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چکیده
ایده اصلی این نوشته پاسخ به این سوال است که ،وضعیت جریانها ،گرای ها و سمت
و سوی جامعه شیعی در کشور جمهوری دموکراتی کنگو چگونه است؟ برای پاسخ به این
پرس ابتدا با تکیه بر مطالعات میدانی مختصاات جامعاه شایعی در ایان کشاور از وجاوه
مختلف تبیین شده اسات؛ طباق یافتاه ایان نوشاته جامعاه شایعی در کشاور کنگاو شاامل
اقلیتهای نژادی مختلف است ،که به شکلی ناهمگون و جز یرهای در بستری غیر متعصاب
و غیر متصلب به نحوی غیر محسوس و کامت مرزبندی شده زندگی میکنند؛ که در صورت
تقو یت ارتباطات داخلی و غلبه بر جز یرهای عمل کردن میتوانند در ابعاد مختلف اجتماعی
یبشناسی جریانها ،براسااس تجاارب،
بازیگران مؤثری باشند .نگارنده ضمن تحلیل و آس 
مشاهدات میدانی ،مصاحبهها و اسناد راهکارهایی را برای ارتقای وضعیت عمومی شایعیان
در جهت بهرهگیری حداکثری از توانمندیهای درونی و بیرونی در کشور کنگو پیشنهاد داده
است.
واژگان کلیدی :آفریقا ،کنگاو دموکراتیا  ،اسات  ،تشایع ،شایعیان مهااجر ،شایعیان
کنگوله.

 - 1معاون پژوه پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی( ) ا .Mohammad.zolfagari@gmail.com
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.1مقدمه
قاره آفریقا بستری متنوع از مردمان ،فرهنگها ،بسترهای اکولاوژی و تجربیاات تااریخی
یاهپوست ،اقلیتهای آسیایی ،سفیدپوستان و اعراب در کنار یکادیگر
است که در آن اقوا س 
زندگی میکنند .کنگوی دموکراتی با وساعت  ۲۳۴۴۸۵۸کیلاومتر مرباع دوماین کشاور
پهناور آفریقا و دهمین کشور بزرگ جهان به شمار میآیاد .کنگاو در میاان کشاورهای قااره
آفریقا دارای و یژگیهای منحصر باه فاردی ،همچاون وساعت سارزمینی ،جمعیات ،مناابع
طبیعی سرشار ،تنوع قومی و نژادی ،تحوالت سیاسی مؤثر بر همسایگان ،سابقه مستعمراتی
و جنگهای داخلی است؛ که این کشور را در جایگاه منحصر به فردی قرار داده است .کنگو
پرجمعیتترین کشور فرانسه زبان و پایتخت آن شهر کینشاسا نیز پرجمعیتتارین پایتخات
فرانسه زبان دنیا است .وجود بی از چهارصد قبیله ،دهها زبان و گو ی متعلق به گروههای
قومی با اعتقادات مذهبی و اقلیمهای طبیعی متنوع که موجب تشکیل  24استان مختلف در
یچیدگیهای این کشور محسوب میشود .کنگو گهواره تمدن انسانی باا

این کشور شده از پ
میراثی ارزشمند است که مردمان

در طول تاریخ با تنوع فرهنگی خا

خود پذیرای ادیان

بزرگ الهی بوده اند .پیاروان دو دیان بازرگ اسات و مسایحیت عمات کنگاو را باه نحاوی
نامحسوس میان خود تقسیم نموده و برای به دست آوردن سهم بیشتر تتش میکنند.
کنگو یکی از مهمترین مراکز تجمع پیروان دین مسیح علیه الست است و کلیساا بارای
یحیسازی کنگاو برناماه هاای و یاژهای داشاته و دارد .تاتش مسایحیان در دوره
تبلیغ و مس 
استعمار برای مسیحی سازی کنگو که بخ مهم و پرجمعیت شرقی آن در گذشته مسلمان
بوده اند و امروز نیز عمده مسلمانان این کشور در مناطق شرقی زندگی میکنند شااهدی بار
این مدعا است .سابقه حضور مسلمانان اعام از شایعه و سانی اگرچاه باه لحااظ تااریخی
همچون کشورهای مسلمان دیگر آفریقایی (شمال آفریقا) نیست؛ اما از آنجا که در محدوده
جغرافیایی خا

و پهناوری قرار گرفته همواره ماورد توجاه جادی دو دیان بازرگ اسات و

مسیحیت بوده و هست.
شیعیان در این کشور اجتماعی بسیار جوان محسوب میشاوند کاه باه دالئال مختلفای
همچون :جدید بودن موضوع ،عد نگارش مقاله یا کتابی روشمند و علمی در ماورد تشایع
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در کنگو ،ضعف عمومی اطتعات و آمار از کشاورهای آفریقاایی و ..اطتعاات گساترده و
موثقی از این گروه از شیعیان در دست نیست .براین اساس و با توجه به مز یت نسبی نگارنده
(زیست مستمر پنج ساله در کنگو) هد نگارنده از این پژوه اوال معرفی شیعیان ساکن
در کشور کنگو ،ثانیا صورتبندی جریانهای شیعی در این کشور و ثالثا ارائه پیشنهاداتی در
راستای ارتقای سطح پیروان اهل بیت علیهم الست در جمهوری دموکراتی کنگو است.
طبیعتا شیعیان در این کشور همچون مناطق دیگر دارای نقاب قوت ،ضعف ،فرصتها و
تهدیدهای خا

خود هستند که باید به منظاور ارتقاا ،باه دقات بررسای و تحلیال شاوند.

