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  عشري  هاي اثنی واکاوي وضعیت خوجه

  در تانزانیا
  ∗مصطفی قاسمی

  
  هچکید

 به دلیل ساختار تشکیالتی منظمها  خوجه .در تانزانیا هستند فرقه شیعی ترین شیعیان خوجه اثنی عشري مهم
از طریق  »ها فدراسیون جهانی خوجه«. دارندوص خود مراکز تبلیغی منسجم، مدارس، بیمارستان و هتل مخص و

شیعیان خوجه به عنوان اقلیتـی  . کند می رسیدگیامور سیاسی این شیعیان  به در افریقا و انگلستان دفترهایی
آنان فقرزدایـی،  . اند هاي خود قرار داده نیرومند اشاعه فرهنگ تشیع و مذهب اهل بیت را سرلوحه برنامه

اي  و تأمین و گسترش رفاه را ضرورتی براي رشد انسان و پیشرفت جامعه و وظیفـه  حمایت از محرومان
بـه عبـارتی، نـبض    . کنند چنین نقش مهمی در اقتصاد تانزانیا ایفا می شیعیان خوجه هم. دانند شرعی می

آنـان بـه رغـم تـوان اقتصـادي بـاال، بـا سـکوت در قبـال وقـایع و           . اقتصاد تانزانیا در دست آنهاست
در واقع، پرداختن شیعیان خوجـه بـه   . کنند هاي گوناگون کشور، خود را وارد مسائل سیاسی نمی سیاست

اقتصاد و مسائل اقتصادي به منزله امري زیربنایی و حیاتی، تمام مسائل دیگر را تحت تـأثیر خـود قـرار    
شیعیان خوجه . نددان ها حوزه اقتصاد را مجزا از سیاست و امور سیاسی می به طور کلی، خوجه. داده است

هاي مختلف بـه   رابطه بسیار خوبی با جمهوري اسالمی ایران دارند و به دنبال تعامل با کشورمان در حوزه
  .هاي اقتصادي و مذهبی هستند خصوص حوزه

                                                                                                                                                 
  پژوهشگر مسائل افریقا ∗
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  مقدمه 

ایـن  . که از اتحاد دو کشور تانگانیکا و زنگبار به وجود آمده از کشورهاي واقع در شرق افریقاستتانزانیا 
بخش قابل تـوجهی از  . جمعیت دارد میلیون نفر 40و نزدیک به وسعت کیلومتر مربع  945حدود  کشور

هره«و ) آقاخانی(اسماعیلی  جمعیت تانزانیا را شیعیان شـیعیان خوجـه    با این حال،. دهند تشکیل می »ها ب
  . شوند ترین جمعیت شیعه این کشور محسوب می مهماثنی عشري 

نفـر در   12800که از این تعـداد   رسد می هزار نفر 125 بهه اثنی عشري جمعیت شیعیان خوجدر کل 
  .کنند می تانزانیا زندگی

 است، آنـان کل جمعیت این کشور بسیار ناچیز  در مقایسه باهرچند جمعیت شیعیان خوجه در تانزانیا 
هـاي   تکوتـاه بـه موفقیـ    یتـالش و پشـتکار در مـدت    و هـاي مـنظم   با تبعیـت از برنامـه  اند  موفق شده

با توجه به موقیعت بسیار مناسـب اقتصـادي   . هاي مختلف اثرگذار باشند و در سرزمین برسند گیري چشم
این  توانمندياز  شد و هم همکاريوارد  آنانتوان در زمینه مبادالت اقتصادي با  شیعیان خوجه، هم می

  . کرداستفاده  افریقاجماعت در تبلیغ تشیع در 
 ،د درباره شیعیان خوجه اثنی عشري به زبان فارسـی بسـیار انـدك اسـت    اطالعات موجو از آنجا که

نیـز  در تانزانیـا و   آنانمذهبی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی  با بررسی وضعیت فرهنگی، ایم کردهتالش 
  . کنیماي آنها، زمینه آشنایی با این گروه از شیعیان را فراهم  هاي جهانی و منطقه سازمانهاي  فعالیت
  

  عشري اثنی خوجه شیعیان ینهپیش. 1
کـه   نـد تشـکیل داد اي  در هندوستان فرقهبه سرپرستی پیر صدرالدین گروهی سال پیش  ششصدحدود 

هـاي زیـادي وجـود     افسـانه  اصالت صدرالدیندر خصوص . ترکیبی از دین هندو و مذهب اسماعیلی بود
  1.اند لی نزاري، و داعی نامیدهاو را هندوي فراري، صوفی ایرانی، اسماعیها  و در این داستان دارد

 2تـاکرز  در مجاورت تنی چند از مالکین این منطقه به نام ی راچند سال ،وي پس از سکونت در سند
با مطالعه شیوه زنـدگی و عبـادات آنهـا تحـت تـأثیر       طی این مدت. ، زندگی کرده هندو مذهب بودندک

                                                                                                                                                 
1 . Available at: http://www.africafederation.org/newlook/official/aboutus.htm 
2 . Thakkers 
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بار به صـورت تجسـم    9) خداي هندوها(یشنو این هندوها اعتقاد داشتند خداي و. ن قرار گرفتشاعقاید 

پیـر صـدرالدین کوشـید    . خارجی روي کره زمین زندگی کرده و منتظر ظهور وي براي دهمین بار بودند
 وي توانسـت . دهمین تجسم خارجی خداي ویشـنو بـوده اسـت   ) ع(حضرت علیکه آنها را متقاعد سازد 

از عقاید عجیب و غریـب صوفیسـم و    اي آمیخته که) راه راست( 3پت شات را به مذهب آنهاتنی چند از 
  . ، متمایل سازدهندوئیسم بود

این  حال،به هر . ا را به مذهب اسماعیلیه نزاري معتقد ساختهبرخی مورخان معتقدند وي این هندو
و  نـد خـود را از دسـت داد  تـاکرز  پس از گرویدن به این مـذهب لقـب   ) راه راستیان یا نو(نو اسماعیلیان 

  5.خوجه فعلی تغییریافته همان خواجه است واژه. را به آنها بخشید 4»خواجه«عنوان  صدرالدین
پس از صدرالدین چند داعی دیگر وارد منطقه سند هندوستان شدند و به تدریج هندومذهبان بیشـتري بـه   

ه هند در نیمـه  این امر به ویژه پس از ورود آقاخان اول از ایران ب. گرایش پیدا کردند) نزاریه(مذهب اسماعیلی 
 7گجـرات و  6هاي مختلف ایـاالت کُـچ   ها در بخش در این زمان خوجه. اول قرن نوزدهم میالدي شدت یافت

بـا ایـن حـال، مقـرري خـود را بـه       . هند پراکنده بودند و برخی نیز به بمبئی و مسقط مهـاجرت کـرده بودنـد   
  . جامعه خود بودند کردند و در ارتباط مداوم با هاي اسماعیلی پرداخت می خانه جماعت

کنتـرل  ) 1839شکست از فتحعلی شاه قاجار در سـال   در پی(پس از ورود آقاخان اول به هندوستان 
خـروج گروهـی از    در نهایـت موجـب جـدایی و   و نظارت بیشتري بر امور جامعه انجام گرفت و این امر 

د کـه حاضـر بـه اطاعـت از     فردي به نام حبیب ابراهیم بو گروهاز رهبران این . شداعضاي این جماعت 
هاي افـراد   دارایی که براساس یکی از این دستورها، تمامبه ویژه نشد؛ نه آقاخان مآبادیکتاتور هاي مانفر

ی هـای به احتمال زیاد این گروه تحت تأثیر چند عالم سـنی کـه ایراد   .گرفت تعلق میجماعت به آقاخان 
  . ندبه اهل سنت گروید ،کردند می وارداساسی بر آقاخان 

به دنبال گروه حبیب ابراهیم چند گروه دیگر نیز از جماعت آقاخان جـدا شـدند و اغتشاشـاتی درون    
هنگام زیارت نجف با مجتهد ها  میالدي، برخی از خوجه 1800پس از هاي  در سال. این جامعه بروز کرد

                                                                                                                                                 
3. Shatpath 
4. Khwaja 

  .بودند و عمدتاً پیشه بازرگانی داشتند) Lohan cast(ها اساساً هندو و از طبقات باالي جامعه  خوجه. 5
6. Kutch 
7. Gujarat 
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طـی   هـا  خوجـه  8.دندشاه العابدین مازندرانی آشنا و به درستی آیین تشیع دوازده امامی آگ زمان شیخ زین 

امـا هنگـامی کـه بحـث از مبـانی       کردند،اهللا مازندرانی خود را شیعه معرفی  وگو با آیت مباحثات و گفت
 هـاي  یک از عبادت گیرند و نه به هیچ ، نه روزه میخوانند اظهار داشتند نه نماز می ،شد... فقهی، احکام و

العابـدین   از شـیخ زیـن  هـا   خوجـه  .ین را برانگیخـت العابـد  این امر شـگفتی شـیخ زیـن   . پردازند میدیگر 
 شـیخ نیـز  . کنـد براي تعلیم و تربیت این گروه به هندوستان اعزام  را یکی از روحانیون درخواست کردند
سـبب  قـادر   ها دور مال آمدن برخی از خوجه گرد. قادر حسین را به هندوستان فرستاد پس از چندي مال

 .)اقلیـت (و اثنی عشـري  ) اکثریت(آقاخان  پیروان : گروه شد به دو و تقسیم جماعت اعضا اختالف میان
در تمـام  اقدام به تحـریم اثنـی عشـریان    آقاخانیان  .با یکدیگر درگیر شدنددو گروه  ،پس از این انشعاب

حدود  ،شروع شد 1900این تحریم که در سال  .کردند ...، ارتباطات اجتماعی، ازدواج ويتجار يها زمینه
اثنـی عشـري بـراي     يهـا  گروهی از خوجه .تر ادامه یافت شدت و پس از آن تا حدي مالیم سال به 20

در ایـن زمـان برخـی    . رهایی از این فشارها تصمیم به ترك دیار خود و سکونت در محلی جدید گرفتند
توجه آنان را به این منطقه جلب کـرد   ،شد دریافت می افریقاکه از اندك هندیان ساکن شرق  ها گزارش

منـد   عالقـه  افریقاکردند به تدریج به منطقه شرق  ها کار می هاي دریانورد که در کشتی و برخی از خوجه
   9.و در کشورهاي فعلی تانزانیا و کنیا سکونت یافتند و به مشاغل تجاري و بازرگانی روي آوردندشدند 

آنها را بیشتري از وه گر ،ها به خویشاوندان آنها در هند وضعیت مناسب شغلی این خوجهرسیدن خبر 
ها تحـت تـأثیر تعـالیم شـیعیان اثنـی       اکثریت این خوجه. دتشویق کر افریقامنطقه شرق  به مهاجرت به

  . روي آوردندعشري  اثنیاز مذاهب اسماعیلیه به تشیع  10عشري و سابقه حضور تشیع در این منطقه
 هـم و بـا کمـک    نـد ونت یافتسـک  افریقـا شیعیان در سراسر شـرق   این نو ،ها به رغم برخی دشواري

