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 دانشگاه تهراندانشکدة مطالعات جهان استاديار / 

رونمد کمه بما وجمود      يشماار مم   کوچک و منسجم به يتياقل يعشر ياثن ةان خوجيعيش

ن يم برخوردارنمد  ا  يا از نظم و انضباط قابل مالحظمه  ينفرهزار  521ت اندک يجاع

بر آنكه تحمت   افزونجهان حضور دارند و  ةدر حال حاضر در پنج قار، کوچکت ياقل

در هر کشور نيز ، قرار دارند يعشر ياثن ةان خوجيعينظارت عالي فدراسيون جهاني ش

 ند  ا يجااعات مستقل يدارا

 ةگيري از روش تحليمل و تويميت تمالش شمده اسمت نحمو       با بهره، در اين مقاله

ايلي مورد بررسي  منزلة پرسش كنشگر به يا گونه به ينيت کوچک دين اقليش ايدايپ

کنون با  س تايسأاز بدو ت يعيکوچک ش ةتالش براي اثبات آنكه اين جامع قرار گيرد 

ارچوب هم چ دهد  ايلي را تشكيل مي ةهاراه بوده است نيز فرضي ياديز يها تيموفق

اممور   يدر برخم  يعشمر  ياثن ةان خوجيعيه است كه شدلفه استوار شؤتحقيق بر اين م

هامة  رنمد  پمرداختن بمه    يقمرار گ  يعيجوامع شم  ديگرسرمشق ، الگو مثابه توانند به يم

 يهما  در كشور يعيکوچک ش ةن جامعيت ايآفرين در موفق عوامل ايلي و فرعي نقش

 شود  مي شاردهنوآوري اين مقاله  جنبةز يهدف ن
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شماار   االت گجمرات و کمه هندوسمتان بمه    ياز ا يايالتًا مردمان عشري اثني يها خوجه
و در  نمد ديه گرويلين هندو به ممهه  اسمااع  يآئ از ،شيروند که چند يد سال پ يم

ن ممدت بما   يم ا يوستند  آنان طيپ عشري اثني ةعيش به مهه  شيسال پ 541حدود 
انمد   کوشميده خمود پرداختمه و    جامعمة  ينم يساختار دم يبه تحک يخاي عشق و عالقة

رهنامون   بيمت  اهلن اسالم و مهه  يم ديجااعت خود را به ايول و تعال ياعضا
 يکشورها هاةدر  عشري اثني يها که امروزه خوجهاست ن امر موج  شده يسازند  ا

سالم و منزه از هرگونمه   يوامعجاد جيو با ا ندبايدست  يگاه مناسبيمحل اقامت به جا
چنمد   يزبانان خود را فراهم آورند  آنمان طم  ين ميموجبات تحس، ياخالق يها يآلودگ
مانمده از اجمداد و    يآداب و رسموم برجما   هما و  ن سمنت يباند  شدهگهشته موفق  دهة
 يتعادل مناسباز سوي ديگر، ن اسالم يم ديو مقررات و تعال ،ک سويان خود از ينيشيپ

 يو انمزوا  يگروه ق ارتباطات درونياند از طر کوشيده هرچند ،ين روياز ا  ايجاد کنند
االيل حفم    يهند يمردمان عنوان بهخود را  يقوم يها يژگيو و يت فرهنگيهو، ينسب
د يان جهان تأکيعينسبتًا بزرگ ش جامعةاز  يهاواره بر مهه  خود و عضو يول ،کنند
ک از يم در هر  عشري خوجة اثنيان يعيشکنند   يعه بودن خود افتخار ميو بر ش دارند

س أو در ر هسمتند  يو شمهر  يکشمور ، يا منطقمه هاي  ونيفدراس يمناطق جهان دارا
ت يم بما مرکز ) عشمري  خوجمة اثنمي  ان يعيش يون جهانيز فدراسيجااعات ناين  يتاام
  قرار دارد( لندن

 يايلاين پرسش در قال   ين مقاله تالش شده است اطالعات جامع و کامليدر ا
 ،بما وجمود مشمکالت فمراوان     عشمري  خوجة اثنيچگونه اجتااعات کوچک ارائه شود: 
ن يم ات يم ز بمر موفق يم ارچوب مقاله نهچ ؟اند هشدم ساختار جوامع خود يموفق به تحک
در گسترش قلارو نفمو  خمود در سراسمر جهمان      تيب مهه  اهلروان يگروه از پ

ن يموازات ا به  افته استياختصاص  يعيجوامع شديگر  يبرا يالگو و سرمشق عنوان به
جااعمات   يد از برخم يم قما و بازد يچندساله در شمرق آفر  ياقامت يسنده که طينو ،امر
ن يم ا بمارة در يقا و اروپا اطالعات قابل تموجه يدر شرق آفر عشري خوجة اثنيان يعيش

اطالعمات   تما کار برده  بهخود را ، تاام تالش فراهم آورده است يعيکوچک ش جامعة
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شتر بما  يو آنها را هرچه ب دقرار ده يرانيختگان ايار محققان و فرهيرا در اخت يمبسوط
 آشنا سازد  عشري اثني يها خوجه
و  اسمت روش تاريخي متكي بر منطق توييت و تحليمل  ، اين مقاله يپژوهش ةويش

خود اختصماص داده   هتحقيق ميداني نيز جايگاه مهاي را ب ،اي تحقيق كتابخانه افزون بر
كنيما  ، شده را از طريق حضور در كشورهاي تانزانيا پژوهشگر برخي از اطالعات ارائهو 
هماي ايمن    آورده است  يافتمه  گردنظر  ياح هاي  تيبا شخص وگو گفتو  ،انگلستانو 

، ياسم يگماه س يجا ،يت ممههب ين اقليا يريگ شکل ةنه و نحويشيپقال  در پژوهش نيز 
بكمر را   كه موضوعي نسمبتاً رو  ها و موانع پيش و چالش ،آنها يو اجتااع ينيد، يفرهنگ
 شده است  نوآوري مقاله درنظر گرفتهجنبة  عنوان به ،ايلي خود قرار داده ةدستااي

 ةگمردد  در اواسمس سمد    يش باز ميقرن پ ، به حدود ششن جااعتيش ايدايخ پيتار
شده  اعزام يرانيا يلين اسااعامبلغ ک گروه ازي يها بر اساس آموزش ،يالديم 5411

ن بماور اعتقماد   ياز هندوان و مسملاانان بمد   يبرخ ،نيريدرالديپ يبه هند به سرپرست
ن بماور  يم است  ا ي ات اله يدارا يزيافتند که خداوند در جهان حلول کرده و هر چي
ن يمراط  يمي آ»ن يريمدرالد يخمود گرفمت و توسمس پ    به يخاي ينييشکل آ تدريج به

 ده شد ينام «ميمستق
 کمه خداونمد چنمد    ان معنيبد مبتني بود؛ حلول رب ياز نظر اعتقاد ،دين باور جديا
 ؛(هندوان اسمت دة يآن گونه که عق) ها مجسم شده است از انسان ييورت برخ بار به

 بمار حلمول   ُنمه هنمدوان   يشنو خمدا يکه معتقد است و ييهندو ةدين عقياما آنها بر ا
 افزودنممد  ن فممرديدهامم عنمموان بممهرا  ينممام علمم ،داشممته اسممت يانسممان يو تجلمم

(history/www.worldFederation.org) 
ز يم ن نيريمدرالد يشناخته شمدند و پ  «خواجه»رفته به نام  رفته ،دهين عقيروان ايپ

لقم    ةافتم يرييدر واقمع هامان تغ   ،يکنمون  «ةخوجم »د  لغت ين عنوان ناميآنها را به ا
 (193-9ص، 5131، ستريهول) بزرگ و سرور است  يبه معنا ،يفارس «خواجة»

نکمه در  يات خود اداممه داد تما ا  يان جااعت خوجه هاچنان به حيده در مين عقيا
برابمر  کمه در شمورش   م ن فرقمه   يم ن اممام ا ينخسمت  ،يم آقاخمان محالتم  5319سال 
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هما را   ن خوجمه يم د ايخت و کوشيگر يبه بابئم شاه قاجار شکست خورده بود   يفتحعل
 (Rizvi & king, 1974, p.52) کنترل خود درآورد تحت 
بمه   ،د آنان را از آنچه بر آن بودنمد يافت و عقايق يتوف ين امر تا حدوديدر ا يو
هنمد   ةقمار  ر داد و آنها را کمه در منماطق مختلمت شمبه    ييتغ يلياسااع عةيش يباورها
 تيب ارت اهليز رند و به حج ويروزه بگ، ق کرد تا نااز بخواننديتشو ،کردند يم يزندگ
بمه   يرا موظت به پرداخت مقرر آنان ،ن حاليو در ع ؛مشرف شوند اطهار ةو ائا

کاممل بمه ممهه      طمور  بهها  ن خوجهيا ،کرد  از آن زمان يلياسااع يها خانه جااعت
س کردنمد کمه   يخمود تأسم   يز بمرا يم ن ييهما  خانمه  ند و جااعتآورد يه رويلياسااع
 (Federation samachar, 2002, p.21) قرار داشت  يدر بابئ آنهان يتر بزرگ

 ييسمرانجام موجم  جمدا    ،انيلين نواسمااع يآقاخان اول بر ا ةرانيگ نظارت سخت
ن يم از بزرگمان ا  يکي ،ها شد که در رأس آنها ين جااعت از آقاخانيا ياز اعضا يبرخ

ز يم آم ن تحکمم ياز فرام ،ها از خوجه يهاراه گروه به يم بود  وي  ابراهيقوم به نام حب
ر چند عمالم  يو تحت تأث ندآنان به آقاخان سربرتافت ييتاام داراتعلق بر  يآقاخان مبن

 وسمتند  يسنت پ به اهل ،بر آقاخان مطرح کرده بودند ياساس يمهه  که اشکاالت يسن
(Jaffer, 1989, p.11) 

 ز از جااعمت آقاخمان  يم هما ن  از خوجمه  يگريگروه د ،مي  ابراهيحب ييپس از جدا
 هما يمورت   پنهمان در درون جااعمت خوجمه    يهما  يريم درگ تمدريج  بهجدا شدند و 

 يز بمه کنمار  يم خود را ن يبود که آنها اعاال مههب ين در حاليافت  ايو آشکار  يعلن
 نداشمتند   يز تموجه يم نديگمر  بلکمه بمه عبمادات     ،خواندنمد  يتنها نااز نام  و نه ندنهاد
(Federation samachar, 2006, p.18) 

شاار  مخالفان آقاخان به ةها که در زمر ن خوجهياز ا يگروه م5331 ةدهل يدر اوا
از مجتهمدان   يکم ي به ديدارارت رهسپار کربال شدند و در نجت يقصد ز به ،رفتند يم

 يعه معرفم يو چمون خمود را شم   رفتنمد   ين مازنمدران يالعابد نيز خيش ،بزرگ آن زمان
از احکمام و   يمازنمدران  هللا تيم کمه آ  يهنگمام اما  ؛خ را جل  ناودنديتوجه ش ،کردند

رنمد و  يگ يروزه نام  ،خواننمد  ياظهار داشمتند کمه ناماز نام     يد،آنها پرس ياعاال مههب
بمه  در پاسمخ   هاچنمين  (Rizvi & king, p.52) آورند  ينا يجا ز بهيرا نديگر عبادات 
 ارت ائامة يم کمه ز گفتنمد  ز يم تشرف آنها به حج ن بارةمجتهد بزرگ نجت درپرسش 
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 يتين اممر کمه موجبمات نارضما    يم ا يشاارند  در پم  يبر سفر حج مقدم مرا  اطهار
آنمان از   ،بزرگ نجمت را فمراهم آورد   يگر علاايو د ين مازندرانيالعابد نيز اهلل آيت
آنهما بمه    يمعلومات مههب يارتقا يون را براياز روحان يکيخ درخواست کردند تا يش

درخواست آنها را اجابت کرد و  يمازندران اهلل آيت (2ص، 5131، يهدائ)  کندهند اعزام 
اعزام  يبه بابئ ،بود يرا که هند« نيمالقادر حس»از شاگردان فاضل خود به نام  يکي

 ناود 
 خمود را در منمزل   يغم يتبل يهما  تيم فعال ،ين پس از استقرار در بابئيمالقادر حس

 جااعمت و  يناازهما  ييهما شمامل برپما    تيم ن فعاليم هما آاماز کمرد  ا    از خوجمه  يکي
 ينم يدهماي   پرسمش پس از نااز جااعمت و پاسمخ بمه     ياخالق يمباحث آموزش ارائة

