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 /استاديار دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران

شيعيان خوجة اثنيعشري اقليتي کوچک و منسجم بهشماار مميرونمد کمه بما وجمود
جاعيت اندک  521هزار نفري از نظم و انضباط قابل مالحظمهاي برخوردارنمد ايمن
اقليت کوچک ،در حال حاضر در پنج قارة جهان حضور دارند و افزون بر آنكه تحمت
نظارت عالي فدراسيون جهاني شيعيان خوجة اثنيعشري قرار دارند ،در هر کشور نيز
داراي جااعات مستقلياند
در اين مقاله ،با بهرهگيري از روش تحليمل و تويميت تمالش شمده اسمت نحموة
پيدايش اين اقليت کوچک ديني بهگونهاي كنشگر بهمنزلة پرسش ايلي مورد بررسي
قرار گيرد تالش براي اثبات آنكه اين جامعة کوچک شيعي از بدو تأسيس تا کنون با
موفقيتهاي زيادي هاراه بوده است نيز فرضية ايلي را تشكيل ميدهد چهمارچوب
تحقيق بر اين مؤلفه استوار شده است كه شيعيان خوجة اثنيعشمري در برخمي اممور
ميتوانند بهمثابه الگو ،سرمشق ديگر جوامع شميعي قمرار گيرنمد پمرداختن بمه هامة
عوامل ايلي و فرعي نقشآفرين در موفقيت اين جامعة کوچک شيعي در كشورهماي
هدف نيز جنبة نوآوري اين مقاله شارده ميشود
خوجه ،شيعيان اثنيعشري ،هندوستان ،شرق آفريقا



خوجههاي اثنيعشري ايالتاً مردماني از اياالت گجمرات و کمه هندوسمتان بمهشماار
ميروند که چند يد سال پيش ،از آئين هندو به ممهه اسمااعيليه گرويدنمد و در
حدود  541سال پيش به مهه شيعة اثنيعشري پيوستند آنان طي ايمن ممدت بما
عشق و عالقة خايي به تحکيم ساختار دينمي جامعمة خمود پرداختمه و کوشميدهانمد
اعضاي جااعت خود را به ايول و تعاليم دين اسالم و مهه اهلبيمت رهنامون
سازند اين امر موج شده است که امروزه خوجههاي اثنيعشري در هاة کشورهاي
محل اقامت به جايگاه مناسبي دست يابند و با ايجاد جوامعي سالم و منزه از هرگونمه
آلودگيهاي اخالقي ،موجبات تحسين ميزبانان خود را فراهم آورند آنمان طمي چنمد
دهة گهشته موفق شدهاند بين سمنتهما و آداب و رسموم برجمايمانمده از اجمداد و
پيشينيان خود از يک سو ،و مقررات و تعاليم دين اسالم از سوي ديگر ،تعادل مناسبي
ايجاد کنند از اين روي ،هرچند کوشيدهاند از طريق ارتباطات درونگروهي و انمزواي
نسبي ،هويت فرهنگي و ويژگيهاي قومي خود را بهعنوان مردماني هنديااليل حفم
کنند ،ولي هاواره بر مهه خود و عضوي از جامعة نسبتاً بزرگ شيعيان جهان تأکيد
دارند و بر شيعه بودن خود افتخار ميکنند شيعيان خوجة اثنيعشري در هر يمک از
مناطق جهان داراي فدراسيونهاي منطقمهاي ،کشموري و شمهري هسمتند و در رأس
تاامي اين جااعات نيز فدراسيون جهاني شيعيان خوجمة اثنميعشمري (بما مرکزيمت
لندن) قرار دارد
در اين مقاله تالش شده است اطالعات جامع و کاملي در قال اين پرسش ايلي
ارائه شود :چگونه اجتااعات کوچک خوجة اثنيعشمري بما وجمود مشمکالت فمراوان،
موفق به تحکيم ساختار جوامع خود شدهاند؟ چهارچوب مقاله نيمز بمر موفقيمت ايمن
گروه از پيروان مهه اهلبيت در گسترش قلارو نفمو خمود در سراسمر جهمان
بهعنوان الگو و سرمشقي براي ديگر جوامع شيعي اختصاص يافته است بهموازات اين
امر ،نويسنده که طي اقامتي چندساله در شمرق آفريقما و بازديمد از برخمي جااعمات
شيعيان خوجة اثنيعشري در شرق آفريقا و اروپا اطالعات قابل تموجهي دربمارة ايمن
جامعة کوچک شيعي فراهم آورده است ،تاام تالش خود را بهکار برده تما اطالعمات



مبسوطي را در اختيار محققان و فرهيختگان ايراني قرار دهد و آنها را هرچه بيشتر بما
خوجههاي اثنيعشري آشنا سازد
شيوة پژوهشي اين مقاله ،روش تاريخي متكي بر منطق توييت و تحليمل اسمت و
افزون بر تحقيق كتابخانهاي ،تحقيق ميداني نيز جايگاه مهاي را بهخود اختصماص داده
و پژوهشگر برخي از اطالعات ارائهشده را از طريق حضور در كشورهاي تانزانيا ،كنيما
و انگلستان ،و گفتوگو با شخصيتهاي ياح نظر گرد آورده است يافتمههماي ايمن
پژوهش نيز در قال پيشينه و نحوة شکلگيري اين اقليت ممههبي ،جايگماه سياسمي،
فرهنگي ،ديني و اجتااعي آنها ،و چالشها و موانع پيشرو كه موضوعي نسمبتاً بكمر را
دستااية ايلي خود قرار داده ،بهعنوان جنبة نوآوري مقاله درنظر گرفته شده است

تاريخ پيدايش اين جااعت ،به حدود شش قرن پيش باز ميگمردد در اواسمس سمدة
 5411ميالدي ،بر اساس آموزشهاي يک گروه از مبلغان اسااعيلي ايراني اعزامشده
به هند به سرپرستي پيريدرالدين ،برخي از هندوان و مسملاانان بمدين بماور اعتقماد
يافتند که خداوند در جهان حلول کرده و هر چيزي داراي ات الهي است ايمن بماور
به تدريج شکل آييني خايي بهخمود گرفمت و توسمس پيريمدرالدين «آيمين يمراط
مستقيم» ناميده شد
اين باور جديد ،از نظر اعتقادي بر حلول مبتني بود؛ بدين معنا کمه خداونمد چنمد
بار بهيورت برخي از انسانها مجسم شده است (آن گونه که عقيدة هندوان اسمت)؛
اما آنها بر اين عقيدة هندويي که معتقد است ويشنو خمداي هنمدوان نُمه بمار حلمول
و تجل مي انسمماني داشممته اسممت ،نممام عل مي را بممهعنمموان دها مين فممرد افزودنممد
()history/www.worldFederation.org

پيروان اين عقيده ،رفتهرفته به نام «خواجه» شناخته شمدند و پيريمدرالدين نيمز
آنها را به اين عنوان ناميد لغت «خوجمة» کنموني ،در واقمع هامان تغييريافتمة لقم
«خواجة» فارسي ،به معناي بزرگ و سرور است (هوليستر ،5131 ،ص)193-9
اين عقيده در ميان جااعت خوجه هاچنان به حيات خود اداممه داد تما اينکمه در
سال 5319م آقاخمان محالتمي ،نخسمتين اممام ايمن فرقمه م کمه در شمورش برابمر



فتحعليشاه قاجار شکست خورده بود م به بابئي گريخت و کوشيد ايمن خوجمههما را
تحت کنترل خود درآورد ()Rizvi & king, 1974, p.52
وي در اين امر تا حدودي توفيق يافت و عقايد آنان را از آنچه بر آن بودنمد ،بمه
باورهاي شيعة اسااعيلي تغيير داد و آنها را کمه در منماطق مختلمت شمبهقمارة هنمد
زندگي ميکردند ،تشويق کرد تا نااز بخوانند ،روزه بگيرند و به حج و زيارت اهلبيت
و ائاة اطهار مشرف شوند؛ و در عين حال ،آنان را موظت به پرداخت مقرري بمه
جااعتخانههاي اسااعيلي کرد از آن زمان ،اين خوجهها بهطمور کاممل بمه ممهه
اسااعيليه روي آوردند و جااعتخانمههمايي نيمز بمراي خمود تأسميس کردنمد کمه
بزرگترين آنها در بابئي قرار داشت ()Federation samachar, 2002, p.21
نظارت سختگيرانة آقاخان اول بر اين نواسمااعيليان ،سمرانجام موجم جمدايي
برخي از اعضاي اين جااعت از آقاخانيها شد که در رأس آنها ،يکي از بزرگمان ايمن
قوم به نام حبي ابراهيم بود وي بههاراه گروهي از خوجهها ،از فرامين تحکممآميمز
آقاخان مبني بر تعلق تاام دارايي آنان به آقاخان سربرتافتند و تحت تأثير چند عمالم
سنيمهه که اشکاالتي اساسي بر آقاخان مطرح کرده بودند ،به اهلسنت پيوسمتند
()Jaffer, 1989, p.11

پس از جدايي حبي ابراهيم ،گروه ديگري از خوجمههما نيمز از جااعمت آقاخمان
جدا شدند و به تمدريج درگيمريهماي پنهمان در درون جااعمت خوجمههما يمورت
علني و آشکار يافت اين در حالي بود که آنها اعاال مههبي خود را نيمز بمه کنماري
نهادند و نهتنها نااز ناميخواندنمد ،بلکمه بمه عبمادات ديگمر نيمز تموجهي نداشمتند
()Federation samachar, 2006, p.18

در اوايل دهة 5331م گروهي از اين خوجهها که در زمرة مخالفان آقاخان بهشاار
ميرفتند ،بهقصد زيارت رهسپار کربال شدند و در نجت به ديدار يکمي از مجتهمدان
بزرگ آن زمان ،شيخزينالعابدين مازنمدراني رفتنمد و چمون خمود را شميعه معرفمي
کردند ،توجه شيخ را جل ناودند؛ اما هنگمامي کمه آيمتاهلل مازنمدراني از احکمام و
اعاال مههبي آنها پرسيد ،اظهار داشمتند کمه ناماز ناميخواننمد ،روزه ناميگيرنمد و
عبادات ديگر را نيز بهجاي نايآورند ( )Rizvi & king, p.52هاچنمين در پاسمخ بمه
پرسش مجتهد بزرگ نجت دربارة تشرف آنها به حج نيمز گفتنمد کمه زيمارت ائامة