و با تشکیل اجتماعـاتی   ندق آمدنان به تدریج بر مشکالت موجود فایآ. زندگی سعادتمندي را آغاز کردند
ها سپس از سایر دوسـتان و افـراد خـانواده     خوجه. به سازماندهی امور خود پرداختند» جماعت«عنوان  با

  .زودندو به تدریج بر جمعیت خود اف کردندخود در هند دعوت 

                                                                                                                                                 
8. Available at: http://www.africafederation.org/newlook/official/aboutus.htm 

  .37، ص 1379 المللی الهدي، انتشارات بین: تهران ،شیعیان تانزانیا، دیروز و امروز امیر بهرام عرب احمدي،.  9
 .ایرانیان مهاجر از شیراز به مردم سواحل شرق افریقا معرفی شده بود توسطها پیش  عشري قرن   مذهب شیعه اثنی. 10
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 براي دستیابی بـه امکانـات رفـاهی بیشـتر    گروهی از جوانان شیعه خوجه  ،پس از جنگ جهانی دوم 

در  .و به تدریج در بسیاري از کشورهاي جهان پراکنـده شـدند   کردنداقدام به مهاجرت به سایر کشورها 
تا اروپاي ) امریکاایاالت متحده  کانادا و(وسیعی از امریکاي شمالی  شیعیان خوجه در بخش ،حال حاضر

در برخـی کشـورهاي اروپـاي شـرقی و      راو جوامـع کـوچکی    انـد  غربی، استرالیا و نیوزلند استقرار یافته
  . اند امریکاي جنوبی تشکیل داده

  
  هاي شیعیان خوجه تشکیالت و سازمان. 2

  11مسلمان خوجه اثنی عشري هاي فدراسیون جهانی جماعت) الف
فدراسـیون جهـانی جوامـع    «عشري در جهـان،    هاي شیعه اثنی ده خوجهکنن ترین سازمان هماهنگ عالی

سیاسـی   هاي مشی خط شیعیان خوجه در مناطق مختلفنام دارد که  »عشري  مسلمان شیعه خوجه اثنی
  . کنند خود را از آن اخذ میو مذهبی 

امعه در طی کنفرانس قانون اساسی این ج 1976فدراسیون جهانی شیعیان خوجه اثنی عشري در سال 
این فدراسیون از بدو تأسیس خدمات گوناگونی را در اختیار شیعیان خوجـه در سراسـر   . لندن تشکیل شد

از آنجا که این فدراسیون به عنوان یک انجمن خیریه مذهبی در انگلستان به ثبت . جهان قرار داده است
  .کند ماعی اعضاي خود میهاي خود را وقف رسیدگی به وضعیت مذهبی و اجت رسیده است، تمام فعالیت

سازمانی مستقل اسـت کـه    ،فدراسیون جهانی شیعیان خوجه اثنی عشري طبق قانون اساسی مدون
دبیرخانـه  . شـوند  معین انتخاب می یهیأت رئیسه آن طی انتخابات عمومی و براي مدت يرئیس و اعضا

  .در شهر لندن قرار دارد 12»استن مور«این فدراسیون در مرکز اسالمی 
اي  فدراسیون جهانی سی جماعت عضو در سراسر جهان و چهـار فدراسـیون منطقـه    ،حال حاضردر 

  .هزار نفر را زیر پوشش خود قرار داده است 125دارد و جمعیتی حدود 
  13.دار، مدیریت این سازمان را برعهده دارد هیأت رئیسه فدراسیون، شامل رئیس، دبیرکل، معاون و خزانه

 دربـاره بحـث  دهنـد و بـه    تشـکیل جلسـه مـی   روز یک بـار   پانزده هر هیأت رئیسه معموالً ياعضا
                                                                                                                                                 
11. The World Federation of Khoja Shia Ithna-asheri Muslim Communities 
12. Stanmore 

 . 25، ص 1387پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، : ، تهرانشیعیان خوجه در آیینه تاریخ، روغنیزهرا  . 13
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، افریقـا اي  هـاي منطقـه   ی از وضـعیت فدراسـیون  های در این جلسات گزارش. پردازند موضوعات مهم می 

  . شود امریکاي شمالی، آسیا و استرالیا ارائه و وضعیت شیعیان خوجه در این کشورها بررسی می
هـاي   موالً گزارش برگزاري جلسات اعضاي هیأت رئیسـه، افتتـاح پـروژه   مع نشریه ماهانه فدراسیون

و کنـد   می منتشراي و جهان اسالم را  هاي منطقه عمرانی، اخبار مربوط به فدراسیون جهانی و فدراسیون
  .دهد در اختیار شیعیان خوجه انگلستان و سایر کشورها قرار می

 چنـین  هـم شـیعیان خوجـه اثنـی عشـري و      اي هـاي فدراسـیون منطقـه    و فعالیـت  هـا  تصمیم تمام
فدراسیون جهانی جوامع مسـلمان خوجـه شـیعه    «شیعیان خوجه در سراسر جهان از طریق  هاي جماعت

  . آید و به اجرا در می شود می هماهنگ 14»اثنی عشري
، شـود  سه سـال یـک بـار برگـزار مـی      هر عادي به طوراین فدراسیون جهانی طی هر کنفرانس که 

و بـه بررسـی   کنـد   میاي را تعیین  هاي منطقه ریزي هماهنگ فدراسیون سیاست برنامه مشی کلی و خط
. شـود  مربوط مـی که به شیعیان خوجه اثنی عشري سراسر جهان  پردازد می جدیدترین حوادث و وقایعی

و رئـیس   االجراسـت  الزماي  منطقـه  هـاي  ها و جماعـت  فدراسیون براي تماماین فدراسیون  هاي تصمیم
گونـه   همـان . اسـت  برخوردار در سراسر جهان) اثنی عشري(شیعیان خوجه  نزد تماماحترام  ازن فدراسیو

، بـه  شـود  توسط فدراسیون جهانی ابالغ می که اي هاي منطقه هاي کلی فدراسیون سیاست ،شد بیانکه 
تعیین مرجع تقلید و پرداخت خمس و زکات اهمیت زیـادي   انندمذهبی م هاي مهم خصوص در موضوع

   15.االجراست و الزم رددا
سـیس چهـار   أت براي انجام وظایف متعدد خود اقدام بهفدراسیون جهانی شیعیان خوجه اثنی عشري 

و  )حمایت از کودکـان زینبیـه   واي  مرکز آموزش اسالمی، مشاوره پزشکی، مشاوره آموزش حرفه( مرکز
قیقـات و توسـعه، شـبکه    میز روابط خـارجی، تکنولـوژي، اطالعـات و رسـانه، تح    (شش میز اختصاصی 
  16.کرده است )جوانان، و سالخوردگان

سازي، باال بردن سطح سواد عمومی، ساخت مدرسه، مسجد و حسینیه  فدراسیون جهانی در امر خانه

                                                                                                                                                 
 http://www.africafederation.org: نشانی سایت اینترنتی فدراسیون جهانی جوامع مسلمان شیعه خوجه اثنی عشري. 14
  .45 عرب احمدي، پیشین، ص. 15
  .25 صپیشین،  روغنی،. 16
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  17.جهان  فعال است مناطقشیعیان هند و پاکستان و شیعیان سایر  بین 

ند تقویت مذهب شیعه اثنی عشري، ک می ترین اهدافی که فدراسیون جهانی دنبال مهم ،طور کلیه ب
رسـانی بـه    ارتقاي سطح مالی اعضا، افزایش سطح سواد علمی و مذهبی اعضا، توسعه اجتماعی و کمک

  .محرومان است
  

  مراکز اسالمی متعلق به فدراسیون ) ب
هـا جماعـت    اکنـون ده  اما  ،شیعیان خوجه در غرب بسیار کم بود هاي تا سی سال پیش مراکز و جماعت

 .انـد  مشغول فعالیتو  اند شده یی تشکیلامریکایان خوجه در شهرهاي مختلف کشورهاي اروپایی و شیع
جماعـت   و کراچـی در محفل مرتضی ( پاکستان ،)جماعت بمبئی( هند :اند از ترین این مراکز عبارت مهم

ت مومباسـا و  جماعـ (ا یـ کن، )جماعت دارالسالم و زنگبار(تانزانیا ، جماعت دبی، جماعت عدن، )حیدر آباد
جماعـت جزیـره   ، جماعـت ماداگاسـکار  ، جماعت زئیر، جماعت سومالی، )جماعت کامپاال(اوگاندا ، )ناکارو

جماعـت  ( انگلسـتان ، ي جنـوبی افریقـا جماعـت  ، جماعت جزیره ري یونیـون ، جماعت بروندي، موریس
 عـت مینسـوتا، آتالنتـا و   جما(، امریکا )میلتون کینز وسکس، اسکس و لندن، بیر منگام، پیترز بورو، لیدز،

، )نکـور وجماعت تورنتـو، لنـدن اونتـاریو، ادمونتـون، و    ( کانادا، )فلوریدا درمرکز اسالمی حسینی اورالندو 
  18).ملبورن در جماعت پنج تن ویکتوریا  جماعت سیدنی،(استرالیا 

 

  در تانزانیا  شیعه اثنی عشري خوجه هاي جماعت. 3
در اواخـر قـرن نـوزدهم    . در زنگبار تشـکیل شـد   افریقاشرق  ود بهوراز  پساولین هسته شیعیان خوجه 

در  واز ظلـم و سـتم آقاخـان و عـامالن وي     خسـته  از شیعیان خوجه اثنی عشري  زیاديمیالدي گروه 
پس شیعیان خوجه . گذاشتندجزیره زنگبار  ند و قدم درشد افریقاعازم شرق  تنگناهاآرزوي رهایی از این 

در پی دعوت آنها  .کردند، قبرستان و سالن مالقات )حسینیه( باره حداث مسجد، امامشروع به ا از استقرار
و به تدریس علوم اسالمی و تعـالیم مـذهب    ندچند عالم روحانی از نجف و کربال وارد جزیره زنگبار شد

                                                                                                                                                 
 .27ص  ،همان. 17
  .66 ص ،همان.  18
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هـاي شـیعیان اثنـی     هند با فعالیـت  20ي»لکنهو«در شهر  19پس از آن مدرسه الواعظین. تشیع پرداختند 

  . آشنا شد و چند تن از وعاظ شیعه را به این جزیره اعزام کرد افریقاري در شرق عش
به تدریج مراکز تجمع شیعیان خوجه اثنی عشري گسترش یافت و عالوه بر جزیره زنگبار، مومباسـا  

عـالوه بـر ایـن،    . به بعد جمعیتی قابل توجه از شیعیان را در خود جـاي دادنـد   1880و المو نیز از سال 
مرکـز   1904تـا   1880نیز از سـال   24دارالسالم و کیلوا 23پانگانی، 22لیندي، 21باگامویو،هاي ساحلی شهر

