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  چکیده

 کـه دریافـت تـواندر منطقه شرق آفریقا و اسناد تاریخی معتبـر، می باقیمانده آثار به توجه با

 هاي محلـی قدرتمنـدحکومت تشکیل با و داشته حضور آفریقا ها در شرقطول قرن ها درشیرازي

اي چندجانبه را رقـم شرق آفریقا توسعه منطقه در تمدن مردم، دیانت و فرهنگ اقتصاد، بر تأثیر و

هـاي مفصـلی را اند تـا گزارشنویسان مسلمان حضور چندانی در این منطقه نداشـتهتاریخ. اندزده

هـاي انـد و کتابهاي اخیر در این منطقـه حضـور پیـدا کردهارائه دهند و غربیان نیز تنها در قرن

نقش مسلمانان را در فرهنگ و تمـدن  که در آناند متعددي در موضوع تاریخ شرق آفریقا نگاشته

 توانجامانده و آثار باستانی موجود، میاند؛ ولی با پیگیري اسناد تاریخی بهاین منطقه نادیده گرفته

روشـن  حـال زمان تا تمدن این خوردنرقم را در هاي مسلمانشیرازي نقش و تاریخی هايریشه

اي هاي اجتمـاعی منطقـهجایگـاه مسـلمانان در مناسـبت ساخت. واکاوي این نقش، باعث تغییـر

  خواهد بود.
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 واژگان کلیدي

 ها، تانزانیا. تمدن شرق آفریقا، تمدن اسلامی، شیرازي

  مقدمه

اي براي ما ناشناخته هسـتند، ولـی ایرانیـان بررسی تاریخ مناطقی از جهان که امروزه به گونه

اند، از موضوعات قابل توجه در علـم تـاریخ داشته مسلمان در توسعه تمدنی آن نقش مؤثر و فعالی

است. قاره آفریقا، داراي تمدنی چندین هزار ساله است و از صدر اسلام پـذیراي مسـلمانان مهـاجر 

ها در شرق آفریقا و تمرکـز بـر کنیم تا با بررسی حضور شیرازيبوده است. در این مقاله، تلاش می

ي و اسناد موجود باستانی و نیز سنّت شفاهی و میدانی، نقش آنهـا اتانزانیا با بررسی منابع کتابخانه

سـاحلی دریـاي  مقصود از شرق آفریقا، منطقهگیري تمدن شرق آفریقا بررسی نماییم. را در شکل

در ایـن میـان،  کند.هند است که از شمال به جزیرة العرب و از جنوب تا جزایر کومور ادامه پیدا می

ها در این منطقه را دربرگرفته است و تمرکز ایـن توجهی از حضور مؤثر شیرازيتانزانیا اسناد قابل 

  مقاله، بر این کشور خواهد بود. 

 هاي مادي و معنوي بشـر دانسـتمجموعه دستاوردها و اندوختهمنظور از تمدن در این مقاله، 

هایی که نیازهاي حیاتی و مـادي انسـان را یعنی پدیده). دستاوردهاي مادي، 35: 1384(کاشفی، 

سازد و هدف اصلی در آنها، پاسخگویی به نیازهاي جسمانی است؛ ماننـد بیشـتر علـوم برآورده می

  تجربی و فنی. 

هایی هستند که نیازهاي غیر مادي انسـان را بـرآورده و مقصـود و دستاوردهاي معنوي، پدیده

ها و نیازهـاي روحـی انسـان اسـت؛ ماننـد برخـی از دهی بـه خواسـتهلی از آنها، جـوابهدف اص

هاي ارزیابی ما در مقایسـه البته باید این نکته را در نظر گرفت که شاخصهاي علوم انسانی. رشته

مناطقی از جهان که داراي سابقه تمدنی چندین هزارساله هستند و سنّت مکتـوب و هـزاران آثـار 

اي که تا چند صد سال گذشته، تنها سنّت شـفاهی در آن براي آنها بر جاي مانده با منطقهباستانی 

و تعداد آثار باستانی آن نیز نسبت به دیگـر  (Juergensmeyer, 2006:P,85) مرسوم بوده

  مناطق جهان کمتر است، باید متفاوت باشند و در این امر، تساهل بیشتري صورت گیرد. 