اطهار را بر سفر حج مقدم ميشاارند در پمي ايمن اممر کمه موجبمات نارضمايتي
آيتاهلل زينالعابدين مازندراني و ديگر علااي بزرگ نجمت را فمراهم آورد ،آنمان از
شيخ درخواست کردند تا يکي از روحانيون را براي ارتقاي معلومات مههبي آنهما بمه
هند اعزام کند (هدائي ،5131 ،ص )2آيتاهلل مازندراني درخواست آنها را اجابت کرد و
يکي از شاگردان فاضل خود به نام «مالقادر حسين» را که هندي بود ،به بابئي اعزام
ناود
مالقادر حسين پس از استقرار در بابئي ،فعاليمتهماي تبليغمي خمود را در منمزل
يکي از خوجمههما آاماز کمرد ايمن فعاليمتهما شمامل برپمايي ناازهماي جااعمت و
ارائة مباحث آموزشي اخالقي پس از نااز جااعمت و پاسمخ بمه پرسمشهماي دينمي
ناازگزاران بود بهتدريج تعداد شرکتکنندگان در مجالس مالقمادر افمزايش يافمت؛
بهگونهاي که در ش هاي جاعه بالغ بر يکيمد نفمر در محفمل درس ممال حضمور
مييافتند ( )Jaffer, 1989, p.11وي در اين جلسات تعاليم اسالمي را بر اساس ايول
عقايد شيعة اثنيعشر به پي روان خمود آموخمت و موجم شمد کمه گمروه انمدکي از
آقاخانيها در زمرة ياران ثابت وي درآيند و رسااً مهه اثنيعشري را بپهيرنمد در
پي اين امر ،جااعمت خوجمههما بمه دو گمروه اکثريمت «پيمروان آقاخمان» و اقليمت
«اثنيعشري» تبديل شدند و درگيريهاي مههبي بين آنان کمه از ممدتي قبمل آاماز
شده بود ،شدت گرفمت (روانمي ،5133 ،ص )512پمس از خمودداري گمروه اقليمت از
اطاعت دستور آقاخان و ادامة ارتباط با مالقادر ،آنها در هاة اممور ،اعمم از تجمارت،
روابس اجتااعي ،ازدواج و تحمريم شمدند ايمن در حمالي بمود کمه شميعيان خوجمة
اثنيعشري با وجود وحشت و هراس از توطئههاي خوجههاي آقاخاني که به قتل چند
نفر از آنها انجاميد ،هاچنان مراسم مههبي خود را تحت هدايت مالقمادر بمهيمورت
مخفيانه ادامه ميدادند (عرباحادي ،5139 ،ص)59
در اواخر دهة 5331م روحاني ديگري به نام شيخابوالقاسم نجفي با هدف توسمعة
مهه تشيع اثنيعشري از ايران رهسپار هند شد و در بابئي اقاممت گزيمد وي در
اين شهر با کاک برخي از بازرگانان سرشناس ايراني که با خوجمههماي اثنميعشمري
ارتباط داشتند بمراي نخسمتين بمار ناماز جاعمه را م کمه تما پميش از آن هرگمز در



بابئي اقامه نشده بود م برگزار کرد شميخابوالقاسمم نجفمي سمپس بمه تبليمغ تشميع
در بمين خوجممههمماي آقاخمماني پرداخممت و ايمن در حممالي بممود کممه شميعيان خوجممة
اثنيعشري بابئي فاقد هرگونه مسجد يا سالني براي انجام مراسم عبادي خود بودنمد
()Engineer, 1990, p.249

شيعيان خوجة اثني عشمري در سمال 5399م رسمااً جااعمت خمود را در بابئمي
تأسيس کردند در پي اين امر ،آقاخان و يارانش کوشيدند از طريمق افمزايش محميس
رع و وحشت و حاالت فيزيکي به اين افراد ،آنها را به انحالل اين جااعت وادارند
با اين حال ،شيعيان خوجة اثنيعشري تحت رهبري مالقادر و شيخابوالقاسم نجفمي در
برابر اين فشارها و توطئهها پايداري کردند و بهتدريج تعداد جااعت آنها بمه ميمزان
قابل توجهي افزايش يافت اين در حالي بود که آقاخانيهما ،بما اعامال تحمريم سمعي
داشممتند ايممن نوشمميعيان را از نظممر اقتصممادي در تنگناهمماي سممختي قممرار دهنممد
()www.africa.Federation.org

با تداوم اين تحريمها و پايداري خوجههاي اثني عشري بر عقايد خمود ،بمهتمدريج
گروهي از آنمان تصمايم گرفتنمد بمه محلمي جديمد مهماجرت کننمد در آن زممان،
شرق آفريقا مکمان مناسمبي بمراي اسمتقرار شميعيان خوجمة اثنميعشمري بمهشماار
ميرفت اين منطقه به دليل سفرهاي منظم دريايي هنديهما بمه آنجما ،تما حمدودي
براي ايشان شناخته شمده بمود از ايمن رو ،تعمدادي از خوجمههماي اثنمي عشمري از
آخرين سالهماي سمدة 5311م بمه تمدريج بمه ايمن منطقمه مهماجرت کردنمد و در
جزيرة زنگبار سکونت يافتند ( )Rizvi, 1994, p.66تعداد اين مهاجران در دهمههماي
 5921و 5911م بسيار افزايش يافت و هزاران نفمر از شميعيان خوجمة اثنميعشمري
در زنگبار مستقر شدند و از طريمق ايمن جزيمره بمه ديگمر منماطق شمرق آفريقما ،از
جاله تانزانيا ،کنيا و اوگاندا راه يافتند و جااعاتي را در اين کشورها تأسميس کردنمد
()www.dewani.ca/history of khojas.pps

پس از استقالل پاکستان ،گروه ديگري از شيعيان خوجة اثنيعشري از اياالت کمه
و گجرات بمه پاکسمتان مهماجرت کردنمد و اقليمتهمايي را در شمهرهاي کراچمي و
حيدرآباد تشکيل دادند در دهههماي  5931و 5931م نيمز تعمدادي از خوجمههماي
اثني عشري مقيم شرق آفريقما در آرزوي زنمدگي بهتمر و بما همدف اداممة تحصميل


فرزندان خود ،رهسپار کشورهاي اروپايي و آمريکاي شاالي شدند (عرباحادي،5139 ،

ص )22اين اقليت کوچک ،هرچند در حال حاضر جاعيمت بسميار انمدکي را در برابمر
ديگر شيعيان جهان تشکيل ميدهند ،اما بمه دليمل نظمم و انسمجام داخلمي و تمالش
خستگيناپهير ،به يکي از موفقترين گروههاي شيعي تبديل شدهاند ،بهگونهاي کمه تما
حد امکان کاکهاي قابل توجهي را در اختيار ديگر شميعيان در کشمورهاي مختلمت
قرار مي دهند و هنگام بروز برخي مصائ و مشکالت نيز به ياري آنهما مميشمتابند
(مطالعات ميداني نويسنده ،شرق آفريقا)5133 ،

يکي از مهمترين شاخصههاي اجتااعي در جوامع مختلت خوجة اثنيعشري ،خانواده و
جايگاه واالي آن است خوجهها خانواده را نهادي مقدس درنظر ميگيرنمد کمه نقمش
مهاي در رشد و تربيت نسل آينده ايفا ميکند آنمان تأکيمد ديمن اسمالم بمر حفم
حرمت و قداست خانواده ،مبني بر احترام به والدين ،رعايمت انصماف و عمدالت بمين
فرزندان ،رابطة مناس و مبتني بر اخالق اسالمي بين زن و شوهر و اعضاي خمانواده،
لزوم احترام به کهنساالن ،حف عفت و نجابت حريم خانواده و را بمهمثابمه ايمولي
خدشهناپهير درنظر مي گيرند و بقماي خمود را در حفم حرممت و ايمالت خمانواده
ميدانند (عرباحادي ،5139 ،ص )514خانواده در جااعات خوجة اثني عشمري ،افمزون
بر زن و مرد و فرزندان ،دربرگيرندة پدر و مادر نيز ميباشد و احترام به کهنسماالن
بهعنوان ايلي مهم به فرزنمدان آمموزش داده مميشمود ()Salvadori, 1989, p.250
معاوالً پدران در خانوادههاي خوجة اثنيعشري ستون ايملي را تشمکيل مميدهنمد و
نقش مهاي در تربيت فرزندان برعهده دارند پدران و مادران ،هاچنين فرزندان خود
را از سنين خردسالي به مساجد و حسينيهها ميبرند و بمهويمژه مميکوشمند در ايمام
محرم و رمضان ،و مراسم و مناسبتهاي اسالمي ،اين کودکان را با آيينهاي ممههبي
خود که در مساجد و حسينيهها انجام ميشود ،آشنا کنند؛ هاچنين بما آشمنا سماختن
آنان با مقررات اسالمي و ايول تشيع ،راه و رسم زندگي در جامعمه را نيمز بمه آنهما
بياموزند (عرباحادي ،5139 ،ص )514کودکان و نوجوانان خوجة اثنمي عشمري از ايمن
طريق به تدريج برخي مقررات اجتااعي نانوشتة حاکم بر اين جامعمه ،هاچمون لمزوم



حف سنتهاي اجدادي خود ،عدم اختالط با ديگر اقوام و گروههاي قومي و اجتااعي،
و لزوم يکپارچه نگهداشتن جامعة کوچک خود را نيز فرا ميگيرند (گفتوگو با محسن
جعفر)5135 ،

از ديگر شاخصههاي اجتااعي جوامع خوجة اثنيعشري ،نظممپمهيري و پيمروي از
مقررات هر جااعت است آنان معتقدنمد حفم و بقماي جااعمات خوجمه ،مسمتلزم
پايبندي به قوانين وضعشده توسس فدراسيون جهاني و فدراسيونهاي منطقهاي اسمت
و آنها از اين طريق ميتوانند اهداف خود را عالي سازند افزون بمر آن ،انزواطلبمي و
عدم اختالط با ديگر گروههاي قومي ،از ديگر قوانين حاکم بر کليمة جااعمات خوجمة
اثنيعشري است و آنان در کشورهاي مختلت ،تا حد امکان از ايجاد هرگونه رابطهاي
با بوميان آن کشور خودداري کرده ،مناسبات و ارتباطات خود را با ديگر گمروههماي
قومي ،در محيس کار خاليه ميکنند ازدواج با ديگر اقموام (حتمي شميعيان ايرانمي و
لبناني) بسيار بهندرت يورت ميگيرد و گاه ديده شده است فردي که هاسري ايمر
خوجة اثنيعشري را برگزيده ،بهتدريج از جااعت خود طرد شده است (عرباحامدي،
 ،5139ص)23

از ديگر خصلتهاي اجتااعي شيعيان خوجة اثني عشمري روحيمة اطاعمتپمهيري
(تقريباً مطلق) از دستورها و فرامين فدراسيون جهاني و فدراسيونهاي منطقهاي است
هاة اعضاي جااعات خوجه ،ملزم به پهيرش دسمتورها و بخشمنامههماي فدراسميون
جهانياند و اين دستورها را گاه از فتاواي مراجع تقليد خود و تعاليم اسالمي نيز ارجم
ميشاارند (عرباحادي ،5139 ،ص)521
تالش براي حف انسجام داخلي خويش از طريق تأسيس جااعات و تحکيم آن ،از
ديگر خصوييات اجتااعي خوجههاي اثني عشري است از اين رو ،آنان پمس از ورود
به هر کشوري ،هرچند با جاعيتي اندک ،بهسرعت جااعتي تشمکيل ممي دهنمد و بما
جاعآوري پول و کاکهاي نقدي از ديگر جااعات و فدراسيون جهماني ،بمه احمدا
مسجد ،امامباره و مدرسهاي اسالمي در جن مسجد اقدام ميکنند (گفتوگو بما دکتمر
سبتين پانجواني)5135 ،

از ديگر ايول اجتااعي خوجههاي اثني عشري ،حف اتحماد آنهما در برابمر ديگمر
مسلاانان ،اعم از شيعيان و اهلسنت است در واقع ،هرچند آنها در درون اختالفماتي



دارند ،ولي هاواره بهيورت پيکري واحد عال کرده و اجمازه نمدادهانمد مخالفمان در
درون آنان نفو کنند و در تشکيالت و سازماندهي جااعات خوجمههماي منطقمه يما
کشوري خاص خللي پديد آورنمد (ملجمي ،5131 ،ص )2در مجامو  ،مميتموان گفمت
شيعيان خوجة اثنيعشري با وجود جاعيت بسيار کم ،از نقطه نظر اجتااعي و ايول و
قوانين خود ،تأثير قابلتوجهي بر ديگر پيروان اهل بيت در سراسمر جهمان برجماي
گهاشتهاند اين امر که نشئتگرفته از سه عامل نظم ،اتحاد و سمازماندهمي مناسم
است ،موج شده که آنها طي چند دهة اخير به پيشمرفتهماي چشماگيري دسمت
يابند و بهعنوان يکي از اقليتهاي شاخص ديني در جهان اسالم جلوهگر شوند

