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  چکیده
کشور عربستان از کشورھای مھم اسالمی در دنیای اسالم است که اگر چه اکثر حکومت آن بر 

دھند، اما جمعیتی حدود  ابی بوده و اغلب جمعیت آن را اھل سنت تشکیل میپایة مذھب وھ
ترین مراکز فرھنگی  این نوشتار، گذری بر عمده. دو میلیون شیعه را نیز در خود جای داده است

ترین مراکز فرھنگی  عمده. ھای فرھنگی و دینی آنھا در این کشور دارد شیعیان و فعالیت
امداد ھستند که در  ھای ھا و کمیته ھا، باشگاه ، دار القرآنھا سینیهھمان مساجد و ح  شیعیان،

در این  .شود نشین یعنی احساء، قطیف و دمام و نیز مدینه برگزار می بیشتر در شھرھای شیعه
ھای  افزون بر آن، فعالیت  شود، ھای درسی متعددی برگزار می جماعت حلقه  مراکز، افزون بر نماز

   .وجود دارد معارف قرآنی و حفظ و روخوانی قرآن نیزھمچون آموزش قرآنی 
  مقدمه

وظایف مھم ھر احوال شیعیان به صورت خاص از  و ،اختن احوال مسلمانان به صورت عامشن
این مسئله برای  .ھای وحدت و ھمدلی میان آنھا به وجود آید تا در پرتو آن، زمینه ی استا هشیع

تر  ، مھمندمتعھد ھست علیھم السالم ل بیتبه نشر فرھنگ وعلوم اھ نسبت که کسانی
  .ُنماید می

آید؛ چه محل نزول  در این راستا کشور عربستان یکی از کشورھای مھم اسالمی به شمار می
آرامگاه رسول گرامی اسالم و بسیاری از مسلمانان صدر اسالم در آنجا قرار دارد،   وحی بوده،

وجود بیت اهللا الحرام در شھر  ،تر د از ھمه مھمقبر چھار تن از ائمة شیعی در آنجاست و شای
   .کند ھا مسلمان را به سوی خود جذب می مکه است که ھر سالة میلیون

ھای شیعیان و نحوة تعامل حکومت وھابی عربستان با ایشان در نوع خود  در این راستا، فعالیت
  .تواند از اھمیتی دوچندان برخوردار باشد می

  .ین جھت استگامی در ا  این تحقیق،
  تعداد شیعیان در عربستان 

 تقریبی شده ھمگی وجود ندارد و آمارداده برای شیعیان عربستانتعدادی یقینی یا رسمی 
   .ھستند

در سایت مرکز است که این ھمان  و ھستند یا بیشترنفر لیون یدو م آنھا تعداد احتماًال که اما
  ١.ه استآمد %٣٥تا  %  ٢٠األبحاث العقائدیة شیعیان بین 

     عمده ترین مراکز فرھنگی شیعیان 
مسجدھا وحسینیه  ،ی شیعیانآموزش در عربستان در سالھای قبل عمده ترین مراکز فرھنگی و

 نیز چنین تا ھمین اآلن و اریخ مرکز فرھنگ مسلمانان بودندالبته مساجد در طول ت. ھا بودند 
  .ھستند

آن است که به جالب  و ئت قرآن مشغول بودنداجد به آموزش قراشیعیان در مس دوران قدیمدر 
از کتاب ھایی ھمچون  و اد می دادندبلکه سیرۀ اھل بیت علیھم السالم را ی ردهکقرآن اکتفا ن
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استفاده می ) وفیات األئمه علیھم السالم(و ـ که مشھور به الفخري است ـ) طریحیمنتخب (
یاد  را قرآن قراءت که ، )عالمطّو(ه پیش شیخ محلاز سن کودکی وشیعیان فرزندان خود  ،کردند

