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  چكيده

بالندگي و رشد ميهن ما را در  مهم اجتماعي ايران كه همواره موجبات هايكي از شاخصهي
مهاجرت اقوام مختلف ايراني به ديگر مناطق جهان است.اين  ،اعصار مختلف فراهم آورده

هاي ها همواره از عوامل مهم گسترش فرهنگ ايران در فراسوي مرزها و معرفي جلوهمهاجرت
هيز نتايج درخشاني بفرهنگي تمدني ايران زمين به ديگر ملل جهان بوده و در بسياري از موارد ن

هاي ايراني به منطقه شرق آفريقا و ارتباطات صميمانه آنها با مهاجرت بلوچ دنبال داشته است.
مند طور سازمان يافته و هدفهكه ب ،بوميان اين سرزمين طي حدود سيصد و اندي سال گذشته

توجه محققان داخلي رود كه هرچند چندان مورد شمار ميهها بيكي از اين نمونه ،صورت گرفته
 قرار نگرفته ولي دربرگيرنده نتايج مهمي بوده است.

در اين مقاله نويسنده با دستمايه قرار دادن داليل مهاجرت و چگونگي استقرار مردماني از 
بلوچستان ايران به سرزمين شرق آفريقا تالش كرده است تصويري كلي از وضعيت گذشته و 

زانيا ، كنيا و اوگاندا ترسيم كرده و نقش آنان در توسعه بخشحال آنان در كشورهاي كنوني تان
  از فرهنگ و تمدن ايراني در اين كشورها را تا حد امكان مورد بررسي قرار دهد.  يهاي

ايراني در منطقه شرق  هايال اصلي پژوهش داليل مهاجرت و چگونگي استقرار بلوچؤس
هاي ايراني با بوميان كشورهاي شرق نه بلوچافريقا  و فرضيه اصلي نيز چگونگي ارتباط دوستا

آفريقا و مقبوليت عمومي از سوي مردم اين كشورهاست. چارچوب مقاله بر مبناي نقش 
ثيرگذار ايرانيان مهاجر به مناطق مختلف جهان در گسترش فرهنگ و تمدن ايران است و نتايج أت

اي امروزين كنيا، اوگاندا و ايراني در كشوره هايسياسي و فرهنگي حاصل از استقرار بلوچ
گيري از روش تحليل و شوند. در اين مقاله با بهرهتانزانيا متغيرهاي مستقل پژوهش قلمداد مي

بر فرآيند گر تالش شده است عوامل اصلي كنش توصيف (و تا حدودي مطالعات ميداني)
پرداختن به موضوع  د.هاي ايراني در شرق آفريقا مورد بررسي قرار گيرنمهاجرت و استقرار بلوچ

ه با گذشت چند كنيا و اوگاندا ك ،حضور اقليت بزرگي از ايرانيان در كشورهايي همچون تانزانيا
اند انديشمندان داخلي مواجه گشته هاي ايراني خود پايبند مانده و با  غفلتسده همچنان به سنت

  گردد.نيز نوآوري اين مقاله محسوب مي
  

  .مومباسا يقا، ايران، زنگبار،بلوچ، شرق آفركليدواژه: 

                                                            
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران      arabahmadi @ ut.ac.ir  
 

  8/8/91: مقاله دريافت
  6/9/91 :پذيرش
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  مقدمه
هـاي مردمـان ايـران، از    ترين ويژگييكي از شاخص

هاي دور دورترين ازمنه تاكنون، مهاجرت به سرزمين
و تا حدودي ناشناخته و دل به مخـاطرات بسـتن بـا    
هدف توسعه قلمرو زندگي خود و افـزايش گسـتره   
فرهنگ و تمدن ايران در ساير مناطق شـناخته شـده   
روزگار بوده است. ايرانيان طـي اعصـار مختلـف بـا     

هـاي  استقرار در مناطق مختلف جهـان بـه موفقيـت   
سـخت  ةچشمگيري دست يافته و با اتكا بـه روحيـ  

تمـدني ايـران    ةكوشانه و كاوشگرايانه خويش حـوز 
انـد. ايـن   زمين را بـه منـاطق دوردسـتي انتقـال داده    

ها كـه تـا حـدودي در سرشـت و فطـرت      مهاجرت
ات سـفر  ها و مشقّرغم سختيبه ،انيان نهفته استاير

ـ  ،به مناطق ناشناخته دنبـال  ههمواره نتايج درخشاني ب
داشته و موجبات توسعه تمدن و فرهنگ ايران زمين 

  هاي دور و نزديك فراهم آورده است.را در سرزمين
هاي مهم در تاريخ ايران كه بـا  يكي از مهاجرت

متر توجـه محققـان و   مهم آن ك ثيرات نسبتاًأوجود ت
پژوهشگران داخلي را به خود جلب نموده نقل مكان 

هاي ايرانـي بـه سـواحل و جزايـر     دستجاتي از بلوچ
هـاي قـرن   شرق آفريقا از اواسط قرن هفدهم تا نيمه

فارس از طريق مسير دريايي خليج -نوزدهم ميالدي 
  بوده است.  -و اقيانوس هند

هـاي ايرانـي  نسبتاً بزرگ و منسجم بلوچ اقليت
االصل شرق آفريقا كه هم اكنون جمعيتي در حـدود  

هزار نفر را در شـرق (و جنـوب شـرق) آفريقـا       30
هرچنـد در ابتـدا بـه عنـوان سـرباز و       ،گيرنددربرمي

جنگاور در خدمت سالطين عماني حاكم بر زنگبـار  
ولي بعـدها جـذب مشـاغل تجـاري و      ،قرار گرفتند

ـ  اكنون ادامـه يافتـه   اقتصادي شدند كه اين وضعيت ت
ها در حال حاضر از سطح درآمد خـوبي  است. بلوچ

در مقايسه با عموم سياهان برخوردارند و بـا وجـود   
مدت طوالني اقامت در اين منطقه هنوز خصوصيات 

در ايـن مقالـه    اند.قومي و نژادي خود را حفظ كرده

ات موجود و برخي سعي شده است با تكيه بر اطالع
داليـل مهـاجرت و    ،هاي ميـداني مطالعات و بررسي
هاي ايرانـي در منطقـه شـرق    ر بلوچچگونگي استقرا

