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 چکیده

، اهمیت مطالعه پیرامون این علمی و دانشگاهیی در محافل شناسهای شیعهبا افزایش کرسی

های اخیر و پس از انقلاب اسللامی در ایلران و هویلدا ویژه طی دههبه؛ دوچندان شده است ،آیین

شماری به این موضوع اختصاص یافته های بی، پژوهشتشیع های بالقوه موجود درگشتن ظرفیت

های و از رهگذر گفتمان( روش)نظر دارد با رویکرد توصیفی  پژوهش حاضر در ،. در این پرتواست

اجتماعی آنها، به مطالعه یل  جمعیلت بلالقوه  لباره وضعیت شیعیان و مسائل سیاسی  موجود در

و به این پرسش اساسی پاسخ گویلد  زدپردابغرب عربی( )م فعال شیعی در کشور تاریخی مراکش

  چگونه بوده است؟ ،که سیر تطور تاریخی تشیع در این کشور تاریخی

سیس دولت شیعی ادریسیان در این کشلور در سلال أپس از بررسی سابقه تشیع و چگونگی ت

ا ذکر نمادهای ای ملموس و ب، به وضعیت شیعیان در مغرب معاصر پرداخته شده و به گونهق271

ای از بخلش عملده ،هلای شلیعیهای اجتماعی، اثبات گردید کله آموزهه فعالیتضامروزی و عر

عوامل ترویج تشیع در این کشلور  ،دهد. پس از آنفرهنگ شفاهی مردم این کشور را تشکیل می
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، های نلوین ارتبلاطی، شلبکهدوللت ادریسلیان، انقللاب اسللامی ایلران :یعنلی ،محور 5در قالب 

مورد بررسی قرار گرفته و در انتها، آینده شلیعیان  ،فرهنگی مؤسسات ن مغربی و فعالیتامستبصر

و تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مورد تجزیله و تحلیلل واقلع  نهای آنادر پرتو فعالیت

 شده است.

 واژگان کلیدی

 .بیت، اهل، مغرب، انقلاب اسلامی، تشیعادریسیان

 مقدمه

های علملی معتبلر های ثابت محافل و آکادمیدر زمره برنامه ،مروزه مطالعه ادیان و مذاهبا

، ملذهب ، هر دینهای آنسازیشدن و ظرفیتقرار گرفته و اندیشمندان دینی با استناد به جهانی

دانند. تشیع که آرمانی جهانی بلرای خلود قائلل شدن میو مسلکی را بالقوه دارای قابلیت جهانی

های ایجادشلده محدودیت با وجود ،تشیع از ابتدا تاکنون نیست. ابالطبع از این قاعده مستثن ،است

هملواره  ،طلبی، پویایی و محتوای غنی مستتر در آنستیزی، عدالتظلمه جهت برای ترویج آن، ب

 های مختلف بوده است.در جوامع متعدد مورد پذیرش و استقبال نخبگان آیین

، تشیع بازیابی هلویتی نلوینی پیلدا کلرد و دیگلر شلیعه دیلن سلامی در ایرانپس از انقلاب ا

بلکه وارد متن شده بود و دیگر ی  فرد شیعی بدون واهمه و خجلالتی  ؛نبود گرای دیروزیحاشیه

هایی ، کرسینامید. محافل آکادمی  نیز به تبع این حادثه بزرگو بلکه با افتخار خود را شیعه می

ی در مراکز خود دایر و به پژوهش پیرامون آن پرداختند. مطالعه مسائل شناسشیعهرا تحت عنوان 

اجتماعی شیعیان علاوه بر اهمیت برای مجامع علمی، برای خود شیعیان نیز که پیش از  ل سیاسی

متن حاضر با اهداف ملذکور  ،رواکنون اهمیت داشته و دارد. ازاین ،این فاقد ارتباط ارگانی  بودند

)ملراکش( در  یعنی مغرب ،مطالعه یکی از کشورهای مهم اسلامی و شیعیان ساکن در آن در صدد

 ۴۴1٬550میلیلون و وسلعتی معلادل  91باشد. این کشور با جمعیتلی حلدود قاره کهن آفریقا می

 دریلای و الطارقجبل به شمال از ،پایتخت آن رباط .آفریقا قرار دارد غربی شمال مربع در کیلومتر

جنوب با موریتانی و از شمال با دریلای  از اطلس، اقیانوس با غرب از الجزایر، از شرق با ،مدیترانه

 (www.cia.gov/library/publications/the-world) است. مدیترانه همسایه

ای در جملع آوری فاده از شلیوه کتابخانلهتاریخی و بلا اسلتل  این پژوهش با روشی توصیفی

http://www.cia.gov/library/publications/the-world
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ال است که با توجه به سابقه تاریخی کشور مراکش و اهمیت آن ؤصدد پاسخ به این س ها، درداده

لین حکومت شیعی در شمال آفریقا، سیر تطور تاریخی این آیین در گیری اوّبه عنوان مکان شکل

یع در این کشور شده است؟ در این و چه عواملی سبب گسترش و رواج آیین تش ؟مراکش چیست

راستا، مقاله حاضر، پس از بیان توصیفی تاریخچله شلیعه در مغلرب، وضلعیت شلیعیان در دوران 

ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران و تحولات اخیر دنیای عرب، علل و عواملل گسلترش همعاصر، ب

 نشیند.تشیع را به تحلیل می

 سابقه تشیع در مغرب

/ یللادیم1۴2). اسکندریه به دست اعراب فتح شلد از وفات پیامبراکرمسال پس  3حدود 

پس از  ، برقه را گرفت.عمرو عاص برای دفاع از جناح غربی متصرفات خود ،هجری( کمی بعد12

)تلونس و الجزایلر  نافع بلر افریقیلهبنةتحت فرماندهی عقبل وتاز اعراب در کوار و تریپولی،تاخت

آخرین حد مغرب )سوس( نیز نفوذ کردند. اسلام در مغرب خیلی زود در  شرقی( مستولی شدند و تا

 (۴3 :2979 ،)ام کوک .)ابتدا صفریه و سپس اباضیه( ریشه کرد ت فرقه خوارجئهی

ای دیرینه دارد. در اواخر قرن هشلتم میللادی ادریسلیان و در تشیع نیز در شمال آفریقا سابقه

 ،شلودمصلر و خلاور نزدیل  می قه کله شلامل مغلرب،تشیع را در این منط ،قرن دهم فاطمیان

لیبلی و  الجزایر، مغرب، مصر، :ای از مردم کشورهای شمال آفریقا مثلگستراندند و امروز نیز عده

. در متون کهن، مغرب، کشورهای مراکش، الجزایلر، تونس به اصول و اعتقادات آن پایبند هستند

این بخش از  ،به عبارت دیگر ؛شده استرا شامل میتونس و حتی گاه اندلس یا اسپانیای اسلامی 

همان کشوری اسلت کله  ،مغرب اقصی کردند.آفریقا را به مغرب اقصی، اوسط و ادنی تقسیم می

مغلرب  شود و تمرکز پژوهش حاضر نیز بلر ایلن کشلور اسلت.امروزه به نام مراکش شناخته می

  اشد.بتونس و افریقیه می ،الجزایر است و مغرب ادنی ،اوسط

قبل از کندوکاو تشیع در مراکش، ضروری است دولت ادریسیان را به عنوان نخستین عواملل 

هلایی بلرای دهنده تشیع در این منطقه مورد بررسی قرار دهیم. قبل از ادریسیان نیلز تلاشترویج

عبدالواحد بنقیلام شلقیا :مثل ؛استقرار دولت شیعی در نزدیکی آن محل جغرافیایی صورت گرفت

یاسللللر و قیللللام بنسللللعیدبن عماربنقیللللام عبدالله ،مکناسللللی در منطقلللله شللللنتبریه