 ؛افمت يش يکنندگان در مجالس مالقمادر افمزا   تعداد شرکت تدريج بهناازگزاران بود  
يمد نفمر در محفمل درس ممال حضمور       کيجاعه بالغ بر  يها که در ش  اي گونه به
را بر اساس ايول  يم اسالمين جلسات تعاليدر ا يو (Jaffer, 1989, p.11) افتند ي يم
از  يروان خمود آموخمت و موجم  شمد کمه گمروه انمدک       يبه پ عشر اثني ةعيد شيعقا

در رنمد   يرا بپه عشري اثنيرساًا مهه  و  ينددرآ ياران ثابت وي ةها در زمر يآقاخان
ت يم و اقل «روان آقاخمان يم پ»ت يم هما بمه دو گمروه اکثر    جااعمت خوجمه   ،ن امرياپي 
قبمل آاماز    ين آنان کمه از ممدت  يب يمههب يها يريل شدند و درگيتبد «عشري اثني»

ت از يم گمروه اقل  يخموددار  پمس از  (512ص، 5133، يروانم ) شدت گرفمت   ،شده بود
، اعمم از تجمارت   ،اممور هاة آنها در  ،ارتباط با مالقادر اطاعت دستور آقاخان و ادامة

خوجمة  ان يعيبمود کمه شم    ين در حمال يم ا م شمدند  يازدواج و    تحمر ، يروابس اجتااع
که به قتل چند  يآقاخان يها خوجه يها با وجود وحشت و هراس از توطئه عشري اثني

يمورت   هت مالقمادر بم  يخود را تحت هدا يمراسم مههبانجاميد، هاچنان نفر از آنها 
 (59ص، 5139احادي،  )عرب دادند  يم هانه اداميمخف

 با هدف توسمعة  يابوالقاسم نجف خيبه نام ش يگريد يروحان م5331 ةدر اواخر ده
در  يد  ويم اقاممت گز  يو در بابئران رهسپار هند شد ياز ا يعشر اثني تشيعمهه  

 عشمري  اثنمي  يهما  که با خوجمه  يرانياز بازرگانان سرشناس ا ين شهر با کاک برخيا
 ش از آن هرگمز در يکمه تما پم   م ن بمار ناماز جاعمه را     ينخسمت  يارتباط داشتند بمرا 
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 عيغ تشم يم سمپس بمه تبل   يابوالقاسمم نجفم   خيبرگزار کرد  شم م اقامه نشده بود   يبابئ
 خوجممةان يعيبممود کممه شمم ين در حمماليممپرداخممت و ا يآقاخممان يهمما ن خوجممهيدر بمم
 خود بودنمد   يانجام مراسم عباد يبرا يا سالنيفاقد هرگونه مسجد  يبابئ عشري اثني
(Engineer, 1990, p.249) 

 يرسماًا جااعمت خمود را در بابئم     م5399در سمال   عشمري  خوجة اثنيان يعيش
س يش محم يق افمزا يم از طرکوشيدند ارانش يآقاخان و  ،ن امريا يس کردند  در پيتأس

  وادارندن جااعت يآنها را به انحالل ا ،ن افراديبه ا يکيزيرع  و وحشت و حاالت ف
در  يابوالقاسم نجفم  خيمالقادر و ش يتحت رهبر عشري خوجة اثنيان يعيش ،ن حاليبا ا

زان يم تعداد جااعت آنها بمه م  تدريج بهکردند و  يداريها پا ن فشارها و توطئهيابرابر 
 يم سمع ياعامال تحمر   ابم ، هما  يبود که آقاخان ين در حاليافت  ايش يافزا يقابل توجه
 قممرار دهنممد  يسممخت يدر تنگناهمما يان را از نظممر اقتصمماديعين نوشمميممداشممتند ا

(www.africa.Federation.org) 
 تمدريج  بمه ، د خمود ير عقاب عشري اثني يها خوجه يداريها و پا مين تحريبا تداوم ا

 ،  در آن زممان مهماجرت کننمد   ديم جد يبمه محلم  گرفتنمد  م ياز آنمان تصما   يگروه
 شماار  بمه  عشمري  خوجمة اثنمي  ان يعياسمتقرار شم   يبمرا  يقا مکمان مناسمب  يشرق آفر

 يتما حمدود  ، آنجما هما بمه    يهند ييايمنظم در يل سفرهايدله ب   اين منطقهرفت يم
 از عشمري  اثنمي  يهما  از خوجمه  يتعمداد  ،ن رويم از ا  شناخته شمده بمود  ايشان  يبرا
 و در نمد ن منطقمه مهماجرت کرد  يم بمه ا  تمدريج  بمه  م5311 سمدة  يهما  ن ساليآخر
 يهما  ن مهاجران در دهمه يتعداد ا (Rizvi, 1994, p.66) افتند يزنگبار سکونت  ةريجز

 عشمري  خوجمة اثنمي  ان يعيافت و هزاران نفمر از شم  يش يافزابسيار  م5911و  5921
 از ،قما يگمر منماطق شمرق آفر   يره بمه د يم ن جزيم ق ايم و از طر نددر زنگبار مستقر شد

 س کردنمد  يتأسم ن کشورها يرا در ا يو جااعات ندافتيا و اوگاندا راه يکن، ايجاله تانزان
(www.dewani.ca/history of khojas.pps) 

االت کمه  ياز ا عشري خوجة اثنيان يعياز ش يگريگروه د ،پس از استقالل پاکستان
و  يکراچم  يرا در شمهرها  ييهما  تيم و اقل نمد و گجرات بمه پاکسمتان مهماجرت کرد   

 يهما  از خوجمه  يز تعمداد يم ن م5931و  5931 يهما  ل دادند  در دههيشکدرآباد تيح
ل يتحصم  ةبهتمر و بما همدف ادامم     يزنمدگ  يقما در آرزو يم شرق آفريمق عشري اثني
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، 5139احادي،  )عرب شدند  يشاال يکايو آمر يياروپا يرهسپار کشورها ،فرزندان خود

برابمر  را در  يانمدک ار يت بسم يم در حال حاضر جاع هرچند ،ت کوچکين اقليا (22ص
و تمالش   يل نظمم و انسمجام داخلم   يم دلاما بمه   ،دهند يل ميان جهان تشکيعيگر شيد

کمه تما    يا گونه به ،اند ل شدهيتبد يعيش يها ن گروهيتر از موفق يکيبه  ،ريناپه يخستگ
مختلمت   يان در کشمورها يعيگر شم يار ديرا در اخت يقابل توجه يها حد امکان کاک

 شمتابند   يآنهما مم   ياريز به يمصائ  و مشکالت ن يو هنگام بروز برخ دهند ميقرار 
 (5133، قايشرق آفر، سندهينو يدانيم مطالعات)
 

خانواده و  ،عشري خوجة اثنيدر جوامع مختلت  ياجتااع يها ن شاخصهيتر از مهم يکي
رنمد کمه نقمش    يگ يمقدس درنظر م يها خانواده را نهاد آن است  خوجه يگاه وااليجا
ن اسمالم بمر حفم     يم د ديم   آنمان تأک کند يفا مينده ايت نسل آيدر رشد و ترب يمها

ن يت انصماف و عمدالت بم   يم رعا، نيبر احترام به والد يمبن ،حرمت و قداست خانواده
، خمانواده  ين زن و شوهر و اعضايب يبر اخالق اسالم يمناس  و مبتن طةراب، فرزندان

 يلوايم مثابمه   بمه م خانواده و    را يحف  عفت و نجابت حر ،ساالن لزوم احترام به کهن
خمود را در حفم  حرممت و ايمالت خمانواده       يو بقما  گيرند مير درنظر يناپه خدشه

افمزون   ،عشمري  خوجة اثنيخانواده در جااعات  (514ص، 5139، ياحاد عرب) دانند  يم
سماالن   احترام به کهنباشد و  يز ميپدر و مادر ن رندةيدربرگ ،زن و مرد و فرزندان بر
 (Salvadori, 1989, p.250)  شمود  يمهم به فرزنمدان آمموزش داده مم    يايل عنوان به

و دهنمد   ممي ل يرا تشمک  يستون ايمل  عشري خوجة اثني يها معاواًل پدران در خانواده
ن فرزندان خود يهاچن ،ت فرزندان برعهده دارند  پدران و مادرانيدر ترب ينقش مها

ام يم ند در اوشم ک يمم  ويمژه  بمه و  برند ميها  هينيبه مساجد و حساز سنين خردسالي را 
 يممههب  يها نيين کودکان را با آيا ،ياسالم يها و مراسم و مناسبت ،رمضانو محرم 

 آشمنا سماختن  کنند؛ هاچنين بما  آشنا  ،شود يها انجام م هينيخود که در مساجد و حس
ز بمه آنهما   يم در جامعمه را ن  يراه و رسم زندگ، عيو ايول تش يآنان با مقررات اسالم

ن يم از ا عشمري  خوجة اثنمي کودکان و نوجوانان  (514ص، 5139، ياحاد عرب) اموزند يب
لمزوم  هاچمون   ،ن جامعمه يحاکم بر ا نانوشتة يمقررات اجتااع يبرخ تدريج بهق يطر
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 ،يو اجتااع يقوم يها گر اقوام و گروهيعدم اختالط با د، خود ياجداد يها حف  سنت
با محسن  وگو گفت) رند يگ مي ز فراينکوچک خود را  جامعةپارچه نگهداشتن  کيو لزوم 

 (5135، جعفر
از  يرويم و پ يريپمه  نظمم ، عشري خوجة اثنيجوامع  ياجتااع يها گر شاخصهياز د

مسمتلزم   ،جااعمات خوجمه   يمقررات هر جااعت است  آنان معتقدنمد حفم  و بقما   
اسمت  اي  همنطقهاي  ونيو فدراس يون جهانيشده توسس فدراس وضعن يبه قوان يبنديپا

و  يانزواطلبم  ،آن افزون بمر سازند   يتوانند اهداف خود را عال يق مين طريو آنها از ا
خوجمة  جااعمات   ةيم ن حاکم بر کليگر قوانياز د ،يقوم يها گروه گريد عدم اختالط با

 يا جاد هرگونه رابطهيا تا حد امکان از ،مختلت ياست و آنان در کشورها عشري اثني
 يهما  گر گمروه يمناسبات و ارتباطات خود را با دکرده،  يان آن کشور خودداريبا بوم
و  يرانم يان ايعيشم  يحتم ) گر اقموام يکنند  ازدواج با د يس کار خاليه ميدر مح ،يقوم
 ريم ا يکه هاسر يشده است فردديده رد و گاه يگ يندرت يورت م هار بيبس( يلبنان

احامدي،   )عرب ج از جااعت خود طرد شده است يتدر هب ،دهيرا برگز عشري خوجة اثني

 (23ص، 5139
 يريپمه  اطاعمت  ةيم روح عشمري  خوجة اثنيان يعيش ياجتااع يها گر خصلتياز د

است   يا منطقه يها ونيو فدراس يون جهانين فدراسيا و فرامهاز دستور( بًا مطلقيتقر)
ون يفدراسم  يهما  و بخشمنامه  اهدسمتور رش يملزم به په ،جااعات خوجه ياعضا هاة
ز ارجم   ين يم اسالميد خود و تعاليمراجع تقلفتاواي ا را گاه از هن دستوريو ا اند يجهان
 (521ص، 5139، احادي عرب) شاارند  يم

از  ،م آنيس جااعات و تحکيق تأسيش از طريخو يحف  انسجام داخل يتالش برا
آنان پمس از ورود   ،ن روياست  از ا عشري اثني يها خوجه يات اجتااعيگر خصوييد

و بما   دهنمد  ممي ل يتشمک  يسرعت جااعت هب ،اندک يتيبا جاعهرچند  ،يبه هر کشور
بمه احمدا     ،يون جهمان يگر جااعات و فدراسياز د ينقد يها پول و کاک يآور جاع
بما دکتمر    وگو گفت)  کنند اقدام ميدر جن  مسجد  ياسالم يا امامباره و مدرسه، مسجد

 (5135، ين پانجوانيسبت
گمر  يدبرابمر  حف  اتحماد آنهما در    ،عشري اثني يها خوجه يگر ايول اجتااعياز د
 يآنها در درون اختالفمات  هرچند ،سنت است  در واقع ان و اهليعياعم از ش ،مسلاانان
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انمد مخالفمان در    واحد عال کرده و اجمازه نمداده   يکرييورت پ هاواره به يولدارند، 
ا يم منطقمه   يهما  جااعات خوجمه  يده الت و سازمانيو در تشک ننددرون آنان نفو  ک

تموان گفمت    يمم  ،در مجامو   (2، ص5131، يملجم ) د آورنمد  يپدخللي خاص  يکشور
و ايول و  ياز نقطه نظر اجتااع ،ار کميت بسيبا وجود جاع عشري خوجة اثنيان يعيش
 يدر سراسمر جهمان برجما    بيت اهلروان يگر پيد بر يتوجه ر قابليتأث ،خود نيقوان