جامعة شيعيان خوجة اثنيعشري ،جامعهاي کامالً سنتي با قوانين عرفمي خماص خمود
است كه هاة اعضاي آن خود را موظت به رعايت اين قوانين م كه در گهر زممان ،از
نسلي به نسل ديگر انتقال يافتهاند م ميدانند آداب و رسوم اين جامعه به دو بخمش
سنتهاي عاومي هندويي و سنتهاي اسالمي تقسيم ميشود؛ با اين حمال ،پيوسمتگي
نسبتاً عايقي بين اين سنتهاي عاومي و ديني بهچشم مميخمورد در واقمع مميتموان
گفت جامعة شيعيان خوجة اثنيعشري بهدليل پيشينة تاريخي خود ،برخمي از آداب و
رسوم خاص هندوها را در خود جاي داده است از اين رو ،در برخي از سنتهاي اين
جامعه ،هنوز ردپاي عايقي از سنتهاي اييل هندوستان م بهويژه هندوها م بهچشمم
ميخورد بنابراين ،با اينکه اعضاي اين جامعه بيش از يد سال است که مهه تشيع
اثني عشري را پهيرفتهاند و تا حد امکان سعي ميکننمد سمنتهماي برجمايمانمده از
مهه هندو را از خود دور سازند ،ولي برخي از اين سنتها هاچنان در زممرة آداب
و رسوم پايدار اين جامعه مانده است؛ بهگونهاي که در مراسم شادي و سرور ،جشمن
ازدواج ،سوگواري ،نو پوشش ،اها و ميرا کهمن هنمدي حماکم بمر ايمن جامعمه
مشهود است
يکي از مهمترين سنتهاي اييل جامعة شيعيان خوجة اثنيعشري برپمايي جشمن
ازدواج است که اوج آميختگي آداب و رسوم هندويي و اسالمي در آن ديده ميشود
ازدواج در بين شيعيان خوجة اثنيعشري معاموالً بمهيمورت درونگروهمي يمورت



ميگيرد و اعضاي هر جااعت معاوالً ترجي ميدهند فرزندانشان با ديگمر افمراد در
هاان جااعت ازدواج کنند ()Federation samachar, 1949, p.22
در جامعممة شميعيان خوجممة اثنمميعشممري ،بممرخالف آيمين هنممدويي ،مممردان بممه
خواستگاري دختران ميروند مراسم خواستگاري به يورت سمنتي انجمام مميشمود و
خانوادة داماد در منزل عروس حضور مييابند پس از توافق دربارة ازدواج ،مهاکرات
رساي در خصوص مهريه و شيربها م که در زبان گجراتي «پمودا» نمام دارد م انجمام
مي شود و بهدنبال آن ،خبر نامزدي زوج جوان طي يک مهااني موسوم بمه «سمقاي»،
طبق آداب و رسوم اياالت گجرات اعالم ميشود پيش از عروسي ،مراسم موسوم بمه
«شادي» آااز ميشود يک ش قبل از جشن عروسي همم مراسمم رقمص و آواز در
بين زنان خانوادة عروس انجام ميشود در اين جشن ،رسم حنابندان نيز با تشمريفات
خايي يورت ميگيرد؛ بدين گونمه کمه خمانوادة دامماد ظرفمي از حنما موسموم بمه
«مهندي» را براي خانوادة عروس ميفرستد و دستها و کت پاهاي عروس به شکلي
زيبا با حنا طراحي ميشود سپس خانوادة عروس کوزهاي از رواني خوشبو و معطر را
نزد داماد ميفرستد و وي خود را با آن معطر ميسازد ()The light, 1988, p.11
پس از انجام اين تشريفات م که زنان با شمور و هلهلمه آن را انجمام مميدهنمد م
جشن عروسي آااز ميشود اين جشن معاوالً در امامبارههاي هر جااعمت و تنهما بما
حضور مردان انجام ميگيرد و عروس که توسس اطرافيمانش احاطمه شمده ،در سمالن
زنان در انتظار پايان مراسم است خطبة عقد معاموالً توسمس روحماني جااعمت و در
حضور جاع کثيري از شيعيان خوانده ميشود و خانوادهها سعي ميکنند روز عقمد بما
مناسبتهاي بزرگ شيعي ،مانند نياة شمعبان ،سميزده رجم  ،والدت پيمامبر ،و
مصادف باشد (عرب احادي ،5139 ،ص )11جشن عروسمي ،پمس از عقمد نکماح اداممه
مييابد و ش هنگام عروس به خانة داماد انتقال مييابد و با پاي گهاشمتن بمه منمزل
والدين هاسر خود ،با استقبال آنها مواجه ميشمود نخسمتين گمام عمروس بمه خانمة
پدرشوهر خود« ،پاگايالگاني» ناميده مميشمود و هاگمان آن را بمراي آاماز زنمدگي
مشترک زوج جديد خوشيان و با برکت ميدانند پمس از ورود عمروس بمه منمزل
والدين هاسر ،مادر شوهر با شيرينيجات و ديگر خوردني ها به استقبال عروس خود مي آيد
و او را از درگاهي در عبور ميدهد اين امر بمهمنزلمة نامادي از يمايايت درنظمر گرفتمه
ميشود ()The khoja Shia ithna asheri Muslim community of London, 2002, p.16



پس از آن ،با ورود عروس و داماد بمه سمالن برگمزاري جشمن ،مراسمم رقمص و
پايکوبي و آوازخواني آااز ميشود اين در حالي است که عروس لباس سماري سمفيد
درخشاني بر تن کرده و حلقهاي از سکهها (که بخشي از پوداست) و پدرشوهرش بمه
او هديه داده را بر گردن خود انداخته است عروس و داماد در پايان جشن عروسمي
نخستين ش زندگي خود را در حجلهاي که در منزل پدر دامماد ترتيم داده شمده
است ،بهسر ميبرند؛ در حالي که يک نارگيل بهعنوان ناادي از خوشمبختي و زايمش
در هنگام ورود آنها به حجله خرد ميشود
جشن ازدواج شيعيان خوجة اثني عشري تلفيقي از سمنتهماي گجراتمي و آداب و
رسوم اسالمي است و اگرچه ايشان انجام سنتهماي گجراتمي ،بمهويمژه آوازخمواني و
رقص را معاوالً چندان مهم نايدانند ،ولي برخي مراسم نظير پاگايالگاني که مستقياًا
ريشه در سنتهاي گجراتي آنها دارد ،با تشريفات زيادي انجام مميگيمرد و يکمي از
ارکان اساسي ازدواج درنظر گرفته ميشود ()Salvadori, p.252-3
از ديگر سنتهاي شيعيان خوجة اثني عشري ،بر تن کردن لباسهاي سنتي هندي
است در واقع ،خوجههاي اثنيعشري چمون از نظمر قمومي و نمژادي در زممرة اقموام
مهاجر از هندوستان بهشاار ميروند ،لباس را بخشمي از هويمت ملمي و قمومي خمود
درنظر ميگيرند؛ از اين رو ،معاوالً در منازل و محل کار خود لباسهاي هندي بر تمن
ميکنند (عرباحامدي ،5139 ،ص )511شيعيان خوجة اثنيعشري در زمينة خوراک نيز
کامالً سنتي عال ميکنند معاوالً پخت شيريني و شربتهاي هندي و انوا و اقسمام
اهاهاي هندي ،در بين خانوادههاي خوجه در کشورهاي مختلت بسميار رايمج اسمت
دختران اين جامعه از کودکي پخمت انموا امهاهاي هنمدي را از ممادران خمود فمرا
ميگيرند و در مهاانيهاي داخلي خوجههاي اثني عشري اهاهاي هندي مختلفي پخته
ميشوند که بهنوعي ناايانگر وق و سليقة بانوان اين جامعه است (عرب احامدي،5139 ،
ص)13

موسيقي در جامعة شيعيان خوجة اثنيعشري جايگاه وااليي دارد و هرچند آنان در
اين زمينه تابع نظرية مراجع تقليد خمود هسمتند و از موسميقيهماي محمرک پرهيمز
ميکنند( ،گفتوگو با دکتر سبتين پانجواني )5135 ،ولمي بسمياري از جوانمان ايمن جامعمه،
باوجود تقيد مههبي خود ،در منازل و محل کار به انموا موسميقيهماي پما هنمدي



گوش ميکنند و در زمينة بحث انا به مسائل شرعي چندان اهايتي نايدهند افزون
بر آن ،هرچند افراد اين جامعه معاموالً بمه مموازين اسمالمي پايبندنمد و از تااشماي
يحنههاي رقص و آواز خودداري ميکنند ،ولي معاوالً به تااشاي فيلمهاي هندي که
از طريق شبکههاي ماهوارهاي در سرتاسر دنيا قابل دسترسمي اسمت ،ممي پردازنمد و
بهرام تاايل نداشتن به يحنههاي رقص و آواز ،اين فيلمها را که در واقع بخشمي از
آداب و رسوم مردمان هند است ،با عالقه تااشا ميکننمد (مطالعمات ميمداني نويسمنده،
دارالسالم)5133 ،

سممفر بممه هندوسممتان و بازديممد از اقمموام و خويشممان دور و نزديممک ،از ديگممر
سنتهاي خوجههاي اثني عشري اسمت آنمان بمهدليمل عالقمة بسميار بمه سمرزمين
خود ،معاوالً هر سال سفري به هند انجام ميدهند و عالوه بر ديمدار بسمتگان خمود،
از آثار تاريخي و گردشگاههماي طبيعمي ايمن کشمور زيبما بازديمد مميکننمد برخمي
از خوجممههمماي اثنمميعشممري ني مز بممراي معالجممه بممه هندوسممتان سممفر م ميکننممد و
به خانوادههايي که توانايي پرداخت هزينة تحصميل فرزنمدان خمود را در کشمورهاي
اربي ندارند کاک کرده ،فرزندانشان را در دانشمگاههماي هنمد ثبمتنمام مميکننمد
()www.world culture encyclopedia.com/south Asia khoja/2010

از ديگر سنتهاي زيباي خوجههاي اثنيعشري ،تمالش آنهما بمراي ايجماد نموعي
تلفيق بين دين و مليتشان اسمت در واقمع آنهما بماوجود عالقمة فمراوان بمه ممهه
اهلبيت و افتخار به شيعه بودن خويش ،کوشيدهاند مليمت و هويمت خمود را نيمز
حف کنند اين امر در نامهاي ايشان متجلي است؛ بهگونهاي کمه نمام تامامي آنمان،
بهويژه مردان ،مخلوطي از اسامي هندي و نامهاي ائاة اطهار و پيامبران است برخمي
از اين اسامي عبارتاند از :بشير شيوجي ،محاد اللجي ،جعفر نمانجي ،محامد دوجمي،
باقر جيوراج ،کاظم والجي ،حسنين آالرخيا ،علي دايا و (عمرباحامدي ،5139 ،ص)13
تالش براي پيوند خصوييات قومي برجايمانمده از هندوئيسمم و ممهه تشميع ،در
ديگر سنتهاي اين جامعه ،مانند مراسم ختنهسوران پسربچهها ،جشن تولمد ،مراسمم
خاکسپاري و نيز کامالً بهچشم ميخورد با اين حال ،خوجههاي اثنيعشري برخمي
از سنتهاي قدياي هندوئيااليل خود را که با قوانين اسالم مغايرت دارد ،بهکنماري
نهاده و به مقررات اسالمي روي آوردهاند از ديگر سنتهاي جامعمة شميعيان خوجمة