لی در بین بربرها و دومی و سلومی در میلان اعلراب عباده خزرجی که اوّبنسعدبنیحییبنحسین

 (27: 2971 )مکی و عمرموسی، موفق نبودند. ی هیچ ولی ؛اندلسی صورت گرفت
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 تشیع در مغرب معاصر

کلرده  ریلزیرا پایه مذهبیسنّ خلافت نظام از مستقل شیعی حکومت ستینکه نخ ادریسیان
 شلیعی دوللت سلوی بله گریخته، آندلس در امویان حکومت دربار از مردم تا شدند موجب ،بودند

 اقصلی مغلرب در بیلتاهلل محبلان جذب کانون ادریسیان واقع، در. آوردند روی ادریسیان
 تشلیع بوی که بذری هر تا کرد فراهم را مساعدی زمینه ،هاآن عملکرد و محبوبیت و نفوذ و بودند
 در نیلز عربلی زبلان ،تشلیع گسترش موازات به که کند رشد آنجا در بتواند ،باشد داشته بیتاهل
 (http/thesis.ui.ac.ir/abstracts/itr/tweive242.htm. )یافلت انتشلارها بربر میان

، تشلیع در ای اسلامی در این کشور مسلتقر بلودههاینکه همواره حکومت ایپس از ادریس نیز بر
های تبلیغی خود را استمرار دادنلد. آزادانه فعالیت ،این کشور رنگ نباخت و داعیان اسماعیلی یمن

، الموحلدون، ، المرابطلونمغراویلان :هلایی  دوره بلندملدت و پلس از حکومت طیّ ،بعد از آن
ویان بر سر کار آمده که هنوز بر این کشور حکمرانی المرینیون، الوطاسیون و السعدیون، دولت عل

های اتخاذشده هنوز آیین و رسوم خود را پاس محدودیت با وجودکند و شیعیان این کشور نیز می
دسامبر  5که جریده الصباح مراکش در  «طنجه پایتخت شیعه»در گزارشی تحت عنوان  دارند.می
م مراسم مذهبی از جمله مراسم روز عاشورا در طنجه وضوح به انجابه ،علیه شیعیان نوشته 102۴

گرایی نامیلده الله لبنان از دولت بشار اسد را نوعی افراطاشاره کرده و حمایت آنها به همراه حزب
که حاکی از پاسداشت آیین و رسوم خود دارد ( www.assabah.ma/76071.html)است 
رهبر نهضت مردم بحرین و یا حمله آل  ،سمحمله آل خلیفه به منزل شیخ عیسی قا ه جهتو یا ب

هلای با تبلیغلات گسلترده در پایگلاه ،سعود به شیعیان عوامیه در منطقه الشرقیه شیعیان مراکش
-www.al)را بللللا شللللیعیان اعلللللام نمودنللللد.  یش، همراهللللی خللللوخبللللری خللللود

3itra.ahlamontada.net/login)   
های فرهنگی، اجتملاعی ترین لایهعمیقبه دلیل پیشینه تاریخی در  ،فرهنگ شیعی در مغرب

هلای زیلادی از آداب، رسلوم و ای کله جلوهبه گونه ؛و مذهبی مردم این کشور رسوخ کرده است
 فرهنگ خلود أمردم از منش گاهی .گیردت میئفرهنگ مردم مغرب معاصر از اعتقادات شیعی نش

از فرهنگ شفاهی مردم ایلن  ایهای شیعی بخش عمدهولی امروزه همچنان آموزه ؛آگاهی ندارند
 دهد.کشور را تشکیل می
، شلده از طلرف حکوملتها و تنگناهای اعملالمحدودیت ه دلیلامروزه ب ،شیعیان این کشور

( عده زیادی از آنها در اثر فشارهای 1: 1022 أغسطس 03)الشراط،  برند.در تقیه به سر می عمدتاً
گونله کله در  انلد و آن ، هلند و اسپانیا مهاجرت کردهبلژی :به کشورهای اروپایی از جمله ،وارده
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کننلد هزار نفر از آنها در بلژی  زنلدگی ملی 7تا  5یکی از نشریات معتبر مراکش آمده، تنها بین 
(www.hespress.com)ًثیر کتلب دکتلر أباشلند کله تحلت تلاز مستبصرینی می که غالبا

هلای اند. آنها در بلژیل  فعالیتلامی شیعه شدههای انقلاب اسالدین و آموزهتیجانی و علامه شرف
خصوص مسجد الرحمن بروکسل دارند و در دیگلر هب ،فرهنگی قابل توجهی در مساجد مسلمانان
 ةو جمعیل مسجد المهدی، مرکز اسلامی املام رضلا :مساجد و مراکز فرهنگی بروکسل مانند

 پردازند.میدر کنار شیعیان عراق، لبنان و ایران به فعالیت  ،الثقلین
شیعیان مغرب عمدتاً در شهرهای: مکناس، طنجله، ربلاط، اگلادیر، وجلده، تطلوان، الناضلور، 

دهند. جمعیت آنهلا را های تبلیغی خود را انجام میساکن هستند و فعالیت الحسیمه، ولیلی و فاس
ه بله سلر علاوه بر جمعیت غالبی است که در تقیل ،زنند و اینبیش از هفتصد هزار نفر تخمین می

، عراق و بحرین تعامل خصوص شیعیان لبنانهب ،برند. شیعیان این کشور با جامعه شیعی عربمی
ابلراز  «مارود هبدو» در مصاحبه با مجله ،رهبر شیعیان مراکش ،هانی گونه که ادریس دارند و آن

 ،9۴ ش ،یشناسل. )مؤسسله شیعهداشت، در تلاش برای تشلکیل انجملن اسللامی شلیعه هسلتند
 (2937 شهریور

اما با پافشاری موفق بله  ؛شیعیان مغرب، در داخل کشور از مسجد یا حسینیه برخوردار نیستند
 مغلرس، ة)جرید .شدند «روئ معاصرة»یعنی نشریه  ،اندازی نخستین نشریه شیعی این کشورراه

یان ایلن ( اکنلون علده زیلادی از شلیع1۴/07/1003أول جریدة شیعیة بالمغرب،  ،«ةرؤى معاصر
 آنچله بلا مقابلله مغلرب بلرای برند و دو سال قبل، دولتهای حکومت به سر میکشور در زندان

گراها برخلورد خواند، اعلام نمود که با شیعیان و همجنس جامعه اخلاقی و مذهبی بنیادهای تهدید
 (The Daily Star , March 25, 2009) کند.می

ی فراوانلی را بلرای هامحلدودیت ملذهبی، احاتاصلل بهانه به م.1003در سال  مغرب دولت
 مدرسله نلام بلهای مدرسه ،های علمی ایجاد کرد و در همان سالدر محیط ویژههب ،شیعیان خود
کلرد و  در شلهر ربلاط تعطیلل ،داشت کشور این در فعالیت سابقه سال سی که را عراقی تکمیلی
 جملله را، از کشور آموزش آیین خلاف ییهاشیوه به آن در تدریس و مدرسه متولیان بودن شیعی
 د.نمو اعلام مدرسه این تعطیلی دلایل

 دوللت کلرد: اعلامای بیانیه صدور سابقه بامراکش، در همان سال در اقدامی بی کشور وزارت
 با ،کرده مقابله جامعه اجتماعی یهاارزش منافی اقدامات هرگونه با باقاطعیت که است آن پی در

 فرهنگی مجلات ،هاکتاب عرضه کند. بر این اساس، برخورد شیعی مطبوعات وها کتاب و نشریات
 شلد. ممنلوع مغلرب بلزرگ یهاکتابخانه در شیعه تقلید مراجع یهاکتاب از برخی حتی و شیعی

