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چکیده

با افزایش کرسیهای شیعهشناسی در محافل علمی و دانشگاهی ،اهمیت مطالعه پیرامون این
آیین ،دوچندان شده است؛ بهویژه طی دهههای اخیر و پس از انقلاب اسللامی در ایلران و هویلدا
گشتن ظرفیتهای بالقوه موجود در تشیع ،پژوهشهای بیشماری به این موضوع اختصاص یافته
است .در این پرتو ،پژوهش حاضر در نظر دارد با رویکرد توصیفی (روش) و از رهگذر گفتمانهای
موجود در باره وضعیت شیعیان و مسائل سیاسی ل اجتماعی آنها ،به مطالعه یل جمعیلت بلالقوه
فعال شیعی در کشور تاریخی مراکش (مغرب عربی) بپردازد و به این پرسش اساسی پاسخ گویلد
که سیر تطور تاریخی تشیع در این کشور تاریخی ،چگونه بوده است؟
پس از بررسی سابقه تشیع و چگونگی تأسیس دولت شیعی ادریسیان در این کشلور در سلال
271ق ،به وضعیت شیعیان در مغرب معاصر پرداخته شده و به گونهای ملموس و با ذکر نمادهای
امروزی و عرضه فعالیتهای اجتماعی ،اثبات گردید کله آموزههلای شلیعی ،بخلش عملدهای از
فرهنگ شفاهی مردم این کشور را تشکیل میدهد .پس از آن ،عوامل ترویج تشیع در این کشلور
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در قالب  5محور ،یعنلی :دوللت ادریسلیان ،انقللاب اسللامی ایلران ،شلبکههای نلوین ارتبلاطی،
مستبصران مغربی و فعالیت مؤسسات فرهنگی ،مورد بررسی قرار گرفته و در انتها ،آینده شلیعیان
در پرتو فعالیتهای آنان و تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مورد تجزیله و تحلیلل واقلع
شده است.
واژگان کلیدی

ادریسیان ،تشیع ،انقلاب اسلامی ،مغرب ،اهلبیت.
مقدمه

امروزه مطالعه ادیان و مذاهب ،در زمره برنامههای ثابت محافل و آکادمیهای علملی معتبلر
قرار گرفته و اندیشمندان دینی با استناد به جهانیشدن و ظرفیتسازیهای آن ،هر دین ،ملذهب
و مسلکی را بالقوه دارای قابلیت جهانیشدن میدانند .تشیع که آرمانی جهانی بلرای خلود قائلل
است ،بالطبع از این قاعده مستثنا نیست .تشیع از ابتدا تاکنون ،با وجود محدودیتهای ایجادشلده
برای ترویج آن ،به جهت ظلمستیزی ،عدالتطلبی ،پویایی و محتوای غنی مستتر در آن ،هملواره
در جوامع متعدد مورد پذیرش و استقبال نخبگان آیینهای مختلف بوده است.
پس از انقلاب اسلامی در ایران ،تشیع بازیابی هلویتی نلوینی پیلدا کلرد و دیگلر شلیعه دیلن
حاشیهگرای دیروزی نبود؛ بلکه وارد متن شده بود و دیگر ی فرد شیعی بدون واهمه و خجلالتی
و بلکه با افتخار خود را شیعه مینامید .محافل آکادمی نیز به تبع این حادثه بزرگ ،کرسیهایی
را تحت عنوان شیعهشناسی در مراکز خود دایر و به پژوهش پیرامون آن پرداختند .مطالعه مسائل
سیاسی ل اجتماعی شیعیان علاوه بر اهمیت برای مجامع علمی ،برای خود شیعیان نیز که پیش از
این فاقد ارتباط ارگانی بودند ،اکنون اهمیت داشته و دارد .ازاینرو ،متن حاضر با اهداف ملذکور
در صدد مطالعه یکی از کشورهای مهم اسلامی و شیعیان ساکن در آن ،یعنی مغرب (ملراکش) در
قاره کهن آفریقا میباشد .این کشور با جمعیتلی حلدود  91میلیلون و وسلعتی معلادل ۴۴1٬550
کیلومتر مربع در شمال غربی آفریقا قرار دارد .پایتخت آن رباط ،از شمال به جبلالطارق و دریلای
مدیترانه ،از شرق با الجزایر ،از غرب با اقیانوس اطلس ،از جنوب با موریتانی و از شمال با دریلای
مدیترانه همسایه است)www.cia.gov/library/publications/the-world( .
این پژوهش با روشی توصیفی ل تاریخی و بلا اسلتفاده از شلیوه کتابخانلهای در جملع آوری
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دادهها ،در صدد پاسخ به این سؤال است که با توجه به سابقه تاریخی کشور مراکش و اهمیت آن
به عنوان مکان شکلگیری اوّلین حکومت شیعی در شمال آفریقا ،سیر تطور تاریخی این آیین در
مراکش چیست؟ و چه عواملی سبب گسترش و رواج آیین تشیع در این کشور شده است؟ در این
راستا ،مقاله حاضر ،پس از بیان توصیفی تاریخچله شلیعه در مغلرب ،وضلعیت شلیعیان در دوران
معاصر ،به ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران و تحولات اخیر دنیای عرب ،علل و عواملل گسلترش
تشیع را به تحلیل مینشیند.
سابقه تشیع در مغرب

حدود  3سال پس از وفات پیامبراکرم اسکندریه به دست اعراب فتح شلد1۴2( .میللادی/
12هجری) کمی بعد ،عمرو عاص برای دفاع از جناح غربی متصرفات خود ،برقه را گرفت .پس از
تاختوتاز اعراب در کوار و تریپولی ،تحت فرماندهی عقبلةبننافع بلر افریقیله (تلونس و الجزایلر
شرقی) مستولی شدند و تا آخرین حد مغرب (سوس) نیز نفوذ کردند .اسلام در مغرب خیلی زود در
هیئت فرقه خوارج (ابتدا صفریه و سپس اباضیه) ریشه کرد( .ام کوک)۴3 :2979 ،
تشیع نیز در شمال آفریقا سابقهای دیرینه دارد .در اواخر قرن هشلتم میللادی ادریسلیان و در
قرن دهم فاطمیان ،تشیع را در این منطقه کله شلامل مغلرب ،مصلر و خلاور نزدیل میشلود،
گستراندند و امروز نیز عدهای از مردم کشورهای شمال آفریقا مثل :مغرب ،مصر ،الجزایر ،لیبلی و
تونس به اصول و اعتقادات آن پایبند هستند .در متون کهن ،مغرب ،کشورهای مراکش ،الجزایلر،
تونس و حتی گاه اندلس یا اسپانیای اسلامی را شامل میشده است؛ به عبارت دیگر ،این بخش از
آفریقا را به مغرب اقصی ،اوسط و ادنی تقسیم میکردند .مغرب اقصی ،همان کشوری اسلت کله
امروزه به نام مراکش شناخته میشود و تمرکز پژوهش حاضر نیز بلر ایلن کشلور اسلت .مغلرب
اوسط ،الجزایر است و مغرب ادنی ،تونس و افریقیه میباشد.
قبل از کندوکاو تشیع در مراکش ،ضروری است دولت ادریسیان را به عنوان نخستین عواملل
ترویج دهنده تشیع در این منطقه مورد بررسی قرار دهیم .قبل از ادریسیان نیلز تلاشهلایی بلرای
استقرار دولت شیعی در نزدیکی آن محل جغرافیایی صورت گرفت؛ مثل :قیلام شلقیابنعبدالواحد
مکناسللللی در منطقلللله شللللنتبریه ،قیللللام عبداللهبنسللللعیدبن عماربنیاسللللر و قیللللام
حسینبنیحییبنسعدبنعباده خزرجی که اوّلی در بین بربرها و دومی و سلومی در میلان اعلراب
اندلسی صورت گرفت؛ ولی هیچی موفق نبودند( .مکی و عمرموسی)27 :2971 ،
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تشیع در مغرب معاصر