بنابراین نگارنده در این مقاله در تتش است تا با بهرهگیری از تجربیات شخصی ،مشاهدات
میدانی ،مصاحبه واسناد کتابخانهای به این پرسا پاساخ دهاد کاه :وضاعیت جریاانهاا،
گرای ها و سمت و سوی جامعه شیعی در کشور جمهوری دموکراتی کنگو چگونه است؟
یتشناسای و تحلیال وضاعیت
نگارنده تتش میکند با کما از گوناهشناسای ،وضاع 
شیعیان در کنگو پیشنهادات و راهکارهایی برای ارتقای سطح ایشان ارائه دهد.

.2پیشینه اسالم در کنگو دموکراتیک
پژوه

و سخن گفتن از است در مورد سرزمینی مثال کنگاو بسایار دشاوار و پیچیاده

است .دلیل این سختی ،از سو یی به موانع موجاود اماروزی همچاون ناا امنای ،عاد ثبات
اطتعات جمعیتی ،عد دسترسی به برخی مناطق در اثر نبود راههاای مواصاتتی ،و تعادد
قبایل ،زبانها ،آداب و عادات خا

و ...از سوی دیگر به عد ثبت وقاایع تااریخی ،عاد

وجود منابع تحقیقی و پژوهشی ،از بین رفتن یا به تعبیری درستتر از بین بردن و نابودکردن
سوابق فرهنگی ،تاریخی و مذهبی این کشور به وسیله استعمارگران بلژ یکی باز میگردد.
با این وجود ورود است به سرزمین کنگو براساس مستندات قابال اعتمااد تااریخی باه
اواخر قرن  18میتدی هم زمان با حکومت حکا عمانی بر زنگبار و بخ هاایی از تانزانیاا
بازمیگردد .آنچه مسلم است اولین مسلمانانی که وارد کنگو شادهاناد تجاار و بازرگاناانی
بودهاند که از طریق تانزانیا قصد تجارت با مناطق شرقی کنگو را داشتهاند.
گسترش است در تانزانیا در دو دوره مشخص صورت پذیرفتاه اسات :دوره نخسات از
قرن اول تا پی

از قرن سیزدهم هجری است .در ایان دوره بتادریج تعاداد زیاادی مهااجر
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مسلمان عرب در جزایر نزدی به ساحل و منطقه ساحلی شرق آفریقا ،که به سرزمین زنجها
معرو است ساکن شدند .دوره دو گسترش است در تانزانیا و شرق آفریقاا کاه بار کنگاو
مؤثر افتاد ،به توسعه سرزمینی حکا عمانی در پایان قرن هفدهم و آغاز قارن هجادهم بااز
میگردد .این امر باع شد مسالمانان سااحل نشاین آفریقاایی باا کما اعاراب عماانی،
پرتغالیهای استعمارگر را که در آن زمان در مناطق شرق آفریقا نفوذ داشتند را سرنگون کنند.
همین امر در سده هجدهم موجب شد تا منطقه زنگبار یکی از استانهای عمان گردد .سعید
بن سلطان ،پادشاه عمان ،در  1832زنگبار را به جای مسقط ،پایتخت خود اعت کرد.
اعراب عماانی باه تادریج نفاوذ سیاسای خاود را تاا پایاان قارن ناوزدهم هنگاامی کاه
استعمارگران اروپایی برای باار دو باه سااحل شارقی افریقاا پاا گذاشاتند ،افازای دادناد.
عمانیها ضمن سلطه سیاسی بر مناطق ساحلی ،با برقراری مناسبات تجاری و اجتمااعی و
خانوادگی با مردمان نواحی داخلی ،نفاوذ خاود را در ایان منااطق افازای

دادناد و امکاان

گسترش است را فراهم آوردند .همانگونه که اشاره شد مسلمانانی که نخستین باار در قارن
ً
شانزدهم میتدی به سرزمین اصلی تانزانیا راه یافتند ،عمادتا از اعاراب و اقلیتای از ایرانیاان
بودند .بازرگانان ایرانی که بیشتر شیرازی بودند ،در جز یره زنگبار و مناطق ساحلی سارزمین
اصلی ساکن شدند و همانند اعراب با زنان بومی ازدواج کردند؛ بر اثر آمیزش نژادی ایرانیان
و اعراب با بومیان ،فرهنگ و زبان جدیدی به نا سوایلی پدید آمد .عباور تجاار مسالمانان
سواحیلی زبان از دریاچه تانکانیکا به منظور تجارت باا سااحل غربای ایان دریاچاه اولاین
حضور مسلمانان در کنگو دموکراتی است .آثار برجا مانده از آن دوره اعم از آثار تااریخی