، شلیعی یهااندیشله بله مرتبط یهاکتاب عمومی، تمام یهاکتابخانه بر همچنین، ضمن نظارت



 

201 

   

 

201 

   

 

2931 ستانپاییز و زم ،20 هشمار پنجم، سال  

مبلارزه  مغلرب در تشیع نفوذ منابع همه با وسیله، این به تا کرد مصادره را لبنان اللهحزب و ایران
، 2933 ، فلروردینشناسلینا، مؤسسه شیعهکند. )بی تضمین را کشور این در مذهبی ثبات و نماید
 (۴2 ش

ه ب کنند و گاه دولت آنها را صرفاًوپنجه نرم میشیعیان مغرب با این مشکلات و تنگناها دست
نمایلد. دوللت می ممنوع راای رسانه و علمی مجامع در نآنا فعالیت و شان بازداشتاعتقادات جهت

کند و با همه مظاهر شیعی در این کشلور به عنوان خطر یاد می ،مراکش از آنها و گسترش تشیع
 نماید.برخورد می

 جغرافیا و ژئوپلیتیک شیعیان مغرب

، ، تطلوان، وجلده، اگلادیر،رباطشهرهای محل سکونت شیعیان مراکش مانند: مکناس، طنجه

در مناطق حساس و استراتژی  این کشور و شمال آفریقا  عمدتاً ،، ولیلی و فاس، الحسیمهالناضور

در سلاحل  ،شهر طنجه و اکادیر که شیعیان زیادی را در خود جلای داده ،مثالبرای  ؛اندواقع شده

مه نیز کله جمعیلت شلیعی قابلل تلوجهی اقیانوس اطلس قرار دارند. یا شهرهای تطوان و الحسی

 تلریننزدی ) اروپا به نزدی  و الطارق جبل تنگه جنوب و مدیترانه دریای جنوبی حوزه دارند، در

ور و اگلادیر و ضلنا ،موقعیلت توریسلتی طنجله ،اند. همچنلینواقع شده (اروپا به آفریقایی کشور

ند در ژئوپلیتی  شیعیان از اهمیلت توامی ،موقعیت بندری طنجه )به عنوان شهرهای مهم شیعی(

 مناطق ژئوپلیتیکی اهمیت و شیعیان جغرافیایی پراکندگی و چراکه موقعیت ؛شایانی برخوردار باشد

 نقشی اساسی داشته باشند. ،برای این جمعیت بالقوه فرصت ایجاد در تواندمی آنان، جغرافیایی
که طبلق  یعنی در حالی ؛وجود دارد ات متفاوتییباره آمار جمعیت شیعیان مراکش نیز نظر در
یعنلی  ،نفلر 107.310بالغ بر  1003 سال در مراکش شیعیان« بیتاهل جهانی مجمع» آمار
-www.ahl-ul) درصلللللللللللد از جمعیلللللللللللت ملللللللللللراکش بودنلللللللللللد1

bayt.org/fa.php/page,html5164a4674ر انجمللن دیللن و زنللدگی اجتمللاعی (، آمللا
 نفللللر 920000 حللللدود1003سللللال  ، شللللیعیان مللللراکش را در«PEW مؤسسلللله»
(4615a5165www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,html)،  یعنلللی چیلللزی حلللدود
 ماننلد دائلرة ،درصد جمعیت این کشور اعلام نمود. البته با توجه به آمارهای دیگر مراکز شلیعی2

نفلر  300000یعنلی حلدود  ،درصلد 1.37عیت شلیعیان ملراکش بلیش از الحسینیه، جم المعارف
( کله جمعیلت قابلل  www.islam4u.com.almojib_show.php?rid=796باشلد )می

باشد که به دلیل علاوه بر جمعیت زیادی می ،توجهی در منطقه استراتژی  شمال آفریقاست و این

http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,html5164a4674
http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,html5164a4674
http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,html5164a4674
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 برند.فشارهای حکومت در تقیه به سر می

 ی در مغرب امروز نمادهای شیع

اگرچه حاکمیت تمام تلاش خود را برای محو نمادهای شیعی به کار گرفته،  ،در مغرب امروزی
، هاصورت پررنگ در جامعه وجود دارد. در فرهنلگ عملومی و در داسلتانه اما هنوز این نمادها ب

و  های ادبی و ادبیات شفاهی و گاه مکتوب این کشور، شخصیت حضلرت عللیضرب المثل
زد زبلان ،هلای حضلرت عللیشخصیتی محوری هستند. شجاعت و قهرمانی بیتاهل

 ،در کنلار درهلا و بیلت نملودار اسلتمحبت به اهل ،هادر مدایح و قصیده .مردم این کشور است
. اسلت فاطمه، حسن و حسین( علی، )محمد، تصویر کف دست وجود دارد که نماد پنج تن آل عبا

ی  فخر  ،بیتنامند و علاقه و عشق به اهلقلوی خود را حسن و حسین می ها فرزندان دوخانواده
 ؛در فرهنلگ آنلان ریشله دارد بیلت،اهل( این احتلرام بله 1 :293۴ پور،)غریب آید.به حساب می

رو و تابع او هروب بیتاهلبار با رهبری عادل از نخستین ،راکه مردم این کشور بعد از فتح اسلامیچ
 (91: 2933 )سخاوتی، بر خلیفه وقت عباسی گران آمد. ،این موضوعشدند و البته 
 «بیبی»هایشان و به زن «آقا»در مغرب از احترام خاصی برخوردارند و مردم به آنان  ،سادات

چنان زیاد است که شلاید متجلاوز از یل   ،گویند. تعداد نفوس سادات علوی در مغرب اقصیمی
قرن دوم که ادریس در مغرب قیام کرد و سلسله ادارسه را تشکیل زیرا از اواخر  ؛میلیون تن باشند

 ،در این کشور پدید آمدنلد کله نسلل انلدر نسلل ،داد، سادات فراوانی از نسل او و برادرش یحیی
سال پیش به  19من : »گویداند. یکی از اندیشمندان در این زمینه میهمچنان استمرار حیات داده

می دولتی شرکت کردم که خطیب جمعه پس از حمد وثنای الهلی و در نماز جمعه رس .آنجا رفتم
و علی ابنته فاطمة الزهراء و علی أمها "گفت:  ،درود بر پیامبر و آل و اصحاب و خلفای راشدین

در دیگلر کشلورها  ،و ایلن "خدیجة الکبری و علی ابنیها الحسن و الحسین رضی الله عننهم.
 (2930 زاده خراسانی،)واعظ« مرسوم نیست.

ثیرات فرهنگ شیعی و أاز ت ،های محلیو انتشار ترانه هنوز تبرک جستن به نام امام علی
باشد و در هلیچ به نام ائمه معصومین می ،ایرانی در مغرب است. اسامی زیادی از مردم این کشور

در  ،طلور مثلاله بل ؛شلوددر آن یافلت می مگر آنکه نام و القاب فاطمه زهرا ،ای نیستخانه
یل  ادب  ،در کربللا . زیارت قبر املام حسلینوجود داردفراوانی طقه سوس نام حسین بهمن

بله ایلن  ،جیآید و گاهی عرفا و بزرگان مغرب به قصد بلرآوردن حلواقدیمی مغربی به حساب می
 روند. علاقه محمد خامس، پدر مل  حسن ثانی، به حضرت امام حسلینسرزمین مقدس می

 ،های تبعید و بروز مشلکلاتدر عتبات عالیات و در زمان مه معصومیناو به قبور ائ یو التجا
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دهنده احترام و اعتقاد مردم ایلن کشلور بله ائمله اطهلار نشان ،از مسائل مشهور، و در عین حال
 باشد.می

مردم از مجالس لهو  .کندهرساله با فرارسیدن ماه محرم، چهره زندگی در این کشور تغییر می
پردازنلد و زکلات املوال خلود را بله محاسلبه نفلس می ،ق ی  رسم قلدیمیو لعب دوری و طب

بندنلد و خلود را زینلت گیلرد، ملردم حنلا نملیآوازهای محلی رنگ حزن و اندوه می پردازند،می
شود من شمرده میدیُل زینتی در این ماه بَی، عروسی، خرید وسا(559: 2937 )جعفریان، کنندنمی

و  أبدون اینکه مردم از منشل ؛شودخوانده می و حضرت علی و مدایحی در اوصاف پیامبر
 ریشه تاریخی آن مطلع باشند.