ادریسیان که نخستین حکومت شیعی مستقل از نظام خلافت سنّیمذهب را پایهریلزی کلرده
بودند ،موجب شدند تا مردم از دربار حکومت امویان در آندلس گریخته ،بله سلوی دوللت شلیعی
ادریسیان روی آوردند .در واقع ،ادریسیان کانون جذب محبلان اهللبیلت در مغلرب اقصلی
بودند و نفوذ و محبوبیت و عملکرد آنها ،زمینه مساعدی را فراهم کرد تا هر بذری که بوی تشلیع
اهلبیت داشته باشد ،بتواند در آنجا رشد کند که به موازات گسترش تشلیع ،زبلان عربلی نیلز در
میان بربرها انتشلار یافلت)http/thesis.ui.ac.ir/abstracts/itr/tweive242.htm( .
پس از ادریس نیز برای اینکه همواره حکومتهای اسلامی در این کشور مسلتقر بلوده ،تشلیع در
این کشور رنگ نباخت و داعیان اسماعیلی یمن ،آزادانه فعالیتهای تبلیغی خود را استمرار دادنلد.
بعد از آن ،طیّ ی دوره بلندملدت و پلس از حکومتهلای :مغراویلان ،المرابطلون ،الموحلدون،
المرینیون ،الوطاسیون و السعدیون ،دولت علویان بر سر کار آمده که هنوز بر این کشور حکمرانی
میکند و شیعیان این کشور نیز با وجود محدودیتهای اتخاذشده هنوز آیین و رسوم خود را پاس
میدارند .در گزارشی تحت عنوان «طنجه پایتخت شیعه» که جریده الصباح مراکش در  5دسامبر
 102۴علیه شیعیان نوشته ،بهوضوح به انجام مراسم مذهبی از جمله مراسم روز عاشورا در طنجه
اشاره کرده و حمایت آنها به همراه حزبالله لبنان از دولت بشار اسد را نوعی افراطگرایی نامیلده
است ( )www.assabah.ma/76071.htmlکه حاکی از پاسداشت آیین و رسوم خود دارد
و یا به جهت حمله آل خلیفه به منزل شیخ عیسی قاسم ،رهبر نهضت مردم بحرین و یا حمله آل
سعود به شیعیان عوامیه در منطقه الشرقیه شیعیان مراکش ،با تبلیغلات گسلترده در پایگلاههلای
خبللللری خللللود ،همراهللللی خللللویش را بللللا شللللیعیان اعلللللام نمودنللللدwww.al-( .
)3itra.ahlamontada.net/login
فرهنگ شیعی در مغرب ،به دلیل پیشینه تاریخی در عمیقترین لایههای فرهنگی ،اجتملاعی
و مذهبی مردم این کشور رسوخ کرده است؛ به گونهای کله جلوههلای زیلادی از آداب ،رسلوم و
فرهنگ مردم مغرب معاصر از اعتقادات شیعی نشئت میگیرد .گاهی مردم از منشأ فرهنگ خلود
آگاهی ندارند؛ ولی امروزه همچنان آموزههای شیعی بخش عمدهای از فرهنگ شفاهی مردم ایلن
کشور را تشکیل میدهد.
شیعیان این کشور ،امروزه به دلیل محدودیتها و تنگناهای اعملالشلده از طلرف حکوملت،
عمدتاً در تقیه به سر میبرند( .الشراط 03 ،أغسطس  )1 :1022عده زیادی از آنها در اثر فشارهای
وارده ،به کشورهای اروپایی از جمله :بلژی  ،هلند و اسپانیا مهاجرت کردهانلد و آن گونله کله در