همچون ابنیه و مساجد معدود 1و آثار فرهنگی و اجتماعی بیانگر حضور است با تنوعی از
عناصر صوفیانه با بن مایههای فرهنگ عربی– ایرانی در این مناطق است؛ مراسامهاای و یاژه
صوفیان ،رواج اصطتحاتی همچون درو ی  ،مرید ،خلیفه ،خرقه ،زاو یه و ...کثرت اساامی
همچون شیراز ،ا شیراز ،حسن ،حسین ،زهرا ،سکینه و صادق ،شیوه قرائت قرآن ،اهتما به
برگزاری مولد النبی ( ) ،دعا خوانی و برگزاری مجالس ذکر به مانند صوفیان و طریقتها،
 - 1عمده مساجد این دوره در دوران استعمار بلژکی ها به وسیله مبلغان تبشیری مسیحی منهد یاا تبادیل باه کلیساا
شده است.
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آداب و رسو متاثر از فرهنگ ایرانی همچون معماری خانههای دارای انادرونی و بیرونای از
شواهد این ادعا است.
تاریخ مستند و مکتوب است در کنگو به دوران حکومت حاکم مناطق شارقی کنگاو در
اوایل قرن  19میتدی اشاره دارد .در سال  1884میتدی حاکمی مسلمان و دورگه از مادری
عرب و پدری کنگوله به نا  tippo- tipoتیپوتیپو (با ناا اساتمی :حاماد بان محماد بان
جمعه بن رجب المرجب) که شری تجاری حکا عمانی در زنگبار بود در منااطق شارقی
کنگو حکومتی وابسته به حکا عمانی ایجاد کرد؛ به نا دولت استمی (با وجود آنکه خاود
او مدعی این نا نبود اما در تاریخ کنگو برای حکومت و مناطق تحات نفاوذ او ناا دولات
استمی به کار برده میشود ).هم زمان باا حکومات و زماماداری  tippo- tipoدر منااطق
شرقی که به مناطق مانی یما مشهور است؛ در پی تحوالت انقاتب صانعتی از ساال1860
اروپائیان استعمارگر برای دست اندازی بر سرزمینها و منابع جدید راهی سرزمینهای دیگر
شدند.
استعمارگران بلژ یکی اولین اروپائیانی بودند که خود را به سواحل غربی کنگو در ساحل
اقیانوس اطلس رساندند .بلژ یکیها با استعمار مناطق غربی کنگو نا دولت مساتقل کنگاو
 État indépendant du Congoرا باار آن نهادنااد .ساافرهای اکتشااافی مشااهورترین
جستجوگر استعمارگر انگلیسی به نا  Henry Morton Stanleyنشان داد منااطق شارقی
کنگو یعنی همان مناطق تحت حاکمیت تیپوتیپو سرشار از منابع ارزشمند طبیعی مانند طت،
مس ،الماس ...است؛ که دولتی بسیار ضعیف بر آن حکومت میکند.
براسااس شاواهد تااریخی  Henry Morton Stanleyدر ساال  1876در مانیماا باا
 tippo- tipoمتقات کرد .پس از دریافت گزارشهای استانلی به وسیله للوپولد دو پادشاه
بلژ ی وی را تشو یق کرد که در سال  1887میتدی با حمله به مناطق شرقی به حکومات و
حیات دولت کنگاوی شارقی باه رهباری  tippo- tipoپایاان داد .پاس از سالطه نظاامی
بلژ یکیها بر مناطق شرقی به منظور شکستن مقاومات هاا و قیاا هاای احتماالی و در پای
سیاست توسعه مذهبی کلیسا هیلتهای تبلیغی و تبشیری مسیحی با اتکا به نیروهای نظامی
از سال  1893راهی مناطق شرق کنگو شدند .در دوره سلطه للوپولاد دو پادشااه بلژ یا ،
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کنگو شاهد سیاهترین مقاطع تاریخی خود است؛ کشتارها ،تبعیدها ،برده گیری و قطع عضو
انسان هاا در ایان دوره گوشاه ای از تااریخ سایاه ایان دوره اسات .براسااس اساناد اعام از
مکتوبات ،تصاو یر ثبت شده به وسیله استعمارگران و شاهدان در این دوره بی از  10میلیون
کنگوله جان خود را از دست دادند.

 .3جر یان های شیعی در کنگو
سابقه و تأثیر تشیع اثنی عشری در تاریخ کنگو را در دو مرحله میتوان مورد توجاه قارار
داد .اولین دوره حضور مربوب است به تجار شیرازی در زمان حکومت عمانیاان در منااطق
شرقی کنگو ،که در اثر ارتباطات آنها با بومیان در سطوح دینای و اجتمااعی آثااری هرچناد
بسیار کم رنگ برجای مانده است ،با وجود حضور برخی از شیعیان غیار باومی در منااطق
شرقی اما اثر دینی و اجتماعی این ارتباطات آنقدر عمیق و مؤثر نبوده است که بتواند جریان
ساز باشد .دومین دوره که منشأ آثار ماندگار و تا حدودی جریاان سااز باوده اسات باه دوره
حضور شیعیان مهاجر هندی ،پاکستانی و لبنانی در این کشور بازمیگردد .شایعیان هنادی،
پاکستانی و لبنانی با انگیزههای مختلف که عمدتا اقتصادی و معیشتی بوده است پا باه ایان
سرزمین گذاشتهاند .و بهصورت طبیعی در اثر همز یستی با مارد کنگاو منشاأ آثاار دینای و
مذهبی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی شدهاند.
 .3-1شیعیان مهاجر هندی و پاکستانی
شیعیان هندی ،پاکستانی و به تعبیری خا تر شیعیان خوجه اثنیعشری اولاین شایعیان
مهاجر به سزرمین کنگو بودهاند .این مهاجران تقریبا در تمامی شهرهای کنگاو باه و یاژه در
کینشاسا ،لومومباشی ،گوما ،کیکوئیت و کیسانگانی حضور دارند .قدمت حضور هنادیها
ً
و پاکستانیها در کنگو به اوایل قرن بیستم برمیگردد که عمدتا از کشورهای همسایه وارد آن
شدهاند ،انگیزههای اقتصادی عمده دلیل حضاور آنهاا در ایان سارزمین باوده اسات .ایان
مهااجران در ابتادا در شااهر کیساانگانی در مناااطق مرکازی کنگاو ساااکن شادند و پااس از
موفقیتهای اقتصادی در این شهر در دیگر مناطق خصوصا پایتخت مستقر شدند.
از و یژگیهای برجسته شیعیان مهاجر شبه قاره در کنگو میتوان به امور ذیل اشاره نمود:
 .1التزا به اقامه نماز جمعه و جماعت؛
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 .2اهتما به بزرگداشت مناسبتهای استمی و اهل بیتی؛
 .3توجه به تربیت دینی کودکان و نسل جدید براساس تعالیم دینی؛
 .4توجه جدی به موضوع تقلید و تبعیت از مرجعیت؛
این گروه از شیعیان در شهرهایی همچون کینشاسا ،لومومباشای و کیساانگانی مساجد،
اما باره و مدرسه قرآنی دارند؛ روحانیون مستقر پاکستانی و هندی که عموما در حوزه هاای
علمیه ایران (جامعه المصطفی) و عاراق تحصایل کردهاناد آنهاا را اداره میکنناد .بزرگاان
جماعت با اهتما و یژه و با برنامهریزیهای منظم فرهنگی و آموزشی بر پایاه تعاالیم دینای
سعی میکنند پرورش دینی صحیح در میان جماعت را تداو بخشند.
این اهتما از ی سو نشلت گرفته از روحیه دینی و معنوی در میان جماعت اسات و از
سوی دیگر ناشی از این موضوع است که ایشان به این باور رسیدهاند که برای تاداو حیاات
اجتماعی و قومی خود در کشوری بیگانه نیازمند حفر و ساماندهی مداو سازمان اجتماعی
درونی خود براساس آموزههای مقبول عا اعم از دینی و ملی هساتند و در ایان میاان آنچاه
پرنفوذتر ،مؤثرتر و مقباولتار اسات الیاههاای ماذهبی هو یات اسات؛ بناابراین گذشاته از
دلبستگیهای دینی جماعت برای حفر هو یات خاود نیازمناد حراسات ،تقو یات و انتقاال
مفاهیم اساسی هو یت ساز خود است ،که مهمترین آن الیه باورهای اعتقادی براساس است
شیعی اثنی عشری است.
از آنجا که شیعیان مهاجر شبه قاره به خصو
پراکنده و به وسیله تشکیتت خا
منطقهای و فرا منطقهای خا