ثروتمندان سفره انداختله و  ،نامند و در این روزمی «مشهود»روز عاشورا را روز  ،در این کشور
منی در این روز اشکی از چشمانش خواهد ریخلت و ؤگیرند و عقیده دارند که هر ممردم روزه می

دهله نخسلت  ،شمرند و اشراف خاندان عللویمی بیتاهلمسلکی با شهید را نشانه همآن 
شهر فلاس نیلز بلر ملزار ادریلس مراسلم  ،پردازند. در پایتخت ادریسیانمحرم را به عزاداری می

 (239تا 235 :2950 )السعدانی، شود.خاصی برگزار می
 لاوّ روز از علوی طایفه و پوشندمی ،است سفید لباس که عزا لباس ،در ماه محرم مغرب اهل
 آخلر تلا ، آن راشلریف و محترم اشخاص باقی کنند ومی اجرا را مراسم این ،محرم دهم تا محرم
 را مناسلبت ایلن ،تجلار طبقه و پزندتصدق می خوراکی برای ،شهادت روز در دهند.می ادامه ماه
 بله سلتا ایاشاره این گویا و است اتزک دادن روز سال، در روز این ند.اهداد قرار مال بذل برای
 غالبلاً اندوه و حزن و کنندمی خودداری غذا خوردن از ،روز این در دیگر مردم اما ؛اعمال محاسبه

 گریله حسلاببی یا تصادفاً عاشورا روز در انسان هستند معتقد که طوریه ب ؛شودنمی جدا آنان از
 نلاراحتی از کله قیملتگلران هایاش  آن واسطهه ب که بینیمی را کنندگانگریه بلکه ؛کندنمی
 را حسلینی یادبود این ،کودکان و اطفال. ندگردمی سعادتمند شود،می ریخته حق راه شهید فقدان
 ،ایلن و شلودمی داده آنان به بزرگان طرف از ،آب کوچ  یهاکوزه کنند:می اجرا بازی شکل به
 که چیزی ترینبزرگ ولی ؛درگذشت حضرت گیتشن همان با که است تشنگی آن به اشاره و رمز
 در سلال هر که است آوردن در شبیه و تمثیلی مراثی منظره ،کندمی جلب خود به را انسان توجه
  .شودمی برگزار مراکش و فاس و مکناس شهر در مراکزی

)http://sarallah.valiasr-aj.net/include/VIEW.php?bankname=LIBLIST&RADIF=( 

قرابت فرهنگی مغلرب بلا ایلران اسلت کله ایلن  ،سائلی که باید به آن اشاره نموداز دیگر م
موضوع نیز نمادهای شیعی را در جامعه مغرب وسعت بخشیده است. به دلیل مهاجرت گروهلی از 

سلینا و استفاده از کتب پزشکی ابن ،کرمان و بنادر خلیج فارس و همچنین اهالی خراسان، فارس،
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نی و نزدیکی فرهنگی ادریسیان به فرهنگ ایرانی، اکنلون میلزان اسلتعمال دیگر دانشمندان ایرا
، فراوان است و سلب  معملاری ایرانلی در شلهر فلاس ،لغات فارسی در متون پزشکی این کشور

 هنوز قابل مشاهده است. ،پایتخت ادریسیان

 عوامل ترویج تشیع در مغرب

 دولت ادریسیان  .1

ند که نظام سیاسی ل اجتملاعی خلود را مسلتقل از نظلام ادریسیان، اوّلین حکومت شیعی بود
 در علیبنحسلنبنعبداللهبنریزی کردند. این دولت به وسیله ادریسپایه خلافت اهل تسنن

 آیلد.، ی  دولت شلیعی بله حسلاب میمعتزلیل  مشی زیدی با وجودشد و  ق ایجاد.ه271سال 
در  ،نفلس زکیله، به عنوان داعی برای محملدمدتی را  ،( ادریس77-71: 2337، )عباس نصرالله

، ( پس از فشارهای خلفای عباسی بر علویلان۴7: 2939 تلمسان حضور داشت. )محمود اسماعیل،
جمع شدند  ،که از علویان شجاع بود حسنبنعلیبنبه گرد حسین ،ای از آنها از جمله ادریسعده

امللا  ؛را فللراهم آوردنللد ، مقللدمات قیللام بللر ضللد خلیفلله عباسللیو ضللمن بیعللت بللا وی
نلام فلخ ه ای بلدر درگیلری در منطقله ،حسن پس از مراسم حلج هملان سلالبنعلیبنحسین
از خلفای سپاه عباسی شکست خورد و تنها دو تلن از یلارانش از  ،در بین مکه و مدینه ق(.ه213)

مراه غلامش راشد بله عبدالله بود که به هبنادریس ،یکی از آنها ؛در بردنده این واقعه جان سالم ب
( ادریس ابتدا به مصر رفت و در آنجا متصلدی ۴07: 2931 ،واضح یعقوبی)ابن شمال آفریقا رفت.

منصور و شیعه بود. وی ادریس را به هملراه بن، برید مصر گردید که از موالیان صالحعامل واضح
زمینه حکومت خلود را فلراهم ، ( و او در طنجه با تبلیغات917: برید به مغرب فرستاد )ابن خلدون

و آنجا را به عنوان پایتخت حکومت برگزید  کرد سیسأشود شهر فاس را ادریس تگفته می نمود.
بله  ،ر ساکنان مغرب الاقصلیبیشتای که به گونه ؛اقدامات تبلیغی خود را وسعت بخشید ،و سپس

بود که بلدون جنلگ وسط أدست وی اسلام آوردند. هدف بعدی ادریس، شهر تلمسان در مغرب ال
 ق اسلام شیعی را به عنوان مذهب خود پذیرفتنلد..ه27۴در سال  ،تسلیم ادریس شد و این منطقه

 (11۴: 2975 )ناصری طاهری،
 
 
 
 



 

220 

   

 

220  

  

 

2931 ستانپاییز و زم ،20 هشمار پنجم، سال  

 حکومت ادریسیان و همسایگان

ق( تلداوم داشلت، 975 تا 271/ م335 تا 733شان نزدی  به دو قرن )ادریسیان که حکمرانی
نفلوذ  با وجودمورد استقبال قبایل بربر قرار گرفتند و توانستند  ،مغرب شدند از همان ابتدا که وارد

عقاید شیعی را رواج دهند. اگرچه برخی مورخان رواج باورهای شیعی توسلط ادریسلیان را  ،خوارج
حاکی از عملق نفلوذ باورهلای  ،، اما آداب، سنن و رسوم مذهبی کنونی در مغربدانندضعیف می

 این کشور است. شیعی در بین مردم
هایی که در دوره بعد از دولت ادریسیان به دست آمده، تأکید بر اماملت و فضلیلت املام سکه
علی خیر الناس بعد النبی کرة من »داشته است و این عبارت بر آن نقش بسته است:  علی

شیع قاسم، آخرین امیر ادریسی، تبنامیران بعدی این دولت، مانند حسن«. کرة و رضی من رضی
ملذهب  خود را علنی نمودند و نیز بازماندگان ادریسیان در اندلس، یعنی بنی حمود، به تبلیغ علنی