سیر تطور تاریخی تشیع در مراکش

201

یکی از نشریات معتبر مراکش آمده ،تنها بین  5تا  7هزار نفر از آنها در بلژی زنلدگی ملیکننلد
)(www.hespress.comکه غالباً از مستبصرینی میباشلند کله تحلت تلأثیر کتلب دکتلر
تیجانی و علامه شرفالدین و آموزههای انقلاب اسلامی شیعه شدهاند .آنها در بلژیل فعالیتهلای
فرهنگی قابل توجهی در مساجد مسلمانان ،بهخصوص مسجد الرحمن بروکسل دارند و در دیگلر
مساجد و مراکز فرهنگی بروکسل مانند :مسجد المهدی ،مرکز اسلامی املام رضلا و جمعیلة
الثقلین ،در کنار شیعیان عراق ،لبنان و ایران به فعالیت میپردازند.
شیعیان مغرب عمدتاً در شهرهای :مکناس ،طنجله ،ربلاط ،اگلادیر ،وجلده ،تطلوان ،الناضلور،
الحسیمه ،ولیلی و فاس ساکن هستند و فعالیتهای تبلیغی خود را انجام میدهند .جمعیت آنهلا را
بیش از هفتصد هزار نفر تخمین میزنند و این ،علاوه بر جمعیت غالبی است که در تقیله بله سلر
میبرند .شیعیان این کشور با جامعه شیعی عرب ،بهخصوص شیعیان لبنان ،عراق و بحرین تعامل
دارند و آن گونه که ادریس هانی ،رهبر شیعیان مراکش ،در مصاحبه با مجله «مارود هبدو» ابلراز
داشت ،در تلاش برای تشلکیل انجملن اسللامی شلیعه هسلتند( .مؤسسله شیعهشناسلی ،ش ،9۴
شهریور )2937
شیعیان مغرب ،در داخل کشور از مسجد یا حسینیه برخوردار نیستند؛ اما با پافشاری موفق بله
راهاندازی نخستین نشریه شیعی این کشور ،یعنی نشریه «روئ معاصرة» شدند( .جریدة مغلرس،
رؤى معاصرة» ،أول جریدة شیعیة بالمغرب )1003/07/1۴ ،اکنلون علده زیلادی از شلیعیان ایلن
کشور در زندانهای حکومت به سر میبرند و دو سال قبل ،دولت مغلرب بلرای مقابلله بلا آنچله
تهدید بنیادهای مذهبی و اخلاقی جامعه خواند ،اعلام نمود که با شیعیان و همجنسگراها برخلورد
میکند)The Daily Star , March 25, 2009( .
دولت مغرب در سال 1003م .به بهانه اصللاحات ملذهبی ،محلدودیتهای فراوانلی را بلرای
شیعیان خود ،بهویژه در محیطهای علمی ایجاد کرد و در همان سال ،مدرسهای بله نلام مدرسله
تکمیلی عراقی را که سی سال سابقه فعالیت در این کشور داشت ،در شلهر ربلاط تعطیلل کلرد و
شیعی بودن متولیان مدرسه و تدریس در آن به شیوههایی خلاف آیین آموزش کشور را ،از جملله
دلایل تعطیلی این مدرسه اعلام نمود.
وزارت کشور مراکش ،در همان سال در اقدامی بیسابقه با صدور بیانیهای اعلام کلرد :دوللت
در پی آن است که باقاطعیت با هرگونه اقدامات منافی ارزشهای اجتماعی جامعه مقابله کرده ،با
نشریات و کتابها و مطبوعات شیعی برخورد کند .بر این اساس ،عرضه کتابها ،مجلات فرهنگی
شیعی و حتی برخی از کتابهای مراجع تقلید شیعه در کتابخانههای بلزرگ مغلرب ممنلوع شلد.
همچنین ،ضمن نظارت بر کتابخانههای عمومی ،تمام کتابهای مرتبط بله اندیشلههای شلیعی،
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ایران و حزبالله لبنان را مصادره کرد تا به این وسیله ،با همه منابع نفوذ تشیع در مغلرب مبلارزه
نماید و ثبات مذهبی در این کشور را تضمین کند( .بینا ،مؤسسه شیعهشناسلی ،فلروردین ،2933
ش )۴2
شیعیان مغرب با این مشکلات و تنگناها دستوپنجه نرم میکنند و گاه دولت آنها را صرفاً به
جهت اعتقاداتشان بازداشت و فعالیت آنان در مجامع علمی و رسانهای را ممنوع مینمایلد .دوللت
مراکش از آنها و گسترش تشیع ،به عنوان خطر یاد میکند و با همه مظاهر شیعی در این کشلور
برخورد مینماید.
جغرافیا و ژئوپلیتیک شیعیان مغرب

شهرهای محل سکونت شیعیان مراکش مانند :مکناس ،طنجه،رباط ،اگلادیر ،وجلده ،تطلوان،
الناضور ،الحسیمه ،ولیلی و فاس ،عمدتاً در مناطق حساس و استراتژی این کشور و شمال آفریقا
واقع شدهاند؛ برای مثال ،شهر طنجه و اکادیر که شیعیان زیادی را در خود جلای داده ،در سلاحل
اقیانوس اطلس قرار دارند .یا شهرهای تطوان و الحسیمه نیز کله جمعیلت شلیعی قابلل تلوجهی
دارند ،در حوزه جنوبی دریای مدیترانه و جنوب تنگه جبل الطارق و نزدی به اروپا (نزدی تلرین
کشور آفریقایی به اروپا) واقع شدهاند .همچنلین ،موقعیلت توریسلتی طنجله ،ناضلور و اگلادیر و
موقعیت بندری طنجه (به عنوان شهرهای مهم شیعی) ،میتواند در ژئوپلیتی شیعیان از اهمیلت
شایانی برخوردار باشد؛ چراکه موقعیت و پراکندگی جغرافیایی شیعیان و اهمیت ژئوپلیتیکی مناطق
جغرافیایی آنان ،میتواند در ایجاد فرصت برای این جمعیت بالقوه ،نقشی اساسی داشته باشند.
در باره آمار جمعیت شیعیان مراکش نیز نظریات متفاوتی وجود دارد؛ یعنی در حالی که طبلق
آمار «مجمع جهانی اهلبیت »شیعیان مراکش در سال  1003بالغ بر  107.310نفلر ،یعنلی
 1درصلللللللللللد از جمعیلللللللللللت ملللللللللللراکش بودنلللللللللللد (www.ahl-ul-
 ،)bayt.org/fa.php/page,html5164a4674آمللار انجمللن دیللن و زنللدگی اجتمللاعی
«مؤسسلللله  ،»PEWشللللیعیان مللللراکش را در سللللال 1003حللللدود  920000نفللللر
( ،)www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,html5165a4615یعنلللی چیلللزی حلللدود
2درصد جمعیت این کشور اعلام نمود .البته با توجه به آمارهای دیگر مراکز شلیعی ،ماننلد دائلرة
المعارف الحسینیه ،جمعیت شلیعیان ملراکش بلیش از  1.37درصلد ،یعنلی حلدود  300000نفلر
میباشلد (  )www.islam4u.com.almojib_show.php?rid=796کله جمعیلت قابلل
توجهی در منطقه استراتژی شمال آفریقاست و این ،علاوه بر جمعیت زیادی میباشد که به دلیل
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فشارهای حکومت در تقیه به سر میبرند.
نمادهای شیعی در مغرب امروز