جماعت خوجههای اثنی عشری در دنیاا

خود با یکدیگر در ارتبااب هساتند؛ برناماهریازیهاای

خود را دارند؛ برخای از فعالیاتهاای فرامنطقاهای آنهاا در

قالب پو ی بینالمللی  who is hosseinکه جمعیتی خیریه است ساماندهی شده است.
هد ایان حرکات باینالمللای انجاا مسااعدتهاای بشردوساتانه باه نیازمنادان اسات.
فعالیتهای این پو ی

در کنگو یکی از مهمترین زمینههای ارتبااطی جماعات باا بومیاان

است که تأثیرات مهم و مورد توجهای داشته است .در کنار هماه توامنادیهاای داخلای ،و
اهتما جماعت به مسائل درون گروهی جماعت با مشکتت،کاستیها ،چاال هاایی نیاز
مواجه است .که در بخ تحلیلی به آن پرداخته میشود.
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 . 3-2شیعیان مهاجر لبنانی
سابقه حضور شیعیان مهاجر لبنانی در کنگو دموکراتی به اواسط قارن بیساتم مایتدی
بازمیگردد .تحوالت ناشی از شرارتهای رژ یام صهیونیساتی ،جناگ و ناا امنای ،ضاعف
امکانات شهری و سختی زندگی ،مشکتت اقتصادی همچون بیکاری و سطح پایین دسات
مزدها ،تشو یق و دعوت مهاجران لبناانی مساتقر در خاارج از کشاور از هام وطناان خاود،
موفقیت-های اقتصادی لبنانیهای مهاجر و احیانا ماجراجو یی از انگیزهای مهاجرت بای
از ده میلیون لبنانی به خارج از این کشور و من جمله کنگاو اسات .لبناانیهاا در شاهرهای
مختلف کشور پهناور کنگو پراکنده گردیدهاند و اهتما آنهاا باه اماور اقتصاادی برجساتگی
خاصی دارد .شیعیان مهاجر لبنانی در دو شاهر کینشاساا و لومومباشای دو مساجد خاا
جالیه ی لبنانی دارند که برخی از مناسبتهای استمی به خصو
را در آن برگزار میکنند .عتوه بر مساجد خا

ایا دهه نخست محار

جالیه لبنانی ،آنها به ساخت چندین بااب

مسجد در مناطق مختلف کنگو برای مسلمانان بومی اقدا نمودهاند که عموما پایگاهی برای
فعالیتهای تبلیغی شیعیان بومی محسوب میشود.
از و یژگیهای برجسته شیعیان مهاجر لبنانی در کنگو میتوان به امور ذیل اشاره نمود:
 .1التزا به حفر فرهنگ و زبان عربی؛
 .2اهتما به بزرگداشت عزای سیدالشهدا علیه الست ؛
 .3پیگیری مداو و مستمر تحوالت درونی کشور لبنان؛
 .4اهتما به فعالیت اقتصادی گروهی و حمایت درون گروهی از یکدیگر؛
هرچند اهتما لبنانی ها به شعائر مذهبی به میزان حساسایت و التازا مهااجران هنادی
نیست .اما در بعد تأثیر گذاری مذهبی در میان بومیان اثرگاذار تار باوده اناد کاه در بخا
تحلیلی به آن پرداخته خواهد شد.
 .3-3شیعیان بومی کنگوله
براساس شواهد و مستندات قابل اعتماد گرای