بـه شـهرهاي داخلـی و حتـی     از ایـن منـاطق   تجمع اندك شیعیان موجود شدند و شـیعیان بـه تـدریج    
  .کشورهاي مجاور از جمله جمهوري دموکراتیک کنگو نفوذ کردند

 28،امتامـا  27،بوکوبـا  مومباسـا،  26،تانگـا  زنگبار، 25،آروشا ارالسالم،دشیعیان خوجه تانزانیا در شهرهاي 
 در برخی از این شهرها به بیسـت نفـر هـم   ها  جمعیت خوجه هر چند. اند پراکنده 30آ سونگه و 29کاماچومو

  .برخوردارند باره و در برخی موارد درمانگاه مسجد و امام همین تعداد ازاما  ،رسد نمی
 و امتـوارا  موروگـورو،  دودومـا،  در دیگـري  شیعی هاي جماعت یادشده، شهرهاي هاي جماعت از جدا
 ایـن  بـا  ؛است نفر صد از کمتر خوجه شیعیان جمعیت شهرها این از یک هر در .اند شده تأسیس آ سونگ
 و هسـتند  افریقـا  جماعـت  عشـري  اثنی خوجه شیعه فدراسیون در نمایندگی داراي ها جماعت این ،حال

  .گیرد انجام می فدراسیون این زیر نظر نآنا مذهبی هاي فعالیت
آروشا و زنگبار بیشترین تعداد جمعیـت شـیعیان خوجـه را در     ،دارالسالم هايبا توجه به اینکه شهر 

اي بـه   اما قبـل از آن اشـاره  . شود می پرداخته هااند، به فعالیت شیعیان خوجه در این شهر خود جاي داده
  .رسد ضروري به نظر میتانزانیا  در خوجه شیعیان به وابسته هاي تشکل و مراکز

  
  در تانزانیا خوجه یعیانوابسته به ش يها مراکز و تشکل) الف

بـالل مسـلم   . پـردازد  یتانزانیا م یبوم یعیانش یتبالل که به تعلیم و ترب یغیـ تبل  یمرکز اسالم. 1
و اهـداف خـود را از    دشـو  میر اداره میشن با کمک مالی فدراسیون شیعه خوجه اثنی عشري و افراد خی

                                                                                                                                                 
19 . Madrast-ul-Waeezin  20. Lucknow  21. Bagamoyo 
22. Lindi    23. Pangani  24. Dar es Salaam 
25. Asusha   26. Tanga  27. Bukoba 
28. Mtama   29. Kamachumu  30. Songea 20. Lucknow 21. Bagamoyo 22. Lindi 23. Pangani 24. Dar es Salaam 25 . Asusha 26 . Tanga 27 . Bukoba 28. Mtama 29. Kamachumu  30. Songea  
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ایـن   وظیفهترین  آموزش اصول و تعالیم اسالمی مهم. کند می انتشار کتاب دنبالطریق تدریس، تبلیغ و  

  .بوده استمرکز از بدو تأسیس آن 
خاص یافته و اکنون به یکی از مراکز تبلیـغ تشـیع    يتأسیس اعتبار پس از کوتاه مدتیاین سازمان 

  . شده است تبدیلدر جهان 
سـازمان   .اسـت امـور تبلیغـی    مسـئول سازمان شیعی متعلق به شیعیان خوجـه  این  31:مرکز ویپاز .2

 آغـاز سـال گذشـته و از    26طی  »ویپاز«خدمات جهانی بشردوستانه و تبلیغات جهانی اسالم موسوم به 
 فرح. استخصوص شیعیان انجام داده به هاي عمرانی زیادي را به نفع مسلمانان  پروژه) 1983(تأسیس 

ها مدرسه و مرکز بهداشتی در مناطق شـهري   ده و ساختچندین حلقه چاه در مراکز دورافتاده روستایی 
  . است ها این مرکز بوده از جمله فعالیتنشین  و روستایی مسلمان

این مدارس مـذهب   درصدد است از طریقو  داردویپاز چند مدرسه و کودکستان در شهر دارالسالم 
  .در درازمدت در تانزانیا گسترش دهدتشیع را به تدریج و 

ایـن کـالج    در. پـردازد  یمـ  يهنـد  یعیانمدرسه و کالج المنتظر به پرورش و آموزش فرزندان شـ . 3
  .شود یدر کنار علوم روز تدریس م یعتش يها آموزه
  ؛یباهادر منطقه ک) عج(يمعلم مهد یتو ترب یمرکز اسالم. 4
  ؛وابسته به آن تیاو کتب و نشر ةالعتر یزیونیشبکه تلو. 5
  .پردازد یم ییافریقا یانو نیز بوم یعیانخدمات به ش هئخوجه که به ارا یعیانبیمارستان ش. 6
  .کنند یسفر م یابه تانزان یگردي هایی که از کشورها استفاده خوجه براي یعیانهتل مخصوص ش.  7
  قبرستان مخصوص. 8
  ؛ ...و  ین، معصوم»یسوالج«چون  هم يو تجار یخدمات دفترهايمراکز و . 9

در دامنـه قلـه    کـه  ایـن مدرسـه   ؛یادر شهر آروشا واقع در شمال تانزان) ص(یاءمدرسه خاتم االنب .10
اسـالم   يها و آشنا کردن آنها با آرمان »ییماسا« یوحش یلهبراي تعلیم و تربیت کودکان قب یمانجارو،کل

  . گرفته است ارمورد توجه قر يا طقهمن ياینک به صورت مرکز ،و آموزش علوم روز تأسیس شد یعو تش

                                                                                                                                                 
31. World Islamic Propagation and Humanitarian Services 
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  ؛نیاپایتخت تانزا ،ها در دارالسالم خوجه يمسجد مرکز. 11 

زنگبار  تبار يهاي هند خوجه ؛زنگبار یرهمساجد و مراکز متعدد در شهرهاي گوناگون تانزانیا و جز. 12
ی وابسته به خود و یها اماکن و مهمانخانه يدارا ،کنند یم یتفعال افریقاشرق  یعیانش یتکه تحت مرکز

ـ     توالد یامکه در ا ندزنگبار یرهو مسجد در سراسر جز ینیهها حس نیز ده  یهمو شهادت ائمـه اطهـار ـ عل
اقامـه   یعیانشـ  يهر هفتـه در مسـجد مرکـز    نیز نماز جمعه .کنند میمراسم  يالسالم ـ اقدام به برگزار 

  .دشو یم
و  ییو ارکان اجرا یسئدوساالنه، ر یاساالنه  انتخابات يخوجه در هر شهر و کشور با برگزار شیعیان

ها به انجام امور مربـوط بـه    تشکل سایرتا به عنوان رابط آنها با دولت و  کنند یخود را انتخاب م یغیتبل
  32.بپردازند یعیانش

 
  جماعت دارالسالم) ب

ق برآوردهـا،  طب. افریقاستدارالسالم به عنوان یکی از مراکز مهم حضور شیعیان خوجه در منطقه شرق 
  .است نفر هزار هشتجمعیت فعلی شیعیان این شهر حدود 

آموزشی و  هاي بخشهاي زیادي در  جماعت شیعیان خوجه دارالسالم فعالیت ،امور مذهبی عالوه بر
 شـیعیان  رزنـدان ف المنتظـر در آمـوزش  ) دبیرسـتان (کالج اسالمی  که فعالیت 33دهند اجتماعی انجام می

دانشگاهی نیـز پـس از تکمیـل دوره دبیرسـتان      یک دوره پیش 34.رود ه شمار میاي از آن ب نمونه هندي
سـایر مسـلمانان    ازمانـده   درصـد بـاقی   30کنندگان از شیعیان خوجـه و   نام درصد ثبت 70وجود دارد که 

  .هستند
و  کنـد  مـی این جماعت فعالیـت   زیر نظر 35بیمارستان اثنی عشري ابراهیم حاجی ،در بخش درمانی

  . شوند میی درمان سرپایبیمار در بخش بیماران  400بیش از همه روزه 

                                                                                                                                                 
  http://abna.ir/data.asp?lang=1&Id=167763: ، از11/3/1388 ،»تشیع در تانزانیا«، یاسر کنعانی. 32
  .77 عرب احمدي، پیشین، ص. 33
  http://jahanetashaiio.blogfa.com/post-17.aspx  :، از12/2/1388، »تاریخچه تشیع در زنگبار و تانزانیا«یاسر کنعانی، . 34

35. Ebrahim Haji Ithna Asheri Hospital 
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آ  سـونگ و  37،موشـی  36،شش جماعت دیگر شیعیان خوجه در شهرهاي آروشا، تانگا، بوکوبا، سینگیدا 

بناي این مراکز درمانی عمدتاً متأثر از بیمارستان اثنـی عشـري ابـراهیم حـاجی      .دارندهایی  رمانگاهدنیز 
ی و تجهیـزات پزشـکی از   یـ هـاي دارو  کمک یهاگ) و سایر شهرها(دارالسالم  شیعیان خوجه. بوده است

  .دهند و در اختیار سایر مراکز درمانی تانزانیا قرار می کنند می خارج خریداري
اي در بخش تبلیغ مذهب اهل بیت تحت حمایت و  سازمان بالل مسلم میشن نیز که خدمات ارزنده

 ،دهـد  پوست قرار می آموزان شیعه سیاه السالم در اختیار دانشو جماعت خوجه دار 38نظارت شوراي عالی
. پـردازد  مـی این سازمان به مداواي بیمـاران   نزدیکو درمانگاه کوچکی  استفعال  نیز در بخش درمانی

بخش عمده تجهیزات پزشکی و داروهاي مورد نیاز این درمانگـاه توسـط جماعـت خوجـه دارالسـالم و      
  . شود مین میتأ حاجیبیمارستان ابراهیم 

  : از اند عبارت دیگر در دارالسالم،فعال مراکز  از
  .ساخته شد 1937 سال در ویژه پسران که وایاوالجی حاج مذهبی مدرسه. 1
 یـادگیري  بـراي  امکاناتی و ورزشی بخش با عالی پرستاري مدرسه داراي که عشري اثنی انجمن. 2

  . است آشپزي و خیاطی
 هـا  بچـه  به مذهبی تعالیم و قوانین فهم ، دعا ونماز اي به آموزش هتوجه ویژ که حسینی جماعت. 3
 نیـز  آروشـا  و سـونگیا  مومباسـا،  تانگـاه،  در شـهرهاي . آموزد می معاشرت و آداب و اخالق آنها به و دارد

  . شده است تشکیلدر استقبال از این ایده  مشابهی حسینی هاي جماعت
 بـا  همکـاري  ي اسـت کـه در راسـتاي   پسـر  وانـان نوج شـامل  که عشري اثنی شیعه پیشاهنگان. 4

  . کنند می فعالیت المللی بین و ملی هاي سازمان
 کـه اسـت   جوانانی هدایت و ارشاد هدف از تأسیس آن که جعفر محمد حاجی روزي شبانه مدرسه. 5

  .شوند می پایتخت وارد دیگر شهرهاي از
 39؛مدایره مرکزي آموزش جماعت شیعه خوجه اثنی عشري دارالسال. 6