مناسم    يدهم  اتحاد و سمازمان ، گرفته از سه عامل نظم تئن امر که نشياند  ا گهاشته
دسمت   يريچشماگ  يهما  شمرفت ير به پياخ ةچند ده يموج  شده که آنها ط ،است
 ند شوگر  در جهان اسالم جلوه ينيشاخص د يها تياز اقل يکي عنوان بهو  يابند
 

با قوانين عرفمي خماص خمود     يسنت کاماًلاي  هجامع ،عشري خوجة اثنيان يعيش جامعة
از  ،كه در گهر زممان م ن  ين خود را موظت به رعايت اين قوانآ ياعضاهاة است كه 

به دو بخمش  جامعه آداب و رسوم اين   دانند ميم  اند نسلي به نسل ديگر انتقال يافته
پيوسمتگي   ،با اين حمال  ؛دشو مي تقسيم ياسالمهاي  و سنت ييعاومي هندوهاي  سنت
تموان   ممي  در واقمع  خمورد  ممي  چشم هعاومي و ديني بهاي  ن سنتيعايقي بين ا نسبتًا
از آداب و  يبرخم  ،خود يخيتار ةنيشيل پيدل هب عشري خوجة اثنيان يعيش جامعةگفت 

ن يا يها از سنت يدر برخ ،ن روياز ا  داده است يرسوم خاص هندوها را در خود جا
چشمم   به م  هندوها ويژه بهم   ل هندوستانياي يها از سنت يقيعا يهنوز ردپا ،جامعه

ع يمهه  تشاست که سال  يدبيش از ن جامعه يا ياعضا هبنابراين، با اينکخورد   يم
مانمده از   يبرجما  يهما  کننمد سمنت   يم يو تا حد امکان سع اند رفتهيرا په عشري اثني

آداب  ةها هاچنان در زممر  ن سنتياز ا يبرخ يول ،زندمهه  هندو را از خود دور سا
جشمن  ، و سرور يکه در مراسم شاد يا گونه به ؛ن جامعه مانده استيدار ايو رسوم پا
ن جامعمه  يم حماکم بمر ا   يرا  کهمن هنمد  ياها و    م، نو  پوشش، يسوگوار، ازدواج

 مشهود است 
جشمن   ييبرپما  عشري خوجة اثنيان يعيش جامعةل ياي يها ن سنتيتر از مهم يکي

  شود ديده ميدر آن  يو اسالم ييآداب و رسوم هندو يختگيآم  ازدواج است که اوج
يمورت   يگروهم  يمورت درون  همعامواًل بم   عشري خوجة اثنيان يعين شيازدواج در ب
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گمر افمراد در   يدهند فرزندانشان با د ي  ميهر جااعت معاواًل ترج يرد و اعضايگ يم
 (Federation samachar, 1949, p.22) کنند هاان جااعت ازدواج 

مممردان بممه  ،يين هنممدوييممبممرخالف آ ،عشممري خوجممة اثنمميان يعيشمم جامعممةدر 
و  شمود  ممي انجمام   يسمنت  يورت به يروند  مراسم خواستگار يدختران م يخواستگار
مهاکرات ، ازدواجبارة ابند  پس از توافق دري يداماد در منزل عروس حضور م ةخانواد
م انجمام  نمام دارد   « پمودا » يکه در زبان گجراتم ربها  يه و شيمهرخصوص در  يرسا
 ،«يسمقا »موسوم بمه   يک مهااني يزوج جوان ط يخبر نامزد ،دنبال آن هو بشود  مي

مراسم موسوم بمه   ،يش از عروسيشود  پ ياالت گجرات اعالم ميطبق آداب و رسوم ا
مراسمم رقمص و آواز در   همم   يک ش  قبل از جشن عروسي  شود يآااز م «يشاد»
فات يز با تشمر يرسم حنابندان ن ،ن جشنيشود  در ا يعروس انجام م دةن زنان خانوايب

از حنما موسموم بمه     يدامماد ظرفم   ن گونمه کمه خمانوادة   يبد ؛رديگ ييورت م يخاي
 يعروس به شکل يها و کت پاها و دست فرستد يعروس م ةخانواد يرا برا« يمهند»
خوشبو و معطر را  ياز روان يا عروس کوزه ةشود  سپس خانواد يم يبا با حنا طراحيز

 (The light, 1988, p.11)  سازد يخود را با آن معطر م يفرستد و و ينزد داماد م
دهنمد م    يانجمام مم  آن را که زنان با شمور و هلهلمه   م فات  ين تشريپس از انجام ا

هر جااعمت و تنهما بما     يها ن جشن معاواًل در امامبارهي  اشود يآااز م يجشن عروس
در سمالن   ،انش احاطمه شمده  يم رد و عروس که توسس اطرافيگ يحضور مردان انجام م

در جااعمت و   يعقد معامواًل توسمس روحمان    ةان مراسم است  خطبيزنان در انتظار پا
کنند روز عقمد بما    يم يها سع و خانواده شود  خوانده ميان يعياز ش يريحضور جاع کث

و    ، امبريم والدت پ، زده رجم  يسم ، شمعبان  اةينمانند  ،يعيبزرگ ش يها مناسبت
پمس از عقمد نکماح اداممه      ،يجشن عروسم  (11ص، 5139احادي،  )عرب مصادف باشد 

گهاشمتن بمه منمزل     يابد و با پاي يداماد انتقال م ةهنگام عروس به خان ابد و ش ي يم
 ةعمروس بمه خانم   ن گمام  يشمود  نخسمت   يبا استقبال آنها مواجه م، ن هاسر خوديوالد

 يآاماز زنمدگ   يبمرا شمود و هاگمان آن را    يده مم ينام« يالگانيپاگا» ،پدرشوهر خود
دانند  پمس از ورود عمروس بمه منمزل      يبرکت مبا ان و ي خوشد يمشترک زوج جد

 آيد مي خود عروس استقبال به ها خوردني گريد و جات ينيريش با شوهر مادر ،هاسر نيوالد

 گرفتمه  درنظمر  تياييما  از نامادي  منزلمة  بمه  امر نيا  دهد يم عبور در يدرگاه از را او و

 (The khoja Shia ithna asheri Muslim community of London, 2002, p.16) شود  يم
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مراسمم رقمص و    ،جشمن  يبا ورود عروس و داماد بمه سمالن برگمزار    ،پس از آن
د يسمف  ياست که عروس لباس سمار  ين در حاليشود  ا يآااز م يو آوازخوان يکوبيپا

پدرشوهرش بمه   و( از پوداست يکه بخش) ها از سکه يا بر تن کرده و حلقه يدرخشان
 يان جشن عروسم يرا بر گردن خود انداخته است  عروس و داماد در پاداده ه ياو هد
  داده شمده  يم که در منزل پدر دامماد ترت  يا خود را در حجله ين ش  زندگينخست
ش يم و زا ياز خوشمبخت  ينااد عنوان بهل يک نارگيکه  يدر حال ؛برند يسر م به ،است

 شود  يدر هنگام ورود آنها به حجله خرد م
و آداب و  يگجراتم  يهما  از سمنت  يقيتلف عشري خوجة اثنيان يعيجشن ازدواج ش

و  يآوازخموان  ويمژه  بمه  ،يگجراتم  يهما  انجام سنتايشان است و اگرچه  يرسوم اسالم
اًا يکه مستق يالگانير پاگايمراسم نظ يبرخ يول ،دانند يرقص را معاواًل چندان مهم نا

از  يکم يو  گيمرد  ممي انجام  ياديفات زيبا تشر ،آنها دارد يگجرات يها شه در سنتير
 (Salvadori, p.252-3)  شود يگرفته مدرنظر ازدواج  يارکان اساس
 يهند يسنت يها بر تن کردن لباس ،عشري خوجة اثنيان يعيش يها گر سنتياز د

اقموام   ةدر زممر  يو نمژاد  ياز نظمر قموم   چمون  عشري اثني يها خوجه ،است  در واقع
خمود   يو قموم  يت ملم يم از هو يلباس را بخشم  ،روند يم شاار بهمهاجر از هندوستان 

بر تمن   يهند يها معاواًل در منازل و محل کار خود لباساز اين رو،  ؛رنديگ يمدرنظر 
ز يخوراک نزمينة در  عشري خوجة اثنيان يعيش (511ص، 5139، ياحامد  عرب) کنند  يم

و انوا  و اقسمام   يهند يها و شربت ينيريمعاواًل پخت ش  کنند يعال م يکاماًل سنت
ج اسمت   يم ار رايمختلت بسم  يخوجه در کشورها يها ن خانوادهيدر ب ،يهند ياهاها

 را از ممادران خمود فمرا    يهنمد  يپخمت انموا  امهاها    ين جامعه از کودکيدختران ا
پخته  يمختلف يهنداهاهاي  عشري اثني يها خوجه يداخل يها يرند و در مهاانيگ يم
 ،5139 ،احامدي  عرب) است  جامعه نيا بانوان قةيسل و  وق انگريناا ينوع به که شوند يم

 (13ص
آنان در  هرچندو دارد  ييگاه وااليجا عشري خوجة اثنيان يعيش جامعةدر  يقيموس

ز يم محمرک پره  يهما  يقيو از موسم هسمتند  د خمود  يمراجع تقل ةينه تابع نظرين زميا
 ،ن جامعمه يم از جوانمان ا  ياريبسم  يولم  (5135، ين پانجوانيبا دکتر سبت وگو گفت) ،کنند يم

 يپما  هنمد   يهما  يقيدر منازل و محل کار به انموا  موسم   ،خود يد مههبيتقباوجود 
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افزون دهند   ينابه مسائل شرعي چندان اهايتي بحث انا زمينة و در کنند  ميگوش 
 يو از تااشما  پايبندنمد  ين اسمالم ين جامعه معامواًل بمه ممواز   ياافراد  هرچند ،آن بر

که  يهند يها لميف يمعاواًل به تااشا يول ،کنند يم يرقص و آواز خوددار يها يحنه
پردازنمد و   اسمت، ممي   يقابل دسترسم ا يدر سرتاسر دن يا ماهواره يها ق شبکهياز طر
از  يها را که در واقع بخشم  لمين فيا ،رقص و آواز يها يحنهنداشتن به ل يتاارام  به

، سمنده ينو يدانيم مطالعمات م ) کننمد   يبا عالقه تااشا م ،آداب و رسوم مردمان هند است

 (5133، دارالسالم
 گممرياز د ،کيممشممان دور و نزديد از اقمموام و خويممسممفر بممه هندوسممتان و بازد 

 نيبمه سمرزم  بسميار   ةل عالقم يم دل هاسمت  آنمان بم    عشري اثني يها خوجه يها سنت
 ،خمود بسمتگان  دار يم د برعالوه و  دهند ميبه هند انجام  يمعاواًل هر سال سفر ،خود

 يکننمد  برخم   يد مم يم بما بازد ين کشمور ز يم ا يعم يطب يهما  و گردشگاه يخياز آثار تار
 کننممد و يمعالجممه بممه هندوسممتان سممفر ممم يز بممرايممن عشممري اثنممي يهمما از خوجممه

 يدر کشمورها را ل فرزنمدان خمود   يتحصم  ةنيپرداخت هزتوانايي که  ييها خانوادهبه 
 کننمد   يمم نمام   هنمد ثبمت   يهما  را در دانشمگاه ندارند کاک کرده، فرزندانشان  يارب
(www.world culture encyclopedia.com/south Asia khoja/2010) 

 يجماد نموع  يا يتمالش آنهما بمرا    ،عشري اثني يها خوجه يبايز يها گر سنتياز د
فمراوان بمه ممهه      ةعالقم  بماوجود اسمت  در واقمع آنهما     شانتيو مل نين ديق بيتلف
ز يم ت خمود را ن يم ت و هويم مل اند کوشيده ،شيعه بودن خويو افتخار به ش بيت اهل

 ،آنمان  يکمه نمام تامام    يا گونه به ؛است يمتجلهاي ايشان  نامن امر در يحف  کنند  ا
 يامبران است  برخم ياطهار و پ ةائا يها و نام يهند ياز اسام يمخلوط ،مردان ويژه به
، يمحامد دوجم  ، يجعفر نمانج ، يمحاد اللج، يوجير شيند از: بشا عبارت ين اسامياز ا

(13ص، 5139احامدي،   )عمرب   ا و   يدا يعل، اين آالرخيحسن، يکاظم والج، وراجيباقر ج

در  ،عيسمم و ممهه  تشم   يمانمده از هندوئ  يبرجا يات قوميوند خصوييپ يبراتالش 
مراسمم  ، جشن تولمد ، ها سوران پسربچه مراسم ختنه مانند ،ن جامعهيا يها گر سنتيد