اثني عشري ،تالش براي حف زبانهاي کهن قومي آنها ،بهويمژه زبمان گجراتمي و تما
حدودي نيز کچي ،بهعنوان يکي از مهممتمرين عواممل ارتبماط و تفماهم بمين افمراد و
جااعات خوجة اثنيعشري است ()The light, 2001, p.33

يکي از ويژگي هاي بارز جامعة شيعيان خوجة اثني عشري ،سمط بماالي فرهنگمي
اين اقليت کوچک است اين امر م که البته بخشي از آن به نظم و انسجام داخلي،
و بخشي نيز به بنيه و توان اقتصادي قابل مالحظة آنها بازمي گردد م موج شده
است خوجه هاي اثني عشري به پيشرفت هاي چشاگيري از نظر فرهنگي م به ويمژه
در زمينة فرهنگ مطالعه و کتاب خواني م دست يابند يکي از شاخصه هماي مهمم
فرهنگي اين جامعه ،فرهنگ باالي کتاب و کتاب خواني است؛ به گونه اي که تقريباً
تاام اعضاي جااعات مختلت ،به مطالعة کتمابهما و مجمالت گونماگون ،اعمم از
علاي ،فرهنگي ،اقتصادي و ديني عالقة زيادي دارند و با وجود اشتغاالت فمراوان،
از مطالعه اافل ناي مانند در اين راسمتا ،کودکمان از آاماز يمادگيري خوانمدن و
نوشتن ،به مطالعة کتاب هاي مختلت تشويق مي شوند و در کودکستان ها و مراکمز
پيش دبستاني خوجه هاي اثني عشري ،اين انگيزه به تدريج در شخصيت آنها شمکل
مي گيرد (عرباحادي ،5131 ،ص )1-4افزون بر اين ،تقريباً تاامي خوجه هما همر روز
يب و پيش از آااز فعاليت هاي خود ،روزنامه هاي کشور محل اقامت خمويش را
مطالعه کرده يا به پايگاه هاي اينترنتي مراجعه مي کنند تسلس آنها به زبمان هماي
مختلممت ،از جالممه انگيس مي ،سممواحيلي ،گجرات مي و اردو ني مز عري مة مطالعمماتي
گسترده اي را براي آنان فراهم کرده است از اين رو ،بيشتر خوجه ها بما مراجعمه
به پايگاه هاي اينترنتي به زبان هاي مختلت ،معاوالً از اخبار روز جهان آگماه انمد و
در زمينه هاي مختلت ،اطالعات عاومي گسترده اي دارند خوجه هاي اثني عشمري
هاچنين ساعاتي از شبانه روز را به مطالعة کت ديني نظير قرآن ،نهمج البالامه و
مفاتي الجنان اختصاص مي دهند و بسياري از آنان ،هر روز پس از نااز يب يمفحاتي
1
از قرآن و نهج البالاه را مطالعه مي کنند (مطالعات ميداني نويسنده ،تانزانيا)5133 ،
 1نسل جوان خوجهها ،افزون بر قرآن ،به مطالعة نهجالبالاه بسيار عالقه دارند اين امر در
کشورهاي اروپايي و آمريکاي شاالي ،از شدت بيشتري برخوردار است (مطالعات ميداني نويسنده)



از ديگر ويژگي هاي فرهنگي اين جامعه ،ريشه کن شدن بي سوادي در بين هاة
افراد اين اقليت کوچک است در واقع ،هرچند برخي از افراد نسل اول خوجه هاي
اثني عشري مهاجر به شرق آفريقا به دليل مشمکالت موجمود و شمرايس نامناسم
اقتصادي بي بهره از سواد خواندن و نوشتن بودند ،ولمي همم اکنمون هامة اعضماي
جااعات خوجة اثني عشري باسموادند و جمداي از طبقمة تحصميل کمرده ،ديگمران
داراي ديپلم متوسطه اند البته اين امر در جااعات مختلمت بما نوسماناتي مواجمه
است؛ به گونه اي که سط عاومي سواد در بين خوجه هاي ساکن شمرق و جنموب
شرق آفريقا ،اروپا و آمريکاي شاالي ،مطلوب و تا حدودي بماالتر از خوجمه هماي
ساکن پاکستان و هند است ( )www.world federation.org
از ديگر شاخصه هاي خوجه هاي اثني عشري ،تسلس باالي آنها به زبان انگليسي
است چنان که مشخص است ،زبان انگليسي به عنوان يک عنصر ارتباطي گسترده،
جايگاه وااليي را در جهمان کنموني بمه خمود اختصماص داده اسمت و کشمورهاي
مختلت جهان در تالش اند دست کم در مقاطع تحصيالت عاليه ،اين زبان را بمين
دانشجويان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي خود فراگير سمازند شميعيان خوجمة
اثني عشري نيز با درک شرايس موجود ،از اين عنصر مهم ارتباطي به نحو مطلموب
بهره برداري ناوده و نظام آموزشي خود را در کشورهاي مختلت ،بر اساس زبمان
انگليسي تنظيم و تدوين کرده اند (عرب احادي ،5131 ،ص)1
در اين زمينه ،کودکان خوجة اثني عشري در کشورهاي مختلت ،از کالس اول
مدرسه با اي ن زبان آشنا مي شوند و هاة درس ها به زبان انگليسي به آنهما ارائمه
مي شود اي ن امر موج شده است تقري باً تاام خوجه هاي اثني عشري بمه روانمي و
سهولت به انگليسمي يمحبت کننمد ايمن اممر حتمي در مادا گاسمکار و رئونيمون
فرانسوي زبان که از مستعارات فرانسه به شاار مي رونمد ،بمه چشمم ممي خمورد و
شيعيان خوجة مقيم اي ن دو کشور ني ز از آموزش انگليسي به فرزندان خود اافمل
ناانده اند ( )Insight, 2003, p22معمدود خوجمه هماي اثنمي عشمري مقميم هلنمد،
فرانسه ،سوئد ،پرتغال و اسپانيا همم بماوجود تسملس بمه زبمان ايمن کشمورها ،بمه



انگليسي سخن مي گويند گستردگي زبان انگليسي در بين خوجه هاي اثني عشمري
به اندازه اي است که روحانيون و خطباي آنان در سخنراني هماي خمود ،گماه چنمد
دقي قه به اردو و گجراتي يحبت مي کنند؛ سپس رشتة کالم را با انگليسمي اداممه
مي دهند ( مشاهدات عيني نويسنده ،شرق آفري قا و اروپا)5133 ،

از ديگر شاخصه هاي فرهنگي خوجه هاي اثني عشري ،ممي تموان بمه ممدارس و
مراکز آموزشي آنان اشاره کرد ايشان از چند دهة گهشته و با پي بردن به لزوم
يک دست کردن سيالبس هاي درسي جااعات خود ،تقري باً در هر شهر مدرسمه اي
نيممز بنمما نهمماده و کودکممان خممود را در ايمم ن مراکممز نممام نويسممي کممرده انممد
(  )http://almuntazir.orgاي ن مدارس در برخي از کشورها به طور رساي مورد
تأيي د وزارت آموزش و پرورش آنجا قمرار گرفتمه انمد و در برخمي کشمورها نيمز
حالت ايررساي دارند و يرفاً به عنوان مرکزي کاک آموزشي استفاده مي شموند

( )www.Khojaheritage.com

وجممود کتابخانممه همماي مختلممت در جااعممات خوجممة اثنممي عشممري ،از ديگممر
ويژگي هاي فرهنگي اين اقليم ت کوچمک اسمت ايمن کتابخانمه هما کمه در بيشمتر
شهرهاي محل سکونت خوجه ها فعاليمت دارنمد ،از مراکمز فرهنگمي ارزشماندي
به شاار مي روند که گنجينه اي از اطالعات علاي را در خود جماي داده انمد و بمه
نسل جوان خوجه ها منتقل مي سازند ( )www.dartabligh.org
از ديگر خصويي ات فرهنگي خوجه ها ،برگمزاري اردوهماي اسمالمي آموزشمي
در کشورهاي مختلت و با حضمور دانمش آمموزان نخبمه و ماتماز اسمت در ايمن
اردوگاه ها ،افزون بر ارتقاي سط آموزشي دانمش آمموزان ،برناممه هماي تفريحمي
متنوعي نيز درنظر گرفته مي شود کمه موجبمات رضمايت و مسرّت خماطر ايمن
دانش آموزان را فمراهم ممي آورد افمزون بمر آن ،جااعمات خوجمة اثنمي عشمري
به منظور تقويت بنية فرهنگي اعضاي خود ،معاموالً دوره هماي آموزشمي مختلمت،
شامل آموزش رايانه ،اينترنت ،زبان عربي ،روزنامه نگاري و را برگزار مي کنند و
مي کوش ند سط مهارت هاي افراد شرکت کننده را از اين طريمق ارتقماي بخشمند
( )www.Baabul-Ilm.com



چنانکه اشاره شد ،شيعيان خوجة اثني عشري هماکنون اقليت کوچک ديني بمهشماار
ميروند که شغل ايلي بيشتر آنان فعاليتهاي تجاري و بازرگاني اسمت درايمنبماره
ميتوان گفت اقتصاد يکي از مهمترين ارکان جامعة خوجههماي اثنميعشمري اسمت و
هرچند طي دو دهة گهشته به برخي مشاال علاي و فرهنگي نيز روي آوردهاند ولمي
اقتصاد و تجارت هاچنان زيربناي ايلي جااعات مختلت اين اقليت کوچک بهشماار
ميرود در رهگهر اين امر ،و البته سختکوشي و پشتکار شيعيان خوجة اثنيعشمري،
امروزه آنان در بيشتر کشورهايي که بهعنوان اقليتهايي مهاجر در آنجا حضور دارند،
از وضعيت مالي و رفاهي خوبي برخوردارند
در بيان تاريخچة شيعيان خوجههاي اثني عشري و جدايي شان از آقاخانيها اشماره
شد که آنها ابتدا از وضعيت مالي و رفاهي بااليي بهرهمند نبودند و حتي در ردة اقشار
پايين جامعة خود قرار داشتند و جدايي از آقاخمانيهما وضمعيت فقمر و فاقمة آنهما را
تشديد کرد بنابراين آنچه در اين ميان مشهود است ،عدم تاکن مالي آنهما در بمدو
تأسيس اين جامعة کوچک و بهرهمند نبودن از شخصيتهاي ثروتانمد و مرفهمه بموده
است با اين حال ،پس از جدايي خوجههاي اثنيعشري از آقاخانيه و تأسيس نخستين
جااعات در بابئي ،احادآباد و زنگبار ،آنان به تدريج دريدد تحکميم مبماني جامعمة
خود برآمدند و بهطور قطع به اين نتيجه رسيدند که تنها با ايجاد جامعهاي مستقل و
داراي تاکن مناس ميتوانند پايههاي جامعة خود را ثبمات بخشمند و بما گمامهمايي
استوار بهسوي آينده قدم بردارند اين امر سب شمد کمه از هامان ابتمدا بما تحامل
سختيهاي فراوان ،به فعاليتهاي اقتصادي مختلت روي آورند هاين مسئله پمس از
مهاجرت گستردة آنها به شرق آفريقا و استفاده از ظرفيتها و توانانديهاي موجمود
در اين کشورها ،موجبات شکوفايي اقتصادي آنها را فراهم آورد ()The light, 1999, p.9
در بررسي وضعيت اقتصادي شيعيان خوجة اثنميعشمري ،بايمد تامايزاتي را بمين
شيعيان خوجة مقيم شبهقارة هند و خوجههاي اثنيعشري مقميم آفريقما و کشمورهاي
اربي قايل شد در ارتباط با خوجههاي اثنيعشري مقيم هند و پاکستان شمايان کمر
است ،هرچند آنها طي چند دهة گهشته و از بدو تأسيس فدراسيون جهاني و سمازمان