در مغرب امروزی ،اگرچه حاکمیت تمام تلاش خود را برای محو نمادهای شیعی به کار گرفته،
اما هنوز این نمادها به صورت پررنگ در جامعه وجود دارد .در فرهنلگ عملومی و در داسلتانها،
ضرب المثلهای ادبی و ادبیات شفاهی و گاه مکتوب این کشور ،شخصیت حضلرت عللی و
اهلبیت شخصیتی محوری هستند .شجاعت و قهرمانیهلای حضلرت عللی ،زبلانزد
مردم این کشور است .در مدایح و قصیدهها ،محبت به اهلبیلت نملودار اسلت و در کنلار درهلا،
تصویر کف دست وجود دارد که نماد پنج تن آل عبا (محمد ،علی ،فاطمه ،حسن و حسین) اسلت.
خانوادهها فرزندان دو قلوی خود را حسن و حسین مینامند و علاقه و عشق به اهلبیت ،ی فخر
به حساب میآید( .غریبپور )1 :293۴ ،این احتلرام بله اهلبیلت ،در فرهنلگ آنلان ریشله دارد؛
چراکه مردم این کشور بعد از فتح اسلامی ،نخستینبار با رهبری عادل از اهلبیت روبهرو و تابع او
شدند و البته این موضوع ،بر خلیفه وقت عباسی گران آمد( .سخاوتی)91 :2933 ،
سادات ،در مغرب از احترام خاصی برخوردارند و مردم به آنان «آقا» و به زنهایشان «بیبی»
میگویند .تعداد نفوس سادات علوی در مغرب اقصی ،چنان زیاد است که شلاید متجلاوز از یل
میلیون تن باشند؛ زیرا از اواخر قرن دوم که ادریس در مغرب قیام کرد و سلسله ادارسه را تشکیل
داد ،سادات فراوانی از نسل او و برادرش یحیی ،در این کشور پدید آمدنلد کله نسلل انلدر نسلل،
همچنان استمرار حیات دادهاند .یکی از اندیشمندان در این زمینه میگوید« :من  19سال پیش به
آنجا رفتم .در نماز جمعه رسمی دولتی شرکت کردم که خطیب جمعه پس از حمد وثنای الهلی و
درود بر پیامبر و آل و اصحاب و خلفای راشدین ،گفت" :و علی ابنته فاطمة الزهراء و علی أمها
خدیجة الکبری و علی ابنیها الحسن و الحسین رضی الله عننهم ".و ایلن ،در دیگلر کشلورها
مرسوم نیست( ».واعظزاده خراسانی)2930 ،
هنوز تبرک جستن به نام امام علی و انتشار ترانههای محلی ،از تأثیرات فرهنگ شیعی و
ایرانی در مغرب است .اسامی زیادی از مردم این کشور ،به نام ائمه معصومین میباشد و در هلیچ
خانهای نیست ،مگر آنکه نام و القاب فاطمه زهرا در آن یافلت میشلود؛ بله طلور مثلال ،در
منطقه سوس نام حسین بهفراوانی وجود دارد .زیارت قبر املام حسلین در کربللا ،یل ادب
قدیمی مغربی به حساب میآید و گاهی عرفا و بزرگان مغرب به قصد بلرآوردن حلوایج ،بله ایلن
سرزمین مقدس میروند .علاقه محمد خامس ،پدر مل حسن ثانی ،به حضرت امام حسلین
و التجای او به قبور ائمه معصومین در عتبات عالیات و در زمانهای تبعید و بروز مشلکلات،
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از مسائل مشهور ،و در عین حال ،نشاندهنده احترام و اعتقاد مردم ایلن کشلور بله ائمله اطهلار
میباشد.
هرساله با فرارسیدن ماه محرم ،چهره زندگی در این کشور تغییر میکند .مردم از مجالس لهو
و لعب دوری و طبق ی رسم قلدیمی ،بله محاسلبه نفلس میپردازنلد و زکلات املوال خلود را
میپردازند ،آوازهای محلی رنگ حزن و اندوه میگیلرد ،ملردم حنلا نملیبندنلد و خلود را زینلت
نمیکنند (جعفریان ،)559 :2937 ،عروسی ،خرید وسایل زینتی در این ماه بَدیُمن شمرده میشود
و مدایحی در اوصاف پیامبر و حضرت علی خوانده میشود؛ بدون اینکه مردم از منشلأ و
ریشه تاریخی آن مطلع باشند.
در این کشور ،روز عاشورا را روز «مشهود» مینامند و در این روز ،ثروتمندان سفره انداختله و
مردم روزه میگیرند و عقیده دارند که هر مؤمنی در این روز اشکی از چشمانش خواهد ریخلت و
آن را نشانه هممسلکی با شهید اهلبیت میشمرند و اشراف خاندان عللوی ،دهله نخسلت
محرم را به عزاداری میپردازند .در پایتخت ادریسیان ،شهر فلاس نیلز بلر ملزار ادریلس مراسلم
خاصی برگزار میشود( .السعدانی235 :2950 ،تا )239
اهل مغرب در ماه محرم ،لباس عزا که لباس سفید است ،میپوشند و طایفه علوی از روز اوّل
محرم تا دهم محرم ،این مراسم را اجرا میکنند و باقی اشخاص محترم و شلریف ،آن را تلا آخلر
ماه ادامه میدهند .در روز شهادت ،خوراکی برای تصدق میپزند و طبقه تجلار ،ایلن مناسلبت را
برای بذل مال قرار دادهاند .این روز در سال ،روز دادن زکات است و گویا این اشارهای اسلت بله
محاسبه اعمال؛ اما مردم دیگر در این روز ،از خوردن غذا خودداری میکنند و حزن و اندوه غالبلاً
از آنان جدا نمیشود؛ به طوری که معتقد هستند انسان در روز عاشورا تصادفاً یا بیحسلاب گریله
نمیکند؛ بلکه گریهکنندگان را میبینی که به واسطه آن اش های گلرانقیملت کله از نلاراحتی
فقدان شهید راه حق ریخته میشود ،سعادتمند میگردند .اطفال و کودکان ،این یادبود حسلینی را
به شکل بازی اجرا میکنند :کوزههای کوچ آب ،از طرف بزرگان به آنان داده میشلود و ایلن،
رمز و اشاره به آن تشنگی است که با همان تشنگی حضرت درگذشت؛ ولی بزرگترین چیزی که
توجه انسان را به خود جلب میکند ،منظره مراثی تمثیلی و شبیه در آوردن است که هر سلال در
مراکزی در شهر مکناس و فاس و مراکش برگزار میشود.
( =)http://sarallah.valiasr-aj.net/include/VIEW.php?bankname=LIBLIST&RADIF

از دیگر مسائلی که باید به آن اشاره نمود ،قرابت فرهنگی مغلرب بلا ایلران اسلت کله ایلن
موضوع نیز نمادهای شیعی را در جامعه مغرب وسعت بخشیده است .به دلیل مهاجرت گروهلی از
اهالی خراسان ،فارس ،کرمان و بنادر خلیج فارس و همچنین ،استفاده از کتب پزشکی ابنسلینا و
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دیگر دانشمندان ایرانی و نزدیکی فرهنگی ادریسیان به فرهنگ ایرانی ،اکنلون میلزان اسلتعمال
لغات فارسی در متون پزشکی این کشور ،فراوان است و سلب معملاری ایرانلی در شلهر فلاس،
پایتخت ادریسیان ،هنوز قابل مشاهده است.
عوامل ترویج تشیع در مغرب
 .1دولت ادریسیان