به مذهب تشایع اثنایعشاری در کنگاو

دموکراتی و در میان شهروندان کنگولاه تاابع عاواملی از قبیال حضاور مهااجران هنادی،
پاکستانی و لبنانی و از همه مهمتر و مؤثرتر پیروزی انقتب استمی ایران است .گارای باه
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مذهب تشیع در میان بومیان کنگوله از حدود  40سال پی قابل مشاهده است .باا حضاور
مهاجران خصوصا لبنانیها و در اثر معاشرت آنان با بومیان زمیناههاای گارای باه ماذهب
تشیع در میان برخی از بومیان ایجاد گردید ،اما آنچه توانست عامل اصلی و نیروی محارک
برای اقبال به تشیع باشد جریان انقتب استمی ایران به رهبری اما خمینی (ره) بوده است.
پیروزی انقتب استمی ایران و برپایی نظا جمهوری استمی ،تحوالت بنیادینی در تمامی
سطوح جامعه ایرانی بر جای گذاشت .نگاه آرمانگرایانه و سیاست «نه شارقی ناه غربای»،
راهبرد نو یسی براساس آموزههای استمی و رهنمودهای اما خمینی (ره) تتش برای صدور
انقتب و اتخاذ خط مشی دیپلماسی فرهنگی تأثیر غیر قابل انکاری برجوامع مسلمان خارج
از ایران داشت.
پس از پیروزی انقتب استمی سیاست خارجی جمهوری استمی ایران را مایتاوان باا
جوهره فرهنگی و ذیل مفهو «دیپلماسی فرهنگی» بررسی نمود؛ دیپلماسی فرهنگی ،حاوزه
ای از دیپلماسی است که به برقراری ،توسعه ،و پیگیری رواباط باین کشاورهای خاارجی از
طریق فرهنگ ،دین ،هنر و آموزش مربوب است .دیپلماسی فرهنگی فرایند مؤثری است کاه
در آن فرهنگ [ارزشها ،باورها و سنتها] ی ملت به جهان عرضه میشود و خصوصیات
منحصر به فرد فرهنگی ملتها در سطوح دو جانبه و چند جانبه ترو یج مییابند .جمهاوری
استمی ایران بهعنوان مهمترین و قدرتمندترین پایگاه تشیع در دنیاا ،پراکنادگی شایعیان در
عرصه بین الملل را یکی از فرصتهای فرهنگی برجسته در راستای دیپلماسی فرهنگی خود
میداند و از همان سالهای نخستین پیروزی برای حفر و ارتقای سطح شیعیان باا رو یکارد
تقریبی و وحدوی کوش کرده است.
در این مسیر یکی از مهمترین مناطق هد ترو یج و تقو یت جایگاه شیعیان قااره آفریقاا
بوده و هست .در طول ساالهاای پاس از انقاتب در قااره آفریقاا در قالابهاای گونااگون
فعالیتهای ترو یجی بسیاری به و یژه به شکل برنامههای آموزشی صورت گرفتاه اسات؛ تاا
بدان جا که امروزه در بسیاری از نقاب این قااره مانناد کنگاو دموکرانیا جمعیاتهاایی از
شیعیان اثنی عشری حضور دارند که قبل از انقتب نشانی از آنها نبوده است.
نهادها ،سازمانها و موسساتی همچون ،جامعاه المصاطفی العالمیاه ،مجماع جهاانی
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اهلالبیت علیهم الست  ،سازمان فرهنگ و ارتباطات ،برخی موسسات خیریاه و ...در ایان
مهم سهم و یژهای دارند ،و در میان همه این موسسات جامعه المصطفی با تأسیس نمایندگی
رسمی و معتبر در کنگو سهم عمدهای از ترو یج مذهب را در این کشور به خاود اختصاا
داده است .تربیت نیروی انسانی و مبلغینی در طراز انقتب استمی با نگاه باین المللای باا
و یژگیهای تدین ،انگیزه و هوشیار از مهمترین خدمات این نهاد در کنگو بوده است.
شیعیان کنگوله با پراکندگی گسترده ولو در جمعیتهای محادود در هماه جاای کشاور
پهناور کنگو حضور دارند .بیشترین تراکم شیعیان باومی در کینشاساا پایتخات ایان کشاور
است .شیعیان بومی در مساجد و مراکز خا

بهصورت آزادانه و بدون محدودیتی به انجاا

عبادات و تبلیغ مذهب اقدا میکنند .اگر شاخصه اصلی هر جریاانی را اجتمااعی باودن و
برخورداری از نوعی رفتار و یژه اجتماعی ،دارا بودن تشکل و جمعیت ،برخورداری از اندیشه
مشخص و رفتار معین مرتبط با آن بدانیم؛ این شاخصهها را میتوانیم در جریان رو به رشاد
تشیع در کنگو و جذابیت مکتب اهل بیت برای عمو مرد اعم از مسالمان و مسایحی کاه
منجر به شکلگیری حرکتی اجتماعی و دارای خصیصههای مختص به خود که آن را از غیار
متمایز میکند مشاهده کنیم .شیعیان بومی با توجه به بستر فرهنگی جامعهی خود کاامت از
مسلمانان اهل سنت و از شیعیان مهاجر به لحاظ رفتار و یژه اجتماعی متمایز هساتند و ایان
امر را میتوان در نوع پوش  ،سب تعظیم شعائر و عازاداری ،شایوه برگازاری مراسامهاای
مختلف مشاهده نمود.
روند فعالیتهای شیعیان کنگوله در فراز و نشیب بسترهای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصاادی
و اجتماعی دارای فرصتها و چال هایی است که در بخ تحلیل به آن میپردازیم.