مسلاانان شيعة خوجة اثنمي عشمري آمريکماي شماالي ،هامواره ممورد حاايمت ايمن
سازمانها قرار داشتهاند ،ولي تفاوت مشهودي از نقطهنظر رفاهي و مالي بمين آنمان و
ديگر خوجههاي اثنيعشري بهچشم ميخورد از اين رو ،در بررسي وضمعيت زنمدگي
شيعيان خوجة اثني عشري مقيم هند بايد ا عان داشت آنها بهدليل وضعيت اقتصادي
عاومي هند و فقر نسبي حاکم بر اين کشور ،موقعيت اقتصادي بااليي ندارند و بيشمتر
خوجههاي اثني عشري ساکن بابئي ،احادآباد ،ماندوي و بارووا (گجرات) ،از مشکالت
معيشتي مختلفي رنج ميبرند ()Insight, p.23
در واقع ،پس از مهاجرت تعداد قابل توجهي از خوجههاي اثنيعشمري بمه شمرق
آفريقا در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ،هاچنين مهاجرت تعمداد زيمادي از
خوجههاي اثني عشري به پاکستان (پس از جدايي اين کشور از هند در سال 5943م)
بقية خوجههاي اثني عشري ساکن اين کشور نتوانسمتند تحمولي اساسمي در وضمعيت
زندگي خود پديد آورند و در زمرة طبقات متوسس ردهپايين جامعة هند باقي ماندنمد
از اين رو ،برخالف آقاخانيها و شيعيان بهرة مقيم هند ،شيعيان خوجمة اثنميعشمري
مقيم هند امروزه از نظر اقتصادي ،حضمور کارنگمي در کشمور يمک ميليمارد و دههما
ميليون نفري هندوستان دارند و نتوانستهاند ايفاگر نقش مهامي در عريمة معمادالت
تجاري اين کشور باشند ()www.world culture encyclopedia.com
اين امر ،البته تا حدودي نيز ناشي از مهاجرت بسياري از شخصيتهماي برجسمتة
اين جامعه به شمرق آفريقما بمود؛ بمهگونمهاي کمه بسمياري از تجمار متامول خوجمة
اثنيعشري ،اين کشور را بهسوي شرق آفريقا ترک گفتنمد و تقريبماً مميتموان گفمت
بخش عادة ثروتاندان اين جامعه ،در اوايل قمرن بيسمتم در آرزوي آينمدهاي بهتمر
رهسپار زنگبمار ،کنيما و سمرزمين ايملي (تانگانيکما) شمدند مموج دوم خوجمههماي
اثنيعشري که بيشتر دربرگيرندة نخبگان اين جااعت ،شامل ياحبان ينايع و تجمار
ثروتاند بودند نيز در اواخر دهة 5941م به پاکستان مهاجرت کردنمد و بماقيمانمدة
خوجههاي اثنيعشري در هند را بخش متوسس و پايين جامعمة هنمد تشمکيل دادنمد
( )Engineer, 1990, p.250از آن زمان تا کنمون ،خوجمههماي اثنميعشمري طبقمهاي
متوسس متاايل به پايين را تشکيل ميدهند که عادتاً در بابئي ،احادآباد ،سمورات و



گجرات زندگي ميکنند اين افراد ،يا به تجارت خردهپما اشمتغال دارنمد يما کارمنمد
مؤسسات اداري و خصويي هندند و سط درآمد پاييني دارند برخي از آنها کمه در
روستاها زندگي ميکنند و به کشاورزي ميپردازند ،حتي قادر به تأمين معيشت خمود
نيستند و از مشکالت بهداشتي مختلفي رنج ميبرنمد وضمعيت زنمدگي خوجمههماي
اثنيعشري در بابئي و احادآباد م که بيشتر جاعيت آنان در اين دو شمهر متارکمز
شده است م نيز رونمق چنمداني نمدارد و آنمان عاومماً در محالتمي فقيرنشمين و در
خانههاي محقر دو و سه اطاقه زندگي ميکنند ()Insight, 1979, p.25
وضعيت شيعيان خوجة اثنيعشري مقيم پاکستان ،بهتر از هنديهاسمت آنمان در
بدو استقالل پاکستان به اين کشور مهاجرت کردند و در بين آنان ،گروهي از نخبگان
خوجه ،از جاله ياحبان ينايع و تجار متاول نيز بودند اين خوجههاي اثنمي عشمري
در سالهاي نخستين موجوديت پاکستان ،بهتدريج مشاال مختلفي را عهدهدار شدند؛
به گونهاي که امروزه در کراچي و چند شهر ديگر پاکستان ،از وضعيت رفاهي مناسبي
برخوردارند تعدادي از شيعيان خوجة مقيم شرق آفريقا نيمز در دهمههماي  5931و
5931م رهسپار کشور پاکستان شدند و با توجه به تسلس بر امور اقتصادي و تجاري،
بهسرعت به مشاال مختلفي دست يافتنمد شميعيان خوجمة اثنميعشمري پاکسمتان،
هماکنون عهدهدار فعاليمتهماي تجماري مختلفمي هسمتند بيشمتر آنهما بمه مشماال
خردهپايي هاچون خريد و فروش مبل ،تزئينات منزل ،عکاسي ،لوازم منزل ،و ظمروف
اشتغال دارند برخي از آنها نيز پزشک ،استاد دانشگاه ،مهندس و ميباشمند تعمداد
اندکي از خوجههاي اثنمي عشمري مقميم کراچمي نيمز در زمينمة يمادرات و واردات
کاالهاي مختلت فعاليت دارند و با هند ،هنگکنمگ ،چمين ،شمرق آفريقما ،انمدونزي،
تايلند و انگلستان ارتباط تجاري دارند (مطالعات ميداني نويسنده ،پاکستان )5139 ،برخالف
خوجههاي اثني عشري شبهقاره ،شيعيان خوجة اثنيعشري ساکن شرق و جنوبشمرق
آفريقا (کنيا ،تانزانيا ،ماداگاسکار ،و اوگاندا) وضمعيت اقتصمادي بسميار خموبي دارنمد؛
بهگونهاي که در حال حاضر در زمرة طبقه ثروتاند اين کشورها بهشاار ميروند و در
ساية اين موقعيت مناس مالي ،از نفو چشاگيري در سط دولت و دولتامردان نيمز
بهرهمندند (عرباحادي ،5139 ،ص)33



خوجههاي اثني عشري در دهمههماي  5951 ،5911 ،5391و 5921م بمه تمدريج
رهسپار شرق آفريقا شدند و از طريق زنگبار ،در شمهرهاي مختلمت شمرق و سمپس
جنوبشرق آفريقا استقرار يافتند آنها در بدو ورود ،اندوختة مالي چنمداني نداشمتند؛
ولي با استفاده از استعداد اتي خود و بهرهبرداري مناس از شرايس موجود ،بهسرعت
وارد بخشهاي تجاري شدند و در مدتي کوتماه ،از طريمق خريمد و فمروش کاالهماي
مختلت و يادرات و واردات به هند ،جايگاه خود را ارتقا بخشميدند؛ بمهگونمهاي کمه
پيش از جنگ جهاني دوم در زمرة طبقات نخبة اين کشورها جماي گرفتنمد آنمان از
اوايل دهة 5931م و استقالل سياهان اين کشورها م که موج خمروج اسمتعاارگران
انگليسي و فرانسوي و خالي شدن بسياري از پستها و مشاال شد م موقعيت خود را
هرچه بيشتر تثبيت کردند (پورمرجان ،5133 ،ص)9-3
در اين راستا ،خوجههاي اثني عشري( ،و ديگر هنديهماي مقميم ،اعمم از هنمدوها،
آقاخانيها و بهرهها) از فريت موجود استفاده کردند و با استفاده از خم موجمود ،در
بخش اقتصادي اين کشورها جاي گرفتند اين امر ،البته با هااهنگي دولتهماي وقمت
که تجربة کافي در کشورداري نداشتند ،يورت گرفت و دولتممردان کمه بمهدليمل
تجربة تلخ خود ،به سفيدها اعتااد نداشتند ،از اين هنديها استقبال کردند و فريمت
سرمايهگهاري در بخشهاي مختلت ،اعم از تجارت ،ينعت ،حال و نقل ،معمادن و
را براي آنها فراهم ساختند (عرباحادي ،5133 ،ص )11اين اممر موجم شمد کمه در
دهههاي  5931و 5931م هنديها ،از جاله خوجههاي اثني عشري ،موقعيت خمود را
در اقتصاد اين کشور تثبيمت کننمد و طيمت گسمتردهاي از شمرکتهماي خصويمي،
يادرات و واردات ،کارخانجات و کارگاهها ،مؤسسات تجماري ،يمرافيهما ،بانمکهما،
مراکز حال و نقمل ،انتشمارات ،ممزار کشماورزي و را بمهخمود اختصماص دهنمد
()www.dewani.ca/history of khojas.pps

از اين رو ،با وجود مشکالت ناشمي از امنيمت نسمبي ايمن کشمورها ،خوجمههماي
اثنيعشري بخشي از نبض اقتصادي کشورهاي يادشده را در دست گرفتند و بهويمژه
در زمينة اقالم يادراتي کشورهاي شرق و جنوب آفريقا (چاي ،قهوه و کاکائو) نقمش
مهاي را برعهده دارند بنابراين ،با وجود فقر شديد اين کشورها ،افزايش تورم عاومي



و افزايش قيات کاالهاي اساسي ،پيوسته بر ثروت خوجههاي اثنيعشري افزوده شمده
است و برخي از تجمار ايمن جااعمات ،بمهعنموان ثروتانمدترين تجمار تانزانيما ،کنيما،
مادگاسکار و اوگاندا جلوهگر شدهاند (عمرباحامدي ،5139 ،ص )95-91شميعيان خوجمة
اثنيعشري ساکن اروپا (بيشتر انگلستان) و آمريکاي شاالي ،اگرچه در زممرة طبقمات
نخبة اين کشورها شارده نايشوند ،وضعيت مالي مناسبي دارند و بيشتر بمه خريمد و
فروش لوازم منزل ،يادرات و واردات کاالهاي مختلت ،خريد و فروش اتومبيلهماي
دست دوم و ميپردازند بخشي از آنان نيز در بخشهاي علاي و بما سمات اسمتاد
دانشگاه ،مهندس و پزشک فعاليت ميکنند در مجاو  ،خوجههماي اثنمي عشمري در
اروپا و آمريکاي شاالي وضعيت مالي مناسبي دارند و چند تن از آنها در زمرة افمراد
1
پولدار و ثروتاند بهشاار ميروند (گفتوگو با آقاي محسن جعفر)