 يبرخم  عشري اثني يها خوجه ،ن حاليخورد  با ا يچشم م ز کاماًل بهيو    ن يسپار خاک
 يکنمار  به ،رت داردين اسالم مغايبا قوانااليل خود را که  يئهندو يايقد يها از سنت

خوجمة  ان يعيشم  جامعمة  يها گر سنتياز د  اند آورده يرو ينهاده و به مقررات اسالم
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و تما   يزبمان گجراتم   ويمژه  به ،آنها يکهن قوم يها حف  زبان يتالش برا ،عشري اثني
ن افمراد و  ين عواممل ارتبماط و تفماهم بم    يتمر  از مهمم  يکي عنوان به ،يز کچين يحدود

 (The light, 2001, p.33) است  عشري خوجة اثنيجااعات 
 

 يفرهنگم  يبماال  سمط   ،عشري خوجة اثني انيعيش جامعة بارزهاي  ويژگي از يکي
 ،يداخل انسجام و نظم به آن از يبخش البته کهم   امر نيا  است کوچک تياقل نيا
 شده موج  م  گردد يبازم آنها مالحظة قابل ياقتصاد توان و هيبن به زين يبخش و

 ويمژه  بهم  يفرهنگ نظر از يريچشاگ يها شرفتيپ به عشري اثني يها خوجهاست 
 مهمم  يهما  شاخصه از يکي  ابندي دستم  يخوان کتاب و مطالعه فرهنگزمينة  در

 بًايتقر که يا گونه به ؛است يخوان کتاب و کتاب يباال فرهنگ ،جامعه نيا يفرهنگ
 از اعمم  ،گونماگون  مجمالت  و هما ابکتم  ةمطالع به ،مختلت جااعات ياعضا تاام
 ،فمراوان  اشتغاالت وجود با و رندداعالقة زيادي  ينيد و ياقتصاد، يفرهنگ، يعلا
 و خوانمدن آاماز يمادگيري    از کودکمان  ،راسمتا  نيا در  مانند ينا اافل مطالعه از

 مراکمز  و ها کودکستان در و شوند يم قيتشو مختلت هاي باکت ةمطالع به ،نوشتن
 شمکل  آنها تيشخص در تدريج به زهيانگ نيا ،عشري اثني يها خوجه يدبستان شيپ
 روز همر  هما  خوجه يتاام بًايتقراين،  افزون بر (1-4ص، 5131احادي،  )عرب  رديگ يم

 را شيخمو  اقامت محل کشور يها روزنامه ،خود يها تيفعال آااز از شيپ و يب 
 يهما  زبمان  به آنها تسلس  کنند يم مراجعه ينترنتيا يها پايگاه به ايکرده  مطالعه
 يمطالعممات ةعريمم زيممن اردو و يگجراتمم، يليسممواح، يسمميانگ جالممه از ،مختلممت
 مراجعمه  بما  ها خوجه بيشتر ،رو نيا از  استکرده  فراهم آنان يبرا رااي  گسترده

انمد و   آگماه  جهان روز اخباراز  معاواًل ،مختلت يها زبان به ينترنتيا يها پايگاه به
 عشمري  اثني يها خوجه  دارند يا گسترده يعاوم اطالعات هاي مختلت، در زمينه
 و البالامه  نهمج ، قرآن رينظ ينيد کت  ةمطالع به را روز شبانه از يساعات نيهاچن
 ييمفحات  يب  نااز از پس روز هر ،آنان از ياريبس و دهند يم اختصاص الجنان  يمفات
 (5133، ايتانزان، سندهينو يدانيمطالعات م) 1 کنند يم مطالعه را البالاه نهج و قرآن از

                                                 
ن امر در يا  عالقه دارندبسيار البالاه  نهج ةبه مطالع ،قرآن افزون بر ،ها جوان خوجه نسل  1

 شدت بيشتري برخوردار است  )مطالعات ميداني نويسنده( از ي،شاال يکايو آمر يياروپا يکشورها
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هاة  نيب در يسواد يب شدن کن شهير ،جامعه نيا يفرهنگ يها يژگيو گريد از

 يها خوجه اول نسلافراد  از يبرخ هرچند ،واقع در  است کوچک تياقل نيا افراد

 نامناسم   سيشمرا  و موجمود  مشمکالت  ليدل هب قايآفر شرق به مهاجر عشري اثني

 ياعضما اکنمون هامة    همم  يولم ، بودند نوشتن و خواندن سواد از بهره يب ياقتصاد

 ، ديگمران کمرده  ليتحصم  ةطبقم  از يجمدا  و ندباسمواد  عشري خوجة اثني جااعات

 مواجمه  ينوسمانات  بما  مختلمت  جااعات در امر نياالبته  اند  متوسطه پلميد يدارا

 جنموب  و شمرق  ساکن يها خوجه نيب در سواد يعاوم سط  که اي گونه به ؛است

 يهما  خوجمه  از بماالتر  يحدود تا و مطلوب ،يشاال يکايآمر و اروپا، قايآفر شرق

 (www.world federation.org)  است هند و پاکستان ساکن

 يسيانگل زبان به آنها يباال تسلس ،عشري اثني يها خوجه يها شاخصه گريد از

، گسترده يارتباط عنصر کي عنوان به يسيانگل زبان ،است مشخص که چنان  است

 يکشمورها  و اسمت  داده اختصماص  خمود  بمه  جايگاه وااليي را در جهمان کنموني  

 نيبم  را زبان ، اينهيعال التيتحص مقاطع درکم  دست ندا تالش در جهان مختلت

خوجمة   انيعيشم   سمازند  ريفراگ خود يعال آموزش مراکز و ها دانشگاه انيدانشجو

 مطلموب  نحو به يارتباط مهم عنصر نيا از ،موجود سيشرا درک با زين عشري اثني

 زبمان  اساس بر ،مختلت يکشورها در را خود يآموزشنظام  و ناوده يبردار بهره

 (1ص، 5131احادي،  )عرب  اند کرده نيتدو و ميتنظ يسيانگل

از کالس اول  ،مختلت يدر کشورها عشري خوجة اثنيکودکان زمينه، ن يدر ا

به آنهما ارائمه    يسيبه زبان انگلها  شوند و هاة درس مين زبان آشنا يمدرسه با ا

و  يروانم  بمه  عشري اثني يها بًا تاام خوجهيتقرشده است ن امر موج  يشود  ا يم

ون يم گاسمکار و رئون ادر ماد ين اممر حتم  يم ا  يمحبت کننمد   يسم يسهولت به انگل

خمورد و   يچشمم مم   بمه  ،رونمد  يم شاار بهه زبان که از مستعارات فرانس يفرانسو

به فرزندان خود اافمل   يسيز از آموزش انگلين دو کشور نيم ايمق ان خوجةيعيش

، م هلنمد يمقم  عشمري  اثنمي  يهما  خوجمه  معمدود  (Insight, 2003, p22) اند  ناانده

بمه   ،ن کشمورها يم تسملس بمه زبمان ا   بماوجود  ا همم  يپرتغال و اسپان، سوئد، فرانسه
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 عشمري  اثني يها ن خوجهيدر ب يسيزبان انگل ي  گستردگگويند ميسخن  يسيانگل

گماه چنمد    ،خمود  يهما  يآنان در سخنران يون و خطباياست که روحان يا ازهاند هب

اداممه   يسم يکالم را با انگل ةسپس رشتکنند؛  مييحبت  يقه به اردو و گجراتيدق

 (5133، قا و اروپايشرق آفر، سندهينو ينيمشاهدات ع) دهند  يم

تموان بمه ممدارس و     يمم  ،يعشر يناث يها خوجه يفرهنگ يها گر شاخصهياز د

بردن به لزوم  يگهشته و با پ ةاز چند دهايشان آنان اشاره کرد   يمراکز آموزش

 يا بًا در هر شهر مدرسمه يتقر ،جااعات خود يدرس يها البسيدست کردن س کي

انممد   نويسممي کممرده  ن مراکممز نممام يممو کودکممان خممود را در ا بنمما نهمماده  ز يممن

(http://almuntazir.org) مورد  يرسا طور بهاز کشورها  ين مدارس در برخيا

ز يم کشمورها ن  يانمد و در برخم   قمرار گرفتمه   جاد وزارت آموزش و پرورش آنييتأ

  شموند  ياستفاده م يآموزش کاک يمرکز عنوان بهو يرفًا  رنددا يررسايحالت ا
(www.Khojaheritage.com) 

گممر ياز د ،عشممري خوجممة اثنمميجااعممات در مختلممت  يهمما وجممود کتابخانممه

شمتر  يهما کمه در ب   ن کتابخانمه يم ت کوچمک اسمت  ا  يم ن اقليا يفرهنگ يها يژگيو

 يارزشماند  ياز مراکمز فرهنگم   ،ت دارنمد يم ها فعال محل سکونت خوجه يشهرها

و بمه   انمد  داده يرا در خود جما  ياز اطالعات علا يا نهيد که گنجنرو يم شاار به

 (www.dartabligh.org) سازند  يها منتقل م نسل جوان خوجه

 يآموزشم  ياسمالم  ياردوهما  يبرگمزار  ،ها خوجه يات فرهنگيگر خصويياز د

ن يم آمموزان نخبمه و ماتماز اسمت  در ا     مختلت و با حضمور دانمش   يدر کشورها

 يحم يتفر يهما  برناممه  ،آمموزان  دانمش  يسط  آموزش يارتقا افزون بر ،ها اردوگاه

ّت  ت و يشود کمه موجبمات رضما    يگرفته مدرنظر ز ين يمتنوع ايمن  خماطر   مسر

 عشمري  خوجمة اثنمي  جااعمات   ،آن افمزون بمر  آورد   يآموزان را فمراهم مم   دانش

 ،مختلمت  يآموزشم  يهما  معامواًل دوره  ،خود اعضاي يفرهنگ ةيت بنيمنظور تقو به

کنند و  ميو    را برگزار  ينگار روزنامه، يزبان عرب، نترنتيا، آموزش رايانهشامل 

  بخشمند  يق ارتقما يم ن طريکننده را از ا افراد شرکت يها ند سط  مهارتوشک يم
(www.Baabul-Ilm.com) 
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 شماار  بمه  ينيت کوچک دياقلاکنون  هم عشري خوجة اثنيان يعيش ،اشاره شد که چنان
 بماره  نيم اسمت  درا  يو بازرگان يتجار يها تيآنان فعالبيشتر  يروند که شغل ايل يم

اسمت و   عشمري  اثنمي  يهما  خوجه جامعةن ارکان يتر از مهم يکيتوان گفت اقتصاد  يم
 ياند ولم  آورده يز روين يو فرهنگ يمشاال علا يگهشته به برخ ةدو ده يط هرچند

 شماار  بهت کوچک ين اقليجااعات مختلت ا يايل يربناياقتصاد و تجارت هاچنان ز
 ،عشمري  خوجة اثنيان يعيو پشتکار ش يکوش و البته سخت ،ن امريرود  در رهگهر ا يم

 ،حضور دارنددر آنجا مهاجر  ييها تياقل عنوان بهکه  ييکشورهابيشتر امروزه آنان در 
 برخوردارند  يخوب يو رفاه يت مالياز وضع
ها اشماره   ياز آقاخان شان ييو جدا عشري اثني يها ان خوجهيعيش خچةيتاربيان در 

اقشار  ةدر رد يمند نبودند و حت بهره ييباال يو رفاه يت ماليشد که آنها ابتدا از وضع

آنهما را   فاقمة  ت فقمر و يهما وضمع   ياز آقاخمان  ييجداو  قرار داشتندخود  جامعةن ييپا
آنهما در بمدو    يعدم تاکن مال ،ان مشهود استين ميآنچه در ابنابراين د کرد  يتشد
ثروتانمد و مرفهمه بموده     يها تياز شخصمند نبودن  کوچک و بهره ن جامعةيس ايتأس

ن يس نخستيه و تأسياز آقاخان عشري اثني يها خوجه ييپس از جدا ،ن حالياست  با ا
 جامعمة  يم مبمان يدريدد تحکم  تدريج بهآنان ، آباد و زنگباراحاد، يجااعات در بابئ

مستقل و  يا جاد جامعهيدند که تنها با ايجه رسين نتيقطع به ا طور بهو  ندخود برآمد
 ييهما  و بما گمام   ات بخشمند خود را ثبم  جامعة يها هيتوانند پا يتاکن مناس  م يدارا

تحامل   از هامان ابتمدا بما    ن امر سب  شمد کمه  ينده قدم بردارند  ايآ سوي بهاستوار 
هاين مسئله پمس از    آورند يمختلت رو ياقتصاد يها تيبه فعال ،فراوان يها يسخت