 .4تحلیلی بر وضعیت شیعیان کنگو دموکراتیک
یتشناسی بیان شد ،ابتادا
در بخ تحلیلی براساس آنچه در بخ گونهشناسی و وضع 
یبها (هر چند اجماالی) از وضاعیت کناونی
باید ی محیط شناسی در قالب قوتها و آس 
ارائه گردد .قوتها و آسیبهای موجود و محتمل را بهصورت اجماالی مایتاوان بهصاورت
ذیل بیان کرد:
 .1توان اقتصادی خوب شیعیان مهاجر یکی از نقاب قوت بسیار مغتنم است که میتواند
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در خدمت امور تبلیغی باشد .سخاوت ،تدین و عتقه شیعیان متمکن و متمول همواره یکای
از استوانه های بح تبلیغ در این کشور و دیگر نقاب بوده است .ولی آنچه ماانع بهرمنادی
تما عیار از این فرصت است این نکته است که سازوکاری برای هماهنگ سازی و اساتمرار
مساعدات وجود ندارد .مبلغان و احیانا مدیران وابسته به نهادهای تبلیغی و آموزشی براساس
توانمندی و ارتباطات خود از این نقطه قوت بهره می برند و با تغییر مدیران و انقطاع رواباط،
انباشت تجربه در این خصو

حاصل نمیشود.

 .2اهتما شیعیان مهاجر به خصو

هندی ها و پاکستانی ها به تعظیم شعائر و برگزاری

مراسم برای تمامی مناسبت های استمی یکی از مهمترین نقاب قوت جامعه شیعی در کنگو
است ،که تأثیر مستقیمی بر نوع و سب برگزاری مراسم های بومیان خصوصا در عزاداری ها
داشته است .این تأثیر را به وضوح می توان در آداب عزاداری شیعیان در جاای جاای کنگاو
مشاهده کرد.
.3حضور مستمر روحانیون و مبلغانی از شبه قاره و لبنان که بهصورت مستمر برای انجا
وظیفه دینی خود در قبال جالیات اردو و عرب زبان در کنگو حضور دارند یکی از نقاب قوت
برجسته محسوب می گردد .تتش ها ،ابتکارات ،جذابیت ها و مجاهادات ایان روحاانیون
سهم بزرگی در حفر روحیات معنوی در میان مهاجران دارد.
 .4شیعیان مهاجر هندی ،پاکستانی و لبنانی از آن رو کاه دارای زباان ،فرهناگ و ساابقه
تاریخی و اجتماعی خود هستند؛ و حیات و تداو حضور خود در کنگو را در لازو ایجااد و
حفر ارتباب میان خود نمی بینند و تقریبا هیچ ارتباطی با یکادیگر ندارناد .تفااوت زباانی،
فرهنگی و تاریخی در میان این دو گروه از مهاجران شیعه ی دیوار نامحسوس بنا کرده است
که در مجالس یکدیگر شرکت نمیکنند ،در برگازاری مناسابت هاای اساتمی باا یکادیگر
هماهنگی نمیکنند و تمایلی برای ارتباب با یکدیگر ندارند.
 .5نگاه های قومی ،نژادی ،ملیتی و اهتما باه مساائل داخلای باعا شاده ،مهااجران
استقبال یا تمایلی برای شرکت بومیان در مساجد و مجالس خود نداشته باشند .این امار کاه
گاهی از سوی بومیان با سوء ظن هایی از نوع نگاه-های نژاد پرستانه تعبیر میشاود یکای از
موانع جدی در عد ارتباب این دو گروه است.
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 .6اندک ارتباطات میان مهاجران با یکدیگر حول مسائل اقتصادی و تجاارت اسات کاه
می تواند زمینه ای برای ارتباطات فرهنگی هم باشد.
 .7تمامی مراسم ها و مجالسی که در مساجد مهاجران شایعه در کنگاو برگازار میشاود
بهصورت طبیعی به زبان مادری خودشان برگزار می گردد .این امر موجاب شاده اسات کاه
شیعیان بومی از این مجالس بهره چندانی نداشته باشند.
 .8انگیزه حضور اولیه و اصلی حضور شیعیان مهاجر در کنگاو مساائل اقتصاادی باوده
است؛ این امر بر سایر حوزههای زندگی اجتماعی آنها سایه افکنده و غالب اسات .اولو یات
های اقتصادی تقریبا جایی برای فعالیت های تبلیغی و ترو یجای قارار ناداده اسات .انادک
فعالیت های فرهنگی هم که گاهی صورت میگیرد در نهایت برای توجیه یا تاامیین اهادا
اقتصادی است که همین امر مانع نتیجه بخشی مؤثر میشود.
 .9با وجود حضور میدانی شیعیان مهاجر در کنگو بیشترین سهم تبلیغی تشیع در میاان
بومیان از آن فعالیت های جمهوری استمی بوده و هست.
در

 .10انقتب استم ِی مرد ایران ،زمینه و تقاضای گستردهای را در دنیاا و باه خصاو
آفریقا برای شناخت مکتب تشیع ایجاد نمود .در ابتدای انقتب استمی برخی از عتقهمنادان
به انقتب و شخصیت اما راحل از کنگو خود را به ایران استمی رساندند تا با حقیقت مکتب
یهمالست آشنا شوند .این فرصت بینظیر و تقاضای گساترده ،ایاران اساتمی و
اهل البیت عل 
حوزه علمیه و تشکیتت تبلیغی تشیع خود را در مقابل موجی از تقاضا دید که از قبل بارای آن
آماده نشده بود .تقاضای گسترده از سو یی و وجوب پاسخگو یی فوری به نیازهاایی کاه روز باه
روز در حال رشد بودند از سوی دیگر ،موجب شد کاه ورود باه ایان عرصاه ،برناماه و چشام
اندازی از پی طراحی شده نداشته باشد .بر این اساس ،روشان اسات کاه مساائل تبلیغای و
آموزشهای شیعی در بسیاری از مناطق جهان و از جمله کنگو از ابتادا فاقاد یا نقشاه راه و
چشمانداز مدون بوده است .به همین دلیل پی از ورود به حوزه تبلیغ و آموزش ،پی نیازهای