                                                                                                                                                 
36 . Singida 
37 . Moshi 
38 . Supreme Council 
39. Central Education Board of Dsm Jamaat, http://www.almuntazir.org 
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هـاي   نیز از جمله نهادهاي مهمی اسـت کـه فعالیـت    40)دار التبلیغ(کمیته فرعی تبلیغ دارالسالم . 7 

 .دارداي  گسترده
 41بخش ادبیات جماعت دار السالم. 8
 .گیرد می آموز مرکز آموزشی اهل البیت للعلوم االسالمی که از کشورهاي پیرامون نیز دانش. 9

 مرکز دارالهدي . 10
  42المی اهل البیتلیگ اس. 11
مراقبـت  زنـان و مـردان سـالخورده بـه طـور جداگانـه        از که جماعت دارالسالم خانه سالمندان. 12

  . کند می
بـه   ؛دهـد  هاي غذایی در اختیار مسلمانان محروم قرار مـی  جماعت دارالسالم طی ماه رمضان کمک

هنگام بـروز  . عیان خوجه استنشین از وظایف مورد عالقه شی ویژه پخش افطاري در روستاهاي مسلمان
ك، پوشـاك،  اخـور  هایی شـامل  کمکاعت دارالسالم جمنیز ... سالی و بالیاي طبیعی نظیر سیل، خشک

سـیل عظیمـی   کـه   1990ثال در سال براي م .گیرد در نظر میهاي نقدي و مایحتاج اولیه زندگی  کمک
موجب کشته و زخمی شـدن برخـی   کیلومتري دارالسالم را دربرگرفت و  200واقع در  43منطقه روفیچی

تن مواد غذایی، لباس و سایر لوازم ضروري بـه   150نفر از داوطلبان جماعت با حمل  35د، شیان روستای
هـا را بـین روسـتاهاي     و با همکاري مقامات محلی و صلیب سرخ این کمـک  ندزدگان شتافت کمک سیل

  . مختلف منطقه پخش کردند
شده بین شیعیان موجود در این جماعت تقسیم و با مشارکت آنـان   هاي انجام ذکر است هزینه شایان
  .شود میپرداخت 

  
  آروشا   شیعیان) ج

در . در شـمال غـرب تانزانیـا واقـع شـده اسـت       يهزار نفر دویستشهر توریستی آروشا با جمعیت حدود 

                                                                                                                                                 
40. Dar es Salaam Jamaat Tabligh Sub Committee, http://www.dartabligh.org  
41. Literary Section of Dar-es-Salaam Jamaat, http://www.literarysection.org 
42. World Ahlul Bayt Islamic League (WABIL) www.Wabil.com  
43.  Rufiji 
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یر محمـد  شـ «فردي بـه نـام    1898خی شیعیان خوجه این شهر باید گفت در سال یارتباط با پیشینه تار 

از شـهر   پیشـتر وي پـنج سـال   . پاي پیاده عازم آروشا شد و پس از یک ماه به این شهر رسـید  »ساجان
 10ظـرف  . کرده و توانسته بود به موقعیت تجاري مناسبی دست یابـد هند به تانزانیا مهاجرت  44ناگالپور
آنان اجتماعات خـود را  . ندنفر آنان اثنی عشري بود 9وارد آروشا شدند که  دیگر خانواده هندي 21سال، 

  . کردند در منزل ساجان برگزار می
 1957 سـال  در .کردنـد احـداث   آروشـا اي در  بـاره و مسـافرخانه   امـام  1931شیعیان خوجه در سال 

مدرسه، مسافرخانه و منزل مسـکونی امـام جماعـت     ،)باره امام(اي کامل شامل مسجد، حسینیه  مجموعه
 هـاي  ایـن شـهر مقـر برگـزاري جلسـات جماعـت       1969تا  1959از سال  .کردو آغاز به کار  شد افتتاح

  . فدراسیون شیعه خوجه بود
شوند که هر یـک   شیعیان دوازده امامی آروشا به دو بخش شیعیان بومی و شیعیان خوجه تقسیم می

  . را دارندمدارس و مراکز آموزشی خاص خود 
 45دهنـد  تشکیل میبی شیعیان آروشا را نفري اکثریت نس 900با جمعیت شیعیان خوجه اثنی عشري 

آنـان داراي مسـجد و   . رونـد  بعد از دارالسالم دومین اقلیت بزرگ شیعیان خوجه در تانزانیا به شمار می و
و نمازهاي جماعت و جمعه به طور مرتب در ایـن مسـجد برگـزار     هستندحسینیه بزرگی در مرکز شهر 

میالد نبی، تولد ائمه اطهار، نیمـه شـعبان، عـزاداري      هاي مذهبی نظیر جشن مراسم و مناسبت .شود می
. شـود  سایر مراکز تجمع شیعیان خوجه در آروشا با مقررات خاص خود انجام مـی  مانندنیز ... ماه محرم و

شود و رئیس ایـن   میاداره  افریقانیز زیر نظر فدراسیون شیعه خوجه اثنی عشري جماعت  آروشا جماعت
  . ستافریقااي  منطقهفدراسیون  جماعت از اعضاي

شیعیان خوجه ساکن آروشا داراي دبستانی در حومه شهر و دو بیمارستان در داخل و حومه شهر 
هـایی   بین مسلمانان اهل سـنت فعالیـت  ) ع(عالوه بر این، در زمینه تبلیغ مذهب اهل بیت. هستند
  46.دارند

                                                                                                                                                 
44. Nagalpur 

  . اند این کشور در آروشا اقامت گزیده 1993اند که در پی جنگ داخلی  صل ی االیتن از این شیعیان سومالیا 130حدود . 45
 88عرب احمدي، پیشین، صص .  46

-87.  
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  شیعیان زنگبار) د 

 تمـام محـل ورود   ، چـون اهمیت بسیاري برخوردار اسـت  از افریقاجزیره زنگبار در تاریخ تشیع در شرق 
اولین گروه مسـلمانان  . بوده استاز آغاز گسترش اسالم  افریقابه شرق ) اعم از شیعه و سنی(مسلمانان 

هفـتم و هشـتم    هـاي  در قرن نیز گروهی از بازرگانان عرب .در زمان خلیفه عبدالملک وارد زنگبار شدند
بـن    گروهی از ایرانیان به سرپرستی علی همدر قرن دهم میالدي . هادندقدم در این سرزمین نمیالدي 

پـس از  . شـیعه بودنـد   ،حسین شیرازي در زنگبار و جزایر اطراف اقامت گزیدند که طبق شـواهد موجـود  
به طور پراکنده و بـه  ) از بحرین و ایران(برخی شیعیان  ،در تاریخ زنگبار گشودند فصلی نوها که  شیرازي
ها  شیرازي مانندولی نتوانستند  برآمدند،رصدد تبلیغ تشیع داین شیعیان اگرچه . شدندزنگبار  هیراتدریج 

 15هـاي   مذهب تشیع در طول قرن ،با این حال. جاي گذارند توجه از خود در تاریخ زنگبار بر  قابل ياثر
خـود را تـداوم   هـاي مـذهبی    میالدي در این جزیره باقی ماند و انـدك شـیعیان موجـود فعالیـت     19تا 

  .بخشیدند
ادامه یافـت، ولـی   ) 1964(جامعه شیعیان زنگبار تا قبل از انقالب زنگبار و اتحاد آن با تانزانیا  فعالیت

پس از آن براثر برخی تضییقات موجود و ضبط اموال آنان توسط دولت انقالبی وقت، اکثـر شـیعیان بـه    
مقصـد دارالسـالم، لنـدن، دوبـی،      بـه ) منطقه بود که زمانی مهد اسالم و تشیع در کل(تدریج زنگبار را 

  .نیز منازل و اموال آنان را تصرف کردو دولت انقالبی زنگبار  کردندایاالت متحده امریکا و کانادا ترك 
اعـم از خوجـه،   ( نفر 250کردند تنها  اي که زمانی در زنگبار زندگی می در حال حاضر از صدها شیعه

فعالیت عمده شیعیان خوجه فعلی کـه بخـش کمـی از جمعیـت شـیعیان را       .اند باقی مانده) عرب و سیاه
و حمل و نقل کاال به امارات متحده عربی و سـایر کشـورهاي حاشـیه جنـوبی      تدهند تجار تشکیل می

  . جویند هاي سیاسی دوري می از فعالیت اکثر این شیعیان .خلیج فارس است
نـد کـه   دار در زنگبـار  هـایی  هزانیـا نیـز شـعب   عشـري تان   سازمان بالل مسلم میشـن و جامعـه اثنـی   

با این حال، همکاري و مـودت بـین شـیعیان خوجـه و     . دهند هاي تبلیغی خاص خود را انجام می فعالیت
جالـب اینکـه شـیعیان     .سایر شیعیان اعم از عرب و سیاه بیشتر از دارالسالم و سایر شهرهاي تانزانیاست

ها بـه   ي سواحیلی و انگلیسی صحبت کنند و برخالف سایر خوجهها توانند به زبان خوجه زنگبار فقط می
  .هاي اردو، گجرانی و کچ مسلط نیستند زبان
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دروس مختلـف اسـالمی نظیـر     در آن کـه  دارند) ع(الحسین سۀاي به نام مدر مدرسه زنگبارشیعیان  

پسـر تـدریس    آمـوزان دختـر و   تاریخ اسالم، اصول عقاید، اخالق، قرائت و تجوید قرآن کریم به دانـش 
کـه مسـجد   دارنـد  ) صـد سـال   با قدمت بـیش از  (دو مسجد بزرگ و تاریخی  چنین شیعیان هم. شود می

گانه یومیه  االسالم نیز نمازهاي پنج  ةمسجد قو دراالسالم مخصوص برگزاري نماز جمعه است و  حجت
یادآور دوران پرشکوه  د،را دارنبزرگی این مساجد که ظرفیت پذیرش نزدیک به هزار نفر . شود برگزار می

حسـینیه  پـنج  این، شـیعیان   عالوه بر. است) در اوایل قرن حاضر(حضور گسترده شیعیان در این جزیره 
حسـینیه محفـل شـاه    االسـالم،   االسالم، حسینیه حجـت   ةحسینیه قو :هاي زیر دارند به نامنسبتاً بزرگ 

  .محسینیه محفل عالی مقا و) ع(، حسینیه محفل عباس)ع(خراسان
مجالس مذهبی خاصی نظیر عزاداري ماه محرم و جشن  هستند،ها خالی  این حسینیهبا اینکه اغلب 

  .شود ها برگزار می نیمه شعبان در این حسینیه
رود  به شـمار مـی  ) پس از کتابخانه دولتی(التوحید که دومین کتابخانه بزرگ زنگبار   کتابخانه مکتب

 ـ  و نوارهـاي صـوتی   هـا  بااز آنجـا کـه اکثـر کتـ    . نگباري استمتعلق به یکی از شیعیان فعال خوجه ز
تـوان گفـت ایـن     مـی  ،گیرد تصویري موجود در این کتابخانه مورد استفاده مسلمانان اهل سنت قرار می