يکي از شاخصترين ويژگيهاي جوامع خوجة اثنيعشري در سراسر جهان ،تقيد ديني
و رعايت کامل فمرايض دينمي اسمت در واقمع ،پيمروي از ايمول و قموانين ممهه
اهل بيت و اطاعت از دستورهاي ديني و مههبي ،بمر تامام اممور زنمدگي شميعيان
خوجة اثنيعشري سايه افکنده است و جااعات مختلت آنها تمالش دارنمد از طريمق
انجام برنامههاي ديني مختلت ،هاة اعضاي جااعات خود را تحت پوشش قرار دهند
و به پيکري واحد مبدل سازند (گفتوگمو بما دکتمر سمبتين پمانجواني )5135 ،تقيمد دينمي
شيعيان خوجة اثنيعشري در وهلة اول مربوط به ايول و فمرو ديمن اسمت و آنمان
تأکيد خايي به برپايي ناازهاي يوميه بهيورت جااعت دارند افزون بر آن ،ايشمان
مراسم و مناسبتهاي ديني خود ،مانند اعياد ،شهادت ائاة اطهمار ،ايمام فاطايمه و
بهويژه ماه محرم را با تشريفات مفصلي برگزار ميکنند ()The light, 1997, p.14
تقيدات ديني خوجههاي اثنيعشري ،از دوران کودکي آنها آااز ميشود و کودکان
اعم از دختر و پسر ،معاوالً پيش از بلوغ ،ناازهاي يوميه را از والدين خود ميآموزند
 1يکي از خوجههاي اوگانداييااليل ساکن لندن ،از ثروتاندان اين کشور شارده ميشود (مصاحبة
نويسنده با آقاي محسن جعفر)



و هاراه با پدران و مادران در مساجد و حسينيهها حضور مييابند اين امر که هاواره
مورد تأکيد رهبران اين جامعه و امامان جااعات بوده ،موج شمده اسمت باورهماي
ديني از نخستين سالها در آنها نقش ببندد و بهعنوان بخشي از زندگي آنمان درنظمر
گرفته شود افزون بر آن ،روحانيون جااعات نيز کودکان را از دورة طفوليت از طريق
برپايي کالسهاي آموزشي با دين اسالم و قوانين آن آشنا ميسازند و ميکوشمند تما
حد ماکن ايول اولية اسالم را به آنها آمموزش دهنمد (عمرباحامدي ،5139 ،ص)511
والدين در کنار ناازهاي جااعت ،کودکان خود را با برخي از قوانين اسالمي ،از جالمه
حجاب نيز آشنا ميسازند؛ بهگونهاي که دختران خردسال ،حتي پيش از سمن تکليمت
چادرهايي کوچک بر تن ميکنند و با حجاب اسمالمي در مسماجد حضمور ممييابنمد
پسربچهها نيز دشداشههاي سفيد دربر ميکنند و با پدران خود در مجالس ممههبي و
ناازهاي جااعت حاضر ميشوند جداي از آن ،کودکان از سن پنجسالگي بما معمارف
قرآني آشنا ميشوند و کالسهاي قرآنخواني براي آنها ،در مکانهايي مخصموص در
جن مسجد شيعيان برپا ميشود ()Salvadori, 1989, p.253
خوجههاي اثنيعشري براي نااز اهايت خايي قايلاند و حتياالمکان مميکوشمند
ناازهاي يومية خود را بهيورت جااعت برگزار کنند آنان معتقدند برگمزاري ناماز
جااعت ،جداي از اجر معنوي و ثواب آن ،سب اسمتحکام روحيمة اخموت ،برابمري و
اتحاد بين آنها مي شود و مناسبات اجتااعي شميعيان خوجمة اثنميعشمري را تحکميم
ميبخشد آنان هر هفته در نااز جاعة مساجد خود شرکت ميکننمد ايمن در حمالي
است که معاوالً در آن روز دشداشههاي سفيد يما لبماسهماي تايمز هنمدي بمر تمن
ميکنند برپايي ناازهاي مستحبي نيز جايگاه خايي در بين خوجههماي اثنميعشمري
دارد و بهويژه نااز عيد فطر با حضور تاام اعضاي جااعات و به شيوهاي بسميار زيبما
برپا ميشود (عرباحادي ،ص)511
شيعيان خوجة اثنيعشري در زمينة پرداخت خاس ،زکات ،يدقه و نهورات نيمز
هاواره پيشگام بودهاند و هر سال سهم امام و سادات را از طريق جااعات خمويش يما
فدراسيونهاي منطقهاي به دفتر مرجع تقليمد خمود آيمتاهلل سيسمتاني در عمراق يما
ناايندة ايشان آيتاهلل شهرستاني در قم ميفرستند حج و زيمارت امماکن مقمدس ،از



جاله مراقد ائاة اطهار در عراق و ايمران نيمز از ديگمر امموري اسمت کمه بمراي
خوجههاي اثني عشري بسيار اهايت دارد خوجههاي اثنيعشري ،ديگر شرايع اسالمي
را نيز تا حد امکان گرامي ميدارند (گفتوگو با دكتر عارف عبدالحسين ،بيرمنگام)5135 ،
شيعيان خوجة اثنيعشري در زمينة فعاليمتهماي تجماري خمود نيمز از ورود بمه
معامالت رباگونه بهشدت پرهيز دارند و از امور تجارياي که شبههاي از ربماخمواري
در آن باشد ،خودداري ميکنند آنان از خوردن اهاهاي مشکوک از نظر حالل بودن
نيز خودداري کرده ،معاوالً در خريد گوشت گاو و گوسفند ،به مهر حمالل آن توجمه
بسيار دارند (گفتوگو با موالنا شاسالحسن زيدي ،زنگبار)5133 ،

چنانکه اشاره شد ،اقتصاد و فعاليتهاي تجاري ،هاواره امري زيربنايي براي شميعيان
خوجة اثنيعشري درنظر گرفتمه شمده اسمت و بيشمتر اعضماي ايمن اقليمت ممههبي
عهدهدار مشاال بازرگاني مختلت و متنوعياند اين امر تا حدودي ناشمي از عالقمه و
طبيعت اتي آنها به رويگرداني از ورود به عرية سياسي است اين بيرابتي سب
شده است که خوجههاي اثنيعشري هرچه بيشتر به تجارت و بازرگاني روي آوردند
در ارتباط با نقش شيعيان خوجة اثنيعشمري در سماختار سياسمي کشمورهاي محمل
سکونت خويش و عرية روابس بينالالل گفتني است ايوالً آنان بهدليل اينکه در همر
کشور اقليتهاي کوچکي را تشکيل ميدهند و هرگونه حادثه يما بميثبماتي مميتوانمد
موجوديت و تااميت آنها را با مخاطراتي جدي مواجه سازد ،معاوالً از ورود به اممور
سياسي و تالش براي تصدي مشاال باالي دولتمي پرهيمز مميکننمد و حتمياالمکمان
ميکوشند وارد اين گونه امور نشوند
البته با وجود اين محافظهکاري اتي م که تا حدودي خصلت هاة اقليتها شارده
ميشود م آنها گوشهچشاي نيز به سياست دارند و ضان پرهيمز از بمهدسمت آوردن
ساتهاي باالي سياسي ،منافع خود را نيز در اين خصوص درنظر دارنمد از ايمن رو،
در مواقع الزم از خصلتهاي انزواگرايانة خود عدول کرده و مشاالي سياسي هاچون
ناايندگي پارلاان و حتي معاونت وزيري را در برخي کشورها بهدست آورده و از اين


منافع خود در کشور محل سکونت پرداختمهانمد (عمرباحامدي،5139 ،

طريق به حف
ص )543در حقيقت ،خوجههاي اثنيعشمري هرچنمد معتقدنمد ورود بمه جريمانهماي
سياسي و پهيرش مشاال سياسي ردهباال و ميانه ميتواند در مواقع خايمي موقعيمت
آنها را دچار مخاطراتي سازد ،ولي در مواقعي که شرايس کشور محل سکونت خمود را
مستلزم تصدي برخي پستهاي سياسي ارزيابي کنند ،وارد اين يحنه نيز ميشوند
در اين زمينه ميتوان به کشورهاي منطقة شرق آفريقا اشاره کرد شيعيان خوجمة
اثنيعشري ،هماکنون از اقليتهاي نيرومند اقتصادي کشورهاي کنيا ،تانزانيا ،اوگاندا و
ماداگاسکار شارده ميشوند و بهدليل وضعيت مناسم اقتصمادي ،از نظمر درآممد و
ميزان نقدينگي و دارايي در جايگاه بسيار خوبي قرار دارنمد؛ (مطالعمات ميمداني نويسمنده،
شرق آفريقا )5133 ،با اين حال ،از آنجا که اين افراد با دارا بودن ثروت قابل مالحظمه،
در بين سياهان عادتاً فقير و مسکين محصور شمدهانمد ،معاموالً بما مقاممات سمطوح
عالي دولتي ،از جاله شخص رئميسجاهمور ،معاونمان وي ،وزرا و فرمانمدهان پلميس
ارتباطات نزديکي دارند اين امر بيشتر از آن روست کمه در يمورت بمروز هرگونمه
خطري م نظير حاله به انبارها ،منازل مسکوني يا سرقت امموال م بتواننمد از دوسمتان
عالي رتبة خود در بخشهاي مختلت کاک بگيرند و زيانهاي حايله را جبران کنند
افزون بر آن ،در مواقعي که احساس کنند حتي اين ارتباطات نيمز ناميتوانمد امنيمت
کامل شغل و زندگي آنها را فراهم آورد ،مشاالي نظير ناايندگي مجلس يما معاونمت
وزارتخانههاي مورد نظر خمود را برعهمده مميگيرنمد و از ايمن طريمق شخصماً و بما
بهرهگيري از اين موقعيتها به تأمين منافع جامعة خود ميپردازنمد در ايمن ارتبماط،
طي چند دهة گهشته تعداد اندکي از شيعيان خوجه به مشاال سياسي ياد شده ورود
کرده و موجبات دلگرمي ديگر خوجههاي سماکن ايمن کشمورها را فمراهم آوردهانمد
()Insight, 2003, P.33

اين وضعيت ،در کشورهاي شبهقارة هند تا حدودي متفماوت اسمت خوجمههماي
اثنيعشري ساکن اين کشورها عادتاً در زمرة افراد متوسس جامعمهانمد و بسمياري از
آنها نيز بهويژه در هند با مشکالت ناشي از فقر و مسکنت درگيرند اين امر موجم
شده است که آنها کاتر انگيزهاي براي ورود به جريانهاي سياسمي احسماس کننمد
البته خوجههاي اثني عشري مقيم پاکستان در بدو استقالل اين کشمور از هنمد و دورة