الز برای اجرای سطوح تبلیغی و آموزشی مختلف رعایت نشده است.
توضیح اینکه برای مثال ،در برههای از زمان به دلیل کثرت تقاضا ،در برخی مناطق مانند
کنگو دموکراتی  ،برای تبلیغ و ترو یج مذهب ،اقدا به تأسیس دانشگاه شده است؛ در حالی
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که آموزشهای قبل از آموزش عالی که نق اساسی در تربیت مذهبی ایفا مایکناد وجاود
نداشته و بعضا در حال حاضر نیز وجود ندارد .برای مثال از آسیبهای عینی این مراکز ایان
است که ،دانشجوی اهل سنت یا غالبا مسیحی وارد نظا آموزشی میشود و انتظار مایرود
در نهایت عالمی شیعی فارغالتحصایل شاود .ایان هاد گاذاری و انتظاار نابجاا عواقاب
ناخوشایند دینی ،فرهنگی ،اجتماعی و حتی سیاسی خا

خاود را دارد .گذشاته از برخای

استثناها ،دان آموخته این نظا ،نه ی عالم و نه حتی ی مسلمان معتقد و ملتز اسات .او
با وضعیتی که داشته و آموزشی که دیده نق اجتماعی قابل قبولی برای خود متصور نیست.
در اثر سرخوردگی و احساس تباهی میتواند با کم عوامل زمینهای و هم داستانی با دیگر
افراد شبیه خود مسبب بروز مشکتت سیاسی نیز بشود.
 .11یکی از چال ها و آسیبهای مهم این است ،کاه در و اساتانداردهای آموزشای در
معدود مراکز رسمی کمبود جدی منابع وجود دارد .قاعده ایان اسات کاه ،آماوزش رسامی
مانند فعالیتهای جامعه المصطفی ،باید مبتنی بر متون از پی تدو ین یافته باشد ،اماا ایان
شاخصه رعایت نشده و در رسمیترین مرکز آموزشی تشایع در ایان کشاور ،حاداقل متاون
درسی استاندارد نیز وجود ندارد و عموما دانشجو یان به جزوه خوانی ارجاع داده مایشاوند.
متون آموزشی اولین و اساسی ترین نیاز ی مرکز آموزشی محسوب میشود .کیفیت ،کمیت
و اتقان متون درسی بارزترین شاخص ارزیابی ی نظا آموزشی است.
ً
یکی از آسیبهای جادی آماوزش شایعیان در آفریقاا و کنگاو،اوال عاد تاألیف متاون
ً
آموزشی مناسب منطقه است؛ و ثانیا در صورت تألیف ،به دلیل عد ارسال کتااب یاا عاد
تأمین هز ینه چاپ در منطقه ،عد دسترسی باه متاون اسات .برخای مراکاز مانناد مؤسساه
فرهنگی نور مبین که رسالت خود را تدو ین و آمادهسازی متون و نار افزارهاای آموزشای در
سطح بینالملل و مدارس عصری اعت کرده است ،در این مسیر تتشهای خاوبی انجاا
ً
داده است ،اما تا نقطه مطلوب فاصله بسیاری است ،مثت در بخ فرانکوفونی تاکنون هایچ
کتاب آموزشی برای مدارس عصری تدو ین یا ترجمه نشده است .برخی از مدارس در بخ
نمودهاند کتابهایشان بسیار ضعیف و فاقاد

فرانکوفونی هم که کتابهایی برای خود تدو ین
استانداردهای الز است.
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 .12نزدی به دو دهه است که فعالیت های آموزشی شیعیان در کنگو در اشکال رسمی
و غیررسمی در جریان است .این حرکت بین المللی نیازمند سرمایه های مادی و از آن مهم
تر نیازمند سرمایه های غیرمادی اعم از پیشنیبانی آموزشی و نیروی انساانی اسات .نیاروی
انسانی متخصص ،توانمند ،دغدغه مند و مسلط بار رونادهای باین المللای ،دارای قادرت
تحلیل واقعی و تصامیم گیاری در فضاای باین الملال از مهمتارین شااخص هاا و عوامال
پی برنده سیاستهای آموزشی شیعی در فضای بین الملل است .باوجود مبلغان ،مادیران،
اساتید و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی فعال در این عرصه ،نیاز جدی به کادرسازی و
تربیت نیروهای جوان ،باانگیزه ،متخصص و دغدغه مناد در ایان عرصاه بهصاورت جادی
احساس میشود .بدین منظور اکتفا باه آماوزش هاای جااری در حاوزه و دانشاگاه کفایات
نمیکند و نیازمند تعریف دوره هایی خا

بدین منظور هستیم.