  47.استکتابخانه یکی از مراکز مهم ترویج تشیع در جزیره زنگبار 
  

  وضعیت فرهنگی شیعیان خوجه . 4
برنـد و در هـر    جه اثنی عشري در وضعیت بسیار مناسبی به سـر مـی  از لحاظ فرهنگی، شیعیان خو

کنند مدارسی خاص دارند که فرزندانشان در ایـن مراکـز تحصـیل     شهري از تانزانیا که زندگی می
آمـوزان خوجـه از کـالس اول     نمونه بارز آن مدرسه حسینی در دارالسالم است که دانش. کنند می

رم ابتدایی تا  تمام دروس به انگلیسـی  . کنند م است، در این مدرسه تحصیل میکه معادل دیپل 6فُ
شود، لذا کودکان خوجه از ابتدایی به راحتی بـه ایـن زبـان صـحبت و کتـب علمـی و        تدریس می

هاي اخیر تدریس زبـان عربـی نیـز در برنامـه درسـی       طی سال. کنند آموزشی انگلیسی مطالعه می
                                                                                                                                                 

  .225- 233برگرفته از صفحات همان، .  47
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و نوجوانان بهتر بتواننـد بـه علـوم و معـارف اسـالمی      مدارس اسالمی قرار گرفته است تا کودکان  

آمـوزان   در کالج اسالمی المنتظر که از سطح علمی بسیار باالیی برخوردار است، دانش. دست یابند
گیـري از امکانـات علمـی و وسـایل آموزشـی پیشـرفته بـا پشـتوانه علمـی قابـل قبـولی             با بهـره 

عـالوه بـر   . یابنـد  اي اروپا، امریکا و هندوستان راه میه شوند و عمدتاً به دانشگاه التحصیل می فارغ
هـاي فـوق برنامـه     هاي شیعه خوجه در شهرهاي مختلف، مرتب کـالس  این، کمیته تبلیغ جماعت

هایی مانند عربی، تاریخ اسالم، احکام و اخالق براي کودکان و نوجوانان خوجه برگزار  شامل درس
در . گیرنـد  وید قرآن کریم را در مدارس اسالمی فرامـی کودکان از پنج سالگی قرائت و تج. کند می

انـد، ولـی از نـه     هاي قدیم ایران است دختـران و پسـران مخـتلط    خانه این مدارس که شبیه مکتب
  . شود اي براي آنها تشکیل می هاي جداگانه شوند و کالس سالگی از یکدیگر جدا می

آموزان و حتی دانشجویان نخبه خوجه  شهاي خوجه انتخاب و معرفی دان از وظایف فرهنگی جماعت
آمـوزان بورسـیه فدراسـیون     اکثر این دانـش . به فدراسیون شیعه خوجه اثنی عشري جماعت افریقا است

  . شوند هاي اروپا و امریکا اعزام می به دانشگاه) با هزینه فدراسیون(شوند و حتی براي ادامه تحصیل  می
که اینترنت در کشورهاي مختلـف جهـان بـه همـت     است طی چند سال اخیر با گسترش شب گفتنی

و عالوه بر دسترسی به  اند آموزان خوجه وارد این شبکه شده کمیته تبلیغ جماعت دارالسالم برخی دانش
انـد و   کـرده خوجه در اروپا، امریکا، کانادا و استرالیا تماس برقـرار   هاي اطالعات اسالمی با سایر جماعت

   48.، فرهنگی و مذهبی خود دارنداطالعات علمی سعی در ارتقاي
  
  اجتماعی هاي  ویژگی. 5

. هسـتند  یو تابع نظم و مقررات خاصـ  کنند میشیعیان خوجه بسیار سیستماتیک عمل  ،از نظر اجتماعی
و معتقدند حفظ هویـت   متعهدآنان بسیار به حفظ آداب و سنن و انسجام جامعه کوچک خود براي مثال، 

 .بندي به قوانین جماعت و فدراسیون و دوري از سیاهان اسـت  لزم پايمست شان و اصالت جامعه کوچک
 کنـاره  ،حتی شیعیان بومی ،پوست از مسلمانان سیاه تا حد امکاندر این راستا به دلیل روحیه خاص خود 
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. کنند ها و سمینارهاي مذهبی شیعی را منحصر به اعضاي جماعت خود می و بیشتر گردهمایی گیرند می 

پوستان شیعه به مسـاجد خـود و شـرکت در نمـاز جماعـت       اي تلویحی مانع ورود سیاه گونهآنان حتی به 
  49.نگرند پوست می و با دیدي تحقیرآمیز به این شیعیان سیاه شوند می

این ویژگی انزواطلبی یکی از خصوصیات اخالقی و اجتماعی بارز شیعیان خوجه اسـت و آنـان   
لذا در طول نزدیـک بـه صـد سـال سـکونت در      . کنند می همواره از اختالط با شیعیان بومی پرهیز

البتـه سـازمان   . شمار ازدواجی بین آنان با سیاهان صورت نگرفته است تانزانیا جز چند مورد انگشت
انـد کـه عمـده آن متوجـه      هایی انجام داده بالل مسلم میشن و ویپاز براي رفع این نقیصه فعالیت

  .سیاهان بوده است
فدراسـیون خوجـه شـیعه     هايها بسیار اهمیت دارد اطاعت از دستور نزد خوجهکه دیگري از مسائل 

 هااست که گاهی اوقـات دسـتور   خوجه فدراسیون جهانی شیعیان چنین همو  افریقااثنی عشري جماعت 
البتـه   50.دهنـد  ترجیح میو تعالیم اسالمی و مراجع تقلید  هادستور برها را  هاي این فدراسیون و بخشنامه
اي و جهـانی امـروز نـزد جوانـان      هاي منطقـه  فدراسیون هايه اطاعت و سرسپردگی به دستوراین روحی

ولی سـالخوردگان و پـدران    کنند، میخورد و برخی از آنان از این بابت ابراز نارضایتی  کمتر به چشم می
ت ملـی و  و اصالت، بقا و حفـظ هویـ   کنند توصیه میجوانان را به رعایت این مقررات  همواره ها خانواده

  51.دانند نژادي خود را در پذیرش این قوانین می
 چنـان  ، هـم عشـري   تشـیع اثنـی   کردنبه رغم اختیار  استسبب شده  شیعیان خوجه سابقه تاریخی

  . را حفظ کنندگجرات و کچ  هاي رسوم ایالتها به ویژه  م هنديوآداب و رس

                                                                                                                                                 
  : در سایت ها در شرق افریقا نگاه کنید به تصاویر مراسم برگزارشده توسط خوجه.  49

http://www.africafederation.org/60sc_2002/fotos.html & http://www.africafederation.org/triennial.htm 
& http://www.africafederation.org/photos/msa.htm  & http://www.africafederation. org/photos/ cm_ 

south_tz/trip_south_tz.htm 
و حتی روحانی برجسته  کردندتمام شیعه و سنی یک روز را عید اعالم  از قضاکه  1412مثال در عید فطر سال  براي. 50

 تماممرجع تقلید وقت خوئی، اهللا العظمی  و از همه باالتر مرحوم حضرت آیت ،موالنا سید سعید اختر رضوي ،ها جماعت خوجه
چنین فدراسیون خوجه اثنی  و هم(اصغر علی شیعیان خوجه به سبب اینکه مال کردند،نیز آن روز را عید اعالم  ،شیعیان خوجه

 . کردند برپافطر را  و فرداي آن روز نماز عید گرفتندروزه  ،آن روز را عید اعالم نکردند) عشري جماعت افریقا
  .42 عرب احمدي، پیشین، ص.  51
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لـذا   .کچی به ویژه گجراتی دارند هاي تعلق خاطر زیادي به صحبت به زبان چنین هم شیعیان خوجه 

در هاي هندي و نـژادي   نتي دارد، سآداب و رسومی که رنگ و بوي هند تالش براي دوري ازبه رغم 
به فرزندان خود از کودکی اند زبان گجراتی و کچی را  بر این اساس پدران موظف .شود آنها مشاهده می

اکثر جوانان این جامعـه   در نتیجه، 52.کنند بان صحبت میلذا در خانه بیشتر با آنان به این دو ز. بیاموزند
هـا تکلـم    به راحتی به این زبـان  ،هاي گجراتی و کچی نیستند قادر به خواندن و نوشتن به زبانهر چند 

  53.کنند می
در خانـه و محـل کـار     آنها و اکثر استهاي سنتی هندي  لباس پوشیدنشیعیان خوجه عالقه دیگر 

هـاي خوجـه بسـیار     هاي هندي بین خـانواده  شربت تهیه پخت شیرینی و. کنند می را بر تن ها لباساین 
از  .کننـد  طبخ مـی ) البته با در نظر گرفتن شرایط ذبح اسالمی( را غذاهاي هندياست و زنان انواع رایج 

عروسی که  است و تازه) از طریق مادران خود(وظایف دختران این جامعه فراگیري طرز پخت این غذاها 
شیعیان خوجه در خصوص طبخ . دکن احساس سرشکستگی و خجالت می ،ر به پخت این غذاها نباشدقاد

اند که برخی غذاهاي هندي نظیـر سنبوسـه، پیلـو و     غذاهاي هندي به قدري ذوق و سلیقه به خرج داده
  . بریانی بین سیاهان نیز رواج یافته است

 بـا هر سال بـه هندوسـتان سـفر و    است ه عالقه زیاد شیعیان خوجه به آداب و رسوم خود سبب شد
بضـاعت   مهاي ک خانواده .روند میبراي معالجه به هندوستان گاهی نیز . دیدار کننداقوام و خویشان خود 

  . کنند نام می هاي هندوستان ثبت فرزندان خود را در دانشگاه هم
ت خـود بـه وجـود    اند نوعی تلفیق بین مذهب و ملی سعی کرده هاي شیعه خوجهجالب اینجاست که 

نظیر شبیر  است) ع(اطهار  هاي پیامبران و ائمه لذا اسامی اکثر آنها مخلوطی از اسامی هندي و نام ،آورند
  . ...اسماعیل، محمد اللجی، جعفر نانجی، باقر جیوراج، علی دایا، سجاد دوجی، کاظم والجی و

رسـوم خـاص    شـتن نـار گذا بـا ک (آداب و رسوم نـژادي و مـذهب تشـیع     بیناین تالش براي پیوند 

                                                                                                                                                 
رود  دي شیعیان خوجه به شمار میهویت ملی و نژا دهنده نشاندر این ارتباط براي زنده نگه داشتن این دو زبان که به نوعی . 52

 .کرداي تدریس زبان گجراتی را در مدارس شیعی اجباري  صدور قطعنامه با 1988فدراسیون خوجه جماعت افریقا در سال 
و  کنند میاز روحانیونی که به این زبان تسلط دارند دعوت و استقبال بیشتر به زبان گجراتی به علت عالقه زیاد ها  خوجه. 53