انـد از: انـد، عبارتیی که به طور خاص در مورد تاریخ منطقه نوشته شـدههاترین کتابقدیمی

Kitab al-ها ()، کتاب زنجیKhabari Lamu)، اخبار لامو (Akhbare Pateاخبار پاته (

Zunuj) و کتاب السلوي فی اخبار کیلوا (Kitab Silwa fi akhbar Kilwa  .(  
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هــاي اي از کتابم مجموعــه0195) در ســال Grenville-Freemanفــریمن گیرنویلــه (

هرچنـد  درآمده را منتشـر سـاخت.نوشـتههاي شـفاهی بهتاریخی را که حاوي متون عربی و سنّت

هاي بسیاري توسط آفریقاپژوهان در خصوص شرق آفریقا نگاشته شده، ولی در اغلب موارد، کتاب

ي تمدنی ندارنـد و حتـی هاشده نگاه منسجمی به عوامل ایجاد، نقاط اوج و قلههاي نگاشتهکتاب

هـا ترین مشـکل ایـن کتابدر برخی موارد، به وجود تمدن در این منطقه معتقد نیستند؛ ولی مهم

هاي فارسی و عربی نیز در حیطـه میـدانی و اسـتناد بـه آثـار هاي متعدد است. کتابوجود تناقض

زبان فارسی و عربی، بسیار  ها درهایی برخوردارند. تعداد این دسته از کتابشناسی، از نقصباستان

برنـد. از ها از تکـرار و ضـعف تحلیـل و اسـناد رنـج مـیکم و ناچیز و در بسیاري از موارد، نوشته

 یقـا،و شـرق آفر یرانیاناتوان به کتاب هایی که در این موضوع نگاشته شده، میترین کتابقدیمی

یل کلی بودن و عـدم تمرکـز بـر دوران اشاره کرد که به دل یفهم یزدکتر عبدالسلام عبدالعزنوشته 

در موضوع شرق آفریقـا، هاي ترین کتابها، جزئیات را دربرنگرفته است. بیشترین و متنوعشیرازي

ترین کتـاب ایشـان، ترین و دقیقاحمدي است که جدیدترین و مفصلنگاشته دکتر امیربهرام عرب

بلی ایشان، از قوت و انسجام بیشتري هاي قاست و نسبت به کتاب» اسلام در شرق آفریقا«کتاب 

نیز برخوردار است. هرچند این کتاب، اطلاعات بسیار خوبی را دربرگرفته، ولی به دلیل وسیع بـودن 

ها در توسعه تمدنی پرداخته است. ایـن نویسـنده، موضوع و تمرکز بر اسلام، کمتر به نقش شیرازي

قابـل توجـه هسـتند. در ایـن مقالـه نیـز از  مطالعات میدانی خوبی نیز در منطقـه دارد کـه بسـیار

  ایم. هاي ایشان استفاده کردهکتاب

هاي مـرتبط اند و کتابدر دنیاي عرب، بیشتر نویسندگان مصري در مورد شرق آفریقا قلم زده

با موضوع بیشتر تمرکز بر ورود اسلام بـه منطقـه دارد. بسـیاري از ایـن نویسـندگان، یـا نـامی از 

الاسـلام توانیم به اند. از جمله این آثار، میاند و یا حضور آنها را چندان مهم ندانستهها نبردهشیرازي

 یالاسـلام والمسـلمون فـیمی، و یـا کتـاب مقلد الغن یقیا، نوشته عبدالفتاحشرق افر یوالمسلمون ف

  اشاره کنیم.  دکتور عبدالفتاح یقیا، اثرشرق افر

شناسانه هاي زیادي را یافت که تنها با نگاه باستانتوان کتابدر بین نویسندگان غربی نیز می

شناسانه فارغ از ایرانیت و عربیت حاکم بر نویسندگان فارس و عرب، بـه تحقیـق در مـورد و مردم

اند. یکی از پژوهشگرانی کـه آثـار متعـددي در اند و آثار فراوانی را تألیف کردهشرق آفریقا پرداخته

ودهی است که در دانشگاه اوپسالاي سوئد بر روي موضوع شرق آفریقـا این زمینه دارد، عبدالعزیز ل

  متمرکز است. نویسندگان دیگري نیز آثاري دارند که در این مقاله، از آنها استفاده شده است. 
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اي بـوده ایم، بررسی اسناد کتابخانـهروش تحقیقی که ما در این نوشتار مورد استفاده قرار داده

اند. بخشـی از ایـن شناسی نیز مورد توجه قرار گرفتهاي، اسناد باستانتابخانهاست. در کنار اسناد ک

هـاي اسناد، توسط خود نگارنده در منطقه مورد بازدیـد قـرار گرفتـه و در بقیـه مـوارد، بـه گزارش

شناسی هاي مختلف این موضوع، به مباحث زبانشناسان استناد شده است. با توجه به جنبهباستان

شناسی نیز مورد تکیه و استناد شده است. بخش قابل توجهی از مطالـب، از دات مردمو حتی مستن

اوّل انگلیسی استفاده شده است که در فضاي فارسی، کاملاً نـو و بـدیع بـه شـمار هاي دستهکتاب