ادریسیان ،اوّلین حکومت شیعی بودند که نظام سیاسی ل اجتملاعی خلود را مسلتقل از نظلام
خلافت اهل تسنن پایهریزی کردند .این دولت به وسیله ادریسبنعبداللهبنحسلنبنعلی در
سال 271ﻫ.ق ایجاد شد و با وجود مشی زیدی ل معتزلی ،ی دولت شلیعی بله حسلاب میآیلد.
(عباس نصرالله )77-71 :2337 ،ادریس ،مدتی را به عنوان داعی برای محملد ،نفلس زکیله ،در
تلمسان حضور داشت( .محمود اسماعیل )۴7 :2939 ،پس از فشارهای خلفای عباسی بر علویلان،
عدهای از آنها از جمله ادریس ،به گرد حسینبنعلیبنحسن که از علویان شجاع بود ،جمع شدند
و ضللمن بیعللت بللا وی ،مقللدمات قیللام بللر ضللد خلیفلله عباسللی را فللراهم آوردنللد؛ امللا
حسینبنعلیبنحسن پس از مراسم حلج هملان سلال ،در درگیلری در منطقلهای بله نلام فلخ
(213ﻫ.ق) در بین مکه و مدینه ،از خلفای سپاه عباسی شکست خورد و تنها دو تلن از یلارانش از
این واقعه جان سالم به در بردند؛ یکی از آنها ،ادریسبنعبدالله بود که به همراه غلامش راشد بله
شمال آفریقا رفت( .ابنواضح یعقوبی )۴07 :2931 ،ادریس ابتدا به مصر رفت و در آنجا متصلدی
عامل واضح ،برید مصر گردید که از موالیان صالحبنمنصور و شیعه بود .وی ادریس را به هملراه
برید به مغرب فرستاد (ابن خلدون )917 :و او در طنجه با تبلیغات ،زمینه حکومت خلود را فلراهم
نمود .گفته میشود شهر فاس را ادریس تأسیس کرد و آنجا را به عنوان پایتخت حکومت برگزید
و سپس ،اقدامات تبلیغی خود را وسعت بخشید؛ به گونهای که بیشتر ساکنان مغرب الاقصلی ،بله
دست وی اسلام آوردند .هدف بعدی ادریس ،شهر تلمسان در مغرب الأوسط بود که بلدون جنلگ
تسلیم ادریس شد و این منطقه ،در سال 27۴ﻫ.ق اسلام شیعی را به عنوان مذهب خود پذیرفتنلد.
(ناصری طاهری)11۴ :2975 ،
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حکومت ادریسیان و همسایگان

ادریسیان که حکمرانیشان نزدی به دو قرن ( 733تا 335م 271 /تا 975ق) تلداوم داشلت،
از همان ابتدا که وارد مغرب شدند ،مورد استقبال قبایل بربر قرار گرفتند و توانستند با وجود نفلوذ
خوارج ،عقاید شیعی را رواج دهند .اگرچه برخی مورخان رواج باورهای شیعی توسلط ادریسلیان را
ضعیف میدانند ،اما آداب ،سنن و رسوم مذهبی کنونی در مغرب ،حاکی از عملق نفلوذ باورهلای
شیعی در بین مردم این کشور است.
سکه هایی که در دوره بعد از دولت ادریسیان به دست آمده ،تأکید بر اماملت و فضلیلت املام
علی داشته است و این عبارت بر آن نقش بسته است« :علی خیر الناس بعد النبی کرة من
کرة و رضی من رضی» .امیران بعدی این دولت ،مانند حسنبنقاسم ،آخرین امیر ادریسی ،تشیع
خود را علنی نمودند و نیز بازماندگان ادریسیان در اندلس ،یعنی بنی حمود ،به تبلیغ علنی ملذهب
شیعه مبادرت کردند( .ناصری طاهری)11۴ :2975 ،
حکومتی را که ادریس پایهگذاری کرد ،با وجود توطئهچینی عباسیان و بنی اغلب ،بله حیلات
خود ادامه داد و پس از آنکه ادریس در سال 277ﻫ.ق بر اثر مسلمومیت ناشلی از ایلن توطئلهها
درگذشت .امور حکومتی به غلامش ،راشد رسید؛ تا اینکه ادریس دوم ،به سن یازده سالگی رسلید
و به جانشینی پدر نایل آمد .آنها ابتدا شهر ولیلی و از سال 231ﻫ.ق شلهر فلاس را بله پلایتختی
برگزیدند و اهمیت امروزی فاس نیز مرهون آن قدمت میباشد .ادریسیان در اثر فشلار فاطمیلان
مصر ،فاطمیان و امویان اندلس و خوارج ،از بین رفتند (شهیدی پاک)125 :2933 ،؛ ولی دوباره در
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سال 991ﻫ.ق نه به عنوان دولت ،بلکه به عنوان والیان بنیامیه اسلپانیا ،بلر منطقله فرملانروایی
کردند .در سال 9۴1ﻫ.ق امویان اسپانیا حسنبنکنون ،آخرین فرمانروای ادریسیان را اسیر نمودند
و او را به قرطبه انتقال دادند و به این ترتیب ،پس از دو سده فرمانروایی ،دودمان حکومت ادریس
از بین رفت؛ اما نسلی از آنها بر اثر این فشارها به اندلس رفتند و دولت مسلتعجل حملودی را در
سال  ۴07تأسیس کردند.
ادریس با حمایت تودههای مردم ،بهخصوص بربرها ،به گسلترش و همگلانی نملودن اسللام،
بهویژه آموزههای شیعی در مغرب و دیگر مناطق شمال آفریقا اقدام نمود و نهضت فکری خلود را
از شهر فاس به دیگر مناطق این قاره کهن انتشار داد .ادریسیان به جهت نفوذ در بلین بربرهلا و
استقبالی که از آنها شده بود ،با وجود نفوذ خوارج ،توانستند بهسرعت آموزههای شلیعی را تلرویج
نموده ،مطالبه عمومی را از این آیین فراگیر نمایند( .الحاجری)7 :2339 ،
در زمان ادریس ،اهلبیت دوستی ،در مذهب مالکی مستقر در این سرزمین رسوخ کلرد و ایلن
مهم ،در سلوک و رفتار مردم هویدا شلد .تبلیغلات ادریسلیان باعلد گردیلد کله بعلدها داعیلان
اسماعیلیان یمن ،مثل :حلوانی و ابوسفیان مکی و بعد از او ،ابوعبدالله شیعی ،بلهراحتی از فضلای
محیطی مناسبی که ادریسیان به وجود آورده بودند ،در ترویج تشلیع اسلماعیلی اسلتفاده نماینلد.
فضای مغرب ،به گونهای شده بود که زمانی که ابوعبدالله شیعی به آنجا رفت (130ه.ق) ،آنجلا را
برای دعوتش مهیا یافت؛ چراکه در آنجا بربرها و بیشتر وزرای اغلبیان ،به تشیع روی آورده بودند.
(ابراهیم حسن ،ج)23۴ :2933 ،1
اگرچه پس از فوت ادریس اوّل ،ترویج تشیع و معارف مکتب اهلبیت تضعیف شد ،اما ادریس
دوم و دیگر حاکمان ادریسی نیز در این امر فعالیتهایی داشتند و عمق رسوخ محبت اهلبیت در
این کشور تا به امروز ،به صورت ی سنّت قدیمی ،ملی و مذهبی و عاطفی برقلرار مانلده اسلت.
قبور خاندان ادریس ،هنوز به صورت امامزاده مورد احترام عامه مردم است و مقبره ادریس اوّل در
فاس ،محلّ زیارت مؤمنان میباشد.
 .2انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی در ایران ،علاوه بر تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه و اثرگذاری بر جهان اسللام،
توانست جایگاه شیعیان را از حاشیه به متن و مرکز ثقل تحولات منتقل نماید و بر جامعله شلیعی
تأثیرات شگرفی به جای گذارد .شیعیان که قرنها بود به سبب ظلم و ستم خلفای بللاد اسللامی،
حاشیهگرایی اجباری را اختیار کرده بودند و گاه با تکیه بر اصل تقیه ،از بروز افکار و اندیشلههای
خود هراس داشتند ،اکنون خود را یافته و بیش از هر زمانی دیگر ،احسلاس هویلت مینمودنلد و
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قاره سیاه نیز از این قاعده مستثنا نبود .یکی از شاخصترین تأثیرات انقلاب ایران ،رسمی شلدن و
اهمیت یافتن مکتب تشیع در برخی کشورهای آفریقایی از جمله مغرب (مراکش) بود.
مغرب که خود ،سابقه قدیمیترین دولت شیعی (ادریسیان) را در کارنامه خویش دارد ،پلس از
انقلاب سال  2957ایران (2373م) ،شاهد به متن آمدن جمعیت شیعی مستقر در این کشلور شلد.
در مغرب پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ،گروههای اسلامی رشلد چشلمگیری نمودنلد و بلا
نشانههای رشد جنبشهای اسلامی ،پادشاه این کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر گلروههلای
اسلامی طرفدار انقلاب ایران را ،به توطئهچینی متهم کرد و مدعی شد کله شورشلیان ،خواسلتار
برپایی ی نظام اسلامی به سب و سیاق ایران هستند ( .طاهری )20 :2937 ،ازاینرو ،با هراس
از الگوگیری از انقلاب ایران ،سرکوب گروههای اسلامی و رهبران آن در این کشور شدت گرفت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،دولت موقت در اعتراض به حضور محمدرضا پهلوی در ربلاط،
سفیر خود را از مغرب فراخواند و دولت مغرب نیز سفیر خویش را از تهران خواند و سلطح روابلط
دو کشور در مهرماه  2953به سطح کاردار تقلیل یافت؛ ولی با توجله بله اندیشله صلدور انقللاب
اسلامی و استقبال مسلمانان و آزادیخواهان جهان از این پیام الهامبخش ،رابطه دو ملت هیچگلاه
قطع نشود و ایران با وجود مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی و تحریمها ،تمام تلاش خود را بلرای
رساندن پیام انقلاب و نشان دادن اسلام واقعی به همه مسلمانان ،از جمله مردم ملراکش ،بله کلار
گرفت و این گونه بود که بسیاری از جنبشهای سیاسی و ملذهبی رونلق گرفلت و تحلت تلأثیر
انقلاب اسلامی رشد یافت.
شیعیان این کشور پس از انقلاب اسلامی ایران ،به انحای گوناگون پیگیر مطالبات خود هستند
و با وجود تقیه ،اکنون موفق شدهاند ضلمن راهانلدازی مؤسسلات فرهنگلی و سیاسلی متعلدد در
شهرهای مختلف ،به تبلیغ آیین خود بپردازند و در این راه ،بارها با حکومت درگیر شدهاند .برخلی
آمارها ،حاکی از این است که بیش از  9هزار نفر از شیعیان این کشور ،تنها به جرم شیعه بودن در
زندانهای این کشور به سر میبرند( .بینا ،الخمیس  21یولیو )1003
عمدهترین گروههای شیعی یا غیرشیعی متأثر از انقلاب اسللامی ،عبارتانلد از :گلروه علدل و
احسان به رهبری عبدالسلام یاسین ،جنبش مجاهلدین ملراکش بله رهبلری عبلدالعزیز نعملایی،
جنبش التوحید و الاصلاح (الیابس ،)297 :2933 ،حرکة بدیل الحضاری ،حرکة من اجنل الامنة،
جمعیة الغدیر در شهر مکناس ،جمعیة انوار المودة در شهر طنجه ،جمعیة التواصل (الحسلنی،
 13فروردین  ،)5 :2933جمعیة البصائر و جمعیة الزهراء که برخی از آنها صبغه فرهنگی دارنلد؛
اما در راستای اهداف انقلاب اسلامی حرکت میکنند و در این راه ،سلختیهای فراوانلی متحملل
شدهاند؛ به طور مثال ،عبدالسلام یاسین ،رهبر جمعیت عدل و احسان ،به جهت ستایش از انقللاب
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اسلامی ،املام خمینلی و تللاش بلرای تشلکیل حلزب سیاسلی ،در سلال 233۴م دسلتگیر شلد.
(دکمیجان )97 :2977 ،وی در سپتامبر 2337م جمعیت شعار العدل والاحسان را مطرح کرد و پس
از آن ،جمعیت به نام جماعة العدل والاحسان معروف شد .این جریان ،بیشترین تلأثیر را از انقللاب
اسلامی داشت و به همین دلیل ،زیر بیشترین فشارهای حکومت قرار گرفت و یا عبدالعزیز نعمانی،
رهبر جنبش مجاهدین مراکش که با ایران رابطه بسیار نزدیکی دارد ،در سال 2335م در فرانسله
ربوده شد( .بینا 90،بهمن )2937
 .3شبکههای ارتباطی نوین