 .آیند گرد می گوید، سخن میبه گجراتی  که سخنرانی ها در مجلس جمعیت زیادي از خوجه معموالً
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که به نحو احسن در جامعه شیعیان خوجه انجام گرفته از نکـات جالـب توجـه ایـن جماعـت       54)هندوها 

اي در ایـن   نظم و انسجام جامعه و پیروي همگان از قوانین موجود نیـز سـهم عمـده    ،شک بدون . است
  55.داشته است مسأله

  
  وضعیت مذهبی شیعیان خوجه. 6

و عالوه بر برپـایی نمازهـاي جماعـت     هستندبند انجام فرایض دینی و مذهبی  پايشیعیان خوجه بسیار 
را بـا آداب  ) ع(به ویژه محرم و عاشوراي حسینی) ع(یومیه، اعیاد شیعی و وفیات معصومین و ائمه اطهار

 خردسـالی روحانیون شیعه کودکـان را از  . کنند اي مرتب و بدون تعطیلی برگزار می خود و به گونه خاص
ا قوانین اسالمی آشنا و لزوم برگزاري اجتماعات مذهبی و انجام فرایض و شـرایع مـذهبی را یـادآوري    ب

لذا دختران از بچگی با نحوه  ،زنان این جماعت نیز تأکید خاصی بر حفظ حجاب اسالمی دارند. کنند می
روسـري و   شـامل  را و پس از رسیدن به سن تکلیف همواره حجاب اسالمی خـود  شوند میحجاب آشنا 

 .برگزاري نمازهاي جماعت و جمعه نیز بسیار مورد تأکید روحـانیون خوجـه اسـت   . کنند مانتو رعایت می
سبب استحکام روحیـه اخـوت، برابـري و     ،آنان معتقدند برگزاري نماز جماعت جدا از اجر اخروي و ثواب

شیعیان خوجه بخشـی از  . ندک میرا تحکیم  آنانو روابط اجتماعی بین  شود میاتحاد بین شیعیان خوجه 
) ع(صرف سهم امامبا کسب اجازه از مرجع خود و  باهاي اسالمی  نیازهاي مالی خود را در زمینه فعالیت

اهللا گلپایگانی و پـس   پس از فوت ایشان به تقلید آیتو  56اهللا خوئی بودند آنان مقلد آیت .کنند تأمین می
اهللا  چنـان بـر تقلیـد از آیـت     البته برخی افراد هم( .درآمدند اهللا سیستانی  از درگذشت ایشان به تقلید آیت

و در  ورزنـد  مـی عشق ) ره(آنان همگی به حضرت امام خمینی) .اند اهللا گلپایگانی باقی مانده خوئی یا آیت
امام  ،به عقیده شیعیان خوجه. شود هاي زیبایی از حضرت امام یافت می عکس هااکثر منازل و محل کار

                                                                                                                                                 
روند تبعیت  آنان از رسم هندوها که زنان به خواستگاري مردها می ،مثال در خصوص ازدواج و مراسم خواستگاري براي. 54
و پس از موافقت کند  میه عروس خواستگاري خانواده داماد از خانواد ،ایران و سایر کشورهاي اسالمی روشکنند و به  نمی

 .شود توافقات الزم در خصوص مهریه انجام می ،خانواده عروس
  .100- 101عرب احمدي، پیشین، صص .  55
را به عنوان مرجع ) ره(البته پس از پیروزي انقالب اسالمی گروهی از شیعیان خوجه به ویژه جوانان حضرت امام خمینی. 56

 . اهللا گلپایگانی درآمدند ولی پس از فوت ایشان مجدداً به تقلید آیت کردند،تقلید انتخاب 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


   1389ر ؛ بها41فصلنامه مطالعات راهبردي؛ جهان اسالم ـ سال یازدهم؛ شماره 

 

172  
و مسـلمانان   کـرد مانند بود که به منزله خورشیدي تابـان ظهـور    ناپذیر و بی یتی وصفشخص) ره(خمینی 

 .  ساختسراسر گیتی را متوجه قدرت باطنی نهفته در درونشان 
و آنـان   رود مـی شیعیان به شـمار  نزد زیارت عتبات عالیات به ویژه کربال و نجف از امور بسیار مهم 

  . شوند عازم عراق می هایی بزرگ ساله از طریق کاروان  همه
 هـا  اي اکثـر خوجـه   .ها اهمیـت زیـادي دارد   سفر به خانه خدا و به جا آوردن حج تمتع نیز نزد خوجه

  . اند شدهچند بار به زیارت خانه خدا و حج تمتع نایل  کم دستتاکنون 
ا بـه زیـارت خانـه خـد     بعضی شیعیان بومی نیز با هزینه سازمان بالل مسلم میشن و شـیعیان خیـرّ  

که به زیـارت خانـه    را و فردي دانند میشیعیان خوجه خود را ملزم به احترام به حجاج . شوند مشرف می
 رعایتحتی در مکاتبات اداري  احترام این .کنند مییاد  »الحاج«با لفظ ، شود خدا و حج تمتع مشرف می

  . شود می
نـام و   م بـه ثبـت  ر مرتـب اقـدا  در ایام غیرموسم حج به طو چنین همکاروان متعلق به شیعیان خوجه 

  . کند میران به حج عمره اعزام زای
هـاي   آنان اغلـب در فصـل   .هستنداز دیگر مراکز مورد عالقه شیعیان خوجه  نیز مشهد مقدس و قم

یعیان و حضـرت  و بـه زیـارت امـام هشـتم شـ      کننـد  میبهار و تابستان به جمهوري اسالمی ایران سفر 
  57.یندآ نایل می) س(معصومه

  
  موقعیت اقتصادي شیعیان خوجه  .7
بینشـان  مـودت   بسیار با یکدیگر همکـاري داشـتند و جـو    افریقادر شرق پس از سکونت یعیان خوجه ش

از دیگـران   ،یافـت  اي استقرار مـی  یکی از این شیعیان در شهر یا منطقه هرگاهاي که  به گونه ؛بود حاکم
 چنـین  هم. یافتند بیات وي در آن منطقه سکونت میگیري از امکانات و تجر با بهره آنانکرد و  دعوت می

هـاي مـالی در اختیـار     کردند و افراد داراي وضـع مـالی بهتـر کمـک     تا حد امکان به یکدیگر کمک می
  . دادند سایرین قرار می

                                                                                                                                                 
  .91- 92عرب احمدي، پیشین، صص .  57
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گیـري از اسـتعداد    بـا بهـره   نداشتند، امـا اي  شیعیان خوجه در ابتداي ورود به تانزانیا ثروت و اندوخته 

العمل کاري و ورود به  و از طریق حق ندمینه مناسب به تدریج وارد امور اقتصادي و تجاري شدذاتی و ز
هاي شـغلی   فرصت ،پس از جنگ جهانی اول. عرصه صادرات و واردات موقعیت خود را بهبود بخشیدند

 به خصوص در زمینه ترخیص کاال براي آنان پیش آمد و پس از جنگ جهانی دوم که اکثر سفیدپوستان
 .پـر کردنـد   این خأل را )ها البته به همراه سایر هندي(شیعیان خوجه  کردند،تانزانیا را به قصد اروپا ترك 

هـاي اقتصـادي    ها داشتند از ورود آنان به عرصه فعالیت هاي وقت نیز به سبب نیازي که به هندي دولت
بازرگـانی و اقتصـادي مختلـف    هاي  امروز اکثر شیعیان خوجه به فعالیت به همین علت،. استقبال کردند

هـاي   هاي خصوصـی، صـادرات و واردات، کارخانجـات و کارگـاه     و طیف وسیعی از شرکت رنداشتغال دا
... هـا، حمـل و نقـل، انتشـارات و     صنعتی، مؤسسات تجاري، مراکز خرید و فروش ارزهاي خارجی، بانک

 دارند »با جی«نام  به بازرگانی اتاق خوجه شیعیان 58.شود میتوسط این شیعیان یا با مشارکت آنان اداره 
پردازنـد و   مـی  اقتصادي اطالعات آن به تبادل در اي کنگره با برگزاري بار  یک سال چهار یا سه هر که

  59.کنند می مطلع جدید گذاري سرمایه هاي زمینه و اقتصادي تحوالت آخرین از را همدیگر
جـاري تانزانیـا را در دسـت دارنـد و نقـش      اکنون تا حدودي نبض اقتصـادي و ت  این گروه اقلیت هم

هاي طراز اول کشـور مطـرح    به عنوان شخصیت آناناز تن چند  حتی. کنند در این زمینه ایفا میمهمی 
  .شوند میگذاران بزرگ تانزانیا محسوب  مردان از جمله سرمایه و با همکاري برخی دولت هستند

در  در ایـن حـوزه  ساجی تقریباً تمام بازار تانزانیـا را  هاي عظیم ن ها با در اختیار داشتن کارخانه خوجه 
صـادر   افریقـا و بعد از اشباع بازار تانزانیا تولیـدات صـنایع نسـاجی را بـه کشـورهاي شـرق       دست دارند 

 اسـت، پـنج  نماینده شهر سینگیدا در مجلس  پدرش فردي به نام محمد دوجی که ،مثال براي. کنند می
حدود ) METL شرکت( در شرکت محمد دوجی. داردبزرگ تانزانیا  در شهرهاي کارخانه عظیم نساجی

  . بین بومیان تانزانیا شده است دوجیاین مسأله باعث محبوبیت  60.نیروي بومی مشغول کارندهزار  پنج
اند و بسیاري از مراکز مهـم ایـن صـنعت در     هاي هندي در صنعت چاپ و نشر نیز بسیار فعال خوجه

                                                                                                                                                 
  .108 ، صهمان.  58
  .مصاحبه با آقاي دکتر واعظی، سفیر سابق جمهوري اسالمی ایران در تانزانیا.  59

60 .Available at: http://www.ashtonmedia.net/metl/ 

www.noormags.ir

http://www.ashtonmedia.net/metl/
http://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

   1389ر ؛ بها41فصلنامه مطالعات راهبردي؛ جهان اسالم ـ سال یازدهم؛ شماره 

 

174  
  . آنهاستاختیار  

درصـد ایـن صـنایع در اختیـار      100تـوان گفـت    هاي غـذایی مـی   وردهآصنایع گوشت و فر در حوزه
ذبح اسالمی، حالل و حرام بودن گوشت  مانندعشري مواردي   هاي اثنی خوجه از آنجا که. ستها خوجه

دولـت نیـز از    ،نـد نک حیوانات و بهداشت را به دلیل مقید بودن به اصول شرعی به طور کامل رعایت می
صـنعت مـواد غـذایی و گوشـت     اسـت  مسأله باعث شده  همین. کند میدر این زمینه حمایت کامل  آنها

  . ها باشد دست خوجهدر تانزانیا به طور کامل 
شـیعیان   اند، با این حال، فعالهاي خارجی  سیاهان و شرکت بیشترْ ،هاي هواپیمایی در بخش شرکت

  . کنند یت میواپیمایی داخلی فعالهاي ه خصوص در بخش شرکته خوجه نیز در این حوزه ب
در بخش کشاورزي با توجه به اینکه بومیان و سیاهان به دلیل فقر، توان خرید تجهیزات و امکانـات  