ال اصلي مورد بررسي قرار گرفته ؤفريقا در قالب  سآ
و در كنار آن نتـايج سياسـي و فرهنگـي حاصـل از     

ايراني در كشورهاي امروزين كنيا،  هاياستقرار بلوچ
ترسـيم  اوگاندا و تانزانيا  به عنوان متغيرهاي مستقل  

گردند.  همچنين نويسنده تالش كرده است فرضـيه  
هاي ايراني چگونـه بـا   مطروحه مبتني بر آن كه بلوچ

بوميان كشورهاي شرق آفريقا ارتباط دوستانه برقـرار  
نموده و به عنوان بخشـي از جامعـه مـورد پـذيرش     

چارچوب  .عموم مردم قرار گرفتند را به اثبات رساند
ر اين نظريه استوار گشته اسـت  اين مقاله نيز عمدتاً ب

كه گسترش فرهنگ و تمدن ايـران در ديگـر منـاطق    
صورت غير مستقيم و ه جهان در بسياري از اوقات ب

از طريق مهاجرت اقوام بازرگـان ايرانـي بـه منـاطق     
روش تحقيـق   دورافتاده جهان صورت گرفته اسـت. 

مبتنـي بـر منطـق توصـيف و      ،اياين مقاله كتابخانـه 
و نويسنده تالش كرده است بـا وجـود   تحليل است 

اطالعـات بكـر و دسـت     ،كمبود شديد منابع موجود
در عـين   اولي در خصوص اين ايرانيان ارائـه نمايـد.  

حال بخشـي از اطالعـات ارائـه شـده نيـز حاصـل       
مشــاهدات عينــي و مطالعــات ميــداني نويســنده در 

هـاي ايـن   يافتـه  كشورهاي تانزانيا و كنيا بوده است.
ــ ــژوهش ني ــا  پ ــد فصــل و مطــابق ب ز در قالــب چن

  جديدترين اطالعات موجود ارائه شده است. 
بـا   بايد گفت كـه در ارتباط با پيشينه اين بحث 

وجود استقرار جمعيتي بالغ بر سي هزار ايراني بلـوچ  
 در كشورهاي منطقه شرق آفريقا تاكنون هيچ تحقيقي
در داخل كشور در مورد اين جامعه ايرانـي و نحـوه   

و سـكونت تـدريجي آنهـا در سـواحل و      مهاجرت
جزاير شرق آفريقا صورت نگرفته و تنهـا اطالعـات   

هاي ايراني مهاجر در منـابع  اي در مورد بلوچپراكنده
انگليسي متعلق به چند دهه اخير وجود دارد. با ايـن  
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گر نهايت تالش خود را انجام داده تا بـا  حال پژوهش
-المعارفةئرآوري اين اطالعات و مراجعه به داجمع

رسـاني و  پايگـاه هـاي اطـالع    هاي بزرگ جهـاني و 
پااليش و چينش مناسب اين مطالب تصويري كلي و 
تاحد امكان جامع در مورد اين اقليت بـزرگ ايرانـي   

  در شرق آفريقا ترسيم نمايد.
هرچنــد  نويســنده ادعــايي در مــورد نــوآوري 
موجود در اين مقالـه نـدارد ولـي مـي تـوان گفـت       

ــوع حضــ  ــان در   موض ــي از ايراني ــت بزرگ ور اقلي
ه بـا  كشورهايي همچون تانزانيـا  كنيـا و اوگانـدا كـ    

هاي ايراني خـود  گذشت چند سده همچنان به سنت
ي مواجـه  پايبند مانده و با  غفلت انديشـمندان داخلـ  

-پارادايم نوآورگونه اين مقاله محسوب مي ،اندگشته

  گردد. 
  

رانـي  هاي ايمهاجرت و استقرار تدريجي بلوچ
 در شرق آفريقا

هاي ايراني در شـرق آفريقـا كـه    پيشينه حضور بلوچ
در دوره قاجاريه از شهرهاي مختلف سيستان  عمدتاً

ز بـه آغـا   ،و بلوچستان رهسـپار ايـن منطقـه شـدند    
هـايي از سـواحل    حاكميت اعراب عماني بـر بخـش  

سـيس  أشرق آفريقا در اواخر قرن هفدهم و قبل از ت
گـردد. بـر اسـاس    ايـران بـازمي  دودمان قاجاريـه در  

ــت     ــود در دوره حاكمي ــواهد موج ــات و ش اطالع
ها بر سواحل و جزايـر شـرق آفريقـا تعـداد     پرتغالي

جامـه دار اميـر شـهداد    « به رهبريها اندكي از بلوچ
ــا ــوچ  ،»كوت ــزرگ بل ــرداران ب  1664در ســال  ،از س

ميالدي به همراه سالطين عماني و بـراي آزادسـازي   
هــا وارد گــال حاكميــت پرتغــاليايــن منــاطق از چن

عمدتاً جزيره زنگبار و  سواحل و جزاير شرق آفريقا،
در آن  )Salvadori, 1998: 187(شهر مومباسا، شدند. 

ها به جنگاوري و شجاعت شهرت داشتند دوره بلوچ
و بيرون رانـدن   هاو حكام عماني در جنگ با پرتغالي

در قالـب   هاي ايراني كـه آنان از شرق آفريقا از بلوچ
محافظــان و نگهبانــان شخصــي بــه اســتخدام خــود 

 )85: 1974 ،(زكريـا قاسـم   درآورده بودند سود جسـتند. 
ها مشخصاً اين امر از سويي ناشي از آن بود كه بلوچ

هـا و  دانستند چطور بايد از اسـلحه سرباز بودند و مي
نـوعي متخصـص   ه هاي بزرگ استفاده كرد و بتوپ

ـ نگهداري و حفاظت از مه رفتنـد.  شـمار مـي  همات ب
از سوي ديگر سالطين عمـاني   )1387احمدي، عرب(

به قبايل عرب ساكن شرق آفريقا اعتماد چنـداني  
هاي جنگاور و مورد اعتماد را بـه  نداشتند و بلوچ

عنوان نيرويي جديد و به عنوان نگهبانـان خـاص   
فريقـا  آها سال قبل به شـرق  خود بر اعرابي كه ده
رو، دادند. از اينند، ترجيح ميمهاجرت كرده بود

بسياري از اين سربازان بلوچي در جزيره زنگبـار  
مومباسا)   و همچنين سواحل جنوبي كنيا (عمدتاً