 (  11۴: 2975شیعه مبادرت کردند. )ناصری طاهری، 
بله حیلات  ،چینی عباسیان و بنی اغلبتوطئه با وجودگذاری کرد، حکومتی را که ادریس پایه

ها ق بر اثر مسلمومیت ناشلی از ایلن توطئله.ه277سال خود ادامه داد و پس از آنکه ادریس در 
به سن یازده سالگی رسلید  ،تا اینکه ادریس دوم ؛راشد رسید ،امور حکومتی به غلامش .درگذشت

ق شلهر فلاس را بله پلایتختی .ه231ل آمد. آنها ابتدا شهر ولیلی و از سال یو به جانشینی پدر نا
ادریسیان در اثر فشلار فاطمیلان  باشد.ن قدمت میبرگزیدند و اهمیت امروزی فاس نیز مرهون آ

ولی دوباره در  ؛(125: 2933 )شهیدی پاک، از بین رفتند ،فاطمیان و امویان اندلس و خوارج ،مصر
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، بلر منطقله فرملانروایی امیه اسلپانیابلکه به عنوان والیان بنی ،ق نه به عنوان دولت.ه991سال 
 نمودند کنون، آخرین فرمانروای ادریسیان را اسیربنامویان اسپانیا حسن ق.ه9۴1در سال  کردند.

پس از دو سده فرمانروایی، دودمان حکومت ادریس  ،و او را به قرطبه انتقال دادند و به این ترتیب
اما نسلی از آنها بر اثر این فشارها به اندلس رفتند و دولت مسلتعجل حملودی را در  ؛از بین رفت

  سیس کردند.أت ۴07سال 
 ،خصوص بربرها، به گسلترش و همگلانی نملودن اسللامهب ،های مردمادریس با حمایت توده

نمود و نهضت فکری خلود را  اقدام های شیعی در مغرب و دیگر مناطق شمال آفریقاویژه آموزهبه
برهلا و نفوذ در بلین بر ه جهتاز شهر فاس به دیگر مناطق این قاره کهن انتشار داد. ادریسیان ب

های شلیعی را تلرویج سرعت آموزهنفوذ خوارج، توانستند به با وجوداستقبالی که از آنها شده بود، 
 (7 :2339 )الحاجری، مطالبه عمومی را از این آیین فراگیر نمایند. ،نموده

دوستی، در مذهب مالکی مستقر در این سرزمین رسوخ کلرد و ایلن بیتدر زمان ادریس، اهل
ک و رفتار مردم هویدا شلد. تبلیغلات ادریسلیان باعلد گردیلد کله بعلدها داعیلان مهم، در سلو

راحتی از فضلای اسماعیلیان یمن، مثل: حلوانی و ابوسفیان مکی و بعد از او، ابوعبدالله شیعی، بله
. محیطی مناسبی که ادریسیان به وجود آورده بودند، در ترویج تشلیع اسلماعیلی اسلتفاده نماینلد

ق(، آنجلا را ه.130ای شده بود که زمانی که ابوعبدالله شیعی به آنجا رفت )به گونهفضای مغرب، 
 برای دعوتش مهیا یافت؛ چراکه در آنجا بربرها و بیشتر وزرای اغلبیان، به تشیع روی آورده بودند.

 (23۴: 2933، 1حسن، ج )ابراهیم
ت تضعیف شد، اما ادریس بی، ترویج تشیع و معارف مکتب اهلاگرچه پس از فوت ادریس اوّل

بیت در رسوخ محبت اهل هایی داشتند و عمقدوم و دیگر حاکمان ادریسی نیز در این امر فعالیت
این کشور تا به امروز، به صورت ی  سنّت قدیمی، ملی و مذهبی و عاطفی برقلرار مانلده اسلت. 

ت و مقبره ادریس اوّل در قبور خاندان ادریس، هنوز به صورت امامزاده مورد احترام عامه مردم اس
 باشد.فاس، محلّ زیارت مؤمنان می

 انقلاب اسلامی ایران .2

انقلاب اسلامی در ایران، علاوه بر تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه و اثرگذاری بر جهان اسللام، 
شیعیان را از حاشیه به متن و مرکز ثقل تحولات منتقل نماید و بر جامعله شلیعی  توانست جایگاه

ظلم و ستم خلفای بللاد اسللامی،  ه سببها بود بگذارد. شیعیان که قرن یثیرات شگرفی به جاأت
های از بروز افکار و اندیشله ،گرایی اجباری را اختیار کرده بودند و گاه با تکیه بر اصل تقیهحاشیه

نلد و نموداحسلاس هویلت می ،خود هراس داشتند، اکنون خود را یافته و بیش از هر زمانی دیگر
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رسمی شلدن و  ،ثیرات انقلاب ایرانأترین تیکی از شاخص .نبود اقاره سیاه نیز از این قاعده مستثن
 )مراکش( بود. اهمیت یافتن مکتب تشیع در برخی کشورهای آفریقایی از جمله مغرب

، پلس از دارد یشترین دولت شیعی )ادریسیان( را در کارنامه خوسابقه قدیمی ،مغرب که خود
شاهد به متن آمدن جمعیت شیعی مستقر در این کشلور شلد.  م(،2373ایران ) 2957سال  ابانقل
 بلا و چشلمگیری نمودنلد رشلد اسلامی هایگروه ،ایران اسلامی انقلاب پیروزی از پس مغرب در

 هلایگلروه دیگر و ایران اسلامی جمهوری کشور این پادشاه اسلامی، یهاجنبش رشد یهانشانه
 خواسلتار ،شورشلیان کله شد مدعی و کرد متهم چینیتوطئه به را، انقلاب ایران دارطرف اسلامی
 هراس با رو،ازاین( 20: 2937 ) طاهری، .هستند ایران سب  و سیاق به اسلامی نظام ی  برپایی
 گرفت. شدت کشور این در آن رهبران و اسلامی یهاگروه سرکوب ایران، انقلاب از الگوگیری از

 ،ربلاط در محمدرضا پهلوی حضور به اعتراض در دولت موقت ،اسلامی نقلابا پیروزی از پس
 روابلط سلطح و خواند تهران از را یشخو سفیر نیز مغرب سفیر خود را از مغرب فراخواند و دولت

با توجله بله اندیشله صلدور انقللاب  ولی ؛یافت تقلیل کاردار سطح به 2953 مهرماه در کشور دو
 گلاههیچ ملت دو رابطه ،بخشخواهان جهان از این پیام الهامانان و آزادیاسلامی و استقبال مسلم

 بلرای را خود تلاش تمام ،هاتحریم و تحمیلی جنگ از ناشی مشکلات با وجود ایران و نشود قطع
کلار ه بل ،از جمله مردم ملراکش ،مسلمانان همه به واقعی اسلام دادن نشان و انقلاب پیام رساندن

ثیر أهای سیاسی و ملذهبی رونلق گرفلت و تحلت تلبود که بسیاری از جنبش گونه گرفت و این
 انقلاب اسلامی رشد یافت.