وسوره به سوره وجزء به جزء درس می خواندند تا کل قرآن را تمام می  ،ند دمی بر ،می داد 
  . وبرای کسی که کل قرآن را تمام می یک جشن بر پا می کنند وفارغ التحصیل می شود  ،شود 
نامیده  عهمطّو ـ که اصطالحا تران ھم تشکیل می شود و یک خانمبرنامه برای دخ ھمینالبته 

نکته . یاد می دھد  قرآن در خانه خود به دختران است، قرآنصحیح ت قرائدارای که  شود ـ می
و تنھا   نگرفته،مزدی دھند،  در ازای کاری که انجام میاست که این خانم ھا توجه آن جالب 

به مربیان به عنوان ھدیه ا روقت ازدواج شان فرا رسیده یک مقداری از مھریۀ خود دخترانی که 
   .دھند خود می

از  مربیان مرد و زن  ؛ از این رو،بودندبسیار اندک اد یا ھشتاد سال قبل حسینیه ھا فتدر حدود ھ
برای مردم  فضایل ومناقب اھل بیت را  ورفته  شھری به شھری دیگر یا از روستا به روستای دیگر

  . ردندک بازگو می
بدین ترتیب . مرکز فرھنگی دوم برای شیعیان شدند ه ھا تأسیس شد، بهاز اینکه حسینیاما بعد 

   .برای اھل بیت علیھم السالم برپا می شود ات دینی به مناسبت شھادت یا تولدمراسمکه 
، ھمیشه دوربین ھای حکومتتنگناھای سیاسی بوده و علی رغم اینکه شیعیان عربستان در 

تا شیعیان بر تشیع خود استوار  بود در واقع عامل بزرگی ولی این وضعیتکند،  آنھا را کنترل می
ھای دولتی  بدین جھت که از کمک. بسیار قوی برپا کنند مراکز فرھنگی بسیار متعدد و باشند و

از این رو، بر خود  ؛ارکان حکومت نیستندیا منصبی از  دست شسته و منتظر کمک ھیچ مقام
  نکتة. گمارند به ساخت مراکز دینی ھمت میعنوانی به ھر  به ھر صورت ممکن و و اعتماد کرده
 یا مجلس وقف ،لکه به عنوان خانهب ،بیشتر حسینیه ھا به عنوان حسینیه بنا نشدنددیگر آنکه، 

   .ساخته شدند گیخانواد
  .شود در چند مرکز برپا میشیعیان ھای فرھنگی  فعالیت

   . مساجد. الف
   .حسینیه ھا . ب
   .درسی ھای  حلقهحوزه ھا و. ج
 . وپاشگاه ھا  ،مراکز فرھنگی دیگر مثل کمیته ھای امداد . د
  جد امس .١

احیا  اعتکاف،: ؛ ماننددیگری ھم برپا می شود اتمراسمغیر نماز جماعت  اجدمعموًال در مس
  . غیره و ، تشکیل حلقه ھای درسی اھل بیت ، سخنرانی برای شعبان  نیمة شبھای قدر و
وجود  ی مسجدیھر روستا به طوری که ھر شھری و ،ی زیاد ھستند خیل مساجددر عربستان 

  . ندھا نیز ھست ممخصوص خان مساجد دارد و در بعضی شھرھا و روستاھا
 شیعیاناما اگر ،مساجد را به صورت علنی منع نمی کندساخت   کنونی عربستان،حکومت 

شرایط بسیار  و ،حکومت خیلی سخت می گیرد  ،حکومت کردند درخواست بنای مسجد از 
رسمی ساخته شده  بیشتر مسجد ھای شیعیان بدون مجوز سخت می گذارد ؛ به خاطر ھمین
   .مانده است تا ھنوز معطلاز مساجد است، ضمن آنکه ساخت تعدادی 

امام جماعت   تعطیل کرده،مخصوص شیعیان را  تأسف این است که حکومت چند مسجد جایو
نه که مراسمی که ممنوع بوده در مسجد انجام شده یا انکه به این بھا  ،دستگیر کردندآن را 