 .13این ی واقعیت است که اکثریت قریب به اتفاق مستبصرین نسال اول در آفریقاا،
افراد باسواد ،تحصیل کرده و برخوردار از سطحی از آموزشهای عمومی و غالبا سطح عالی
یهمالسات
هستند ،که در سایه روحیه حقیقت طلب و جستجوگر با مکتب اهال البیات علا 
آشنا و پیوند یافتهاند .پس از گذشت سالها و تولد فرزندان نسل اول نوشیعیان ،اکنون شاهد
نسلی از شیعیان هستیم که خطر ضعف در تحصیتت و آموزش ابتدایی در مورد آنها جدی
است .این امر آن زمان اهمیت بیشتری مییابد که تتشی برای سامان دهی ،تقو یت و توسعه
مدارس ابتدایی با تمرکز بر آموزشهای اهل بیتی چندان جدی انگاشته نشود .عد توجه باه
یناههاای ماادی و
یتواند تمامی مجاهدتهاا و هز 
آموزش ابتدایی کودکان شیعه در آفریقا م 
معنوی در این مسیر را بیثمر سازد.
 .14به همان مقدار که تأکید بر زبان رسامی کشاور بارای توفیاق در آماوزش رسامی
اهمیت دارد .توجه به زبانهای بومی در تبلیغ و آموزش غیررسامی ماؤثر و کارگشاا اسات.
خطیبی که در مسجد با زبان لینگاال یا چیلوبا سخنرانی میکند بسایار مفیادتر و ماؤثرتر از
کسی است که همان مطالب را در مسجد با زبان رسمی کشور ارائه میدهد .دلیل این ادعاا
آن است که زبان رسمی تنها در میان کسانی که تحصیل کردهاند کاربرد دارد و زبان بومی در
میان تحصیل کردگان و غیر تحصیل کردگان کاربرد دارد .زبان بومی با احساسات و عواطف
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عمومی قرابت و هم خوانی بیشتری دارد .به همین دلیل مخاطبان مبلغانی که با زباان باومی
یکنند همیشه بیشتر و چشم گیرتر است .زبان بومی با فطرت مرد نیز ساازگارتر
سخنرانی م 
و نزدی تر است لذا آنچه با زبان بومی القا میشود زمینه پذیرشی بیشتری دارد.
 .15عد نتاسب آموزش های مراکز آموزش رسمی استمی و شیعی در کل آفریقا و به
خصو

در کنگو با نیازهای منطقه-ای یکی از جدی ترین آسیب های شیعیان در این قااره

و کشور است .توضیح اینکه برخی از رشته ها و آموزشهایی که در مراکز آموزشی دینی و به
خصو

یطشناسای
شیعی عرضه میشود باه دالیال مختلاف کاه مهمتارین آن عاد محا 

راهبردی است ،قابلیت ایجاد زمینه شغلی و فعالیت اقتصادی را ندارد .لذا فارغالتحصایتن
پس از فراغت از تحصیل با بحران معیشت و از آن مهم تر با بحران هو یت روبرو میشاوند.
در مصاحبه های صورت گرفته مهمترین دغدغاه فراگیاران در شار فراغات از تحصایل و
فارغالتحصیتن مراکز آموزشی شیعه مسلله معیشت بیان شده است.
 .16آموزش قرآنی در آفریقا اهمیات بسایاری دارد؛ تاا بادانجا کاه بخشای از مسالمانان و
شیعیان کنگوله معتقدند که تحصیل فرزندانشان در مادارس عصاری مسایحی آنهاا را باه ارتاداد
سوق میدهد .بنابراین اساسا فرزندان خود را به مدارس عصری نمی فرسنتد و آماوزش آنهاا را از
طریق مدارس قرآنی پیگیری میکنند .با این وجود متاسفانه یکی از آسیب هاای جادی آماوزش
شیعیان در کنگو ضعف در زمینه قرآن است .قرآن کریم نقطه مشاترک تماامی ماذاهب اساتمی
است .تقو یت شیعیان در مباح قرآنی بهطور عا و به خصو

در آفریقا می تواناد بسایاری از

تهمت های ناروا به شیعیان را رفع کرده و توطله های دشمن را نق بر آب نماید.
 .17انتقال مشکتت و مباح خا

داخلی (ایرانی ،لبنانی و  )....به مناطق باه وسایله

مبلغان ،مدیران و اساتید یکی دیگر از آسیب های جوامع شیعی در آفریقا و کنگو است .برخی
از افراد و گروههایی که به آن اشاره شد عتقه-مندی هاای شخصای خاود را باا عاد تفکیا
فضای داخلی و بین الملل که ناشی از عد شناخت دقیق فضای بین الملال اسات باه محایط
خارج از کشور منتقل میکنند که ضمن ایجاد تن  ،فرصت سوزی و تهدید آفرینی میکند.
 .18یکی از بهترین تجربیات ترو یجی و تبلیغی در کنگاو آماوزش هاای کوتااه مادت
معارفی است .این روش آموزشی به دالیلی همچون کم هز ینه و زود بازده بودن ،عد ایخاد
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توقع ،تمرکز بر افراد عتقه مند بسیار تجربه خوب و مفیدی بوده است .باه خصاو

اینکاه

تبعاتی همچون بیکاری و بحران های بعد از فراغت از تحصیل را نیز ندارد.
 .19جنس مشکتت و چال های موجود جوامع شیعی در کشورهای آفریقایی بسایار
به هم نزدی و مشترک است .هری از مسلوالن و دست اندر کاران امر تبلیغ برای عبور از
این بحرانها راهکارها و تجربیات ارزشمندی دارند که ثبت و ساماندهی آنها گا مؤثری در
مدیریت تجربه و دان عملی در این حوزه است .بر این اساس و با فهم این نکتاه مایتاوان
گفت یکی از ضروری ترین پروژهای تحقیقی باید ثبت تجربیات و دان تجربای مادیران و
فعاالن این عرصه باشد تا از آزمودن آزمودهها و اتت سرمایه ها جلوگیری شود.
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نتیجه گیری
«جریان» دارای سه و یژگی و شاخصه اساسی اسات کاه عبارتناد از :اجتمااعی باودن و
برخورداری از نوعی رفتار و یژه اجتماعی ،دارا بودن تشکل و جمعیت ،برخورداری از اندیشه
مشخص و رفتار معین مرتبط با آن؛ که این سه و یژگی کم و بی

در جریاانهاای ساه گاناه

تشیع در جمهوری دموکراتی کنگو یعنی شیعیان بومی ،شیعیان مهاجر شبه قااره و شایعیان
مهاجر لبنانی ،مشاهده میشود.
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