اســتقرار يافتنــد. پــس از انتقــال مركــز حكومــت 
م، بــه 1830پادشــاهي عمــان بــه زنگبــار، در ســال 

دستور سيدسعيد، حاكم وقت، عده ديگري از بلوچ
نگبار انتقال يافتند و تعـدادي از آنهـا   ها به جزيره ز

 گرفتنـد.  دهـص سلطان را بر عهـافظت از شخـمح
)Encyclopedia of Islam, V. 10, 2000: 887( 
در لشكر  ها مستقيماًآن عهد چند صد تن از بلوچ در

 )Gregory, 1971: 33( سلطان سعيد حضور داشتند.
به  سلطان سعيد بعد از آغاز حاكميت خود بر زنگبار

منظور حفظ نظـم و قـانون و ممانعـت از حمـالت     
ــه يكــديگر   ــل جنگجــوي عــرب ب ــداوم قباي در  ،م

مستعمرات شمال زنگبار، المو، پاته و ديگـر جزايـر   
هـا را از  ، گروه ديگـري از بلـوچ  بي شمار اين منطقه

بلوچستان به استخدام خود درآورد. تعـدادي از ايـن   
مـو زنـدگي   ن تاكنون در جزيـره ال ها از آن زمابلوچ
دستجات ديگري از  (Collins, 1995: 212). كنندمي

ها در اواسط قرن نـوزدهم مـيالدي بـه عنـوان     بلوچ
  .محافظ سالطين زنگبار رهسپار شرق آفريقا شـدند 

(Colin, Peach, Vertovec, 1990: 154) تـا سـال    و
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الحمايــه انگلســتان قــرار كــه زنگبــار تحــت 1895
هـاي اعزامـي بـه    اندار اسكورت كاروگرفت عهده

هـا  مناطق داخلي تانگانيكـا و حفاظـت از پادگـان   
ها در آن عهـد  بلوچ )Salvadori, 1998: 187( .بودند

هاي خـاص  بيشتر وظيفه محافظت از برخي مكان
در مومباسا و اردوگاه ساعتيني، » قلعه مسيح«نظير 

در حومه زنگبار را كـه از مراكـز مهـم نظـامي و     
شدند، بر عهده محسوب مي هاهاي عمانيپادگان

داشتند. آنان در اين مدت شورش قبيله مزروعـي  
 (زكريـا  .عليه سلطنت بوسعيدي را نيز فرونشـاندند 

در طول ايـن دوره و تـا پـيش از     )185: 1974، قاسم
ها رفته رفتـه در  ها به منطقه، بلوچورود انگليسي

سواحل و جزاير شرق آفريقا از جمله در جزيـره  
 (Byrne, 2004: 13-14) نزانياي امروزينمافيا در تا

و شهر ساحلي ماليندي در جنوب كنيا  سـكونت  
ــه ــ )History of malindi, 2011( يافت دليــل ه و ب

شــجاعت و جنگجــويي خــود مــورد اعتمــاد كامــل 
اي كه همواره در سلك سالطين عماني بودند به گونه

جــاي  محافظــان و نگهبانــان خــاص حكــام عمــاني
ها از احترام كامل سالطين بلوچ ،بر آن داشتند. عالوه

طـوري  هعماني و حكام محلي آنها برخوردار بودند ب
از اعراب مزروعـي حـاكم بـر     ،كه شيخ مبارك راشد

بنـا  هـا  مسجدي براي بلوچ م1860در سال  ،مومباسا
در زنگبار نيز مسجدي براي آنهـا احـداث    كرد. البته

-عهـده  م 1880و  1870هاي ها در دههگشت. بلوچ

هاي مختلفي شدند و نقـش مهمـي در   دار مأموريت
ها با منـاطق  توسعه مناسبات تجاري و سياسي عماني

بسـياري از   به همين طريـق، داخلي تانگانيكا داشتند. 
ها با هدف گسـترش روابـط بازرگـاني اعـراب     بلوچ

رهسـپار   ،عماني حاكم بر زنگبار با بوميان اين مناطق
در مركز  ،»تابورا«يكا شامل هاي داخلي تانگانسرزمين

در حاشـيه درياچـه    ،و كيگومـا  ،تانگانيكاي آن عهـد 
 )Nicolini & Watson, 2004: 40( .تانگانيكا شـدند 

ها در حمايـت  صدها تن از بلوچ نيز م1873در سال 

رئـيس قبيلـه    ،بـر ضـد چيـف ميرامبـو     1از اونيانيمبه
در منـاطق داخلـي تانگانيكـا، وارد جنـگ     نياموزي 

هـا نيـز بـه عنـوان محافظـان      شدند. برخي از بلوچ
(حامـد   2يپوتيـپ هاي تجـاري بـه همـراه ت   كاروان

محمد المرجبي) از تـاجران بـزرگ بـرده رهسـپار     
 هاي شـرق كنگـوي دمكراتيـك امـروزين    سرزمين
 Lodhi, 2013)(. شدند

شـرق آفريقـا در   مهـا بـه   پس از ورود انگليسي
هـاي  اواخر قرن هجدهم كه منجر به خلع يد عمـاني 

هـاي  بلوچ ،حاكم برجزاير و سواحل شرق آفريقا شد
ا كه تا آن زمان وظيفـه عمـده آنهـا    ساكن شرق آفريق

جـذب مشـاغل    ،حفاظت از سـالطين عمـاني بـود   
ديگري شده و برخي از آنها به تجارت روي آوردند. 