موجمود   يها توانانديها و  تيقا و استفاده از ظرفيآنها به شرق آفر مهاجرت گستردة
 (The light, 1999, p.9)  آورد فراهم را آنها ياقتصاد ييشکوفا موجبات ،کشورها نيا در

ن يرا بم  يزاتياما د تيم با ،عشمري  خوجة اثنمي ان يعيش يت اقتصاديوضع يبررسدر 
 يقما و کشمورها  يم آفريمقم  عشري اثني يها هند و خوجه ةقار م شبهيمق ةان خوجيعيش
ان  کمر  يم هند و پاکستان شما يمق عشري اثني يها در ارتباط با خوجه  ل شديقا يارب
و سمازمان   يون جهانيس فدراسيگهشته و از بدو تأس ةچند ده يآنها ط هرچند ،است
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ن يم ت ايم هامواره ممورد حاا   ،يشماال  يکما يآمر عشمري  خوجة اثنمي  عةيمسلاانان ش
ن آنمان و  يبم  يو مال ينظر رفاه از نقطه يتفاوت مشهود يول ،اند داشته ها قرار سازمان

 يزنمدگ  تيوضمع  يدر بررس ،ن رويخورد  از ا يچشم م به عشري اثني يها گر خوجهيد
 يت اقتصاديل وضعيدل هد ا عان داشت آنها بيم هند بايمق عشري خوجة اثنيان يعيش

ر بيشمت و  ندارند ييباال يت اقتصاديموقع ،ن کشوريحاکم بر ا يهند و فقر نسب يعاوم
از مشکالت  ،(گجرات) و بارووا يماندو، احادآباد، يساکن بابئ عشري اثني يها خوجه
 (Insight, p.23)  برند يرنج م يمختلف يشتيمع

بمه شمرق    عشمري  اثني يها از خوجه يپس از مهاجرت تعداد قابل توجه ،در واقع
از  ياديم ن مهاجرت تعمداد ز يهاچن ،ستميل قرن بيقا در اواخر قرن نوزدهم و اوايآفر

( م5943ن کشور از هند در سال يا ييپس از جدا) به پاکستان عشري اثني يها خوجه
ت يدر وضمع  ياساسم  ين کشور نتوانسمتند تحمول  يساکن ا عشري اثني يها خوجه ةيبق

ماندنمد    يهند باق جامعةن ييپا طبقات متوسس رده ةو در زمر ندد آوريخود پد يزندگ
 عشمري  خوجمة اثنمي  ان يعيش، م هنديمق ةان بهريعيها و ش يبرخالف آقاخان ،ن روياز ا
هما   ارد و دهيم ليک ميم در کشمور   يحضمور کارنگم   ،يم هند امروزه از نظر اقتصاديمق
معمادالت   ةدر عريم  يفاگر نقش مهام ياند ا و نتوانسته رندهندوستان دا يون نفريليم

 (www.world culture encyclopedia.com) ن کشور باشند يا يتجار
 برجسمتة  يهما  تياز شخص يارياز مهاجرت بس يز ناشين يالبته تا حدود ،ن امريا
خوجمة  از تجمار متامول    ياريکمه بسم   يا گونمه  بمه  ؛بمود قما  ين جامعه به شمرق آفر يا

تموان گفمت    يبمًا مم  يقا ترک گفتنمد و تقر يشرق آفر سوي را به ن کشوريا ،عشري اثني
 بهتمر  يا نمده يآ يسمتم در آرزو يل قمرن ب يدر اوا ،ن جامعهيثروتاندان ا ةبخش عاد

 يهما  شمدند  مموج دوم خوجمه   ( کما يتانگان) ين ايمل يا و سمرزم يم کن، رهسپار زنگبمار 
ع و تجمار  يشامل ياحبان ينا ،ن جااعتينخبگان ا ةرنديدربرگبيشتر که  عشري اثني

 ةمانمد  يبه پاکستان مهاجرت کردنمد و بماق   م5941 ةز در اواخر دهيثروتاند بودند ن
 ل دادنمد  يهنمد تشمک  جامعمة  ن ييرا بخش متوسس و پا هند در عشري اثني يها خوجه

(Engineer, 1990, p.250)  يا طبقمه  عشمري  اثنمي  يهما  خوجمه  ،کنمون  تااز آن زمان 
سمورات و  ، احادآباد، يدهند که عادتًا در بابئ يل مين را تشکييل به پايمتوسس متاا
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ا کارمنمد  يم پما اشمتغال دارنمد     ا به تجارت خردهي ،ن افراديکنند  ا يم يگجرات زندگ
از آنها کمه در   يبرخ  دارند ينييد و سط  درآمد پانهند يو خصوي يمؤسسات ادار
شت خمود  ين معيقادر به تأم يحت پردازند، مي يکنند و به کشاورز يم يروستاها زندگ

 يهما  خوجمه  يت زنمدگ يبرنمد  وضمع   يرنج م يمختلف يو از مشکالت بهداشت نيستند
ن دو شمهر متارکمز   يت آنان در ايشتر جاعيکه بم و احادآباد   يدر بابئ عشري اثني

و در  نيرنشم يفق ينمدارد و آنمان عاوممًا در محالتم     يز رونمق چنمدان  ينم شده است  
 (Insight, 1979, p.25)  کنند يم يمحقر دو و سه اطاقه زندگ يها خانه

هاسمت  آنمان در    يبهتر از هند ،م پاکستانيمق عشري خوجة اثنيان يعيت شيوضع
از نخبگان  يگروه ،ن آنانين کشور مهاجرت کردند و در بيبدو استقالل پاکستان به ا

 عشمري  اثنمي  يها ن خوجهي  ابودندز يع و تجار متاول نياز جاله ياحبان ينا ،خوجه
 ؛دار شدند را عهده يمشاال مختلف تدريج به ،ت پاکستانين موجودينخست يها در سال

 يمناسب يت رفاهياز وضع ،گر پاکستانيو چند شهر د يکه امروزه در کراچ يا گونه به
و  5931 يهما  ز در دهمه يم نقا يم شرق آفريمق ان خوجةيعياز ش يبرخوردارند  تعداد

 ،يو تجار ياقتصادامور با توجه به تسلس بر  و ندشدرهسپار کشور پاکستان  م5931
، پاکسمتان  عشمري  خوجمة اثنمي  ان يعيافتنمد  شم  يدست  يسرعت به مشاال مختلف هب

بمه مشماال   آنهما  بيشمتر    هسمتند  يمختلفم  يتجمار  يهما  تيم فعال دار عهده اکنون هم
ظمروف  و ، لوازم منزل، يعکاس، نات منزليتزئ، د و فروش مبليخرهاچون  ييپا خرده

باشمند  تعمداد    يم مهندس و   ، استاد دانشگاه، پزشکنيز از آنها  يبرخ  اشتغال دارند
يمادرات و واردات  زمينمة  ز در يم ن يم کراچم يمقم  عشمري  اثنمي  يها از خوجه ياندک
، يانمدونز ، قما يشمرق آفر ، نيچم ، کنمگ  هنگ، و با هند رندت دايمختلت فعال يکاالها

برخالف  (5139، پاکستان، سندهينو يدانيمطالعات م) دارند  يلند و انگلستان ارتباط تجاريتا
شمرق   ساکن شرق و جنوب عشري خوجة اثنيان يعيش ،قاره شبه عشري اثنيهاي  خوجه
 ؛دارنمد  يار خموب يبسم  ياقتصماد ت يوضمع  (اوگانداو ، ماداگاسکار، ايتانزان، ايکن) قايآفر
و در  روند شاار مي بهن کشورها يطبقه ثروتاند ا ةکه در حال حاضر در زمر يا گونه به
ز يم در سط  دولت و دولتامردان ن  يرياز نفو  چشاگ ،يت مناس  مالين موقعيا ةيسا
 (33ص، 5139احادي،  )عرب مندند  بهره
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 تمدريج  بمه  م5921و  5951، 5911، 5391 يهما  در دهمه  عشري اثني يها خوجه
مختلمت شمرق و سمپس     يدر شمهرها  ،ق زنگباريو از طر ندقا شديرهسپار شرق آفر

 نداشمتند؛  يچنمدان  يمال ةاندوخت ،افتند  آنها در بدو وروديقا استقرار يشرق آفر جنوب
سرعت  هب ،س موجوديمناس  از شرا يبردار خود و بهره يبا استفاده از استعداد  ات يول

 يد و فمروش کاالهما  يم ق خريم از طر ،کوتماه  يمدت درو  ندشد يتجار يها وارد بخش
کمه   يا گونمه  بمه  ؛دنديگاه خود را ارتقا بخشم يجا ،هند همختلت و يادرات و واردات ب

از  گرفتنمد  آنمان   ين کشورها جما يا ةطبقات نخب دوم در زمرة يش از جنگ جهانيپ
موج  خمروج اسمتعاارگران   که م ن کشورها  ياهان ايو استقالل س م5931 ل دهةياوا
ت خود را يموقعم ها و مشاال شد   از پست ياريشدن بس يو خال يو فرانسو يسيانگل

 (9-3ص، 5133، پورمرجان) ت کردند يشتر تثبيهرچه ب
، اعمم از هنمدوها   ،ميمقم  يهما  يگر هنديو د) ،عشري اثني يها خوجه ،ن راستايدر ا
در ، موجمود  خم  و با استفاده از  نداستفاده کرداز فريت موجود  (ها ها و بهره يآقاخان

وقمت   يهما  دولت يالبته با هااهنگ ،ن امريگرفتند  ا ين کشورها جايا يبخش اقتصاد
 دليمل  بمه ممردان کمه    يورت گرفت و دولتنداشتند،  يکشورداردر  يکاف ةکه تجرب
و فريمت   کردندها استقبال  ين هندياز ا ،دها اعتااد نداشتنديبه سف ،تلخ خود تجربة
معمادن و     ، حال و نقل، ينعت، اعم از تجارت ،مختلت يها در بخش يگهار هيسرما
ن اممر موجم  شمد کمه در     يا (11ص، 5133احادي،  )عرب ساختند فراهم آنها  يرا برا
ت خمود را  يموقع ،عشري اثني يها از جاله خوجه ،ها يهند م5931و  5931 يها دهه

، يخصويم  يهما  از شمرکت اي  گسمترده ت يم ط وکننمد  ت يم ن کشور تثبيدر اقتصاد ا
، هما  بانمک ، هما  ييمراف ، يمؤسسات تجمار ، ها کارخانجات و کارگاه، يادرات و واردات

 خمود اختصماص دهنمد     و    را بمه  يممزار  کشماورز  ، انتشمارات ، مراکز حال و نقمل 
(www.dewani.ca/history of khojas.pps) 

 يهما  خوجمه ، ن کشمورها يم ا يت نسمب يم از امن يبا وجود مشکالت ناشم  ،ن روياز ا
ويمژه   بهو  ندرا در دست گرفتيادشده  يکشورها ياز نبض اقتصاد يبخش عشري اثني
نقمش  ( کاکائوو  قهوه، يچا) قايشرق و جنوب آفر يکشورها ياقالم يادراتزمينة در 
 يش تورم عاوميافزا، ن کشورهايد ايبا وجود فقر شدبنابراين، را برعهده دارند   يمها
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افزوده شمده   عشري اثني يها بر ثروت خوجهپيوسته  ،ياساس يات کاالهايش قيو افزا
، ايم کن، ايم ن تجمار تانزان يثروتانمدتر  عنموان  بمه  ،ن جااعمات يم از تجمار ا  يو برخاست 

خوجمة  ان يعيشم  (95-91ص، 5139احامدي،   )عمرب   اند شدهگر  جلوهو اوگاندا مادگاسکار 
طبقمات   ةدر زممر  چهاگر ،يشاال يکايو آمر( انگلستانبيشتر ) ساکن اروپا عشري اثني
د و يم شتر بمه خر يو ب نددار يمناسب يت ماليوضع ،شوند يناشارده ن کشورها يا ةنخب

 يهما  ليد و فروش اتومبيخر، مختلت ييادرات و واردات کاالها، فروش لوازم منزل
و بما سمات اسمتاد     يعلا يها ز در بخشياز آنان ن ي  بخشپردازند ميدست دوم و    

در  عشمري  اثنمي  يهما  خوجه ،کنند  در مجاو  يت ميمهندس و پزشک فعال، دانشگاه
افمراد   ةو چند تن از آنها در زمر دارند يمناسب يت ماليوضع يشاال يکاياروپا و آمر

 (محسن جعفر يبا آقا وگو گفت) 1روند  يم شاار بهدار و ثروتاند  پول
 

 ينيد ديتق ،در سراسر جهان عشري خوجة اثنيجوامع هاي  ويژگين يتر از شاخص يکي
ن ممهه   ياز ايمول و قموان   يرويم پ ،اسمت  در واقمع   ينم يض ديت کامل فمرا يو رعا
ان يعيشم  ير تامام اممور زنمدگ   بم  ،يو مههب ينيد هايو اطاعت از دستور بيت اهل