ها با خرید و وارد کردن ایـن تجهیـزات بخـش خریـد و      خوجه ،الزم براي فرآوري محصوالت را ندارند
ان گفت کشاورزي تانزانیا را ایـن گـروه مـدیریت    تو می. فرآوري محصوالت کشاورزي را در اختیار دارند

  .در دست آنهاستکنند و انحصار محصوالت کشاورزي و حتی تعیین قیمت محصوالت  می
در حوزه صنایع و تجهیزات پزشکی نیز واردات و صادرات این بخش به طور عمده در دست شیعیان 

  .است  خوجه
هرچنــد  ؛نیــز دســت برتــر دارنــد یانــهراشــیعیان خوجــه در بخــش واردات و صــادرات تجهیــزات 

  .  ندا فعال رایانهخصوص تجهیزات دست دوم ه هاي مقیم تانزانیا نیز در این بخش ب سومالیایی
آالت  تاکنون ماشـین آنان . ستها آالت کشاورزي نیز عمدتاً در اختیار خوجه واردات و صادرات ماشین

امـا بـا توجـه بـه قیمـت نسـبتاً ارزان        ،دنـد کر کشاورزي را بیشتر از کشورهاي اروپـایی خریـداري مـی   
 بـه هاي اخیـر   کشورهاي اروپایی، طی سال در مقایسه باآالت کشاورزي جمهوري اسالمی ایران  ماشین

هـاي   شـیعیان خوجـه در حـوزه   . اند نشان داده تمایل خصوص تراکتور از ایرانه آالت ب خرید این ماشین
 ،انـد  ر و بازرگانان ایرانی هستند و بارها پیگیر این موضوع بـوده مند به تعامل با تجا دیگر نیز بسیار عالقه

اقتصـادي و تجـاري شـیعیان      توانمنـدي از  کافی نداشتنهاي ایرانی به دلیل شناخت  سفانه طرفأاما مت
  . اند برنداشتهها  هاي جدي براي ایجاد و گسترش تعامل با خوجه ، گامافریقاخوجه در 

بـا  . ها دسـت برتـر دارنـد    هاي مسکونی، تجاري و اداري نیز خوجه در بخش ساخت و ساز ساختمان
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گیـرد، بیشـتر    توجـه بـه اینکـه عمـده واردات و صـادرات تانزانیـا از طریـق دریـا و بنـدرها انجـام مـی            

ایـن مسـأله باعـث تـراکم     . انـد  هاي اداري و تجاري تانزانیا در کنـار ایـن بنـادر سـاخته شـده      ساختمان
رفع این مشـکل و تغییـر چهـره شـهر، در      براي. ها شده است نار این بندرگاهها و جمعیت در ک ساختمان

ها به حومه شـهر   هاي اخیر فعاالن خوجه در حوزه کار ساختمان، اقدام به بسط و گسترش ساختمان سال
  62.هستند فعال سازي ساختمان و بنادر زمینه درو نیز آقاي شیرازي  درامسی انور آقاي 61.اند هکرد

از طریق  این کشورو بیشتر واردات و صادرات  استو نقل هوایی تانزانیا بسیار ضعیف سیستم حمل 
کشورهاي همسایه . لذا بنادر جایگاه اصلی را در واردات و صادرات محصوالت دارند .گیرد می انجامدریا 

 ،نیستکاال به سودشان  هوایی و حمل و نقل ضعیفی دارندغربی تانزانیا نیز سیستم حمل و نقل هوایی 
محصـوالت ایـن    در واقع،. کنند لذا از طریق ریل و بنادر محصوالت خود را به بندر دارالسالم منتقل می

کشورها از طریق بندر دارالسالم و سایر بنادر بزرگ تانزانیا به سایر کشـورهاي منطقـه و جهـان صـادر     
در این آنها نظر  زیربومی و سیاه  ها مدیریت اصلی این بنادر را در اختیار دارند و کارگران خوجه. شود می

  .بنادر مشغول کارند
خصـوص خودروهـاي   آنان بـه  . اند در بخش واردات و صادرات خودرو نیز شیعیان خوجه بسیار فعال
ش وکنند و در بازار داخلـی بـه فـر    دست دوم را از کشورهایی مثل ژاپن و امارات متحده عربی وارد می

در  اقتصـادي  فعاالن از یجمان یوسف و حسین راشد فدا آقاي 63.نندک کسب می و سود باالییرسانند  می
  64.هستند این حوزه

ایـن  هـا در صـنعت گردشـگري     خوجه است،با توجه به اینکه تانزانیا یکی از مناطق توریستی جهان 
  . استاین صنعت بیشتر در اختیار سیاهان و افراد دولتی  با این حال،. فعالیت دارند کشور نیز
داري و گردشگري بـا اصـول و    در صنعت هتل...  که انجام برخی کارها مثل سرو مشروب و از آنجا

ند و بومیـان، افـراد   رتمایل چندانی به حضور در این عرصه ندا آناناعتقادات شیعیان خوجه منافات دارد، 

                                                                                                                                                 
  .1389سازان نور،  یعیان تانزانیا، مؤسسه مطالعات اندیشهبررسی وضعیت ش.  61
  .واعظی دکتر آقاي با مصاحبه.  62
  .بررسی وضعیت شیعیان تانزانیا، پیشین.  63
  .مصاحبه با آقاي دکتر واعظی.  64
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  . هستندهاي هندي غیرشیعه از فعاالن عمده این صنعت  و خوجه  دولتی 

هاي اقتصاد تانزانیا را در اختیار دارنـد و بیشـتر کارهـاي     ترین بخش مهم  جهبه طور کلی شیعیان خو
  . دهند انجام میهندوها و سیاهان بومی  راپست 

امریکـا، کانـادا و انگلـیس     مانند یشیعیان خوجه فرزندان خود را براي تحصیالت عالی به کشورهای
بـه  ... ، صـنعت چـاپ، مخـابرات و   ایانهرهاي مختلف مثل  فرستند تا با کسب تخصص الزم در زمینه می

فعالیـت   ،تانزانیا برگردند و در واردات، صادرات و بازاریابی صنایع مذکور که دسـت برتـر را در آن دارنـد   
  . گیرند را به عهده  هاآن  و مدیریت کنند

دهنـد کـه حـدود     تشـکیل مـی   نفـر را شـیعیان خوجـه    12800میلیون نفري تانزانیا،  41از جمعیت 
از  را هایشـان  سـرمایه   اگر روزي شـیعیان خوجـه   به طور قطع .اقتصاد تانزانیا را در دست دارند سوم یک

  .آسیب جدي خواهد دید این کشوراقتصاد  ،خارج کنند تانزانیا
بـا شـیعیان   اند  تالش کرده نیز  شیعیان لبنانی البته ؛رقیب هستند در اقتصاد تانزانیا، شیعیان خوجه بی

ها در غرب ایـن کشـور فعالیـت     ها بیشتر در شرق تانزانیا و لبنانی گفتنی است خوجه. رقابت کنندخوجه 
  65.کنند می

 بازرگـانی  ،نخست وهله در بند هستند، پاي تشیع و اسالم شریعت و اصول به شیعیان خوجه با اینکه
مـورد توجـه   را  فقهی مبانی و لمسائ ، بیشترراستا این در و مبناست و اصل آنان براي اقتصادي منافع و

 بـراي  امـام  سهم صرف به براي مثال، آنان. باشد داشته سازگاري آنها تجاري روحیه با کهدهند  قرار می
 که تقلیدي مراجع به بنابراین .در کشورهاي محل زندگی عالقه دارند اسالمی مدارس و باره امام ساخت

   66.کنند می پیدا گرایش بیشتر ،بدهند آنان به را اجازه این
 و مـالی  موقعیـت  تحکـیم  و اقتصـادي  منافع کسب خوجه شیعیان زندگی رب حاکم اصل ،موعدر مج

 هـاي  خانـه  تجـارت  شـتن دا بـر  عـالوه  و نـد برخوردار مناسـبی  معیشتی امکانات از لذا ،است بوده رفاهی
  .اند گذاشته امانت به خارجی هاي بانک در را خود سرمایه از معتنابهی مقادیر ،مختلف

  

                                                                                                                                                 
  .بررسی وضعیت شیعیان تانزانیا، پیشین.  65
 .153عرب احمدي، پیشین، ص.  66
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  ها سی خوجهموقعیت سیا. 8 

شود  محسوب می اصوالً اقتصاد و مسائل اقتصادي به منزله امري زیربنایی و حیاتی براي شیعیان خوجه
حـوزه و قلمـرو    ،هـا  به طور کلی از دیدگاه خوجه .خود قرار داده استتأثیر مسائل دیگر را تحت  تمام و

ن خوجه ساکن کشـورهاي تانزانیـا،   و این به ویژه براي شیعیا استاز سیاست و امور سیاسی  جدااقتصاد 
اکثر شیعیان خوجه حفظ امنیت اقتصادي  اصلیهدف  ،از این رو .کنیا و اوگاندا مصداق عینی یافته است

لـذا در امـور سیاسـی بسـیار      .ان اسـت شـ  هاي جاري این جماعت در کشورهاي محل سکونت و سرمایه
شوند و با اتخاذ موضع سـکوت در قبـال    میوارد جریانات سیاسی ن تا حد امکانو  کنند میمحتاط عمل 

ها حتی در  خوجه ،مثال براي 67.کنند نمی دخالت سیاسی در مسائلهاي گوناگون کشور،  وقایع و سیاست
دهنـد و فقـط بـا جمـع شـدن در مسـاجد و        ایامی مثل روز قدس تظاهرات یا فعالیت سیاسی انجام نمی

 68.پردازنـد  آنـان مـی  نوعی بـه ابـراز همـدردي بـا     فلسطین به  مسلمان سخنرانی درباره مظلومیت ملت
گیـري   اي از ورود به مسائل و مباحث سیاسی و موضـع  هاي منطقه فدراسیون مانندفدراسیون جهانی نیز 

  .کند خودداري می) تبعات مذهبی داشته باشند اگر حتی(در قبال حوادث سیاسی 
هاي تجاري و بازرگانی  طر نیفتادن فعالیتکارانه و تالش براي به خ این امر اساساً به روحیه محافظه

که منافع اقتصادي آنهـا بـه خطـر نیفتـاده      استتا زمانی  این وضعیتبا این حال . گردد باز می ها خوجه
و  کننـد  مـی و با دولت و حزب حاکم نیز همکاري  شوند میوارد عرصه سیاست  هرگاه الزم باشدو  باشد

  .شوند میمعه خود ثباتی و آشوب در سطح جا خواهان رفع بی
رتبه بسیار خـوب اسـت و در    مردان عالی در حال حاضر، روابط شیعیان خوجه با دولت تانزانیا و دولت

  . کنند صورت بروز هر گونه مشکل، با توجه به ارتباطات قوي خود با مسئوالن بلندپایه، اقدام به رفع آن می
نفوذ اقتصـادي ایـن اقلیـت نیرومنـد در کشـور      دولت تانزانیا با اطالع کامل از میزان  ،از سوي دیگر