هـاي  هـا نيـز از طريـق كـاروان    گروهي از اين بلوچ
تجاري و با هـدف ورود بـه بازارهـاي ايـن منـاطق      
رهسپار مناطق داخلي تانگانيكا و اوگاندا شدند و بـه  

هــايي از منــاطق داخلــي تانزانيــا، در بخــشتــدريج 
اوگاندا، كنيا و كنگوي دمكراتيك استقرار يافتند و بـا  
زنان بومي اين مناطق ازدواج كردنـد. برخـي از آنهـا    
هم در شهرهاي زنگبار و مومباسا به فروشـندگي در  

هـا نيـز بـه    ها روي آوردنـد. تعـدادي از بلـوچ   مغازه
ند و بـه درجـات   استخدام پليس محلي زنگبار درآمد

بـا) و  بااليي در ادارات پليس زنگبار (اونگوجـا و پم 
ها در جنگ جهـاني اول  مومباسا نايل گشتند. بلوچي

محسـوب   بريتانياوري تسربازان شجاع امپرا ةدر زمر
تعداد بسـيار انـدكي   (Dolbey, 2004: 10) . شدندمي

ها نيز به سرزمين مادري خود ايران بازگشتند. از بلوچ
هايي از شـرق آفريقـا از   ها از آن زمان در بخشبلوچ

                                                            
1.unyanyembe 

.تيپوتيپ از بازرگانان عرب مقيم زنگبـار بـود كـه بـه سـبب فعاليـت       2
ن و فروش آنهـا در بـازار بـرده فروشـي     گسترده خود در اسارت بوميا

ار به معروفيت خاصي نزد دالالن برده دست يافته بود. وي روحيـه  بزنگ
انگيزي داشت و همواره رهسپار سفرهايي مخـاطره ماجراجويانه حيرت

ــه عمــق ســرزمين هــاي ناشــناخته آن روزگــار تانگانيكــا مــي آميــز ب
 "Http://www.zanzibar "slavery in Zanzibarگشــت.

2001, Page 5- 6   اين تاجر برده مدتي نيز به عنوان نخستين حـاكم
 خيز كاتانگا برگزيده شد. زنگباري ايالت مس
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باگامويو، دارالسالم، مومباسا و منـاطق   جمله زنگبار،
يكــي از  ةجنــوبي اوگانــدا اســتقرار يافتــه و در زمــر

بعـدها و   جاي گرفتنـد.  هاي مسلمان غيربومياقليت
هـاي  پس از جنگ جهاني دوم تعداد ديگري از بلوچ

كاسركند، سرباز، لـور،  شهر و ايراني از شهرهاي نيك
دابكار و چابهار رهسـپار شـرق آفريقـا شـدند. ايـن      

هـاي سـاكن   ها كه عمدتاً در شمار اقـوام بلـوچ  بلوچ
شدند و با تشويق آنها عازم شرق آفريقا محسوب مي

بيشتر در مناطقي نظير ايرينگـا و   ،اين منطقه گرديدند
ــا و ســوروتي  ــا، مومباســا در كني ــا در تانزاني در  3امبي

هـا  وگاندا سكونت يافته و همچون نسـل اول بلـوچ  ا
احمدي، عرب( 4جذب مشاغل تجاري مختلفي گشتند.

  گفتگو با محمد مجيب): 1387
شرق آفريقا تا اوايـل  مها در فرآيند استقرار بلوچ

ميالدي و تا آغاز ناآرامي سياسي در شرق  1960دهه 
-5 هـاي كه منجر به انقالب زنگبـار در سـال   ،آفريقا
در جريـان   ،ادامـه يافـت. بـا ايـن حـال      ،شد 1964

تحوالت سياسي موسوم به انقالب زنگبار و  تـالش  
  هـاي انقالبيون زنگباري براي توقيف اموال و دارايـي 

هزاران نفر از مهاجران آسيايي كه اجدادشان از يـك  
نسل قبل از اقيانوس هند به اين سرزمين آمده بودند، 

زنگبار نيز بـه همـراه   مقيم  هايتعداد زيادي از بلوچ
ها اين جزيـره را بـه مقصـد اروپـا، آمريكـاي      هندي

 ايران و هند ترك كردند. شمالي، خاورميانه، پاكستان،

)www.Albalush.net(  
 

  جماعات بلوچي در شرق آفريقا
در حال حاضر جمعيتي در حدود سـي هـزار بلـوچ    

، رق و جنوب شرق آفريقا (تانزانيـا ش االصل درايراني
 كننـد. كنيا، اوگاندا و كنگوي دمكراتيك) زندگي مـي 

ها در هر يـك از ايـن   بلوچ )225: 1379 ،(عرب احمدي
دهنـد و از  كشورها جماعات مستقلي را تشكيل مـي 

                                                            
3. Soroti 

هاي ايراني مقـيم تانزانيـا، دارالسـالم،    . گفتگو با محمد مجيب از بلوچ4
 ش.1387اسفند 

 باشـند. ارتباطات تنگاتنگي با يكديگر برخوردار مـي 
-بلـوچ  ترين جماعتبزرگ )153: 1382، (عرب احمدي

كننـد و  فريقا در اوگاندا زندگي مـي آمقيم شرق  هاي
هر چند آماري از تعداد آنها در دست نيست ولي در 

شـوند.  هـزار نفـر تخمـين زده مـي     15تا  10حدود 
هاي ايرانـي بـه ايـن سـرزمين بـه      پيشينه ورود بلوچ

-گردد و نخسـتين بلـوچ  مي ال قبل بازس 250حدود 

نـوزدهم و از زنگبـار    هاي مهاجر به اوگاندا در قـرن 
به اين كشور سفر كردند.  عيسي بـن حسـين بلـوچ    

در دوره حاكميت 1852اولين بلوچي بود كه در سال 
(از سلسله  در دربار شاه سونا ،سلطان سعيد بر زنگبار

در اوگانـدا حضـور يافـت و بـه      ،پادشاهي بوگانـدا) 
سمت يكـي از افـراد گـارد محـافظ شـاه منصـوب       

كاران وي كه از چنگال طلب )533 :1373،(كوك .گشت
ـ  تـدريج در جنـوب اوگانـدا بـه     هخود گريخته بود ب

تجارت عاج فيل پرداخت و حرمسـرايي متشـكل از   
وجود آورد. عيسي بـن  هزن براي خود ب 300تا  200

حسين بعد از مرگ شاه سونا به اين نتيجه رسيد كـه  
تر از پادشاهي بوگاندا زندگي كند و در جايي مطمئن

بعـدها و  (Cohen, 1995: 74)  ندا را ترك گفـت اوگا
در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قـرن بيسـتم گـروه   

تدريج از زنگبار رهسـپار  ها بههاي ديگري از بلوچ
اوگانــدا شــده و در منــاطق مختلــف ايــن كشــور  

هاي فعلـي اوگانـدا، در حـال    استقرار يافتند. بلوچ
د و، كننزندگي مي 5حاضر، بيشتر در سوروتيو آروا