به امامت  المنتظر مسجدتوان به  در این باره می. اساسا مسجد بدون مجوز ساخته شده است
دست نکشیده و ھر اما شیعیان  .بتدا برق را قطع کردندکه ااشاره کرد  شیخ عبد العزیز الغّشام

 را برپا کردند تا باالخره کنکرۀ حقوق بشر ماعتنماز جبه مسجد آمده و  خود شمعکس با 
  .مسجد وصل شدبرق  دخالت کرد و

 .کرد ارکینگ ماشین ھاو آن را تبدیل به پ را ویران کرد شیعیانمسجد حکومت   نیز،دمام  شھر در
 .کرده بودند آن به ساخته اھل سنت شروع کرفته  مسجدی دیگربه با اصرار  نیز شیعیان

تا اینکه ھمان جا نماز خواندند،  یزیچبدون ھیچ  بدون برق وبدون آب و فتند ورآن موقع شیعیان 
سکونت ) العنود(بیشتر شیعیان در آن منطقه  ھابعد. ماندباقی برای شیعیان  ومسجد تمام شد 

    .ھستندکردند تا ھمین اآلن بیشتر شیعیان دمام ھمان آنجا ساکن 
؛ برپا می کنندنماز جماعت  در منازل تند، به ناچاردر اقلیت ھس شیعیان نیز که شھرھا یدر بعض

ونماز جماعت را متوقف  هامام جماعت را دستگیر کرد صاحب خانه وبا وجود این، مردان حکومتی 
دادند، مردان حکومتی آن را تعطیل تشکیل  دیگری وھر وقت شیعیان نماز جماعت ساختند
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محمد باقر سید  شانکه امام جماعتکرد  اشارهشھر خبر توان به  کند که در این باره می می
  .یر شدچند بار دستگچون اصرار بر نماز جماعت داشت، الناصر 

 و محروم ھستند_ که حق نماز است_  ایشان که شیعیان از آسان ترین حق جای تأسف است
 انه بخوانند؛آزاد هی که شیعیان آنجا می توانند نماز جماعت به صورت نیمھایشھر تنھاتقریبًا 

  . قطیف ھستند شھر احساء و
  :  اشاره می کنیمدر  اینجا به چند مسجد مھم شیعیان 

االمام  جامع ،نیز در مبرز ممسجد رسول أعظ ،المسجد الجامع الکبیر در مبرز  :شھر احساء
  .ھفوفمسجد االمام الصادق در  ،مسجد بو خمسین ،در ھفوف الحسن 

مسجد  ،در الشعبة السبطین مسجد دارد مانندنیز مساجدی وجود  اما در روستاھای احساء 
مسجد  ،الزھراء علیھا السالم  در الرمیلة که می گویند از ھشتصد سال قبل ساخته شده بود 

  ..... در العمران  االمام علي 
   .. ..مسجد الفتح  ،مسجد الخوئي ،مسجد امام جواد  ،مسجد امام علی  :شھر قطیف
را در نماز جماعتشان  و ،مساجد مخصوص شیعیان ندارند  اصًالدر مدینه  :شھر مدینه

برگزار می البته در این جاھا کل برنامه ھای شیعیان  .برپا می کنندھا یا مجالس دیگری  حسینیه
ھم به عنوان مجلس  یا در باغ ھا و ،این مجلس ھا معموًال در زیر زمین ساختمان ھا  .دشو

   .خانواده ساخته می شود
مراسم برای اھل  ،نماز جماعت : ا برنامه ھای متنوع تشکیل می شود مانند در این مجلس ھ

خالصه  ،ومانند آن است ..... برنامه ھای تابستانی  ،حلقه ھای درسی ،سخنرانی ھا  ،بیت 
  .این جاھا محل اساسی فرھنگی شمرده می شود 

زیر  و روف بودهنیز مع به نام مضیف امام حسن  ، کهاست) باغ العمری(بزرگترین مجلسی 
  . فشار شدید حکومت است 