از دیگر عوامل تروج آیین شیعه در ایلن کشلور ،شلبکههای نلوین ارتبلاطی مثلل :ملاهواره،
اینترنت ،رادیو و تلویزیون میباشد .شبکههای :المنار لبنان ،العالم ،الکلوثر ،الفلرات ،اللأنوار ،رادیلو
برونمرزی ایلران (البرجلاوی )1003/1/15 ،و سلایتهای اینترنتلی شلیعی ایلران و علراق کله
اطلاعرسانی را سهل نموده ،باعد ارتباطگیری با این مراکز شده و توانسته عاملی مؤثر در تلرویج
این آیین به حساب آید؛ چنانکه در سال  ،2933مقامات مغربی ،خبرنگلاران شلبکههای العلالم و
پرس تیوی و المنار را از ادامه کار در این کشور منع کردند که بلا نگلاهی هرچنلد سلطحی بله
ماهیت و هویت شبکههای مذکور ،اهداف و نیات مسئولان مغربی هویلدا میشلود .اگلر بله ایلن
موضوع ،توزیع کتب و مجلات شیعی مانند :المنهاج ،البصائر ،قضایا اسلامیة معاصنرة ،المنقن
الجدید ،الکلمة ،الحیاة القیبة ،فقه آل البیت ،روئ معاصرة و کتب تیجانی و علامه شرفاللدین
را بیفزاییم ،اهمیت تأثیرگذاری این موضوع آشکار میشود .عللاوه بلر ایلن ،نبایلد از پایگلاههلای
اطلاعرسانی شیعی که با وجود هجمه فراوان گروههای تکفیری و سللفی ،توانسلتهانلد بلهخلوبی
ایفای نقش نمایند ،غفلت کرد و امروز هزاران سایت و منتدی (کللو و انجمن)هلای شلیعی در
محیط اینترنت وجود دارد که دسترسی به اطلاعات و اخبلار را سلهل نملوده اسلت و حتلی خلود
شیعیان مراکش نیز چندین سایت و پایگاه برای خویش دایر نموده اند که از جمله میتوان :هیئنة
الشیعة طنجة ،العترة القاهرة لشیعة المغرب ،منتدى شیعة کتامیة للمغنرب العربنی ،منتندیا
شیعة آل البیت المغاربیة و چندین سایت دیگر را نام برد.
 .4مستبصرین مغربی