در عين حـال، شـماري از آنهـا نيـز در شـهرهاي      
هـاي  كامپاال و ماساكا اقامـت دارنـد. كميتـة بلـوچ    

شـغل   آنهـا نظـارت دارد.   هـاي اوگاندا بر فعاليـت 
هـاي اوگانـدا تجـارت و بازرگـاني و     اصلي بلـوچ 

  (www.Albalush.net) .كشاورزي است
-ايراني هايكشور كنيا نيز تعداد زيادي از بلوچ 

ل را در خود جاي داده است و دومـين كشـور   االص

                                                            
5. Arua 
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نـوب شـرق آفريقـا از نظـر شـمار      منطقه شرق و ج
هـاي  رود. بلـوچ شـمار مـي  هاالصل بهاي ايرانيبلوچ

هاي شوند: بلوچدو دسته كلي تقسيم ميمقيم كنيا به 
ها و باقيمانده از نسل سربازان مزدور وابسته به عماني

گزاران عنوان خدمت هاي نانگاراني كه بعدها بهبلوچ
نطقـه شـرق   مورد اعتمـاد اسـتعمار انگلسـتان وارد م   

هاي موسوم بـه عمـاني در   آفريقا شدند. قدمت بلوچ
-منطقه شرق آفريقا به قرن هفدهم مـيالدي بـاز مـي   

گروه ديگـري   (Bakari &Yahya, 1995: 67) گردد.
مقيم كنيا نيـز طـي چنـد دهـه اخيـر از       هاياز بلوچ

زاهدان، چابهار و سراوان بـه ايـن كشـور مهـاجرت     
االصل مقيم كنيـا هـم   هاي ايرانياند. اكثر بلوچنموده

كنند. هرچند آمـار  اكنون در شهر مومباسا زندگي مي
هاي ساكن اين شهر وجود ندارد دقيقي از تعداد بلوچ

در  هـزار بلـوچ   پـنج رسد در حـدود  ولي به نظر مي
در  ،»ماكـادارا «موسوم به  ةمنطق .مومباسا اقامت دارند

هـا  . بلوچي ايراني استهااقامت بلوچ ،شهر مومباسا
ك مسجد و يـك سـالن بـزرگ    در اين شهر داراي ي

هاي خود اجتماعات بوده و معموالً مراسم و مناسبت
: 1388احمـدي،  عـرب (كننـد.  مركز برگزار مي را در اين

  گفتگو با علي عباس علي)
 هـاي كشور تانزانيا از ديگر مراكز استقرار بلـوچ 

االصل در منطقه شرق و جنوب شـرق آفريقـا   ايراني
هاي مقيم تانزانيا  چشود. بخش عمده بلومحسوب مي

كه مخلوطي از نسل قديم و مهاجران چند دهه اخير 
بيشتر در شهرهاي  ايرينگا و امبيا و  ،روندشمار ميهب

هـاي  روستاهاي اين دو شهر سكونت دارنـد. بلـوچ  
هـاي  تـرين بلـوچ  قديمي 6ساكن روستاهاي روجه وا
هـاي  ند. بر اساس گفتههستايراني مقيم منطقه ايرينگا 

هـاي اوليـه اقامـت    بلوچ آنها در سـال  خوردگانِسال
انـد و  خود در اين منطقه مزارع آباد و پررونقي داشته

رساني را در روسـتاي  كشي و آباولين سيستم كانال
هاي سـاكن ايرينگـا و امبيـا    مزبور ايجاد كردند. بلوچ

                                                            
6. Rujewa 

باشـند و فعاليـت آنهـا    داراي تشكيالت منظمي مـي 
تانزانيا قرار دارد. آنهـا  هاي تحت نظارت كميته بلوچ

ــوده و    ــه ب ــاه و مدرس ــجد، درمانگ ــد مس داراي چن
مديريت چند پروژه كشاورزي بـزرگ را در ايـن دو   

(عـرب   شهر و روسـتاهاي اطـراف بـر عهـده دارنـد.     
هـا نيـز در   تعداد انـدكي از بلـوچ   )431: 1384 ،احمدي

ها اين بلوچ كنند.كائوله در حومه باگامويو زندگي مي
ود دويست سال قبل در ايـن شـهر اقامـت    كه از حد

تـرين جماعـات بلـوچ در    قديمي ةدر زمر ،اندداشته
-مـي  »واشـوومي «روند و خود را شمار ميهتانزانيا ب

 هـاي نسل دوم بلـوچ  (Nimtz, 1980: 148) خوانند.
هـه  تا اوايـل د 1950 هاياالصل تانزانيا در دههايراني
نيك شـهر   ، سرباز،ميالدي از شهرهاي زاهدان 1970

اي بهتر عـازم ايـن كشـور    و كاسركند و به اميد آينده
 ها در شهرهاي ايرينگا،و همچون نسل اول بلوچشده 

-امبيا، تابورا و انزگا اقامت گزيدند. برخي از اين بلـوچ 

 كردنـد.  ها بعدها به ناميبيا، انگلستان و سوئد مهاجرت
(Baloch communities in east Africa, 2013) 

هاي ساكن تانزانيا تجارت اسـت و  اصلي بلوچ شغل
عالوه بر خريد و فروش وسـايل و لـوازم مختلـف،    
 مديريت چند مجتمـع بـزرگ كشـاورزي را نيـز بـر     
عهده دارند. جداي از شرق آفريقـا تعـداد انـدكي از    

هـاي ايرانـي االصـل نيـز در قالـب جماعـاتي       بلوچ
در كنگـوي دمكراتيـك    8و بونيـا  7در جوگو كوچك

ل تعداد آنها بسيار كمتـر از  با اين حا .كنندزندگي مي
ــوچ ــدا    بل ــا و اوگان ــا، كني ــور تانزاني ــه كش ــاي س ه
   (Iranian Baloches in east Africa, 2013)است.