گوناگون پیگیر مطالبات خود هستند  ی، به انحاشیعیان این کشور پس از انقلاب اسلامی ایران
انلدازی مؤسسلات فرهنگلی و سیاسلی متعلدد در اند ضلمن راهتقیه، اکنون موفق شده با وجودو 
اند. برخلی بارها با حکومت درگیر شده ،های مختلف، به تبلیغ آیین خود بپردازند و در این راهشهر
تنها به جرم شیعه بودن در  ،هزار نفر از شیعیان این کشور 9حاکی از این است که بیش از  ،آمارها
 (1003 یولیو 21 ، الخمیسنا)بی برند.های این کشور به سر میزندان

نلد از: گلروه علدل و اعبارت ،ثر از انقلاب اسللامیأهای شیعی یا غیرشیعی متترین گروهعمده
 ن ملراکش بله رهبلری عبلدالعزیز نعملایی،یاحسان به رهبری عبدالسلام یاسین، جنبش مجاهلد

حرکة بدیل الحضاری، حرکة من اجنل الامنة، (، 297 :2933 )الیابس، جنبش التوحید و الاصلاح
)الحسلنی،  جمعیة انوار المودة در شهر طنجه، جمعیة التواصل جمعیة الغدیر در شهر مکناس،

 ؛که برخی از آنها صبغه فرهنگی دارنلد جمعیة البصائر و جمعیة الزهراء ،(5: 2933 فروردین 13
متحملل  یهای فراوانلسلختی ،کنند و در این راهاما در راستای اهداف انقلاب اسلامی حرکت می

ستایش از انقللاب  ه جهترهبر جمعیت عدل و احسان، ب ،ام یاسینعبدالسل ،طور مثاله ب ؛اندشده
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 دسلتگیر شلد. م233۴در سلال  ،اسلامی، املام خمینلی و تللاش بلرای تشلکیل حلزب سیاسلی
 پس و کرد مطرح را والاحسان العدل شعار جمعیت م2337 سپتامبر وی در (97: 2977 )دکمیجان،

 انقللاب از را ثیرأتل بیشترین ،جریان این .شد وفمعر والاحسان العدل ةجماع نام به جمعیت ،آن از
 ،نعمانی گرفت و یا عبدالعزیز قرار حکومت یهاارشف بیشترین زیر ،دلیل همین به و داشت اسلامی

 فرانسله در م2335 سال در دارد، بسیار نزدیکی رابطه ایران با که مراکش مجاهدین رهبر جنبش
 ( 2937 بهمن 90نا،بی) شد. ربوده

 های ارتباطی نوینشبکه .3

های نلوین ارتبلاطی مثلل: ملاهواره، از دیگر عوامل تروج آیین شیعه در ایلن کشلور، شلبکه
نوار، رادیلو أ، الفلرات، الل، الکلوثرالمنار لبنان، العالم :هایباشد. شبکهمی اینترنت، رادیو و تلویزیون

عی ایلران و علراق کله های اینترنتلی شلی( و سلایت15/1/1003 )البرجلاوی، مرزی ایلرانبرون
ثر در تلرویج ؤگیری با این مراکز شده و توانسته عاملی مرسانی را سهل نموده، باعد ارتباطاطلاع

 و العلالم هایشلبکه خبرنگلاران ،مغربی ، مقامات2933که در سال ؛ چناناین آیین به حساب آید
ا نگلاهی هرچنلد سلطحی بله کردند که بل منع کشور این در کار ادامه از و المنار را ویتی پرس

شلود. اگلر بله ایلن ن مغربی هویلدا میا، اهداف و نیات مسئولهای مذکورماهیت و هویت شبکه
المنهاج، البصائر، قضایا اسلامیة معاصنرة، المنقن   :موضوع، توزیع کتب و مجلات شیعی مانند

اللدین و علامه شرف و کتب تیجانی الجدید، الکلمة، الحیاة القیبة، فقه آل البیت، روئ معاصرة
هلای نبایلد از پایگلاه ،عللاوه بلر ایلن شود.ثیرگذاری این موضوع آشکار میأرا بیفزاییم، اهمیت ت

خلوبی انلد بلهتوانسلته ،های تکفیری و سللفیهجمه فراوان گروه با وجودرسانی شیعی که اطلاع
هلای شلیعی در جمن()کللو  و ان امروز هزاران سایت و منتدی غفلت کرد و ،ایفای نقش نمایند

محیط اینترنت وجود دارد که دسترسی به اطلاعات و اخبلار را سلهل نملوده اسلت و حتلی خلود 
 هیئنة :توانمیاز جمله  دایر نموده اند که یششیعیان مراکش نیز چندین سایت و پایگاه برای خو

 ، منتندیا بنیة للمغنرب العریمنتدى شیعة کتام، المغرب لشیعة القاهرة ، العترةطنجة الشیعة
 . را نام بردو چندین سایت دیگر  المغاربیة البیت آل شیعة

 مستبصرین مغربی .4

یکی دیگر از عوامل روی آوردن مردم مغرب به آیین تشیع، مستبصرینی هستند که فعالانه در 
 :خصوص مستبصرین مغربی که در کشورهای اروپایی مثللهب ؛دارندجهت ترویج تشیع گام برمی

، ایران و سلوریه سلاکن ، لبنانعراق :لند، اسپانیا و انگلستان و کشورهایی آسیایی مانندبلژی ، ه
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وآمد به کشورشان، کتب و سایر متون تبلیغی شیعی را بله کشلور هستند. این افراد در هنگام رفت
ارتباط  اند. این افراد که در دیگر کشورها آزادانه با جامعه شیعیمبلغ آیین تشیع گشته عملاً ،آورده

کیشلان توانند تجربیات و آخرین اخبار و مواضع شیعیان را به سلایر هلماند، اکنون میبرقرار کرده
 ای دارنلد.نقلش عملده ،مستبصرین مغربی مقیم بلژی  ،خود در کشور منتقل نمایند. در این بین

العقائدیة وابسته  بحاثالأ رسانی مرکزدر پایگاه اطلاع ،طور مثاله ب؛ یونیو( حزیران 15، 1)عبدالله، 
های اخیر و علل شیعه نفر از مستبصرین مغربی سال ۴3الله سیستانی که مشخصات به دفتر آیت

ثیر مستبصرین به آیلین تشلیع روی أته جهت ب آنها صرفاً از درصد10حدود  ،شدن آنها ذکر شده
تنهلا  ،آملار این و قاعدتاً (www.aqaed.com/mostabser/guestbook)المغرب/ اندآورده

، این مطالب های پس از اعلامشود که با پذیرش سختیبخش ناچیزی از مستبصرین را شامل می
 اند.را منتشر نموده

 فعالیت مؤسسات فرهنگی .5

ثر از انقلاب ایران و مقاومت اسللامی لبنلان، أهای فرهنگی مؤسسات و مراکز شیعی متفعالیت
هلا ثر بلوده اسلت. اکنلون دهؤها در مغرب ممودن این آموزههای شیعی و فراگیر ندر تبلیغ آموزه

حرکة بدیل الحضاری، حرکة منن اجنل الامنة در جماعت عدل و احسان،  :گروه اسلامی، مثل
، جمعیة الزهراء، جمعیة الغری و جمعیة الثقلنین در بلیین ، داخل کشور، جمعیة الرضا

هلامبورگ و  ر هلند و سایر مؤسسات درد بیت، مؤسسة الکوثرمؤسسه فاطمة الزهرا، مرکز اهل
های مقیم مغرب، به سهم خود در تلرویج تشلیع نقلش قابلل تلوجهی مدارس عراقی نیز برلین و
هرسلاله در مراسلم نیمله شلعبان، ایلام عاشلورا و سلایر  ،مثلالبرای  (1003 اند. )اسباعی،داشته
تشلیع در ایلن مراکلز تبلیغات خاصلی جهلت روی آوردن بله آیلین  ،های مذهبی شیعیمناسبت

ای کله بلژیل  را پایتخلت بله گونله ؛گیردخصوص در مؤسسات موجود در بلژی  صورت میهب
 کننلد.هلزار نفلر شلیعه مغربلی شلرکت می 90تلا  ،نامند و گاه در این مراسمشیعیان مغربی می

 (1025 )الصغیر،
فرهنگ و ارتباطلات های فرهنگی جمهوری اسلامی که در قالب سازمان علاوه بر این، فعالیت

گیرد نیز در این املر مهلم شکل می بیتاهلی و مجمع جهانی شناساسلامی، مجمع جهانی شیعه
های حوزه علمیه قم و نجلف از فعالیت و نیزهای مراکشی از نقش طلبه ،اند. همچنیننقش داشته

های خلاص مناسلبت مراکشلی در ن عمدتاًاغو لبنان که در قالب اعزام مبلغ اقدام به فرستادن مبلّ
 هانی نیز نباید غفلت کرد. ثر ادریسؤاز نقش م همچنین،نماید و می

، عوامل متفرقه دیگری همچلون قرابلت فرهنگلی شلیعیان علاوه بر نقش مؤسسات فرهنگی
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خصوص تجربه درخشلان هب ،اندمراکش با شیعیان لبنان که از دیرباز در شمال آفریقا حضور داشته
بخشلی و نقلش بسلزایی در هویلت ،عربی ل ه عنوان ی  حزب و جریان شیعیحزب الله لبنان ب

افزایش حس اعتماد به نفس در میلان شلیعیان لبنلان گردیلده  ،جایگاه آنها و به طبع آن یارتقا
ای بله نلام مدرسله تکمیللی مدرسله، 2930به همین دلیل است که دولت مغرب در سال  است.