  .  الجرفی مجلس ،مجلس الحدایده  مجلس الھواجیج،: مانند. نیز وجود داردمجلس ھای دیگری 
، وبه آن را ویران کرد وجود داشت که حکومت فقط یک مسجد مخصوص شیعیان  :دمام شھر 

مسجد االمام الحسین  به نام مسجد دیگری اما شیعیان ،ساختند  جای آن پارکینگ ماشین
این مسجد  .سید علي الناصر است جماعت آن با امامت ساخته که برای خودشان علیه السالم

  . سجد نیستیا مفاتیح الجنان توی م حکومت است به حدی که حتی یک ُمھرشدید  فشارزیر 
  . یاض ھیچ مسجدی مخصوص شیعیان نیستدر ر :ریاض شھر 

   حسینیه ھا . ٢
که بیشتر خانواده ھا حسینیه دارند  یبه طور ،قطیف بسیار زیاد ھستند احسا وحسینیه ھا در 

اما  ،وگاھی به تعداد خانواده ھا حسینیه دارند  چند حسینیه ھم دارند ھا روستا لذا بیشتر ،
بلکه بعضی  ،طبیعی است که ھر حسینیه به عنوان مرکز فرھنگی این روستا شمرده نمی شود

   .آید مراسم مخصوص برای آنھا به حساب می بیشتر محل برگزاری ه وبه عنوان مجلس خانواد
ه است، مگر در سه را منع کردمراسم سوگواری برپایی  وحسینیه ھا ساخت متأسفانه حکومت 

نیز شھر نجران که آنجا محل سکونت شیعیان  و) وبه تبع آن سیھات(قطیف  احساء، شھر
خانه خود مراسم شیعیان در شھرھای دیگر  لذا معموًال محل برگزاری. اسماعیلی است 

 یدر خانه ھا رند کهناچا رحتی مراکز فرھنگی دیگ و ،است  جارین ھای استیسالیا  ، ھایشان
  . شود شیعیان تشکیل خود 

 ،که عالوه بر جشن ھا وسوگواری ھا  ،در حسینیه ھا فعالیت ھای مختلف انجام می شود
نیز مناسبت  روزھای عید و یجشنواره ھا ،اجتماعی  ھم تربیتی و ادبی و علمی وھمایش ھا 

می تشکیل جا ھمان در  است )قرقعان(رمضان که به نام  هشعبان یا نیم هھای بزرگ مثل نیم
فنون  مانند نمایشگاھای کتاب یا ،برپا می شود در حسینیه ھا  نیز ھایی نمایشگاه. شود

در . می شود تشکیلھا ینیه حس در ھم شھرھا حلقه ھای درسی دینی یدر بعض. ونقاشی
  :کنیم ھای معروف شیعی اشاره می اینجا به حسینیه

حسینیة الجعفریة  ،مسین بو خحسینیه  ،حسینیۀ الحجه ،حسینیۀ امام مھدی :احساء شھر 
   .در مبرز

مانند  ،تا می رسد پنجاه به شانکه تعداد است زیاد بسیاراحساء  یروستاھاحسینیه در اما 
حسینیه ال .تعطیل شده استاآلن از طرف حکومت که  در روستای بطالیة سینیه الفاطمیهح
 ،حسینیة الزھراء  والبتول در المنصورة  ،حسینیة الزھراء در العمران  ، ر الشعبةد جنوبیةال

   .رمیلهالعلیھا السالم در  الفاطمیةحسینیه البتول علیھا السالم و حسینة ام البنین و
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الرسول  ، الحجة عجل اهللا فرجه اإلمام ،أھل البیت  ، علي حسینیة اإلمام  :قطیف شھر 
 ،اإلمام الحسن  ،نین أم الب ،در سیھات حسینیة مھدیه  .حسینیة السنان ،المھدي ،األعظم 