هاي مقيم شرق آفريقا در زبان سواحيلي به بلوچ
ن تلفـظ  بولوشي (جمع: مابولوشي) مشهورند كه هما

آنها در مدت سه  (Jahani, 2000: 93) . بلوچي است
قرن و نيم حضور خـود در ايـن منطقـه همـواره بـا      

انـد. در عـين   استقبال و پذيرش بوميان مواجـه شـده  

                                                            
7. Djugu 
8. Bunia 
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دليـل  ههاي نسل اول كه بجداي از برخي بلوچ ،حال
ـ  تـدريج در جامعـه بـومي شـرق     هازدواج با بوميان ب

ويژه مهاجران هها بثر بلوچاك ،اندآفريقا مستحيل گشته
نسل دوم از ازدواج بـا سـياهان مسـلمان خـودداري     

هـاي مقـيم ايـن    كرده و معموالً زنان خود را از بلوچ
كنند. برخي از آنها نيز همسر خـود  منطقه انتخاب مي

را از بلوچستان ايران برگزيده و پس از ازدواج زنـان  
ربع( آورند.خود را به شهر محل زندگي خويش مي

  گفتگو با محمد مجيب): 1387احمدي، 
  
  آفريقا مشرق بوميان بر هابلوچ فرهنگي تأثيرات

ها از مهاجرت به آفريقا در هرچند هدف اصلي بلوچ
گري و بعـدها تجـارت در ايـن    ابتدا بر مبناي نظامي

ـ   ،با اين حال ،منطقه بود بـه تـدريج و  هاين ايرانيـان ب
گ ايران را هايي از فرهنصورت غير مستقيم بخش

به بوميان مسلمان اين سرزمين معرفـي كردنـد. در   
االصل طي چند قرن حضـور  هاي ايرانيواقع بلوچ
اي آفريقا تأثيرات فرهنگي قابل مالحظـه در شرق 

جاي نهاده و در سايه مناسبات خوب خود بـا   بر
هاي ايران بوميان، برخي از آداب و رسوم و سنت

يكـي از ايـن    نـد. ازمين را به آنها عرضـه داشـته  
ها نقش غيرمستقيم آنان در ورود برخـي  شاخصه
اسـت   هاي زبان فارسي به زبان سـواحيلي از واژه

لغات اصلي زبان سـواحيلي بـه   ةكه امروزه در زمر
دار ياطي پـدال ـ، چـرخ خـ  9رونـد. شـالي  شمار مي

رة اين واژگـان  ـدر زم 11ـ كارگاه و كارخانه 10پايي
) Csató, Isaksson, Jahani, 2005: 356( .هسـتند 

 انعالوه بر آن با توجـه بـه آن كـه نخسـتين مهـاجر     
طور مشخص سـرباز بودنـد و متخصـص    هب يبلوچ

رفتند لذا شمار ميهها بنگهداري و حفاظت از اسلحه
هاي مـرتبط بـا تفنـگ و    در آن دوره بسياري از لغت

                                                            
9. shawl 
10. cherehani 
11. karkhana/karakana 

ه از زبـان بلـوچي   باروت نظير بندوق، باروت و غيـر 
: گفتگـو   1387احمدي، (عرب وارد زبان سواحيلي شدند.

برخي از محققان نيـز معتقدنـد    با پروفسور عبدالشريف)
زبـان   ها لغـت فارسـي  بـه   ها در زمينه ورود دهبلوچ

-اند و بسياري از واژهسواحيلي نقش مستقيمي داشته

توسـط   هاي فارسي موجـود در سـواحيلي مسـتقيماً   
 ي ايراني تبـار  وارد ايـن زبـان شـده اسـت.     هابلوچ

(Lodhi, 2000: 238)  
ها در گسترش زبان فارسـي  بلوچ عالوه بر اين،

-آفرين بودهدر سواحل و جزاير شرق آفريقا نيز نقش

ــد اســت در دوره   ــدالعزيز معتق ــد. عبدالســالم عب ان
حاكميت سالطين عماني بر زنگبار و جزاير اطـراف  

يكا سالطين زنگبـار زبـان   آن و مناطق ساحلي تانگان
آموختنـد زيـرا زبـان فارسـي زبـان      فارسي را نيز مي

 .رفتشمار ميهسپاهيان و نگهبانان خاص سالطين ب
گفتند لـذا  اين سپاهيان فقط به زبان فارسي سخن مي

ايـن  سالطين براي ارتباط با آنان مجبور به يـادگيري  
ها لوچجداي از آن ب )104: 1356 (عبدالعزيز،بودند.  زبان

نقش مهمي در استحكام ساختار زبـان سـواحيلي ايفـا    
ثيرات عميقي بـر  أنمودند و برخي از دانشمندان بلوچ ت

-دستور زبان سواحيلي برجاي نهادنـد. شـيخ شـهاب   

هاي مقيم مومباسا و معلم از بلوچ 12الدين چراغ الديني
هاي مقيم دارالسالم، از جملة خان از بلوچمحمد كمال
كـه بـا تـأليف برخـي مقـاالت و كتـب        افرادي بودند

مهمي در سواحيلي، نقش  درسي دوره ابتدايي به زبان
تدوين دستور زبـان سـواحيلي ايفـا نمودنـد. ايـن دو      
دانشمند مقاالت متعددي در ارتباط با زبـان سـواحيلي   

ها از جمله فارسي  بـه  و لغات وام گرفته از ديگر زبان
اي تحقيقـات  رشته تحرير درآوردند كه بعدها راهگشـ 

 م گرديــد.1970م و 1960هــاي بيشــتري در دهــه 

                                                            
. هـا برخاسـت  الـديني از ايـن بلـوچ   الـدين چـراغ  استاد شهاب .12

)www. Balouches in east Africa.Com وي بعدها به سبب (
معلومات عميق اسالمي خود به شـهرت زيـادي در محافـل سـواحيلي     

 فسور عبدالشريف)، گفتگو با پرو1387احمدي، دست يافت. (عرب
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)Baloch communities in east Africa, 2013( 

مقيم شـرق آفريقـا نيـز     هاينورجهان زيدي از بلوچ
نخستين شاعره سواحيلي بود كه موفـق بـه دريافـت    

م شـد.  1974جايزه ادبي رئيس جمهور كنيا در سـال  
مومباسايي االصل  نيهاي ايرادكتر سام ميرزا (از بلوچ

) نيز با همكـاري دكتـر تومـاس    ساكن لوس آنجلس
كه مـورد  را ـ  هينه بوش يكي از كتب مهم سواحيلي 

ـ  -عموم سواحيلي زبانان است ةاستفاد ليف نمـود.  أت
ها پس از پايان حاكميت انگلستان بلوچ ،عالوه بر آن