ق يم دارنمد از طر آنها تمالش  و جااعات مختلت است ه افکنده يسا عشري اثنيخوجة 
دهند جااعات خود را تحت پوشش قرار  هاة اعضاي ،مختلت ينيد يها انجام برنامه

 ينم يد ديم تق (5135 ،ين پمانجوان يبما دکتمر سمبت    وگمو  گفت)  سازند واحد مبدل يکريو به پ
ن اسمت و آنمان   يم اول مربوط به ايول و فمرو  د  در وهلة عشري خوجة اثنيان يعيش
 ، ايشمان آن افزون بريورت جااعت دارند   هه بيومي يناازها ييرپابه ب يد خاييتأک

ه و يم ام فاطايم ا، اطهمار  ةشهادت ائا، ادياعمانند  ،خود ينيد يها مراسم و مناسبت
 (The light, 1997, p.14)  کنند يبرگزار م يفات مفصليماه محرم را با تشر ويژه به

شود و کودکان  يآنها آااز مکودکي از دوران  ،عشري اثني يها خوجه ينيدات ديقت
آموزند  مين خود يه را از والديومي يناازها ،ش از بلوغيمعاواًل پ ،اعم از دختر و پسر

                                                 

 ة)مصاحب  شود يمشارده ن کشور ياز ثروتاندان ا ،االيل ساکن لندن يياوگاندا يها از خوجه يکي  1

 محسن جعفر( يسنده با آقاينو
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ن امر که هاواره يابند  اي يها حضور م هينيمادران در مساجد و حس و هاراه با پدران و
 يباورهما  اسمت موج  شمده  بوده، ن جامعه و امامان جااعات يرهبران ا ديمورد تأک

درنظمر   آنمان  ياز زندگ يبخش عنوان بهو  بنددها در آنها نقش ب ن سالياز نخست ينيد
ق يت از طريطفول ةاز دورکودکان را ز يون جااعات نيروحان ،آن افزون برگرفته شود  

ند تما  وشم ک يو مسازند  مين آن آشنا ين اسالم و قوانيبا د يآموزش يها کالس ييبرپا
 (511ص، 5139احامدي،   عمرب ) اسالم را به آنها آمموزش دهنمد    ةيحد ماکن ايول اول

از جالمه   ،ين اسالمياز قوان يرا با برخ کودکان خود ،جااعت يکنار ناازهان در يوالد
 تيم ش از سمن تکل يپ يحت ،که دختران خردسال يا گونه به ؛سازند يآشنا م زينحجاب 
ابنمد   ي يدر مسماجد حضمور مم    يو با حجاب اسمالم کنند  ميکوچک بر تن  ييچادرها
و  يو با پدران خود در مجالس ممههب کنند  ميد دربر يسف يها ز دشداشهيها ن پسربچه
بما معمارف    يسالگ کودکان از سن پنج ،از آن ي  جداشوند حاضر ميجااعت  يناازها
مخصموص در   ييها در مکان ،آنها يبرا يخوان قرآن يها و کالسشوند  ميآشنا  يقرآن

 (Salvadori, 1989, p.253) د شو يان برپا ميعيجن  مسجد ش
کوشمند   ممي االمکان  يو حت اند ليقا يت خايينااز اها يبرا عشري اثني يها خوجه
ناماز   يمعتقدند برگمزار آنان   يورت جااعت برگزار کنند خود را به ةيومي يناازها
و  يبرابمر ، اخموت  ةيم سب  اسمتحکام روح  ،و ثواب آن ياز اجر معنو يجدا ،جااعت
م يرا تحکم  عشمري  خوجمة اثنمي  ان يعيشم  يو مناسبات اجتااعشود  مين آنها ياتحاد ب

 ين در حمال يم ا  کننمد  يمساجد خود شرکت م ةبخشد  آنان هر هفته در نااز جاع يم
بمر تمن    يز هنمد يم تا يهما  ا لبماس يم د يسف يها است که معاواًل در آن روز دشداشه

 عشمري  اثنمي  يهما  ن خوجهيدر ب يگاه خاييز جاين يمستحب يناازها ييکنند  برپا يم

بما  يار زيبسم  يا وهيجااعات و به ش يد فطر با حضور تاام اعضاينااز ع ويژه بهو  ددار
 (511ص، ياحاد عرب) د شو يبرپا م
ز يم نهورات نيدقه و ، زکات، پرداخت خاسزمينة در  عشري خوجة اثنيان يعيش

ا يم ش يق جااعات خمو يو هر سال سهم امام و سادات را از طر اند شگام بودهيهاواره پ
ا يم در عمراق   يسمتان يس اهلل آيمت د خمود  يم به دفتر مرجع تقل يا منطقه يها ونيفدراس
از  ،ارت امماکن مقمدس  يم ند  حج و زفرست يدر قم م يشهرستان اهلل آيتشان يا ةنديناا

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

 

 ياسمت کمه بمرا    يگمر اممور  يز از ديم ران نيم در عراق و ا اطهار ةجاله مراقد ائا
 يع اسالميگر شرايد ،عشري اثني يها ت دارد  خوجهياهابسيار  عشري اثني يها خوجه
 (5135، بيرمنگام، با دكتر عارف عبدالحسين وگو گفت) دارند  يم يز تا حد امکان گراميرا ن
ز از ورود بمه  يم ن خمود  يتجمار  يهما  تيم فعالزمينة در  عشري خوجة اثنيان يعيش

 يخموار  از ربما  يا که شبهه اي يو از امور تجار رندز دايپره شدت بهمعامالت رباگونه 
مشکوک از نظر حالل بودن  ي  آنان از خوردن اهاهاکنند يم يخوددار ،در آن باشد

به مهر حمالل آن توجمه    ،د گوشت گاو و گوسفنديمعاواًل در خر کرده، يز خوددارين
 (5133، زنگبار، الحسن زيدي با موالنا شاس وگو گفت) دارند بسيار 

 

ان يعيشم  يبرا ييربنايز يهاواره امر ،يتجار يها تياقتصاد و فعال ،اشاره شد که چنان

 يت ممههب يم ن اقليم ا ياعضما بيشمتر  و اسمت  گرفتمه شمده   درنظر  عشري خوجة اثني
از عالقمه و   يناشم  ين امر تا حدودي  ااند يمختلت و متنوع يدار مشاال بازرگان عهده
سب  رابتي  اين بياست   ياسيساز ورود به عرية  يگردان يآنها به رو يعت  اتيطب

آوردند   يرو يشتر به تجارت و بازرگانيهرچه ب عشري اثني يها شده است که خوجه
محمل   يکشمورها  ياسم يدر سماختار س  عشمري  خوجة اثنيان يعيدر ارتباط با نقش ش

نکه در همر  يا دليل بهاست ايواًل آنان گفتني الالل  نيروابس ب ةش و عرييسکونت خو
توانمد   يمم  يثبمات  يا بم يم دهند و هرگونه حادثه  يل ميرا تشک يکوچک يها تيکشور اقل
 اممور معاواًل از ورود به  ،مواجه سازد يجد يت آنها را با مخاطراتيت و تااميموجود

االمکمان   يو حتم  کننمد  ممي ز يم پره يدولتم  يمشاال باال يتصد يو تالش برا ياسيس
 ن گونه امور نشوند يند وارد اوشک يم

شارده ها  تيلاقهاة خصلت  يکه تا حدودم  ي ات يکار ن محافظهيالبته با وجود ا
دسمت آوردن   هز از بم يم و ضان پره رنددا استيسز به ين يچشا آنها گوشهم د  شو يم

 ،ن رويم دارنمد  از ا درنظر ن خصوص يز در ايمنافع خود را ن، ياسيس يباال ياه سات
هاچون  ياسيس يخود عدول کرده و مشاال انةيانزواگرا يها در مواقع الزم از خصلت

ن يدست آورده و از ا هکشورها ب يرا در برخ يريمعاونت وز يپارلاان و حت يندگيناا
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، 5139احامدي،   )عمرب  انمد   ق به حف  منافع خود در کشور محل سکونت پرداختمه يطر

 هماي  انيم معتقدنمد ورود بمه جر   هرچنمد  عشمري  اثني يها خوجه ،قتيدر حق (543ص
ت يم موقع يخايم   تواند در مواقع يانه ميباال و م رده ياسيرش مشاال سيو په ياسيس

س کشور محل سکونت خمود را  يکه شرا يدر مواقع يول ،سازد يآنها را دچار مخاطرات
 شوند  يز مين يحنه نيوارد اکنند،  يابيارز ياسيس يها پست يبرخ يمستلزم تصد

خوجمة  ان يعيقا اشاره کرد  شيشرق آفر منطقة يتوان به کشورها يمزمينه ن يدر ا
اوگاندا و ، ايتانزان، ايکن يکشورها يرومند اقتصادين يها تياکنون از اقل هم ،عشري اثني
از نظمر درآممد و    ،يت مناسم  اقتصماد  يوضع دليل بهشوند و  يمشارده گاسکار اماد
، سمنده ينو يدانيم مطالعمات م ) ؛دارنمد  قرار يار خوبيگاه بسيدر جادارايي و  ينگيزان نقديم

 ،ن افراد با دارا بودن ثروت قابل مالحظمه ياز آنجا که ا ،ن حاليبا ا (5133، قايشرق آفر
 سمطوح  بما مقاممات  معامواًل   انمد،  شمده ن محصور ير و مسکياهان عادتًا فقين سيدر ب
 سيوزرا و فرمانمدهان پلم  ، يمعاونمان و ، جاهمور  سيشخص رئم  از جاله ،يدولت يعال

ست کمه در يمورت بمروز هرگونمه     روآن از شتر ين امر بي  اارتباطات نزديکي دارند
بتواننمد از دوسمتان    م  ا سرقت امموال ي يمنازل مسکون، حاله به انبارها رينظم  يخطر
را جبران کنند   هحايل يها انيو زبگيرند مختلت کاک هاي  خود در بخش رتبة عالي

ت يم توانمد امن  يز نام يم ن ارتباطات نيا يکه احساس کنند حت يدر مواقع ،آن افزون بر
ا معاونمت  يم مجلس  يندگير نااينظ يمشاال ،آنها را فراهم آورد يکامل شغل و زندگ

ق شخصمًا و بما   يم ن طريم و از اگيرنمد   ممي مورد نظر خمود را برعهمده    يها وزارتخانه
 ،ن ارتبماط يم پردازنمد  در ا  يخود م جامعةن منافع يها به تأم تين موقعياز ا يريگ بهره
ورود شده ياد  ياسيمشاال سبه ان خوجه يعياز ش يگهشته تعداد اندک ةچند ده يط

 انمد   ن کشمورها را فمراهم آورده  يم سماکن ا  يها خوجهديگر  يو موجبات دلگرمکرده 
(Insight, 2003, P.33) 

 يهما  متفماوت اسمت  خوجمه    يهند تا حدود ةقار شبه يدر کشورها ،تين وضعيا
از  ياريو بسم  انمد  افراد متوسس جامعمه  ن کشورها عادتًا در زمرةيساکن ا عشري اثني
ن امر موجم   يرند  اياز فقر و مسکنت درگ يدر هند با مشکالت ناشويژه  بهز يآنها ن
  احسماس کننمد   ياسم يس هاي انيورود به جر يبرا يا زهيکه آنها کاتر انگاست شده 

 ةن کشمور از هنمد و دور  يم پاکستان در بدو استقالل ايمق عشري اثني يها البته خوجه
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 يولم  ؛کردنمد  يت مم يم حاا ياز و ،ن کشمور يا جناح بر ياست محادعليار کوتاه ريبس
 يت کوچکيکه اکنون اقل يا گونه به ؛کردند يريگ کناره ياسيس يها تياز فعال تدريج به

 (The light, 1990, P.17)  اند گرفته است کاماًل کنارهيکه از س هستند
و در زممان   م5941و  5911 يهما  در دهمه  ،م هنديمق عشري خوجة اثنيان يعيش
فما  يهنمد ا  ياسم يخ سيدر تمار  ينقش مهام  ،گ هنديل جناح بر مسلم ياست محادعلير

و  گ بودنمد يم ل مسلمان يهند از حام عشري اثني يها خوجهبيشتر  ،کردند  در آن عهد
 يدر ط کردند  هند ابراز يمل ةکنگربرابر جناح در  ياز محادعل ارهارا ب ت خوديحاا
داشمتند و   يز مشارکت فعاليهند ن ياسيس ةدر يحن عشري اثني يها خوجه ،ن دورهيا