  .الصیود
الن ھای که کردیم که حسینیه ھای اھل مدینه س در قسمت مساجد اشاره :مدینه شھر 

وبه اسامی آن اشاره  ،ھنگی ونماز جماعت ھستند ھمان جا مراکز برای کل فعالیت ھای فر
  . کردیم
به جای آن  لذا ،؛ چون از طرف حکومت منع شدندارند یعیان دمام حسینیهش :دمام شھر 

که این مجلس ھا مثل حسینیه ھا ھستند اما به عنوان مجلس  ،دارند گی مجلس ھای خان
مجلس  ،مجلس النمر :دارند مھمدر دمام تقریبًا دو یا سه تا مجلس . معروف شد ساخته و

مثل  ،اما بقیۀ فعالیت ھا در خانه ھا برپا می شود. مجلس الناصر برای آقایان  ،المحمد علی 
   .این مجلس فقط برای ماه محرم وصفر فعالیت ھا بر پا می شود که  ،مجلس بقیه اهللا

از اھل  نھاآ یشتربمربوط به شیعیانی است که  ساکنان ریاض فعالیت ھای :ریاض شھر 
اما فعالیت ھای بزرگی ی آنھا در منازل است، بیشتر فعالیت ھا ،ھستندومدینه احساء یا قطیف 

می  روی جادۀ ریاض اجارهسالن  ،برپا می شود جاریالن ھای استیسمحرم معموًال  ةمثل دھ
اھی وحتی با این وضعیت گ ،تا آنجا می روند تا مراسم سوگواری شان آنجا برپا کنند  کنند و

   .کند آنھا را دستگیر و مجازات می حکومت
   حلقه ھای درسی حوزه ھا و. ٣

سطح  یچنین علوم ، زیراتعلق دارد زه وحلقه ھای درسیحواز فرھنگ شیعیان به  یبزرگ سھم
   .باال می بردایشان را مستقیم یا غیر مستقیم فرھنگی 
کومت با حوزه ھا علوم است که حدر عربستان زیاد نیستند ؛ چون م ھای درسی و حلقه حوزه ھا

ونیز بسیار از حوزه ھا باز شده بود  ، لذا تعداد کمی از حوزه ھا تشکیل شد ،بسیار مخالف است
 ووجود دارد قطیف حوزه ھا برای آقایان وخانمھا  در احساء و .تعطیل کرد اما حکومت آن را ،

 و ، ندا سطح ھای مختلف ھستحوزه ھدر  .اساتید این حوزه ھا از فضالی طلبه متعھد ھستند
   .وجود دارددر احساء حتی بحث خارج ھم 

 دروسی که ھمانمنظور از حلقه ھای درسی  ،اما حلقه ھای درسی بیشتر از حوزه ھا است
یی متناسب با سن افراد از کودکی معموًال چنین حلقه ھا ،سطح عمومی مردم استشایسته 

 شده، امکان شرکتجد ھا یا حسینیه ھا تشکیل مسدر ھا  این حلقه. تا بزرگسالی وجود دارد
  .وجود داردبرای پسران وھم برای دختران ھم 

 ،در آن شرکت کنند بتوانندھمۀ شاگردان مدرسه ھا  شود که میتشکیل ای  گونه این حلقه ھا به
این حلقه ھا  درمعموًال  .عصر یا شب تشکیل می شود در دو نوبت چون ھر ھفته فقط چند روز و

داده آموزش با سن وسال شرکت کنندگان تدریس متناسب آن وسیره قر، اخالق، فقه، یدعقا
  . می شود

این مراکز برخی از اکنون به  .دندر بعض شھرھا این حلقه ھا فقط وقت تابستان برگزار می شو
  :شاره می کنیما

حساء األ«که حوزۀ دایر است  رسمی در احساء یک حوزه فقط به صورت علنی و :احساء شھر 
که سید ھاشم بن السید أحمد بر می گردد ھـ ١٢٧٥این حوزه به سال  تاریخچة .است »العلمیة