 1960در دهـه   ،بر كشورهاي اوگاندا، كنيـا و تانزانيـا  
ستانه خود با بوميان اين مناسبات دو ه سببب ،ميالدي

هايي همچون پيروي مندي از شاخصهو بهرهكشورها 
از مذهب اهل سـنت، تسـلط بـه زبـان سـواحيلي و      

از نقطـه نظـر    ،رغبت در ارتباط بـا بوميـان مسـلمان   
اعـم از  ـ فرهنگي مورد پذيرش سياهان اين كشورها  

از  (Cohen, 75)قـرار گرفتنـد.    -مسلمان و مسيحي
هاي مقيم شرق آفريقـا كـه   اين روي برخالف هندي

روند و همواره شمار ميه منزوي و بسته ب هاييگروه
ـ  بلوچ ،انداز اختالط با بوميان خودداري نموده ه هـا ب

دليل ارتباطات عميق فرهنگي و اجتمـاعي خـود بـا    
بوميان و در نتيجه ازدواج با اعراب و بوميان در زمره 

القه سياهان شرق آفريقا ي مورد عهاي غير بوماقليت
؛ عـرب Gregory, 1992: 33(  .گردنـد محسـوب مـي  

  13گفتگو با پروفسور شعبان يوسف سنگو): 1387احمدي، 
معرفي موسيقي سنتي بلـوچي   ةها در زمينبلوچ

هاي قومي خـويش بـه بوميـان    برخي سنتانتقال و 
-اند به گونهثيرگذار بودهأشرق آفريقا نيز تا حدودي ت

يا دور كـردن شـياطين و ارواح از    »زار«كه سنت  اي
ها كه در بلوچستان ايـران بسـيار رايـج    زندگي انسان

 در بين مسلمانان زنگبار و مومباسا نيز راه يافته ،است
فريقا كه با آيكي از مناسك سنتي بوميان شرق  است.

ها شـباهت زيـادي دارد    مراسم سنتي زارگيري بلوچ
                                                            

ها تا حدودي البته اين امر موجب شده است كه هويت قومي بلوچ .13
 تضعيف گردد.

ست كـه در بـين مردمـان    جشن دور كردن شياطين ا
ين كـه بيشـتر در   يجزيره زنگبار رواج دارد. در اين آ

پذيرد معموالً گروهـي از  مناطق روستايي صورت مي
مردم از روز جمعه تا يكشـنبه گـرد هـم آمـده و بـا      

پردازند و معتقدند با نواختن طبل به دعا و نيايش مي
احمـدي،  (عربكنند. اين كار شيطان را از خود دور مي

برخي از بزرگـان   14)1387: مطالعات ميداني، زنگبار:1387
سيس چند مسجد در جزيـره زنگبـار و   أبلوچ نيز با ت

 مومباسا در گسترش معـارف دينـي در ايـن جزيـره    
احمـدي،  (عرباند. آفرين بودهاسالمي تا حدودي نقش

 : گفتگو با پروفسور عبدا.... خميسي)1387

  
  گيرينتيجه

فريقـا از  آمهاجر به شـرق   يهاهرچند نخستين بلوچ
 سواد و معلومات چنداني برخـودار نبودنـد و صـرفاً   

با اين حـال     ،شدنداي محسوب ميجنگاوراني حرفه
هـاي  هاي ايرانـي تبـار در زمـره اقليـت    امروزه بلوچ

كرده و بافرهنگ در كشورهاي كنيـا،  مسلمان تحصيل
ظر شوند و اكثر آنها از ناوگاندا و تانزانيا محسوب مي

برنـد.  سر ميهاقتصادي نيز در وضعيت بسيار خوبي ب
برخي از آنـان نيـز بـا ورود بـه عرصـه سياسـي در       

هـاي بـااليي   كشورهاي كنيا و تانزانيـا بـه مسـئوليت   
 ،تـوان از رسـتم عزيـز   اند كه از جمله ميدست يافته

بـانفوذ حـزب    از اعضـاي نماينده مجلس تانزانيـا و  
هـا  ت تعدادي از شركتها مديريحاكم نام برد. بلوچ

سسات بزرگ تجاري را در كشورهاي شـرق و  ؤو م
                                                            

هـايي  طور غيرمستقيم موجبات انتقال بخشها به. در عين حال بلوچ14
ويژه سيستان هاي فرهنگ سواحيلي به مناطق جنوبي ايران، بهاز شاخصه

اي كه شعر و موسيقي محلـي  اند به گونهو بلوچستان را نيز فراهم آورده
شرق آفريقا طي يك سده اخير تأثيرات كمرنگي بر اشـعار و موسـيقي  

-از جملـه موسـيقي  » گواتي«هاي محلي اين منطقه برجاي نهاده است. 
هاي دكلمه گونه قديمي بلوچي است كه در آن لغاتي سواحيلي وجـود  

روحـي   دارد و مردم ديار بلوچستان از نواختن آن بـراي شـفاي بيمـار   
) در اين دسـته  1388 (گفتگو با احمد بوشهري، بوشهر: كنند.استفاده مي

-هاي بلوچي، فارسي و سواحيلي به كار مـي هاي مخلوطي از واژهترانه
رود كه از طريق مهاجران بلوچي سـاكن در شـرق آفريقـا بـه فرهنـگ      

 )1387(گفتگو با  محمد مجيب ، .بلوچي راه يافته است
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ها جنوب شرق آفريقا بر عهده دارند و برخي از بلوچ
انـد  هاي اروپا و آمريكا تحصيل كـرده كه در دانشگاه

نيز عهده دار مشاغلي نظير پزشكي، وكالت، تـدريس  
هـاي معـامالت امـالك    يريت بنگاهدر دانشگاه و مد

هاي مقيم شـرق آفريقـا حنفـي    موم بلوچع باشند.مي
و عالقه  ايراني آنان در جهت حفظ هويتاند مذهب

ـ   ملـ به فرهنـگ و آداب و رسـوم    هي، بـه مـوازات ب
سـواحيلي و بلـوچي در زنـدگي     هايكارگيري زبان

از زبان فارسي نيز به عنوان بخش مهمـي از   ،روزمره
از ايـن روي    انـد. هويت ملـي خـود غفلـت ننمـوده    

هاي بلوچ مقيم كشورهاي اوگاندا، ري از خانوادهبسيا
ــا وجــود اقامــت طــوالني در ايــن   تانزانيــا و كنيــا ب

ها همچنان تسلط خود بـه زبـان فارسـي را    سرزمين
انـد.  حفظ و آن را بـه فرزنـدان خـود نيزانتقـال داده    

هاي فرهنگي بلوچ در كشورهاي برخي از شخصيت
اند با كردهشرق آفريقا نيز طي دو دهه گذشته تالش 

نسـل   ،سيس انجمن فرهنگي ايراني تبارهاي بلـوچ أت
فارسـي و بلـوچي آشـنا     هـاي جوان بلوچ را با زبان

هاي كهـن ايرانـي را   ساخته و آداب و رسوم و سنت
  در آنها زنده نگاه دارند. 

