردآمدن خنارات جانی و ما ی به مردم، هنوز پیشرفت خاصی در مقابله برا   دو ت

 . 511،  . 1931نعرب احمدی، شود این گروه مشاهده نمی

ش اسالمی در منیر تندروی ها، قراردادن جنبگیری رسد هد  از این سخت نظر می به

دهد دو ت نیجریه سرعی  های دیگر از جمله بوکوحرام نشان میاست. مرور سرنوشت گروه

گیری، مخا فان خود را در منیر تندروی قرار دهد تا بتواند مشروعیت الزم کند با سختمی

تنردرو  عنوان یک گرروه سرلفی و    شان را کنب کند. بوکوحرام در ابتدا به بردن برای ازبین

در  "محمرد یوسرف  "شد، اما دو ت نیجریه از طری  اعما  فشار و قتل فجیر   شناخته می

شدن بوکروحرام از جمعیتری سرلفی تنردرو بره گروهری        میالدی، زمینه تبدیل 5116سا  

ناگفته نماند که تفراوت مراهوی جنربش اسرالمی برا بوکروحرام و       ترورینتی را فراهم کرد. 

ها شده است و در این  باورهای شیعی دارد، مان  از تندروی آنآبشخور فکری آن که ریشه در 

 . Montclos,2018, P.4-9ن زمینه دو ت نیجریه در نیل به اهدا  سناریوی خود باز مانده است

های مخا ف و فشار وارده از سوی دو رت، شریعیان و جنربش    های گروهاگرچه فعا یت

گروهی چشرم  های درونتوان از آسیبنمیهایی مواجه کرده است، اما اسالمی را با چا ش

ی رهبری جنبش اسرالمی اسرت. یکری از     ی آینده ترین آسیب، منا ه پوشید. او ین و مهم

ی کامرل برر شریخ     اشکاالت وارده بر جنبش اسالمی عدم کادرسازی برای آینده و تکیره 
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دیل وی بعنوان رهبری بالمنازس است. سیمای کاریزماتیک زکزاکی و نقش بی زکزاکی به

انکار اسرتا امرا تصرور     در تاسیس، سازماندهی و با ندگی نهضت شیعه در نیجریه غیرقابل

که این نها  همواره قائم به ایشان باشد نیز اشتباه است. باید توجه داشت از زمانی که  این

ی میلیرونی شریعیان ایرن     ی جامعه د یل صدمات وارده، توان اداره اند، به ایشان زندانی شده

شرود کره   ترر مری   ی رهبری شیعیان زمانی بریش  ر کاهش یافته است. واهمه از آیندهکشو

ها توسرط ارترش   ای نظیر شیخ محمود توری در طو  این سا  متوجه باشیم افراد شاینته

 . 511-513،  . 1931نعرب احمدی، اند  نیجریه به شهادت رسیده

 گیری نتیجه

قرن بینتم میالدی، توسرط شریخ ابرراهیم    ی هفتاد  جنبش اسالمی نیجریه در اواخر دهه

های سیاسی و مذهبی متعردد در   رغم وجود گروه زکزاکی، در شهر زاریا تاسیس شد و علی

نیجریه جنبش اسالمی نفوذ و قدرت بنیاری یافت. افزون بر مدیریت قوی شیخ زکزاکی، 

بخش بزرگی از عوامل موفقیت جنربش اسرالمی مرهرون سراختار و تشرکیالت مرنظم و       

هدفمند آن است. وجود نهادهرایی ماننرد: بنیراد شرهدا، مردارس فودیره، حرراس، مجمر          

خواهران، مجم  دانش پژوهان، انجمن پزشکان، انجمن شاغالن، واحد تو ید فیلم و واحد 

ی  انتشارات در ساختار و تشکیالت جنبش اسالمی نیجریه سبب شده است جنبش در همه

توجهی به شیعیان نیجریره   و اقتصادی خدمات قابلهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی  حوزه

 ارائه نماید و در نشر و گنترش مذهب تشی  موثرتر واق  شود.

اصالح در سراختار سیاسری   ی سیاسی، دیدگاه قاط  جنبش اسالمی ننبت به  در حوزه

سو آنان را در تقابل برا حکومرت سرکوالر ایرن      ازیک ،و برقراری حکومت اسالمی نیجریه

ی همنو با حکومرت شرده اسرتا     های شیعه داده و سبب جدایی برخی از گروه کشور قرار

آمیرز علیره شریعیان و سررکوب و      دیگر، حکومت نیجریه را برای اقدامات خشرونت  سوی از

ی  تر کرده است. در این میان، نقرش عناصرر بیگانره    ناتوان ساختن جنبش اسالمی گنتاخ

ی  تکفیری را نباید نادیده گرفرت. مطا عره   های چنین جریان یابی تشی  و هم مخا ف قدرت

 مورد بررسی قرار گیرند.ی است که باید های منتقل پژوهشاین امر نیازمند 
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