تعطیلل  ،در رباط، پایتخت ایلن کشلور ،داشتدر این کشور عراقی را که سی سال سابقه فعالیت 
هایی خلاف آیین آملوزش شیعی بودن متولیان مدرسه و تدریس در آن به شیوه ،کرد. دولت مغرب

به بهانله اصللاحات  ،. همچنینکشور مغرب را از جمله دلایل تعطیلی این مدرسه اعلام کرده است
 لبنلان، ایلران، در شلیعی علمیه هایحوزه در که را دینی علوم هایطلبه و علما از گروهی ،دینی
 ممنلوع راای رسلانه و علملی مجامع در نآنا فعالیت و بازداشت اند،کرده تحصیل سوریه و عراق
اهمیت اقدامات فرهنگلی مؤسسلات و ملدارس  ،( این موضوعwww.ahl-ul-bayt.org) .کرد

 رساند.علمی را در رواج تشیع در این کشور می

 نده تشیع در مغربآی

به آینده این آیین در جهان بستگی تام دارد. پس از انقلاب  ،آینده شیعه در مغرب ،بدون تردید
به بازآفرینی هویتی دسلت پیلدا کلرد و شلیعیان  ،اسلامی ایران، شیعه از انزوا خارج شد و در واقع
د سطحی به وضعیت سیاسی نبودند. با نگاهی هرچن اشمال آفریقا و مغرب نیز از این قاعده مستثن

ای اجتماعی آنها، به گونه لهای سیاسی اجتماعی شیعیان در جهان و بالطبع در مغرب و فعالیت ل
هلای ملموس شاهد رشد این آیین در کشورهای مختلف جهان از جمله مراکش و توسلعه فعالیت

حلال بازیلابی  در ،طای که اکنون شلیعیان در تملام نقلابه گونه ؛باشیممذهبی آنها می سیاسی و
هلای سیاسلی و مشلارکت در سیاسلت و قلدرت و ، تشلدید فعالیتاز جهت جمعیت ،هویتی بوده
، در مبحلد جمعیلت ،طور مثاله ب ؛تری نسبت به قبل برخوردارنددر وضعیت مناسب ،ژئوپلیتی 

عیلت پلای جمرشد پابله نمایانگر ،شده تحقیقی که توسط مؤسسه دین و زندگی در آمریکا منتشر
  باشد.شیعه با اهل تسنن می
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 «جدول رشد سالانه جمعیت شیعه و سنّی»
 ،شلود، لبنلان و بحلرین مشلاهده میگونه که در علراق آن ،و یا در بحد مشارکت در قدرت

( به لحاظ ژئلوپلیتیکی 2: 1003 ،نا)بی شود.شیعیه اکنون به عنوان ی  قطب قدرت محسوب می
در اختیار شیعیان است و بله تعبیلر  ،خصوص خلیج فارسهورمیانه و بهای خاترین بخشنیز مهم

تحت سلطه شیعیان است و یا بله قلول نلوام  ،خلیج فارس از نظر جغرافیای مذهبی ،فرانسوا توال
در منلاطق  عمدتاً ،منابع اصلی نفت جهان ،از سر ی  تصادف جغرافیایی» :چامسکی که گفته بود

 «نللوب عللراق، منللاطق شللرق عربسللتان و ایللران قللرار دارد.یعنللی ج ،نشللین خاورمیانللهشیعه
(Chomsky,2007,85در مغرب نیز شیعیان )، تبلیغی  ل تنها به فعالیت در مؤسسات فرهنگی

 باشند.سیس حزب نیز میأاکتفا نکرده، بلکه در صدد ت
ا و تجزیه و تحلیل آینده شیعیان مغرب، بدون نگاه به تحولات اخیر خاورمیانه و شلمال آفریقل

بله مغلرب  ،چراکه تحولات اخیر در همان ابتدا ؛ثیر آن بر تحولات این کشور، کاری دشوار استأت
، مخالفت خلویش با برگزاری اعتراضات فوریه، 10 ن با پیشتازی جنبشانیز سرایت نمود و مخالف

کومت ند. شیعیان نیز طبیعی بود که با توجه به فشار حنشان دادبه روند حکومت در این کشور  را
 آزادی خواسلتار با این ملوج اعتلراض همراهلی نماینلد و ،های متعددبر آنها و اعمال محدودیت

حکومت نیز بلا سیاسلت چملاق و هلویج، سلعی در  .گردند دخو اساسی حقوق اعطای و زندانیان
 دموکراتی  به خود گرفت. رنگ ،یئکنترل این اعتراضات نمود و با انجام اصلاحات جز

تیجه این تحولات، در بدترین وضع نیز به اقلیلت شلیعه ایلن کشلور بلرای طبیعی است که ن
شیعیان در این راه موانعی نیز در پیش رو دارند کله هرچند  ؛احقاق حقوق خود کم  خواهد نمود

باشلند کله بلا ها میها و تکفیریهراسی، سلفیعمده شیعه أهراسی است. منششیعه ،یکی از آنها
تشیع  ویژههب ،نمایی و تبلیغ علیه تشیعبه سیاه ،قبال جوانان مغربی از آنمشاهده رواج تشیع و است

از هیچ کوششی  ،آنها در این راه (http://www.shia-news.com) اند.سیاسی روی آورده
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 دکتلر اند.کنند و گاه ترس خود را نیز از روی آوردن جوانلان بله شلیعه ابلراز داشلتهفروگذار نمی
 یقین علی الوهابیین نحن» گویلد:می ،دارد دانشجو میلیون 5/2 که مدینه اهدانشگ استاد ،غنیمان
 فنی الوهنابیین کنل و السنة أهل کل إلیه یجذب سوف الذی هو عشری الإثنی المذهب بأن

 ههمل نزدیل ، بسلیار آینده در که مذهبی تنها ایمکرده پیدا یقین هاوهابی ما؛ القریب المستقبل
)یحیلی « اسلت. عشلری إثنا هشیع مذهب کند،می جذب خودش طرف به را وهابیت و تسنّهلا

 (273: 1001، العماد
، ی  سرگردانی ایلدئولوژی  در جهلان اسللام پس از تحولات اخیر خاوررمیانه و شمال آفریقا

خلود کله  یحکمفرما شده و پیروان افکار تکفیری با مشاهده تناقضات در رفتار پادشاهان و املرا
 موضلوع، اند. ایلندچار سرگردانی محسوسی شلده ،فکری در فقه آنها ارتباط داردبست بن گاه به

های اخیلر، بلا باشد تا شیعیان ملراکش بله دور از تنگناهلای سلالفرصتی برای ترویج شیعه می
در گسلترش ایلن آیلین  ،او( و مدد از وسایل نوین ارتبلاطیجی)ان نهادهای مردمتشکیل تشکل