می . به شکل کنونی توسعه یافته استسپس  ، )١(هآن را تأسیس کرد) ھـ١٣٠٩،(....السلمان 
گویند که مجوز رسمی این حوزه از وقت ملک عبد العزیز بوده که شیعیان آن وقت از او خواستند 

این .د از این رو، این حوزه تا امروز نیز برپا بوده و حکومت نمی تواند این مجوز نقض کن ،قبول کرد و
  . یکی مخصوص آقایان ویکی مخصوص خانمھا است  ددار حوزه دو قسمت

وجود  برای آقایان پیشتر چند حوزه نیز. وجود داردھا  مخصوص خانمغیر از این حوزه چند حوزه ھم 
محفل درس خود را در  علما یبعض از این رو، .تعطیل کرده استمت آن را ولی حکو داشت،

  .  شیخ عبد الجلیل بن سعد  والشیخ علي الدھنین  اند، مانند منازلشان تشکیل داده
تعطیل حوزه االمام المنتظر در المبرز که : اند از عبارت ھا برای خانمھای درسی  ترین حوزه مھم
میه در البطالیة بود ولی معھد الکوثر للعلوم والدراسات االسال ،لھفوفحوزه دار العقیلة در ا ،شد

 ،در المنصورة دار أم الحسن للدراسات االسالمیة  ،المعھد الفاطمی در الرمیلة .اآلن تعطیل است
  .  الجبیل نیز حوزه ھستند  نیز در روستای عمران و
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کنار  .حوزه المنتظر در المبرز  ،الھفوف در  دار العقیله: اند از عبارتاحساء اما حلقه ھای درسی 
   .برای کودکان نیز برپاست ییھا درس ،بیشتر حوزه ھا

دار العقیلة در  ،معھد الکوثر در بطالیة: اند از ھای درسی در روستاھا نیز عبارت برخی حلقه
دار  و ،یلةدر الرمبرای دختران  حلقات أم البنین علیھا السالمحلقات الوالء برای پسران و ،الشعبة 

  .در القارةالسیدة فضة القرآني 
خدیجة  حوزة السیدةدیگری  و ھای این شھر یکی معھد السیدة المعصومة حوزه :قطیفشھر 
  .است

دورۀ : اند از برخی از آنھا عبارت ،برپا می شود ھا تابستاندر فصل حلقه ھای درسی آنجا بیشتر 
مخصوص براعم اإلیمان  برنامج ،ه السالمعلیدورۀ فقھی مسجد امام جواد  ،السیدة الزھراء

  . دخترانی که به سن تکلیف رسیدند 
این  البته .وجود داردحوزة الشھیدة بنت الھدی  یعنیفقط یک حوزه در این شھر  :دمامشھر 

  .داردتابستان  و نیزصفر  در ماه محرم وویژه ی یحوزه فعالیت ھا
   .می شود خانه ھا تشکیلاین شھر بیشتر در حلقه ھای درسی 

حکومت آن را که  بود وجود دارد؛ یکی از آنھا در منطقۀ قبا حوزه دو در مدینه :مدینه شھر 
  .دیگری نیز در باغ العمری است و ،تعطیل کرد

    . و در باغ العمری تشکیل می شودتابستان ھا این شھر در فصل  حلقه ھای درسی
ند چنین ه باشتاما اگر شیعیان خواس ،آنجا نیست  ھیچ حوزه ای یا حلقه درسی :ریاض شھر 

به صورت بسیار پنھان  و ،تشکیل بدھند در خود خانه ھایشان تشکیل می کنند  ییدرس ھا
  . است 

 مراکز فرھنگی دیگر. ٤
نیز وجود دارد که شکل مخصوصی ندارد و   از جمله دار القرآن در عربستان مراکز فرھنگی دیگری