بمه رقابمت بما     ،هنمد  ةان خوجم يعياز شم  ،ياللجم  يبهما  نيحسم  يحت م5942در سال 
 ،گ برآممد يم ل است مسلميپست ر يريگ دست هجناح برخاست و دريدد ب يمحادعل
 يبمرا  يشانس ،جناح ياز محادعل عشري اثني يها ت اکثر خوجهيحاا دليل بهکه البته 

در  يکمه چنمد   ،ن از نهضمت خالفمت  ياورد  آنان هاچنم يدست ن هن پست بيا يتصد
 يا فهيل به خلينهضت متاان يرا رهبران ايز ؛ت نکردنديز حاايراه افتاد ن هشاال هند ب

 5911 يهما  پاکستان از هند در دهه ييپس از جدا عشري اثني يها بودند  خوجه يسن
 گ هنديل ان خاوش مسلميکردند و به حام يريگ است کنارهيج از سيتدر هب م،5931و 

ت يم گ هنمد حاا يم ل مسملم هاچنمان از  ز آنمان  يم گهشته ن ة  در چند دهتبديل شدند
از  يکيکه  يز در مواقع خاص و در زمانيهند ن يمل ةاز کنگر ،حالن ياند و در ع کرده
 يعال آوردند  در طم  هب يبانيپشت ،شود ين حزب مينامزد ا عشري خوجة اثني اعضاي

بمه   م5931در سال  يدلليبه نام آزاد آب عشري اثني يها از خوجه يکيتنها  ،ن مدتيا
 عشمري  اثنمي  يهما  از خوجه يگريپس از آن فرد د يول ؛ده شديبرگزوزارت کار هند 

 (Engineer, 1990, p.252) است نشد يوارد س يا حرفه طور به
 ياسم يس يها تيدر ارتباط با فعال ،م انگلستان و اروپايمق عشري خوجة اثنيان يعيش

ا يم تانيمسلاانان بر يشورا يو معاواًل با هااهنگ اند يون جهانياست فدراسيخود تابع س
گمر مسملاانان اروپما    ين کشمور و د يم و حقموق مسملاانان ا  ع يگماه تشم  يبه دفا  از جا

گر مسلاانان يهاراه د به روز قدس يياايآنان هر سال با شرکت در راهپ 1پردازند  يم

                                                 
  عضو پارلاان مسلاانان انگلستان است ي،عشر ياثن يها از خوجه يکي  1
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 يسمت يونيم يهيم از رژ يياروپما  يهما  مستار دولت يها تيخشم خود را از حاا، اروپا
بارهما مخالفمت خمود را بما اقمدامات       ،ريم اخ ةدو دهم  يکشند  آنمان طم   ير ميتصو به

و در انممد  کممردهاعممالم  زيممن هلنممد و داناممارک، فرانسممه يکشممورها زانةيسممت اسممالم
ن يم کنند  بما ا  يشرکت م ،شود يبرگزار م ياسالم يها که توسس سازمان ييها نگيتيم

 هماي  انيم و از ورود بمه جر  رنمد ندا ين کشورها دخمالت يا ياسيس آنان در يحنة ،حال
، اروپما  مسملاانان در اتحاديمة  تبعيض و ناشكيبايي عليمه  ) کنند  يز ميکشورها پره نيا ياسيس

 (41ص، 5133
 ياسم يرسيا يتم يهرچنمد اقل  ،زيم ن يشاال يکايم آمريمق عشري خوجة اثنيان يعيش

و در دارنمد  کما  يآمر ي کنگمرة از اعضما  يبا برخ يارتباطات مستار ،شوند يمشارده 

کما  ياز حقوق مسلاانان آمر ،ز شرکت کردهيکا نيآمر يجلسات مسلاانان با سناتورها

االت متحده و يکه از منافع مسلاانان ا CAREن با سازمان يکنند  آنان هاچن يدفا  م

 يمناسمبات خموب   ،کنمد  يت مم يم حاا( کما يآمر ق کنگرةياز طر) جهان يگر کشورهايد

گر يهاچون دز ين يشاال يکايم آمريمق عشري اثني يها خوجه هرچند ،در واقع دارند 

در  يخايم  ييايم از پو يولم  ،دنم رو يمم  شاار به ياسيرسيا ييها تياقل ،جااعات خوجه

 ن کشمور برخوردارنمد   يم ا ياسالم يها گر مسلاانان و گروهيارتباطات خود با دزمينة 

پيشمين  جاهمور   سيئر ،ز مشرفيژنرال پرو يتفاوت يدنبال ب هو ب م5991 در دهةآنان 

 يبرگمزار  يطم ، ونيوهماب ديگر سپاه يحابه و  يها تيدر محدود کردن فعال ،پاکستان

خواستار اعاال نفو  آنها بمر مشمرف    ،ييکايبانفو  آمر ياز سناتورها يبا برخ يجلسات

 (515، ص5139احادي،  )عرب 1شدند 

                                                 
ان يعيبه مسجد ش يون افراطياز وهاب يگروه ةو حال م5995سال  يستيترور ةدنبال حادث هب  1

ها در  از رهبران خوجه يبرخانجاميد،  يعشر خوجة اثنيان يعيکه به قتل چند نفر از ش ي،کراچ
 يستيدر ماانعت از اقدامات ترور يتيامن يروهاين يو از کوتاهرفتند ر کشور يوزبه ديدار پاکستان 

در  يچا  مقاالت يز طين يعشر ياثن يها از خوجه يانتقاد کردند  برخ شدت بهسپاه يحابه 
دًا يرا شد يان کراچيعيسجد شناازگزاران خوجه در م رحاانة يکشتار ب ،پاکستان و هند يها روزنامه

با  ديدارهايي يط م5991و  5992 يها هم در سال ان خوجهيعيمحکوم کردند  چند تن از ش
ون يوهاب يانةساختن اقدامات وحش يت دولت پاکستان در خنثياز عالکرد ضع يي،کايآمر يسناتورها

خواستند دولت پاکستان را و از آنان کردند ت يشکا ،رخوجهياعم از خوجه و ا ،انيعيدر حاله به ش
 ون تحت فشار قرار دهند يوهاب يستيترور يها تيمناس  در قبال فعال يانجام واکنش يبرا
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 ياسيس يها مشارکت مسلاانان در عريه يريگ ة گهشته و با اوجدو ده يط البته
 ،س موجمود ي  شمرا يز بما درک يمح  يم ن عشمري  خوجة اثنمي ان يعيش ،جهان ياجتااع
 بياينمد و بما ورود بمه عريمة    رون يم خمود ب  ينسب ياز الک انزوا اند کوشيده تدريج به

 يکشمورها  يدولتم  يهما  را با سمازمان  يروابس بهتر ،خود يکشورها ياسيمعادالت س
 ان نهند يش بنيمحل اقامت خو

 

گهشمته بما    ةچند دهم  يط عشري اثني يها خوجه دست آمده، بههاي  تيبا وجود موفق
شمارده  آنمان   يرو شيموانمع پم   ينموع  هکمه بم   ؛اند ز مواجه بودهين يفراوانهاي  چالش

آنهما تما    يو محمل زنمدگان   يت مکمان يموقعاساس هرچند بر  ،ن مشکالتيشوند  ا يم
از  يکم يبا همم ندارنمد     يدر اساس و مبنا تفاوت چندان، با هم اختالف دارند يحدود

 يکايجااعات مستقر در اروپا و آمر ويژه به ،عشري خوجة اثنيان يعيمشکالت مهم ش
ن يآن است که نسل جوان آنان را در ا ةبنديو مظاهر فر ارب يتهاجم فرهنگ ،يشاال

 کند  يد ميتهد شدت بهکشورها 
ل فرزندان يبهتر و با هدف تحص يد زندگيکه با ام ييها هرچند خوجه ،قتيدر حق

در حمال حاضمر    ،اند هشد يشاال يکايرهسپار اروپا و آمر ،معتبر يها خود در دانشگاه
 يالت رفماه ياز تسمه هند  ةقار قا و شبهيساکن شرق آفر يها گر خوجهيسه با ديدر مقا
ند که در نو  خود ا مواجه ينيسنگ يها ن حال با چالشيدر ع يول ،برخوردارند يبهتر
ت کوچمک را بما مخماطرات    ين اقليا يت وجوديتواند ماه يو ماست ار خطرناک يبس
عامدتًا فسماد گسمترده و ارتباطمات      ،مشمکالت  نيم ا از يبخشم  سمازد   رو روبه يجد

ج است  يار رايارب بس يها و مراکز آموزش عال است که در دانشگاه ينامشرو  جنس
کمه   انمد  يگمر معضمالت  ياز د ،شمبانه و قامار   يها يپارت، الکل، مواد مخدر ،در کنار آن

 کنند  يد ميرا تهد عشري خوجة اثنينوجوانان و جوانان 
ن اسمالم و  يم غات بر ضد دياز تبل يايموج عظ ،گهشته ةدو ده يط ،گريد ياز سو
 ييهما  با اطمالق واژه  يقاتيراه افتاده و مراکز و مؤسسات تحق ع در ارب بهيمهه  تش

 ويمژه  بمه مسملاانان و   انمد  کوشميده  «يهراس عهيش»و  «ياسالهراس»ر ينظ ،زيبرانگ ابهام
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و  ننمد ک يمعرف يشيو آزاداند يمتعص  و ضد دموکراس، خشن ييها ان را انسانيعيش
ش چشماان  يع را در پم يتش يمخدوش از اسالم و مهه  مترق يريتا حد امکان تصو

حماکم   يتين وضمع يز چنم يم ها ن   در دانشگاهنشان دهند نيمغرب زم يحيمردمان مس
ن يم دبرضمد  را  يمطمالب  يحيتلو طور بهگاه  ،دروس يال د معاواًل در البهياست و اسات
و يم راد يها اعم از مطبوعات و شبکه ،يگروه يها رسانه کنند  يع مطرح مياسالم و تش

 ياست  از سمو  ياز مطال  مختلت ضداسالمسرشار ز ين يارب يکشورها يونيزيو تلو
ان يعيشم  يها تيبه طرق مختلت فعال ،فرانسههاچون  يياروپا يکشورها يبرخ ،گريد

ه توسمس آنمان   ينياز احدا  مسجد و حس يو حتکنند  ميرا محدود  عشري خوجة اثني
 (5195-5191، مطالعات تحليلي نويسنده)  آورند يعال م هماانعت ب

 يمشمکالت چنين قا با يشرق آفر شرق و جنوب يدر کشورهاهرچند شيعيان خوجه 
ن کشورها يدر اة آنان را نديآ يکه به نوعهست  يگريمشکالت د يول ،مواجه نيستند

هما در   خوجمه  يهما  ن چمالش يتر از مهم يکياست  ساخته  رو روبه يجد ييها با چالش
از  ياريموجود در سط  جامعمه اسمت کمه در بسم     يو ناامن ياسيثبات سنبود  ،قايآفر

عتمًا  يطباسمت   آنها شمده   يسارقان مسل  به منازل و مراکز تجار موارد موج  حالة
بمه  دسمت   يکه مردمان آنان هاواره با شب  فقر و گرسمنگ  ييثروت آنها در کشورها

 دارد  يز درپيرا ن ين عوارض نامطلوبيچن ،ندا بانيگر
 يقموم  يهما  يريم ر درگينظ ين منطقه هاواره با مشکالتيا يکشورها ،آن افزون بر

گماه موجم  بمروز     ،ن عواممل يم ا  انمد  مواجمه بموده   يداخل يها کودتا و جنگ، يلگيقب
از جالمه   ،ت تامام سماکنان آن  يم در سرتاسمر کشمور شمده و امن    يجمد  يهما  بحران
ن يم ز از ايم ن عشري اثني يها خطر انداخته است که طبعًا خوجه م را بهيمق يها ييايآس

 اند    نااندهينص يرات بمخاط
 از ديگمر  ،به كشورهاي اربمي  عشري اثنيهاي  مهاجرت تدريجي بسياري از خوجه
ساكن شرق آفريقاست  سط  پمايين علامي و    مشكالت موجود در بين شيعيان خوجة

ها و وضمعيت نامناسم     شيو  برخي بيااري، مشكالت معيشتي، فرهنگي اين كشورها
يار باالي حاكم بر جامعه تورم بس، ها كاهش نسبي درآمدهاي عاومي خوجه، بهداشتي

منمدي از   بهمره  ةتدريج جوانان خوجمه را بما انگيمز    هكه ب هستند   از عوامل ديگري  و
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زممين   سمات مغمرب   نام به هاي ياح    امكانات مناس  زندگي و تحصيل در دانشگاه
در مقايسه با اروپا و آمريكا شايد بتوان گفت با وجود رفماه   ،با اين حال  دهد سوق مي
تري برخوردارند و مهاجرت آنمان   ها در آفريقا از زندگي راحت خوجه، بر اربحاكم 