های حاکمیت ادریسلیان مانده از دورهیجاهای عمیق فرهنگی بهه ریشهخصوص اینکبه ؛بکوشند
جامانلده از آن دوران، زمینله و ظرفیلت مناسلبی بلرای شلیعیان آن کشلور رو فرهنگ شفاهی ب

 .شودمحسوب می

 نتیجه

دهنده رسوخ باورهای این آیین بررسی مطالعات پیرامون شیعیان مراکش )مغرب عربی(، نشان
دلیل اینکه بخشی از هویت تاریخی این کشلور بله ه مردم این کشور دارد و ب اهیدر فرهنگ شف

تواند کاتالیزر مناسبی این عامل می طبعاً ،ادریسیان به عنوان نخستین دولت شیعی اختصاص دارد
به دلیل باز بودن بستر تبلیغاتی برای عربسلتان  ؛ هرچندهای فرهنگی و تبلیغی باشدجهت فعالیت
آنچه به عنوان دستاورد این  های وهابیت نیز در این کشور شدت پیدا کرده است.لیتفعا ،سعودی
، قریلب این است که در بررسی سیر تطور تاریخی تشیع در مغرب عربی ،آیدساب میحنوشتار به 

، مستبصلرین و فعالیلت های نلوینرسانه انقلاب اسلامی در ایران، به دو قرن حکمرانی ادریسیان،
، تلداوم و تزایلد تشلیع در ایلن کشلور تلرین عاملل مانلدگاریمهم ،هنگی و تبلیغیمؤسسات فر

شده برای شیعیان عرب در حوزه خلیج فلارس و های قائلباشد. اگرچه ممکن است محدودیتمی
اما برای آینده شیعیان این کشلور بله دلیلل  ،سایر کشورهای عربی در این کشور نیز نمایان باشد

انداز خلوبی قابلل چشم ،ثیرات بیداری اسلامیأعیان عرب در لبنان و عراق و تارتباط مستمر با شی
افراطلی  و سلفی یهاگروه تبلیغاتی و اجتماعی گوناگون خصوص اینکه فشارهایهب؛ ترسیم است

 آنلان بالندگی بیشتر و رشد و همبستگی ،اتحاد را جهت شرایط ،پس از تحولات اخیر جهان اسلام
 فراهم نموده است.
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تهلران:  اسلام، جلد دوم، ترجمه ابوالقاسم پاینده، سیاسی تاریخ (،2933ابراهیم حسن، حسن، )

 انتشارات بدرقه جاویدان.

، گنابلادی پلروین محمد، تاریخ ابن خلدون، جلد دوم، ترجمه محمدبنابن خلدون، عبدالرحمن

 تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

ریخ یعقوبی، ترجمه محمدابراهیم آیتی، تهران: انتشارات علملی ، تا(2931ابن واضح یعقوبی، )

 و فرهنگی.

، بأوروبنا المقیمنة المغربینة للجالیة الشیعی الاختراق حقیقة(، 1003) عبدالحکیم، اسباعی،

 تایمز. ستار

 تهلران: اللله جلودکی،، ترجمله حجلتجدید یهایافته ؛ادریسیان(، 2939) اسماعیل، محمود،

 انتشارات باز.

در  ،«والیلوم اللأمس بلین الإسللامی المغلرب فی التشیع تاریخ»(، 1003) مصطفی، البرجاوی،

  www.alukah.net/sharia/0/6396 سایت

مرحلة التشیع فی المغرب العربی و اثرها فی الحیاة الادبینة، (، 2339) ،الحاجری، محمدطه
 .العربیة النهضة دار مغرب:

نگاهی به جایگاه تشیع در مغرب؛ سیاسی شدن املری »(، 2933فروردین 13) عصام ،الحسنی

 .151، شماره ، پگاه حوزه«مذهبی

 ،2950، الموسلم، «مظاهرهنا و المغنرب فی التشیع حرکة» (،2950) ،عبداللطیف السعدانی،

 .239 تا235 ص ،539 و 531 شماره

 للمغنرب، هوینة شیعیال الاختراق بوابة بلجیکا(، 1025 أکتوبر 23 الصغیر، ابراهیم، )الإثنین
 .بریس

 و توحیلد سیاسلی مشارکت و مراکش اسلامی هایجنبش»نامه پایان (،2933) الیابس، جمال

 دانشگاه تهران. تهران: ،«احسان و عدل ل اصلاح

، «عنابرة  ظاهرة أم طبیعیة المغرب؛ حالة فی والتشیع الشیعة»(، 1022الشراط، عبدالنبی، )

  .جریدة الوطنمغرب: 

، ترجمه اسدالله عللوی، مشلهد: انتشلارات آسلتان (، مسلمانان آفریقا2979)، ک، ژوزفام کو

 قدس رضوی، چا  اوّل. 
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 ی.شناسمؤسسه شیعه قم:، ۴2 شماره ،«شیعیان اخبار»(، 2933فروردین 3) ،نابی

 ی.شناسمؤسسه شیعه قم:چهارم،  سال ،9۴ مارهش ،«شیعیان اخبار» (2937 شهریور 27) ،نابی

 أنتشنار منن وتخنوفف المغنرب لشنیعة تعسفیة اعتقالا  ،(1003یولیو  21نا، )الخمیس بی
 .الوکالة الاسلامیة ،العربی المغرب بلاد فی التشیع

 لإقامنة ویندعو الله لحزب بولائه یعترف بالمغرب الشیعی المرجع»، (11/07/1003، )نابی
 .الیومی ، جریدة الشروق«البلاد فی علویة دولة

 ، مغنرب: جریندة«رؤى معاصنرة أول جریندة شنیعیة بنالمغرب»(، 1۴/07/1003) نا،بی
 .مغرس

 ،انقللاب امید ، مجله«جهان اسلامی یهاجنبش در اسلامی انقلاب ثیرأت» ،(2937 نا، )بهمنبی

 .933 شماره

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. تهران:، اطلس شیعه(، 2937) جعفریان، رسول،

های اسلامی معاصر در جهان عرب، ترجمه حمیلد احملدی، جنبش(، 2977) رایر،دکمیجان، ه

 تهران: انتشارات کیهان.

 های اسلامی معاصر شمال آفریقا، قم: بوستان کتاب.(، جنبش2933سخاوتی، نصرالله، )

جامعنة الملللی نشلر (، تاریخ تحلیلی مغرب، قم: مرکز بلین2933شهیدی پاک، محمدرضا، )
 .لمیةالمصقفی العا

 جهلان بیداری در ایران اسلامی انقلاب نقش بیدارساز؛ انقلاب»(، 2937)بهمن طاهری، مهدی،

 .1۴3، پگاه حوزه، شماره «اسلام

 .العربیة النهضة دار المغرب، بیرو : فی الأدارسة دولة (،2337) ،سعدون، عباس نصرالله

 التشنیع انتشنار منن لجیکاب مغاربة وسط قل » (،1003حزیزان یونیو15) ، مصطفی،عبدالله
 .، لندن: جریدة الشرق الأوسط«أبنائهم بین

 قلم:، 93، شلماره ، ماهنامه پرسلمان«گپی با مستبصر مغربی»، (293۴) ، حمیدرضا،پورغریب

 ها.دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد

سلول جعفریلان، (، تشیع در اندلس، ترجمه ر2971مکی، محمودعلی و عزالدین عمر موسی، )

 تهران: انتشارات انصاریان، چا  اوّل.

آفریقا، تهران: مرکز  شمال اجتماعی سیاسی برتاریخ دمهقم (،2975ناصری طاهری، عبدالله، )

 چا  و انتشارات وزارت ارشاد.
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