این مراکز ممکن است حتی از طرف حکومت مجوز نیز . ستھر کدام به فعالیتی خاص مشغول ا
بعضی این مراکز در منطقۀ  ولی به عنوان مخصوص شیعیان نیست بلکه چون داشته باشند،

پس می توانند فعالیت ھای  ،ھست و مسئول اداری آن شیعی ،ھستندھمنشین شیعیان 
برخی از این  .شته باشدبدون اینکه رنگ شیعی دا البته ،دھندمخصوص برای شیعیان انجام 

  . ؛ می توانند فعالیت ھای دارای رنگ شیعی را انجام دھدرسمی ندارند مجوزکه  مراکز نیز
ھای امداد ھستند که برای رفع نیازھای مساکین در ھر شھری وجود  از جمله این مراکز کمیته

نیازھای اقتصادی  این مراکز عالوه بر تأمین. حکومت نیز به این مراکز مجوز دارده است. دارد
کمک کردن در تحصیل درس : انند م ،می پردازد نیز فعالیت ھای فرھنگی  یبه بعض ،نیازمندان

   .مسابقه ھا برگزاری ،ھای آموزشی ھنری  تشکیل دروه ،ھا
در حوزه ورزش بوده  جوانان یفعالیت ھا یی ھستند که عمدتا مخصوصاشگاه ھاب دیگر مراکز،از 

  .و فرھنگی نیز از دیگر مراکز ھستند ھای ھنری و نمایشگاه
ھا اگر چه  دارالقرآن .است ھای اخیر تشکیل شده در سالفقط  ،مخصوص شیعیانقرآن ال دار

. برد ناممرکز اثر گذار در وضعیت فرھنگی شیعیان از آن به عنوان  خیلی زیاد نیستند اما می توان
افراد مختلف در و  موزش داده می شودآ لحن صوت ونیز  قرآن و آسان شرح حفظ و مراکز در این

ترین این مراکز در شھرھای مختلف  مھم. سنین مختلف در آنجا مشغول فراگیری قرآن ھستند
  :اند از عبارت

چند شعبه ھم  کهاست در شھر ھفوف  »لعلوم القرآن دار الرحمن«قرآن  صلیمرکز ا :احساء 
در بسیار از  .است در روستای قارةان دار السیدة فضة القرآنی که برای کودکھمچنین  .دارد

   .وجود دارد ھای قرآنی درس حلقه ھای درسینیز روستاھا 
به طوری که وجود دارد،  غیر رسمی ی چه رسمی و چهاحساء کمیته ھای امداد زیاددر شھر 

به نیازمندان رسیدگی  و در حد توان ،ارندد ییتقریبًا در ھر منطقه ای در احساء چنین کمیته ھا
   .است» جمعیة البر الخیریة«یتۀ امداد در شھر الھفوف به نام اما تقریبًا بزرگترین کم ،کنند می

بلی  ،مخصوص شیعیان نیستند وجود دارد؛ البته اغلب آنھا نیز در احساء  ییاشگاه ھاب
: شان برای شیعیان ھستند مانند گاھایاشب ،روستاھای که ساکنان آنجا فقط شیعیان ھستند

  . ب در العمران نادي الصوا
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اشگاه ب کمیته ھای امداد و افزون بر آن. فی الناصرة وجود دارددار القرآن در این شھر : قطیف
به نام الجمعیة الخیریة  معموًال کمیته ھا که ،تقریبًا به ھمان وضعیت احساء است ی آن نیزھا

    .)١(ھستندمعروف 
مانند  ،می پردازد یھای متعدد فعالیت وجود دارد که به» البتول«مرکز در  این شھر  :دمام 
  .به تحصیل شاگرداننیز کمک کردن  و ھای تکلیف دختران نه ساله جشن

   .نیز در این شھر وجود داردقرآن ظ برای حفمرکز البیان  ودار السیده المعصومه  مرکز 
 قطیف احساء و ھمان وضعیتی که در دو شھر ھست بهمخصوص شیعیان اما کمیته ھای امداد 