وارد آمدن خساراتی بر آنان شود  موجباي که  و از بروز هر گونه حادثه هاست خوجههمواره حافظ منافع 
توان گفت اگرچه شیعیان خوجه نقش فعـالی در عرصـه سیاسـی تانزانیـا      می. کند به شدت جلوگیري می

از ایـن   ،شـوند  اي نیرومند براي دولت تانزانیا محسوب مـی  نهپشتوا ،به سبب قدرت اقتصادي خود ،ندارند
                                                                                                                                                 

  .106همان، ص .  67
  .شیعیان تانزانیا، پیشین بررسی وضعیت.  68
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و خواهان روي کار آمدن دولتی مقتدر و نیرومند  رندهمواره گوشه چشمی به اوضاع سیاسی کشور دا ،رو 

روي کار آمـدن دولتـی مسـیحی یـا مسـلمان      با این حال، . کندامنیت جامعه را تأمین  دکه بتوانهستند 
  .ن نداردچندان اهمیتی براي آنا

ا معاونـت  ی 69چون نمایندگی مجلس سیاسی هم هایی شغلمعموالً چند تن از بازرگانان بزرگ خوجه 
وزیر یـا وزیـر خارجـه     جمهور، نخست رئیس کردنو با شریک  گیرند برعهده میها را  خانه یکی از وزارت
عملیـات تجـاري بهـره     اي بـراي امنیـت   هاي اقتصادي خود از این امر به منزله پشتوانه وقت در فعالیت

هـاي سیاسـی خـود اسـتفاده      از اهرم هریک از شیعیان خوجه، مشکلی براي بروز جویند و در صورت می
   70.آیند برمی مشکلو درصدد رفع  کنند می

    
  ایران جمهوري اسالمی روابط شیعیان خوجه با . 9

مت اسالم هنگـام بـروز حـوادث    همواره به نیازهاي ا ،اند شیعیان خوجه از نظر سیاسی فعال نبودهاگرچه 
ـ . انـد  طبیعی یا تغییر و تحوالت سیاسی ناگهانی حساسیت داشته و واکنش مثبت نشان داده  ،مثـال راي ب

آمیز ارسال  از ایران به عراق، به دولت شاه پیامی اعتراض) ره(در تبعید امام خمینی  افریقاشیعیان خوجه 
در پاریس به دیدار امـام   1978سال  در ،مقیم انگلستاناز رهبران خوجه  ،حبیب والجی چنین هم. کردند
  . کردرفت و حمایت خود را از مبارزات بحق مردم ایران اعالم  )ره(خمینی

تبریکـی بـراي رهبـر    هـاي   مختلـف خوجـه پیـام    هـاي  با پیروزي انقالب اسالمی از طرف جماعت
ذکـر اسـت    شـایان . گزار شدمختلف جهان بر مناطقجمهوري اسالمی ایران ارسال و مراسم جشنی در 

بـا   زیـرا مرتبـاً   ،رهبران شیعه خوجه در طول جنگ تحمیلی از زیارت اماکن متبرکه عراق محروم بودند
پـس از  . کردنـد  برگزاري جلسات مختلفی تجاوزات رژیم بعثی به جمهوري اسالمی ایران را محکوم می

در کل جهان اسالم بـه طـور عمـوم و     استقرار نظام جمهوري اسالمی در ایران، موج بازگشت به اسالم

                                                                                                                                                 
 پارلمان در خوجه شیعیان اقتصادي فعاالن از تن دو دوجی حسنین و دوجی، غالم فرزند دوجی، محمد آقاي ،مثال براي.  69
مصاحبه با . (کنند می استفاده کالن اقتصادي هاي پروژه برخی اجراي و گرفتن عهده به براي اهرم این از و دارند حضور نیز

  ).اعظیآقاي دکتر و
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شیعیان خوجه نیز که همواره دید مثبتـی بـه مـردم ایـران داشـتند،      . بین شیعیان به خصوص باال گرفت 

 سـفر  کشـورمان بـه  ) س(و حضـرت معصـومه   ) ع(بیش از گذشته براي زیارت مرقد مطهر امـام رضـا   
  .شوند می کنند و با فضاي انقالبی حاکم بر ایران آشنا می

ست، ارتباط خوبی با حوزه علمیه قم افریقا در شرق ها  سسه تبلیغاتی خوجهؤالل مسلم میشن که مب 
سسه ؤاین م. برد می یغات از آن بهرهلدر امر تب وکند  می برقرار کرده است و نشریاتی را از ایران دریافت

  . کند میراهی ایران را  ها خوجههاي عالی در امور مذهبی اعطا و  هایی براي گذراندن کالس بورسیه
فدراسـیون جهـانی   . دیـدگان شـتافتند   شیعیان خوجه هنگام بروز زلزله در رودبار و بم به یاري آسیب

فدراسیون شیعه خوجـه  . هزار پوند به سفارت جمهوري اسالمی در لندن پرداخت کرد 25بالفاصله مبلغ 
. می ایران در نایروبی پرداخـت کـرد  هزار دالر به سفارت جمهوري اسال 10اثنی عشري افریقا نیز مبلغ 

چنین کمتر از سه هفته پس از وقوع زلزله بم، گروهی از طرف فدراسیون جهانی براي بررسی اماکن  هم
دیدگان را شناسایی و با بررسی  دیده اعزام شدند تا نیازهاي اضطراري و کمبودهاي درازمدت آسیب آسیب

  .رسانی به مردم بم در اولویت قرار داشت، تعیین کنند يهایی را که براي یار دقیق اوضاع، نوع پروژه
با توجه به ویرانی پنجاه باب مسجد، سی مرکز دینی و سی حوزه علمیه بـم، و نزدیـک بـودن مـاه     

دریـغ   بـی هاي  که با یاري خدا و کمک باشدرسید نیاز به مرمت این مراکز در اولویت  می محرم، به نظر
فدراسیون موفق شد با استفاده از این مبلـغ تـا دوم   . آوري شد ار دالر جمعهز 125خوجه، مبلغ  افراد خیرّ

  71.برداري عزاداران حسینی کند باب حسینیه را آماده بهره 14محرم، 
به عنوان یک اقلیت، همواره ایران را با جمعیت اکثریت شیعه به عنوان کعبه آمـال  ها  شک خوجه بی

شـیعیان  . کننـد  مـی  بین خود و ملت مسلمان ایران احساس و پیوند مذهبی و معنوي عمیقی شناسند می
آقاي دکتـر احمـدي نـژاد     ،جمهور کنونی ایران عالقه بسیار زیادي به مقام معظم رهبري و رئیس  خوجه
با  ،اطالعات دقیق و کاملی از تحوالت سیاسی اخیر جمهوري اسالمی ایران نداشتندآنان اینکه  با. دارند

 جمهـوري دهـم بیـان    از انتخابـات ریاسـت   پـس حوالت تبحث   هاي نماز جمعه توجه به اینکه در خطبه
   72.کردند می شد، نگرانی خود را درباره وضعیت ایران ابراز می
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  گیري نتیجه 

به رغم جمعیت اندك شیعیان خوجه در جهان، انسجام و همـاهنگی بـین ایـن گـروه از شـیعیان بسـیار       
تـرین سـازمان    عشـري عـالی    ن شـیعه خوجـه اثنـی   فدراسـیون جهـانی جوامـع مسـلما    . است ستودنی
مشـی   اي خـط  هـاي منطقـه   شود کـه فدراسـیون   می هاي شیعه در جهان محسوب کننده خوجه هماهنگ

  . گیرند میسیاسی و مذهبی خود را از آن 
دیگري دارند کـه در امـر تبلیـغ و     يها و تشکل، شیعیان خوجه مراکز یادشدههاي  عالوه بر سازمان

در  خوجـه  یعیانوابسته بـه شـ  از جمله این مراکز مهم . دهند می هاي زیادي انجام تالشگسترش تشیع 
 . پردازد یتانزانیا م یبوم یعیانش یتکه به تعلیم و ترب استبالل  یغیـ تبل یمرکز اسالمتانزانیا 

ا تانزانیـ شهري از برند و در هر  سر میه شیعیان خوجه در وضعیت بسیار مناسبی ب ،از لحاظ فرهنگی
 توجـه  با .کنند در این مراکز تحصیل می شان که فرزندان خود را دارند کنند مدارس خاص که زندگی می

تواند در ایـن حـوزه    ایران می جمهوري اسالمیفعالیتی که  ترین مهم ،موجود هاي زمینه بودن فراهم به
 هـاي  سـال  در وزهحـ  ایـن  در. انگلیسی است زبان مدرسان مسلط به و اعزام مدارس ساخت انجام دهد،

  73.اند فراوانی در تانزانیا انجام داده هاي گذاري سرمایه عربستان و ترکیه اخیر
آنـان  . هستندو تابع نظم و مقررات خاص خود  کنند میاز نظر  اجتماعی بسیار سیستماتیک عمل ها  خوجه

جامعه کوچـک  این  و معتقدند حفظ هویت و اصالت متعهدبه حفظ آداب و سنن و انسجام جامعه کوچک خود 
 .بندي به قوانین جماعت و فدراسیون و دوري از سیاهان است مستلزم پاي

و عـالوه بـر    هسـتند بند انجام فرایض دینـی و مـذهبی    شیعیان خوجه از نظر مذهبی نیز بسیار پاي
بـه ویـژه محـرم و    ) ع(برپایی نمازهاي جماعت یومیه، اعیاد شیعی و وفیـات معصـومین و ائمـه اطهـار    

 .کنند اي مرتب و بدون تعطیلی برگزار می را با آداب مخصوص و به گونه) ع(راي حسینیعاشو
اکنون تـا   این گروه اقلیت هم. شیعیان خوجه از وضعیت بسیار مناسبی برخوردارند ،به لحاظ اقتصادي

 در این کشـور حدودي نبض اقتصادي و تجاري تانزانیا را در دست دارند و از نظر اقتصادي نقش مهمی 
  .کنند ایفا می
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و  کننـد  میقدرت اقتصادي باال در تانزانیا، در امور سیاسی بسیار محتاط عمل  شیعیان خوجه به رغم 

هـاي   شوند و با اتخاذ موضع سـکوت در قبـال وقـایع و سیاسـت     وارد جریانات سیاسی نمی تا حد امکان
 .کنند نمی دخالت سیاسی مسائل درگوناگون کشور، 

مند همکاري اقتصادي بـا تجـار    و بسیار عالقه اند داشتهدید مثبتی به مردم ایران شیعیان خوجه همواره 
امیدواریم بـا   .اند زیادي از این مسأله نکردههاي ایرانی استقبال  سفانه تاکنون طرفأمت اما ،ایرانی هستند

هـاي   آنها در حـوزه  توانمنديالزم براي تعامل بیشتر و  استفاده از هاي  آشنایی بیشتر با این گروه، زمینه
  .اقتصادي و تبلیغی در آینده فراهم شود
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