یکی دیگر از عوامل روی آوردن مردم مغرب به آیین تشیع ،مستبصرینی هستند که فعالانه در
جهت ترویج تشیع گام برمیدارند؛ بهخصوص مستبصرین مغربی که در کشورهای اروپایی مثلل:
بلژی  ،هلند ،اسپانیا و انگلستان و کشورهایی آسیایی مانند :عراق ،لبنان ،ایران و سلوریه سلاکن
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هستند .این افراد در هنگام رفتوآمد به کشورشان ،کتب و سایر متون تبلیغی شیعی را بله کشلور
آورده ،عملاً مبلغ آیین تشیع گشتهاند .این افراد که در دیگر کشورها آزادانه با جامعه شیعی ارتباط
برقرار کردهاند ،اکنون میتوانند تجربیات و آخرین اخبار و مواضع شیعیان را به سلایر هلمکیشلان
خود در کشور منتقل نمایند .در این بین ،مستبصرین مغربی مقیم بلژی  ،نقلش عملدهای دارنلد.
(عبدالله 15 ،1 ،حزیران یونیو)؛ به طور مثال ،در پایگاه اطلاعرسانی مرکز الأبحاث العقائدیة وابسته
به دفتر آیتالله سیستانی که مشخصات  ۴3نفر از مستبصرین مغربی سالهای اخیر و علل شیعه
شدن آنها ذکر شده ،حدود 10درصد از آنها صرفاً به جهت تأثیر مستبصرین به آیلین تشلیع روی
آوردهاند (المغرب )www.aqaed.com/mostabser/guestbook/و قاعدتاً این آملار ،تنهلا
بخش ناچیزی از مستبصرین را شامل میشود که با پذیرش سختیهای پس از اعلام ،این مطالب
را منتشر نمودهاند.
 .5فعالیت مؤسسات فرهنگی

فعالیتهای فرهنگی مؤسسات و مراکز شیعی متأثر از انقلاب ایران و مقاومت اسللامی لبنلان،
در تبلیغ آموزههای شیعی و فراگیر نمودن این آموزهها در مغرب مؤثر بلوده اسلت .اکنلون دههلا
گروه اسلامی ،مثل :جماعت عدل و احسان ،حرکة بدیل الحضاری ،حرکة منن اجنل الامنة در
داخل کشور ،جمعیة الرضا ،جمعیة الزهراء ،جمعیة الغری و جمعیة الثقلنین در بلیین ،
مؤسسه فاطمة الزهرا ،مرکز اهلبیت ،مؤسسة الکوثر در هلند و سایر مؤسسات در هلامبورگ و
برلین و نیز مدارس عراقیهای مقیم مغرب ،به سهم خود در تلرویج تشلیع نقلش قابلل تلوجهی
داشتهاند( .اسباعی )1003 ،برای مثلال ،هرسلاله در مراسلم نیمله شلعبان ،ایلام عاشلورا و سلایر
مناسبتهای مذهبی شیعی ،تبلیغات خاصلی جهلت روی آوردن بله آیلین تشلیع در ایلن مراکلز
بهخصوص در مؤسسات موجود در بلژی صورت میگیرد؛ بله گونلهای کله بلژیل را پایتخلت
شیعیان مغربی مینامند و گاه در این مراسم ،تلا  90هلزار نفلر شلیعه مغربلی شلرکت میکننلد.
(الصغیر)1025 ،
علاوه بر این ،فعالیتهای فرهنگی جمهوری اسلامی که در قالب سازمان فرهنگ و ارتباطلات
اسلامی ،مجمع جهانی شیعهشناسی و مجمع جهانی اهلبیت شکل میگیرد نیز در این املر مهلم
نقش داشتهاند .همچنین ،از نقش طلبههای مراکشی و نیز از فعالیتهای حوزه علمیه قم و نجلف
و لبنان که در قالب اعزام مبلغ اقدام به فرستادن مبلّغان عمدتاً مراکشلی در مناسلبتهای خلاص
مینماید و همچنین ،از نقش مؤثر ادریس هانی نیز نباید غفلت کرد.
علاوه بر نقش مؤسسات فرهنگی ،عوامل متفرقه دیگری همچلون قرابلت فرهنگلی شلیعیان
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مراکش با شیعیان لبنان که از دیرباز در شمال آفریقا حضور داشتهاند ،بهخصوص تجربه درخشلان
حزب الله لبنان به عنوان ی حزب و جریان شیعی ل عربی ،نقلش بسلزایی در هویلتبخشلی و
ارتقای جایگاه آنها و به طبع آن ،افزایش حس اعتماد به نفس در میلان شلیعیان لبنلان گردیلده
است .به همین دلیل است که دولت مغرب در سال  ،2930مدرسلهای بله نلام مدرسله تکمیللی
عراقی را که سی سال سابقه فعالیت در این کشور داشت ،در رباط ،پایتخت ایلن کشلور ،تعطیلل
کرد .دولت مغرب ،شیعی بودن متولیان مدرسه و تدریس در آن به شیوههایی خلاف آیین آملوزش
کشور مغرب را از جمله دلایل تعطیلی این مدرسه اعلام کرده است .همچنین ،به بهانله اصللاحات
دینی ،گروهی از علما و طلبههای علوم دینی را که در حوزههای علمیه شلیعی در ایلران ،لبنلان،
عراق و سوریه تحصیل کردهاند ،بازداشت و فعالیت آنان در مجامع علملی و رسلانهای را ممنلوع
کرد )www.ahl-ul-bayt.org( .این موضوع ،اهمیت اقدامات فرهنگلی مؤسسلات و ملدارس
علمی را در رواج تشیع در این کشور میرساند.
آینده تشیع در مغرب