وجود » ملتقی بقیة اهللا«به جای آن  و در این شھر، محلی به عنوان باشگاه ندارند. وجود دارد
   . فعالیت آن در تابستان استکه  دارد

  ی دیگرفعالیت ھا. ٥
یا کانون ھای تألیف ونوشتن مجله توزیع  نشر و ھایی جھت چاپخانه چه شیعیان گر در عربستان

با ھمین سختی  و آنھا اما ، مخصوص خودشان ندارند تلویزیونییا کانال ھای ھا یا روزنامه ھا 
کنند  می با وجود این، تالش ،؛ اما حکومت آن را متوقف کردتشکیل دادند ییمجله ھا ونشریه ھا

   .که به صورت دیگر آن را منتشر می سازند
  :اند از برخی از آنھا عبارت

 چند سال خیلی با ارزش بوده واین مجله  .شد منتشر میاحساء  ازکه  »الکمیت«مجلۀ  .١
  .فعالیت داشت

وھابی ھم این مجله را  حکومت .شد منتشر میکه از قطیف  »آفاق«نشریۀ ماھانه  .٢
 . ھم نویسندگانش را دستگیر کرد وتوقیف کرد 

 .که توقیف شد» أجیالنا«مجله  .٣
 .دھد به فعالیت خود ادامه می که ھنوز »مرسی فتاة«مجلۀ  .٤
در این  .ھفته منتشر می شوددر احساء که ھر  »األعظممسجد الرسول «نشریۀ   .٥

این نشریه . نشریه خالصۀ خطبۀ جمعه عالوه بر موضوع ھای مورد نیاز دیگر نوشته می شود
 .ھنوز به در حال انتشار است

اما کانال ھای ھستند که  ،اما کانال ھای تلویزیونی گر چه شیعیان در خود عربستان ندارند 
شیعیان در دیگر  البته).  ١٤(مانند کانال فورتین  ،تان ساخته شده است توسط شیعیان عربس

   .نیز مشارکت دارند کانال ھا
ترین  به یکی از راحتت ینترنچون می دانیم که امروزھا ا ،ھای اینترنتی بسیار ھستند  سایت

 که بعضی اخباری ،شیعیان سایت ھا بسیار متنوع دارند  .تبدیل شده است مراکز فرھنگی
 ،وبعضی فرھنگی  ،بعضی دینی مانند پاسخ به سؤالت فقھی یا سؤالت اعتقادی  و ،ھستند

به طوری که بسیار از خانواده ھا یا بسیار از برنامه ھا  ،ھستند.... وبعضی ھنری  ،وبعضی ادبی 
منتدی  ،شبکه راصد االخباریه  ،شبکه الفجر الثقافیه : از بزرگترین سایت ھا . سایت ھا دارند 

  .َھَجر الثقافی ھستند
  گیری نتیجه

  :اند از ترین نتایج این تحقیق عبارت مھم
 دھند؛ شیعیان حدود دو میلیون نفر از جمیعت عربستان را تشکیل می .١
ھا و  باشگاه  ھا، ھا، دار القرآن مساجد، حسینیه  ترین مراکز فرھنگی شیعیان، عمده .٢

 .ھای امداد ھستند کمیته
ی عربستان در فشار فراوانی ھستند؛ چه، گاه مساجد شیعیان از سوی حکومت سلف .٣

شیعیان تخریب شده، نشریات آنھا توقیف شده و امام جماعت برخی مساجد دستگیر و 
 شوند؛ بازداشت می

ھای دینی و  شیعیان ھویت خود را از دست نداده و به فعالیت  با وجود فشارھای فراوان، .٤
ھای معارف  برگزاری نماز جماعت، به برپایی کالس دھند؛ ایشان افزون بر مذھبی خود ادامه می

  .کنند و قرآن نیز اقدام می
         عکس ھا 
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