بسيار کوتاه رياست محادعلي جناح بر اين کشمور ،از وي حاايمت مميکردنمد؛ ولمي
به تدريج از فعاليتهاي سياسي کنارهگيري کردند؛ بهگونهاي که اکنون اقليت کوچکي
هستند که از سياست کامالً کناره گرفتهاند ()The light, 1990, P.17
شيعيان خوجة اثني عشري مقيم هند ،در دهمههماي  5911و 5941م و در زممان
رياست محادعليجناح بر مسلمليگ هند ،نقش مهامي در تماريخ سياسمي هنمد ايفما
کردند در آن عهد ،بيشتر خوجههاي اثنيعشري هند از حاميان مسلمليمگ بودنمد و
حاايت خود را بارها از محادعلي جناح در برابر کنگرة ملي هند ابراز کردند در طي
اين دوره ،خوجههاي اثنيعشري در يحنة سياسي هند نيز مشارکت فعالي داشمتند و
در سال 5942م حتي حسمينبهماي اللجمي ،از شميعيان خوجمة هنمد ،بمه رقابمت بما
محادعلي جناح برخاست و دريدد بهدستگيري پست رياست مسلمليمگ برآممد،
که البته بهدليل حاايت اکثر خوجههاي اثنيعشري از محادعلي جناح ،شانسي بمراي
تصدي اين پست بهدست نياورد آنان هاچنمين از نهضمت خالفمت ،کمه چنمدي در
شاال هند بهراه افتاد نيز حاايت نکردند؛ زيرا رهبران اين نهضت متاايل به خليفهاي
سني بودند خوجههاي اثنيعشري پس از جدايي پاکستان از هند در دهههماي 5911
و 5931م ،بهتدريج از سياست کنارهگيري کردند و به حاميان خاوش مسلمليگ هند
تبديل شدند در چند دهة گهشته نيمز آنمان هاچنمان از مسململيمگ هنمد حاايمت
کردهاند و در عين حال ،از کنگرة ملي هند نيز در مواقع خاص و در زماني که يکي از
اعضاي خوجة اثني عشري نامزد اين حزب ميشود ،پشتيباني بهعال آوردند در طمي
اين مدت ،تنها يکي از خوجههاي اثنيعشري به نام آزاد آبيدللي در سال 5931م بمه
وزارت کار هند برگزيده شد؛ ولي پس از آن فرد ديگري از خوجههماي اثنميعشمري
بهطور حرفهاي وارد سياست نشد ()Engineer, 1990, p.252
شيعيان خوجة اثنيعشري مقيم انگلستان و اروپا ،در ارتباط با فعاليتهاي سياسمي
خود تابع سياست فدراسيون جهانياند و معاوالً با هااهنگي شوراي مسلاانان بريتانيما
به دفا از جايگماه تشميع و حقموق مسملاانان ايمن کشمور و ديگمر مسملاانان اروپما
ميپردازند  1آنان هر سال با شرکت در راهپياايي روز قدس بههاراه ديگر مسلاانان
 1يکي از خوجههاي اثني عشري ،عضو پارلاان مسلاانان انگلستان است



اروپا ،خشم خود را از حاايتهاي مستار دولتهماي اروپمايي از رژيمم يهيونيسمتي
بهتصوير ميکشند آنمان طمي دو دهمة اخيمر ،بارهما مخالفمت خمود را بما اقمدامات
اسممالمسممتيزانة کشممورهاي فرانسممه ،داناممارک و هلنممد ني مز اعممالم کممردهانممد و در
ميتينگهايي که توسس سازمانهاي اسالمي برگزار ميشود ،شرکت ميکنند بما ايمن
حال ،آنان در يحنة سياسي اين کشورها دخمالتي ندارنمد و از ورود بمه جريمانهماي
سياسي اين کشورها پرهيز ميکنند (تبعيض و ناشكيبايي عليمه مسملاانان در اتحاديمة اروپما،
 ،5133ص)41

شيعيان خوجة اثنيعشري مقيم آمريکاي شاالي نيمز ،هرچنمد اقليتمي ايرسياسمي
شارده ميشوند ،ارتباطات مستاري با برخي از اعضماي کنگمرة آمريکما دارنمد و در
جلسات مسلاانان با سناتورهاي آمريکا نيز شرکت کرده ،از حقوق مسلاانان آمريکما
دفا ميکنند آنان هاچنين با سازمان  CAREکه از منافع مسلاانان اياالت متحده و
ديگر کشورهاي جهان (از طريق کنگرة آمريکما) حاايمت مميکنمد ،مناسمبات خموبي
دارند در واقع ،هرچند خوجههاي اثني عشري مقيم آمريکاي شاالي نيز هاچون ديگر
جااعات خوجه ،اقليتهايي ايرسياسي بهشاار مميرونمد ،ولمي از پويمايي خايمي در
زمينة ارتباطات خود با ديگر مسلاانان و گروههاي اسالمي ايمن کشمور برخوردارنمد
آنان در دهة 5991م و بهدنبال بيتفاوتي ژنرال پرويز مشرف ،رئيسجاهمور پيشمين
پاکستان ،در محدود کردن فعاليتهاي سپاه يحابه و ديگر وهمابيون ،طمي برگمزاري
جلساتي با برخي از سناتورهاي بانفو آمريکايي ،خواستار اعاال نفو آنها بمر مشمرف
1
شدند (عرباحادي ،5139 ،ص)515
 1بهدنبال حادثة تروريستي سال 5995م و حالة گروهي از وهابيون افراطي به مسجد شيعيان
کراچي ،که به قتل چند نفر از شيعيان خوجة اثنيعشري انجاميد ،برخي از رهبران خوجهها در
پاکستان به ديدار وزير کشور رفتند و از کوتاهي نيروهاي امنيتي در ماانعت از اقدامات تروريستي
سپاه يحابه بهشدت انتقاد کردند برخي از خوجههاي اثنيعشري نيز طي چا مقاالتي در
روزنامههاي پاکستان و هند ،کشتار بيرحاانة ناازگزاران خوجه در مسجد شيعيان کراچي را شديداً
محکوم کردند چند تن از شيعيان خوجه هم در سالهاي  5992و 5991م طي ديدارهايي با
سناتورهاي آمريکايي ،از عالکرد ضعيت دولت پاکستان در خنثي ساختن اقدامات وحشيانة وهابيون
در حاله به شيعيان ،اعم از خوجه و ايرخوجه ،شکايت کردند و از آنان خواستند دولت پاکستان را
براي انجام واکنشي مناس در قبال فعاليتهاي تروريستي وهابيون تحت فشار قرار دهند



البته طي دو دهة گهشته و با اوجگيري مشارکت مسلاانان در عريههاي سياسي
اجتااعي جهان ،شيعيان خوجة اثنمي عشمري نيمز بما درک يمحي شمرايس موجمود،
بهتدريج کوشيدهاند از الک انزواي نسبي خمود بيمرون بياينمد و بما ورود بمه عريمة
معادالت سياسي کشورهاي خود ،روابس بهتري را با سمازمانهماي دولتمي کشمورهاي
محل اقامت خويش بنيان نهند

با وجود موفقيتهاي بهدست آمده ،خوجههاي اثنيعشري طي چند دهمة گهشمته بما
چالشهاي فراواني نيز مواجه بودهاند؛ کمه بمهنموعي موانمع پميشروي آنمان شمارده
ميشوند اين مشکالت ،هرچند بر اساس موقعيت مکماني و محمل زنمدگاني آنهما تما
حدودي با هم اختالف دارند ،در اساس و مبنا تفاوت چنداني با همم ندارنمد يکمي از
مشکالت مهم شيعيان خوجة اثني عشري ،بهويژه جااعات مستقر در اروپا و آمريکاي
شاالي ،تهاجم فرهنگي ارب و مظاهر فريبندة آن است که نسل جوان آنان را در اين
کشورها بهشدت تهديد ميکند
در حقيقت ،هرچند خوجههايي که با اميد زندگي بهتر و با هدف تحصيل فرزندان
خود در دانشگاههاي معتبر ،رهسپار اروپا و آمريکاي شاالي شدهاند ،در حمال حاضمر
در مقايسه با ديگر خوجههاي ساکن شرق آفريقا و شبهقارة هند از تسمهيالت رفماهي
بهتري برخوردارند ،ولي در عين حال با چالشهاي سنگيني مواجهاند که در نو خود
بسيار خطرناک است و ميتواند ماهيت وجودي اين اقليت کوچمک را بما مخماطرات
جدي روبهرو سمازد بخشمي از ايمن مشمکالت ،عامدتاً فسماد گسمترده و ارتباطمات
نامشرو جنسي است که در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي ارب بسيار رايج است
در کنار آن ،مواد مخدر ،الکل ،پارتيهاي شمبانه و قامار ،از ديگمر معضمالتيانمد کمه
نوجوانان و جوانان خوجة اثنيعشري را تهديد ميکنند
از سوي ديگر ،طي دو دهة گهشته ،موج عظياي از تبليغات بر ضد ديمن اسمالم و
مهه تشيع در ارب بهراه افتاده و مراکز و مؤسسات تحقيقاتي با اطمالق واژههمايي
ابهامبرانگيز ،نظير «اسالهراسي» و «شيعههراسي» کوشميدهانمد مسملاانان و بمهويمژه



شيعيان را انسانهايي خشن ،متعص و ضد دموکراسي و آزادانديشي معرفي کننمد و
تا حد امکان تصويري مخدوش از اسالم و مهه مترقي تشيع را در پميش چشماان
مردمان مسيحي مغرب زمين نشان دهند در دانشگاهها نيمز چنمين وضمعيتي حماکم
است و اساتيد معاوالً در البهالي دروس ،گاه بهطور تلويحي مطمالبي را برضمد ديمن
اسالم و تشيع مطرح ميکنند رسانههاي گروهي ،اعم از مطبوعات و شبکههاي راديمو
و تلويزيوني کشورهاي اربي نيز سرشار از مطال مختلت ضداسالمي است از سموي
ديگر ،برخي کشورهاي اروپايي هاچون فرانسه ،به طرق مختلت فعاليتهاي شميعيان
خوجة اثنيعشري را محدود ميکنند و حتي از احدا مسجد و حسينيه توسمس آنمان
ماانعت بهعال ميآورند (مطالعات تحليلي نويسنده)5195-5191 ،
هرچند شيعيان خوجه در کشورهاي شرق و جنوبشرق آفريقا با چنين مشمکالتي
مواجه نيستند ،ولي مشکالت ديگري هست که به نوعي آيندة آنان را در اين کشورها
با چالشهايي جدي روبهرو ساخته است يکي از مهمترين چمالشهماي خوجمههما در
آفريقا ،نبود ثبات سياسي و ناامني موجود در سط جامعمه اسمت کمه در بسمياري از
موارد موج حالة سارقان مسل به منازل و مراکز تجاري آنها شمده اسمت طبيعتمًا
ثروت آنها در کشورهايي که مردمان آنان هاواره با شب فقر و گرسمنگي دسمت بمه
گريباناند ،چنين عوارض نامطلوبي را نيز درپي دارد
افزون بر آن ،کشورهاي اين منطقه هاواره با مشکالتي نظير درگيمريهماي قمومي
قبيلگي ،کودتا و جنگهاي داخلي مواجمه بمودهانمد ايمن عواممل ،گماه موجم بمروز
بحرانهماي جمدي در سرتاسمر کشمور شمده و امنيمت تامام سماکنان آن ،از جالمه
آسياييهاي مقيم را بهخطر انداخته است که طبعاً خوجههاي اثني عشري نيمز از ايمن
مخاطرات بينصي نااندهاند
مهاجرت تدريجي بسياري از خوجههاي اثنيعشري به كشورهاي اربمي ،از ديگمر
مشكالت موجود در بين شيعيان خوجة ساكن شرق آفريقاست سط پمايين علامي و
فرهنگي اين كشورها ،مشكالت معيشتي ،شيو برخي بيااريها و وضمعيت نامناسم
بهداشتي ،كاهش نسبي درآمدهاي عاومي خوجهها ،تورم بسيار باالي حاكم بر جامعه
و از عوامل ديگري هستند كه بهتدريج جوانان خوجمه را بما انگيمزة بهمرهمنمدي از