بدون تردید ،آینده شیعه در مغرب ،به آینده این آیین در جهان بستگی تام دارد .پس از انقلاب
اسلامی ایران ،شیعه از انزوا خارج شد و در واقع ،به بازآفرینی هویتی دسلت پیلدا کلرد و شلیعیان
شمال آفریقا و مغرب نیز از این قاعده مستثنا نبودند .با نگاهی هرچند سطحی به وضعیت سیاسی
ل اجتماعی شیعیان در جهان و بالطبع در مغرب و فعالیتهای سیاسی ل اجتماعی آنها ،به گونهای
ملموس شاهد رشد این آیین در کشورهای مختلف جهان از جمله مراکش و توسلعه فعالیتهلای
سیاسی و مذهبی آنها میباشیم؛ به گونهای که اکنون شلیعیان در تملام نقلاط ،در حلال بازیلابی
هویتی بوده ،از جهت جمعیت ،تشلدید فعالیتهلای سیاسلی و مشلارکت در سیاسلت و قلدرت و
ژئوپلیتی  ،در وضعیت مناسبتری نسبت به قبل برخوردارند؛ به طور مثال ،در مبحلد جمعیلت،
تحقیقی که توسط مؤسسه دین و زندگی در آمریکا منتشر شده ،نمایانگر رشد پابلهپلای جمعیلت
شیعه با اهل تسنن میباشد.
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«جدول رشد سالانه جمعیت شیعه و سنّی»
و یا در بحد مشارکت در قدرت ،آن گونه که در علراق ،لبنلان و بحلرین مشلاهده میشلود،
شیعیه اکنون به عنوان ی قطب قدرت محسوب میشود( .بینا )2 :1003 ،به لحاظ ژئلوپلیتیکی
نیز مهمترین بخشهای خاورمیانه و بهخصوص خلیج فارس ،در اختیار شیعیان است و بله تعبیلر
فرانسوا توال ،خلیج فارس از نظر جغرافیای مذهبی ،تحت سلطه شیعیان است و یا بله قلول نلوام
چامسکی که گفته بود« :از سر ی تصادف جغرافیایی ،منابع اصلی نفت جهان ،عمدتاً در منلاطق
شیعهنشللین خاورمیانلله ،یعنللی ج نللوب عللراق ،منللاطق شللرق عربسللتان و ایللران قللرار دارد».
( )Chomsky,2007,85در مغرب نیز شیعیان ،تنها به فعالیت در مؤسسات فرهنگی ل تبلیغی
اکتفا نکرده ،بلکه در صدد تأسیس حزب نیز میباشند.
تجزیه و تحلیل آینده شیعیان مغرب ،بدون نگاه به تحولات اخیر خاورمیانه و شلمال آفریقلا و
تأثیر آن بر تحولات این کشور ،کاری دشوار است؛ چراکه تحولات اخیر در همان ابتدا ،بله مغلرب
نیز سرایت نمود و مخالفان با پیشتازی جنبش  10فوریه ،با برگزاری اعتراضات ،مخالفت خلویش
را به روند حکومت در این کشور نشان دادند .شیعیان نیز طبیعی بود که با توجه به فشار حکومت
بر آنها و اعمال محدودیتهای متعدد ،با این ملوج اعتلراض همراهلی نماینلد و خواسلتار آزادی
زندانیان و اعطای حقوق اساسی خود گردند .حکومت نیز بلا سیاسلت چملاق و هلویج ،سلعی در
کنترل این اعتراضات نمود و با انجام اصلاحات جزئی ،رنگ دموکراتی به خود گرفت.
طبیعی است که نتیجه این تحولات ،در بدترین وضع نیز به اقلیلت شلیعه ایلن کشلور بلرای
احقاق حقوق خود کم خواهد نمود؛ هرچند شیعیان در این راه موانعی نیز در پیش رو دارند کله
یکی از آنها ،شیعههراسی است .منشأ عمده شیعههراسی ،سلفیها و تکفیریها میباشلند کله بلا
مشاهده رواج تشیع و استقبال جوانان مغربی از آن ،به سیاهنمایی و تبلیغ علیه تشیع ،بهویژه تشیع
سیاسی روی آوردهاند )http://www.shia-news.com( .آنها در این راه ،از هیچ کوششی
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فروگذار نمیکنند و گاه ترس خود را نیز از روی آوردن جوانلان بله شلیعه ابلراز داشلتهاند .دکتلر
غنیمان ،استاد دانشگاه مدینه که  2/5میلیون دانشجو دارد ،میگویلد« :نحن الوهابیین علی یقین
بأن المذهب الإثنی عشری هو الذی سوف یجذب إلیه کل أهل السنة و کنل الوهنابیین فنی
المستقبل القریب؛ ما وهابیها یقین پیدا کردهایم تنها مذهبی که در آینده بسلیار نزدیل  ،همله
اهلسنّت و وهابیت را به طرف خودش جذب میکند ،مذهب شیعه إثنا عشلری اسلت( ».یحیلی
العماد)273 :1001 ،
پس از تحولات اخیر خاوررمیانه و شمال آفریقا ،ی سرگردانی ایلدئولوژی در جهلان اسللام
حکمفرما شده و پیروان افکار تکفیری با مشاهده تناقضات در رفتار پادشاهان و املرای خلود کله
گاه به بنبست فکری در فقه آنها ارتباط دارد ،دچار سرگردانی محسوسی شلدهاند .ایلن موضلوع،
فرصتی برای ترویج شیعه میباشد تا شیعیان ملراکش بله دور از تنگناهلای سلالهای اخیلر ،بلا
تشکیل تشکلهای مردمنهاد (انجیاو) و مدد از وسایل نوین ارتبلاطی ،در گسلترش ایلن آیلین
بکوشند؛ بهخصوص اینکه ریشههای عمیق فرهنگی بهجایمانده از دورههای حاکمیت ادریسلیان
و فرهنگ شفاهی برجامانلده از آن دوران ،زمینله و ظرفیلت مناسلبی بلرای شلیعیان آن کشلور
محسوب میشود.
نتیجه

بررسی مطالعات پیرامون شیعیان مراکش (مغرب عربی) ،نشاندهنده رسوخ باورهای این آیین
در فرهنگ شفاهی مردم این کشور دارد و به دلیل اینکه بخشی از هویت تاریخی این کشلور بله
ادریسیان به عنوان نخستین دولت شیعی اختصاص دارد ،طبعاً این عامل میتواند کاتالیزر مناسبی
جهت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی باشد؛ هرچند به دلیل باز بودن بستر تبلیغاتی برای عربسلتان
سعودی ،فعالیتهای وهابیت نیز در این کشور شدت پیدا کرده است .آنچه به عنوان دستاورد این
نوشتار به حساب میآید ،این است که در بررسی سیر تطور تاریخی تشیع در مغرب عربی ،قریلب
به دو قرن حکمرانی ادریسیان ،انقلاب اسلامی در ایران ،رسانههای نلوین ،مستبصلرین و فعالیلت
مؤسسات فرهنگی و تبلیغی ،مهمتلرین عاملل مانلدگاری ،تلداوم و تزایلد تشلیع در ایلن کشلور
میباشد .اگرچه ممکن است محدودیتهای قائلشده برای شیعیان عرب در حوزه خلیج فلارس و
سایر کشورهای عربی در این کشور نیز نمایان باشد ،اما برای آینده شیعیان این کشلور بله دلیلل
ارتباط مستمر با شیعیان عرب در لبنان و عراق و تأثیرات بیداری اسلامی ،چشمانداز خلوبی قابلل
ترسیم است؛ بهخصوص اینکه فشارهای گوناگون اجتماعی و تبلیغاتی گروههای سلفی و افراطلی
پس از تحولات اخیر جهان اسلام ،شرایط را جهت اتحاد ،همبستگی و رشد و بالندگی بیشتر آنلان
فراهم نموده است.
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