هاي بلـوچ مقـيم شـرق آفريقـا در زمـره      اقليت
ـ  سالم شـمار  هترين جوامع غير بومي اين منطقه نيـز ب

رفته و كهنساالن و روساي اين جماعات سالم و منزه 
نگاه داشتن جوامع را يكي از اصـول ثابـت و مسـلم    

هـاي  هـا و ارزش خود دانسته و بـر رعايـت حـريم   
ماعت و ارتباطـات بـرون   ج ياخالقي در بين اعضا

  كيد زيادي دارند. أها تگروهي بلوچ
  
  منابع
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مركز زايـد   ،زنجبار و بداية عهدها الجديد فى عمـان
  ، مسقط.للتراث و التاريخ

ايرانيـان در شـرق    ،)1356( عبدالسـالم ، عبدالعزيز فهمي

  ، تهران.بنياد فرهنگ ايران ،آفريقا
يروز و شيعيان تانزانيا د، )1379عرب احمدي، اميربهرام ( 

  ، تهران.الهدي ،امروز
  .شماره هفتم ،سال هشتم، مطالعات آفريقا ،)1382( ــــــ
  ، تهران.الهدي ،تانزانيا سرزمين هميشه سبز، )1384( ـــــ

هـاي  گفتگو با محمـد مجيـب (از بلـوچ   )، 1387ــــــ (
  .، دارالسالمايراني االصل ساكن تانزانيا)

ــداني و مشــ)، 1387ـــــــ ( ــيمطالعــات مي ، اهدات عين
 تانزانيا.

  .، بوشهرگفتگو با ناخدا احمد بوشهري)، 1388ــــــ (
گفتگو با آقـاي علـي عبـاس    )، 1388ــــــ (ارديبهشت 

  ، تهران.علي سفير كنيا در ايران
گفتگو با پروفسور شعبان يوسـف  )، 1387ــــــ (اسفند 

 .، دارالسالمسنگو، استاد دانشگاه آزاد تانزانيا

گفتگــو بــا پروفســور عبــدا.... )، 1387ند اســفــــــــ (
  ، دارالسالم.خميسي، استاد دانشگاه دارالسالم

گفتگو با پروفسور عبدالشـريف،  )، 1387ــــــ (اسفند 
رئيس مؤسسه مطالعـات اقيـانوس هنـد و اسـتاد     

 ، زنگبار.بازنشسته تاريخ دانشگاه دارالسالم

 ، ترجمه سـيد مسلمانان آفريقا )،1373م ( كوك، ژوزف.
  اسداهللا علوي، آستان قدس رضوي، مشهد.

 Bakari, Mohamed, Yahya,  Saad 
(1995), Islam in Kenya: 
proceedings of the National 
Seminar on Contemporary Islam in 
Kenya, Mewa Publications. 

“Baloch communities in east Africa”, 
available (2013), online at: Www. 
Balouches in east Africa. Com. 

Byrne, Peter (2004), A short history of 
Mafia, London, Kings College.  

Clarke Colin, Ceri Peach, Steven 
vertovec (1990), South Asians 
Overseas: migration and ethnicity, 
Cambridge University Press 

Cohen, Robin (1995), The Cambridge 
survey of world migration, 
Cambridge University Press. 

Collins, Douglas (1995), Tales from 
Africa,East African Publishers. 



 85      1391هاي محلي ايران، سال اول، شماره اول، پاييز و زمستان هشنامه تاريخدو فصلنامه پژو 

 

وچ
بل

اي
ه

 
اني

اير
 در 

رق
ش

 
ريقا

آف
 

Dolbey, Robert Valentine (2004), 
Sketches of the East Africa 
Campaign, Kessinger Publishing. 

Eva Agnes Csató, Bo Isaksson, Carina 
Jahani (2005), “Linguistic conver-
gence and areal diffusion: case 
studies from Iranian, Semitic and 
Turkic”, Routledge. 

Gregory, Robert G.  (1971), India and 
East Africa: a history of race 
relations within the British Empire, 
1890-1939,  Clarendon Press. 

ـــ  the Rise and fall of ,(1992) ــــــ

Philanthropy in East Africa: The 
Asian Contribution,Transaction 
Publishers. 

“History of malindi”, available (2011), 
online at: http://www.malindi .com. 

“Iranian Baloches in east Africa”, 
available (2013), online at: 
www.Baloch from east Africa.com/ 
History/ 2005. 

Jahani, Carina (2000), Language in 
society: eight sociolinguistic essays 
on Baloch, Uppsala University. 

Lodhi, a.y (2000), oriental influences in 

Swahili Goteberg, university of 
Goteborg. 

Lodhi, Abdulaziz Yusuf (2013), “The 
Iranian Presence in East Africa”, 
Awaaz voices magazine, available 
(1391/11/17) online at: 
www.awaazmagazine.com. 

 Nicolini, Beatrice, Watson, Penelope-
Jane (2004), “Makran, Oman, and 
Zanzibar: Three Terminal Cultural 
Corridor in the Western Indian 
Ocean 1799-1856”, brill. 

Nimtz, August H. (1980), Islam and 
Politics in East Africa: The Sufi 
Order in Tanzania,University of 
Minnesota Press. 

P. J. Bearman, Th. Bianquis, C. E. 
Bosworth, E. van Donzel and W. P. 
Heinrichs, brilled (2000), 
Encyclopedia of islam Vol. 10, 
Leiden. 

Salvadori, Cynthia (1998), through open 
Doors Nairobi, Publications Nairobi. 

“The Baloches in east Africa The 
historical background”, available 
(1391/11/20) online at: 
www.Albajush.net. 

 
 
 
 