 ،كنمد  از سموي ديگمر    تنها مشكالت آنهما را تشمديد ممي    ،به اروپا و آمريكاي شاالي
هماي ممداوم    در شرق آفريقا بما توطئمه   عشري خوجة اثنيهاي تبليغي شيعيان  سازمان
العمالم   رابطر  »هاي وابسمته بمه    ن و گروهوهابيو ويژه بهمسيحيان و از جاله  ،معاندان
ها تا جايي شدت گرفته كه موجم    و در برخي موارد اين توطئه اند مواجه «االسالميه
هدر رفتن بخش مهاي  ها و به ن از مدارس اسالمي وابسته به اين سازمابرخي تعطيلي 
 وگمو  گفت)  گهاري يورت گرفته در مناطق مختلت تانزانيا و كنيا شده است از سرمايه

 (5133، دارالسالم، با حاجي ياح 
  در انمد  هند نيز با مشكالت ديگري مواجمه  ةقار در شبه عشري خوجة اثنيشيعيان 

ولمي برخمي    ،شمود  ميشارده اگرچه كشورهاي هند و پاكستان وطن ايلي آنها  ،واقع
هماي   سوءتفاهاات موجود بين هندوها و مسلاانان در هند كه موج  بمروز درگيمري  

ساكن مناطق مختلت هند  عشري خوجة اثنيشيعيان  ، گاه دامنشود قومي بين آنها مي
هاي گسترده بين هندوها و مسملاانان در   در درگيري براي ناونه،  استگرفته نيز را 

هندوها به مسلاانان ايمن ايالمت   گستردة به حاالت  كه( م2112سال ) ايالت گجرات
ساكن شهرهاي گجرات نيز دستخوش اين حاالت  ةمنازل برخي از شيعيان خوج ،شد

اي كه برخي از آنان در بهاوناگار مجبور به ترك منازل و مشاال  گونه به ؛قرار گرفت
زبمان   نگمالي در برخي ايماالت ب  ،از سوي ديگر  و به ديگر شهرها گريختند ندخود شد

بما   ،گوينمد  كه معاواًل به اردو سخن مي عشري اثنيهاي    هند نيز تخايااتي بين خوجه

كن سما  عشمري  خوجة اثنياندك شيعيان  ،ها پيش آمده است  اين موضو  زبان بنگالي
اسمت؛  اجه ساخته وهاي جدي م گهشته با چالش كشور بنگالدش را در طول يك دهة

عامدتًا  ) خليج فمارس  ةناچار به كشورهاي جنوبي حاشي بهاي كه برخي از آنها  گونه به
 اند  مهاجرت كرده( عربي ةامارات متحد

چنمدين   عشمري  خوجة اثنمي است و شيعيان  اي ديگر گونه بهوضعيت  ،در پاكستان
 ،اند كمه ايمن اممر    ها و حاالت تروريستي سپاه يحابه قرار گرفته بار دستخوش توطئه
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از رعم  و  سرشمار  موج  پديمد آممدن محيطمي     ،شهادت تعدادي از آنها رافزون ب
 عشمري  اثنيهاي  شده است  اندك خوجه عشري خوجة اثنيهاي  وحشت براي خانواده

هما و مراكمز    مقيم استراليا نيز با مشكالتي نظير تأخير در اخمه مجموز ثبمت سمازمان    
 ،هاي جنسي حاكم بر جامعمه  بندوباري بي، هاي سكوالريستي رواج انديشه، اسالمي خود

 (5195-5191، مطالعات تحليلي نويسنده)  ندا ستيزي مواجه هاي اسالم و گسترش انديشه
گهشته اختالفاتي نيز در درون ايمن جامعمه    ةطي چند ده، جداي از اين مشكالت

پديد آمده كه بيشتر به طرز تفكر متفاوت جوانان و عدم تاايمل آنهما بمه اطاعمت از     
و مخالفت رهبمران   ،اي از يك سو هاي منطقه فدراسيون جهاني و فدراسيون هايدستور
جوانان و تالش براي عمدم نفمو  افكمار     ةهاي نوانديشان سال اين جامعه با ديدگاه كهن

جوانمان  بيشمتر  تموان گفمت    ممي  بماره  ايمن گردد  در ها بازمي جديد در جااعات خوجه
، نمام اروپما   هماي يماح    دانشمگاه  كه در عشري خوجة اثنيفكر  كرده و روشن تحصيل

هاي مديريتي و نظم و انضمباط خشمك رهبمران     روش ،اند آمريكا و هند تحصيل كرده
و معتقدنممد تشممكيالت سممازماني و برنممد  مممي سممؤالهمما را زيممر  خوجممه ةخممورد سممال
 ثامر رسميدن   اي ممانع بمه   هماي منطقمه   مرات  فدراسيون جهماني و فدراسميون   سلسله
 جلموي و اسمت  جوانمان   ويمژه  بمه  ،جااعمات  هاي فردي و اجتاماعي اعضماي   خالقيت

خوردگمان كمه هاچنمان     سمال  ،از سوي ديگمر   گيرد را ميشكوفايي استعدادهاي آنها 
بر نظمارت فدراسميون جهماني و    هاچون گهشته  ،هدايت اين جامعه را برعهده دارند

و از ورود جوانمان و  دارند يد جااعات مختلت تأك يعضاا اي بر هاي منطقه فدراسيون
معتقدنمد ورود   آنهما   كننمد  نوانديشان به ساختار ممديريتي جااعمات خمودداري ممي    

انضمباط و  و ، نظمم  ،عشري اثنيهاي  خوجه جامعةهاي جديد به نظام مديريتي  انديشه

، با محبموب سمومجي   وگو گفت) سازد  انسجام اين جامعه را دستخوش مخاطراتي جدي مي

 (5133، دارالسالم
پراكنمدگي خمود در    دليمل  بمه  عشمري  اثنمي هماي   توان گفت خوجه مي ،در مجاو 

 ةنوب كه به اند با مشكالت فرهنگي و اجتااعي مختلفي مواجه ،كشورهاي مختلت جهان
بخشي از اقدامات تبليغي آنها معطوف به رفع اين مشكالت و  استخود موج  شده 

راسمخ آنهما پديمد     ةتنها خللي در عمزم و اراد  اين معضالت نه ،با اين حال  موانع شود
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ايمن  برابمر  ايسمتادگي در   اسمتواري و تقويمت روحيمة   ، بلكه موجبات وحدت ،نياورده
اي  بينمي كمرد در آينمده    تموان پميش   ممي  ،مشكالت را افزايش داده اسمت  از ايمن رو  

آنهما در البمه بمر     ةانگيمز  ،اين جامعه هرچمه بيشمتر اسمتحكام يافتمه     ،چندان دور نه
 شكالت پيش روي افزايش يابد م
 

گروهمي   عشري خوجة اثنيشيعيان شد، مختلت مقاله مشخص هاي  در بخش که چنان
يمد   کيم كه طي حدود هستند ( هاي امروز آقاخاني) هاي نزاري انشعابي از اسااعيليه
به اقليتي هدفانمد مبمدل    ،هات واال و پشتكار و انسجام گروهي ةسال گهشته در ساي

 ةتوجه خايي بمه اشماع   ،اقتصادي خود تقويت هرچه بيشتر بنية افزون براند كه  شده
هماي خمود قمرار     را در رأس برناممه  بيمت  فرهنگ شيعه داشته و تبليغ مكت  اهل

 ، طمي چنمد دهمة   يش رويها و مشکالت پ با وجود چالش ،اند  اين اقليت كوچك داده
و بما   اند توجهي دست يافتهاجتااعي و اقتصادي قابل، هاي فرهنگي گهشته به پيشرفت

تواند براي ديگر  كه از بسياري جهات مياند  تبديل گشتهاي  به جامعه ،اتحاد و هادلي
هماي   ن شاخصهياز ا يبرخ  گرفته شوددرنظر الگو  عنوان به ،شيعيانويژه  به ،مسلاانان
 ند از:ا عبارتباشند  يعيگر جااعات شيدبراي  يسرمشقتوانند  مي که يعاوم
و  ؛ينم يد ضيفمرا  کاممل  تيم رعا ؛اسالم عتيشر و ايول به كامل ديتق و نيتدم 

 ؛يزندگ امور تاام در بيت اهل مهه  نيقوان و ايول از يرويپ
 ؛خانواده ميحر قداست و نجابت، عفت حف م 
 ؛ساالن کهن و نيوالد به احترامم 
 ؛فرزندان نيب عدالت و انصاف تيرعام 

 ؛خانواده ياعضا و شوهر و زن نيب ياسالم اخالق بر يمبتن و مناس  م رابطة
 ؛يو آداب و رسوم اجداد ها سنت حف م 
 ؛خود کوچک جامعة داشتن نگه پارچه کي براي تالشم 
 ؛جااعات مقررات از يرويپ و يريپه نظمم 
 م آنها؛يجااعات و تحکس يق تأسيش از طريخو يحف  انسجام داخل م
 ؛سنت ان و اهليعياعم از ش ،گر مسلاانانيدبرابر حف  اتحاد داخلي در م 
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بهبمود   يبرا ييراهکارها ةو ارائ ،يگروه مسائل و مشکالت درون مستار يبررسم 
 ؛ت جااعات مختلتيوضع
 يسمط  بماال  ؛ مناسم   يدهم  اتحماد و سمازمان  ، سه عامل نظمم  كيد فراوان برأتم 

در  يخموان  فرهنمگ مطالعمه و کتماب    و جايگاه ماتماز  ؛الت دانشگاهييفرهنگ و تحص
 ي؛عشر خوجة اثنيتاامي جااعات 

ت يم هزار نفر جاعچند ست و يب و يد ين تااميدر ب يسواد يب کن ساختن شهيرم 
 ؛ت کوچکين اقليا

برداري مناس   و بهره يسيعشري به زبان انگل يتسلس تاامي جااعات خوجه اثنم 
 ؛خارجي گروهي و از آن در ارتباطات درون

ي از وسمايل و فنماوري   گيمر  بهرهو  ،يمدارس و مراکز آموزش سط  باالي علايم 
 ؛آموزشي نوين آموزشي و كاك

 يي اردوهما يو برپما  ،علامي هاي  يمستار و منظم ساينارها و گردهااي يبرگزارم 
 ؛معلومات ديني نسل جوان يمختلت با هدف ارتقا يدر کشورها يآموزش ياسالم
سمط    يو ارتقا ين معلومات دانشگاهيمند از باالتر بهره يجاد نسليا تالش برايم 

الگمو در جهمان    يا با هدف تبديل آن بمه جامعمه  عشري  اثنيهاي  خوجه جامعة يفيک
 (2-5ص، 5191احادي،  )عرب  اسالم

 ز برخموردار يم نقاط ضمعت ن  ين جامعه از برخياکه اشاره شد،  ، چنانن حاليدر ع
 ه افکنده است:ينها ساآبر عاکرد مثبت  يکه تا حدوداست 
 ؛ياجتااع و يقوم يها گروه و اقوام گريد با اختالط عدم و يانزواطلبم 
و  يون جهممانين فدراسمميو فممرام هااز دسممتور( بممًا مطلممقيتقر) يريپممه اطاعممتممم 

 ؛اي همنطق يها ونيفدراس
 و جااعمات  يهامة اعضما   بمه  جهماني  فدراسميون  رهبر رهايدستو شدن ديكتهم 
 ؛فرامين اين بودن االجرا الزم
 مترقمي  و نوانديشمانه  افكمار  پمهيرش  در جااعمات  سمال  كهن رهبران سرسختيم 
 ؛جوانان
شمرق   ةدر منطقم  بيمت  اهمل در نو  تبليغ مهه   نگريستن تعصبي و قشريم 
 ؛آفريقا
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اي  همنطقم هماي   فدراسميون  از مسمتقل  تبليغمي هاي  سازمان راندن ازخود و طردم 
 ؛عشري اثنيهاي  خوجه جامعة رهبران توسس
 ديگمر  بما  عشمري  اثنمي هماي   خوجه مناسبات در محتاط و كارانه محافظه ةوحيم ر
 ؛شيعي و اسالميهاي  گروه
 ؛آميز با سياهان مسلاان در شرق آفريقا س  و تحكمنامنا برخوردم 
 (1-2ص، 5191احادي،  )عرب  تبليغي امور برخي در تجاري تفكر برتري و رجحانم 

و پاسمخ بمه   ة طمرح شمده   يبا اثبات فرضم شد ن مقاله تالش يدر ا ،به هر يورت
ارچوب هچ يبر مبنا عشري خوجة اثنيان يعيت شيجامع از اقل يريتصو، يايلپرسش 

 د شوم يهاراه نقاط قوت و ضعت آنها ترس به ،موضو  يکل
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