امكانات مناس زندگي و تحصيل در دانشگاه هاي ياح نام بهسمات مغمربزممين
سوق ميدهد با اين حال ،در مقايسه با اروپا و آمريكا شايد بتوان گفت با وجود رفماه
حاكم بر ارب ،خوجه ها در آفريقا از زندگي راحتتري برخوردارند و مهاجرت آنمان
به اروپا و آمريكاي شاالي ،تنها مشكالت آنهما را تشمديد مميكنمد از سموي ديگمر،
سازمانهاي تبليغي شيعيان خوجة اثنيعشري در شرق آفريقا بما توطئمههماي ممداوم
معاندان ،از جاله مسيحيان و بهويژه وهابيون و گروههاي وابسمته بمه «رابطر العمالم
االسالميه» مواجهاند و در برخي موارد اين توطئه ها تا جايي شدت گرفته كه موجم
تعطيلي برخي از مدارس اسالمي وابسته به اين سازمانها و بههدر رفتن بخش مهاي
از سرمايهگهاري يورت گرفته در مناطق مختلت تانزانيا و كنيا شده است (گفتوگمو
با حاجي ياح  ،دارالسالم)5133 ،

شيعيان خوجة اثنيعشري در شبهقارة هند نيز با مشكالت ديگري مواجمهانمد در
واقع ،اگرچه كشورهاي هند و پاكستان وطن ايلي آنها شارده ميشمود ،ولمي برخمي
سوءتفاهاات موجود بين هندوها و مسلاانان در هند كه موج بمروز درگيمريهماي
قومي بين آنها ميشود ،گاه دامن شيعيان خوجة اثنيعشري ساكن مناطق مختلت هند
را نيز گرفته است براي ناونه ،در درگيري هاي گسترده بين هندوها و مسملاانان در
ايالت گجرات (سال 2112م) كه به حاالت گستردة هندوها به مسلاانان ايمن ايالمت
شد ،منازل برخي از شيعيان خوجة ساكن شهرهاي گجرات نيز دستخوش اين حاالت
قرار گرفت؛ به گونه اي كه برخي از آنان در بهاوناگار مجبور به ترك منازل و مشاال
خود شدند و به ديگر شهرها گريختند از سوي ديگر ،در برخي ايماالت بنگماليزبمان
هند نيز تخايااتي بين خوجههاي اثنيعشري كه معاوالً به اردو سخن ميگوينمد ،بما
بنگاليزبان ها پيش آمده است اين موضو  ،اندك شيعيان خوجة اثنيعشمري سماكن
كشور بنگالدش را در طول يك دهة گهشته با چالشهاي جدي مواجه ساخته اسمت؛
به گونه اي كه برخي از آنها بهناچار به كشورهاي جنوبي حاشية خليج فمارس (عامدتًا
امارات متحدة عربي) مهاجرت كردهاند
در پاكستان ،وضعيت بهگونهاي ديگر است و شيعيان خوجة اثنميعشمري چنمدين
بار دستخوش توطئهها و حاالت تروريستي سپاه يحابه قرار گرفتهاند كمه ايمن اممر،



افزون بر شهادت تعدادي از آنها ،موج پديمد آممدن محيطمي سرشمار از رعم و
وحشت براي خانوادههاي خوجة اثنيعشري شده است اندك خوجههاي اثنيعشمري
مقيم استراليا نيز با مشكالتي نظير تأخير در اخمه مجموز ثبمت سمازمانهما و مراكمز
اسالمي خود ،رواج انديشههاي سكوالريستي ،بيبندوباريهاي جنسي حاكم بر جامعمه،
و گسترش انديشههاي اسالمستيزي مواجهاند (مطالعات تحليلي نويسنده)5195-5191 ،
جداي از اين مشكالت ،طي چند دهة گهشته اختالفاتي نيز در درون ايمن جامعمه
پديد آمده كه بيشتر به طرز تفكر متفاوت جوانان و عدم تاايمل آنهما بمه اطاعمت از
دستورهاي فدراسيون جهاني و فدراسيونهاي منطقهاي از يك سو ،و مخالفت رهبمران
كهنسال اين جامعه با ديدگاههاي نوانديشانة جوانان و تالش براي عمدم نفمو افكمار
جديد در جااعات خوجهها بازميگردد درايمنبماره مميتموان گفمت بيشمتر جوانمان
تحصيلكرده و روشنفكر خوجة اثنيعشري كه در دانشمگاههماي يماح نمام اروپما،
آمريكا و هند تحصيل كردهاند ،روشهاي مديريتي و نظم و انضمباط خشمك رهبمران
سممالخمموردة خوجممههمما را زيممر سممؤال ممميبرنممد و معتقدنممد تشممكيالت سممازماني و
سلسلهمرات فدراسيون جهماني و فدراسميونهماي منطقمهاي ممانع بمهثامر رسميدن
خالقيتهاي فردي و اجتاماعي اعضماي جااعمات ،بمهويمژه جوانمان اسمت و جلموي
شكوفايي استعدادهاي آنها را مي گيرد از سوي ديگمر ،سمالخوردگمان كمه هاچنمان
هدايت اين جامعه را برعهده دارند ،هاچون گهشته بر نظمارت فدراسميون جهماني و
فدراسيونهاي منطقهاي بر اعضاي جااعات مختلت تأكيد دارند و از ورود جوانمان و
نوانديشان به ساختار ممديريتي جااعمات خمودداري مميكننمد آنهما معتقدنمد ورود
انديشه هاي جديد به نظام مديريتي جامعة خوجههاي اثنيعشري ،نظمم ،و انضمباط و
انسجام اين جامعه را دستخوش مخاطراتي جدي ميسازد (گفتوگو با محبموب سمومجي،
دارالسالم)5133 ،

در مجاو  ،ميتوان گفت خوجههماي اثنميعشمري بمهدليمل پراكنمدگي خمود در
كشورهاي مختلت جهان ،با مشكالت فرهنگي و اجتااعي مختلفي مواجهاند كه بهنوبة
خود موج شده است بخشي از اقدامات تبليغي آنها معطوف به رفع اين مشكالت و
موانع شود با اين حال ،اين معضالت نهتنها خللي در عمزم و ارادة راسمخ آنهما پديمد



نياورده ،بلكه موجبات وحدت ،اسمتواري و تقويمت روحيمة ايسمتادگي در برابمر ايمن
مشكالت را افزايش داده اسمت از ايمن رو ،مميتموان پميشبينمي كمرد در آينمدهاي
نهچندان دور ،اين جامعه هرچمه بيشمتر اسمتحكام يافتمه ،انگيمزة آنهما در البمه بمر
مشكالت پيش روي افزايش يابد

چنانکه در بخشهاي مختلت مقاله مشخص شد ،شيعيان خوجة اثنيعشري گروهمي
انشعابي از اسااعيليه هاي نزاري (آقاخاني هاي امروز) هستند كه طي حدود يمکيمد
سال گهشته در ساية هات واال و پشتكار و انسجام گروهي ،به اقليتي هدفانمد مبمدل
شدهاند كه افزون بر تقويت هرچه بيشتر بنية اقتصادي خود ،توجه خايي بمه اشماعة
فرهنگ شيعه داشته و تبليغ مكت اهلبيمت را در رأس برناممههماي خمود قمرار
دادهاند اين اقليت كوچك ،با وجود چالشها و مشکالت پيش روي ،طمي چنمد دهمة
گهشته به پيشرفتهاي فرهنگي ،اجتااعي و اقتصادي قابلتوجهي دست يافتهاند و بما
اتحاد و هادلي ،به جامعهاي تبديل گشتهاند كه از بسياري جهات ميتواند براي ديگر
مسلاانان ،بهويژه شيعيان ،بهعنوان الگو درنظر گرفته شود برخي از اين شاخصههماي
عاومي که ميتوانند سرمشقي براي ديگر جااعات شيعي باشند عبارتاند از:
م تدين و تقيد كامل به ايول و شريعت اسالم؛ رعايمت کاممل فمرايض دينمي؛ و
پيروي از ايول و قوانين مهه اهلبيت در تاام امور زندگي؛
م حف عفت ،نجابت و قداست حريم خانواده؛
م احترام به والدين و کهنساالن؛
م رعايت انصاف و عدالت بين فرزندان؛
م رابطة مناس و مبتني بر اخالق اسالمي بين زن و شوهر و اعضاي خانواده؛
م حف سنتها و آداب و رسوم اجدادي؛
م تالش براي يکپارچه نگهداشتن جامعة کوچک خود؛
م نظمپهيري و پيروي از مقررات جااعات؛
م حف انسجام داخلي خويش از طريق تأسيس جااعات و تحکيم آنها؛
م حف اتحاد داخلي در برابر ديگر مسلاانان ،اعم از شيعيان و اهلسنت؛



م بررسي مستار مسائل و مشکالت درونگروهي ،و ارائة راهکارهايي براي بهبمود
وضعيت جااعات مختلت؛
م تأكيد فراوان بر سه عامل نظمم ،اتحماد و سمازماندهمي مناسم ؛ سمط بماالي
فرهنگ و تحصيالت دانشگاهي؛ و جايگاه ماتماز فرهنمگ مطالعمه و کتمابخمواني در
تاامي جااعات خوجة اثنيعشري؛
م ريشهکن ساختن بيسوادي در بين تاامي يد و بيست و چند هزار نفر جاعيمت
اين اقليت کوچک؛
م تسلس تاامي جااعات خوجه اثنيعشري به زبان انگليسي و بهرهبرداري مناس
از آن در ارتباطات درونگروهي و خارجي؛
م سط باالي علاي مدارس و مراکز آموزشي ،و بهرهگيمري از وسمايل و فنماوري
نوين آموزشي و كاكآموزشي؛
م برگزاري مستار و منظم ساينارها و گردهااييهاي علامي ،و برپمايي اردوهماي
اسالمي آموزشي در کشورهاي مختلت با هدف ارتقاي معلومات ديني نسل جوان؛
م تالش براي ايجاد نسلي بهرهمند از باالترين معلومات دانشگاهي و ارتقاي سمط
کيفي جامعة خوجههاي اثنيعشري با هدف تبديل آن بمه جامعمهاي الگمو در جهمان
اسالم (عرباحادي ،5191 ،ص)2-5
در عين حال ،چنانکه اشاره شد ،اين جامعه از برخي نقاط ضمعت نيمز برخموردار
است که تا حدودي بر عاکرد مثبت آنها سايه افکنده است:
م انزواطلبي و عدم اختالط با ديگر اقوام و گروههاي قومي و اجتااعي؛
م م اطاعممتپممهيري (تقريب ماً مطلممق) از دسممتورها و فممرامين فدراس ميون جهمماني و
فدراسيونهاي منطقهاي؛
م ديكته شدن دستورهاي رهبر فدراسميون جهماني بمه هامة اعضماي جااعمات و
الزماالجرا بودن اين فرامين؛
م سرسختي رهبران كهنسمال جااعمات در پمهيرش افكمار نوانديشمانه و مترقمي
جوانان؛
م قشري و تعصبي نگريستن در نو تبليغ مهه اهملبيمت در منطقمة شمرق
آفريقا؛



م طرد و ازخود راندن سازمانهاي تبليغمي مسمتقل از فدراسميونهماي منطقمهاي
توسس رهبران جامعة خوجههاي اثنيعشري؛
م روحية محافظهكارانه و محتاط در مناسبات خوجه هماي اثنمي عشمري بما ديگمر
گروههاي اسالمي و شيعي؛
م برخورد نامناس و تحكمآميز با سياهان مسلاان در شرق آفريقا؛
م رجحان و برتري تفكر تجاري در برخي امور تبليغي (عرباحادي ،5191 ،ص)1-2
به هر يورت ،در اين مقاله تالش شد با اثبات فرضمية طمرح شمده و پاسمخ بمه
پرسش ايلي ،تصويري جامع از اقليت شيعيان خوجة اثنيعشري بر مبناي چهارچوب
کلي موضو  ،بههاراه نقاط قوت و ضعت آنها ترسيم شود
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