  روند. می

  ورود اسلام به شرق آفریقا

آید که شرق آفریقـا، میهاي تاریخی پس از ظهور اسلام، این گونه به دست از مجموع گزارش

همواره محل امنی براي مهاجران و فراریان بوده است. شـاید اوّلـین مهـاجرت را بتـوان هجـرت 

تـر دانسـت؛ زیـرا دامنـه مسلمانان از مکه به حبشه یا اتیوپی امروزي و از آنجا به منـاطق جنـوبی

س گـزارش یعقـوبی، شده و بر اسانیز کشیده می )1(حکومت نجاشی، حاکم وقت، به شرق آفریقا

: 1زنج ـ که همان زنگبار امروزي است ـ جزو قلمـرو حکومـت نجاشـی بـوده اسـت (یعقـوبى، ج

بار قبل از اینکه به مدینه منتقل شود، به شرق آفریقـا بـوده ). بنابراین، انتقال اسلام براي اوّلین193

  است. 

د. در نتیجـه تجـارت بـرده و نها ثروت هنگفتی را به ارمغان آورآکشورگشایی مسلمانان، براي 

گـان بـا نشین، رشد زیادي گرفـت. ایـن بردهانتقال آنان از شرق آفریقا به مناطق مرکزي مسلمان

هاي اجتماعی نقـش شدند و گاهی در ایجاد حرکتحضور در بین مسلمانان، به دین اسلام وارد می

گري، ملقب بـه متظاهران به علوياند؛ به عنوان نمونه، در تاریخ مشهور است یکی از کردهایفا می

محمـد بن). او علی324: 4، ج کنـد (ذهبـى، قیامی بزرگ را در عـراق بـه پـا می»صاحب الزنج«

)، متولد در یکی از روستاهاي ري بوده که این نهضت بـزرگ را در 352: 3خلدون، جابنورزنینی (

غ بر سه هزار از سیاهان بصره و مـوالی زمان المهتدي بالله به راه انداخت. چون بیشتر پیروانش بال

بودند، این لقب را گرفت. در نهایت، الموفق بالله عباسی او را کشت و این نهضت شکست خـورد. 

هجـري)، نشـان از ایـن  266پوست در قرن سوم (وجود این تعداد عظیم موالیان و مسلمانان سیاه

و مسلمانان و اعـراب برقـرار بـوده اسـت و دارد که از ابتداي اسلام روابط بسیاري بین این منطقه 

که تنها در یک جنـگ، سـه ايگونههزاران برده در طول سالیان طولانی، وارد این منطقه شدند؛ به
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 اند. بیت(ع) شرکت داشتههزار نفر مرد جنگی سیاه و البته مسلمان و محب اهل

دینی و سیاسی بسـیاري از ها رخ داد که منازعات ها و عباسیدر زمان اموي ،موج هجرت دوم

در زمـان  ،فریقا کشاند. بیشترین مهـاجرتآها را از بحرین، عمان، حضرموت و یمن به شرق عرب

سـواحل صـورت وسـیع در ه گسترش اسلام ب ها،ین مهاجرتا یوسف ثقفی رخ داد. نتیجهبنحجاج

ایـن  طبیعتـاً،اسـت. ن عـرب بـه ایـن منطقـه بـوده ااز مهاجر فراوانیشرق آفریقا و استقرار تعداد 

 ،یعنی نشر تشیع در این منطقـه ،و اینو احیاناً تعداد کمی از دیگر فرق باشند ها باید علویون عرب

بـه ایـن حقیقـت ) 51نیـز در کتـابش (الغنیمـی:  الغنیمی مقلد عبدالفتاح. اتفاق افتاد باربراي اولین

تومـاس . شـماردوارج و معتزلـه مـی، خ(ع)بیترا پیرو مذهب شیعی، اهل کند و مهاجراناشاره می

کـه شـیعیان ـ  توسط جماعتی از شیعه ،ین هجرت بزرگی که رخ دادنیز معتقد است نخستآرنولد 

 122در سـال  ،به این مناطق فرار کردند. این امر ،زید کشته شدنپس از  ـ بوده که نداهبود يزید

  ).378-377(آرنولد: هجري رخ داده است 

د کـه بـاز هـم عـده آمـوجود ه دي بینیز منازعاتی بین شیعیان ز 142-140هاي در بین سال

و بر اساس برخی منـابع، بـه نزدیکـی موگادیشـو  نها به زنگبار کنونی مهاجرت کردندآاز  بسیاري

گروهـی از پیـروان  122در سـال عبدالعزیز فهمی نیز معتقـد  ).54هجرت نمودند (حسن محمود: 

بـه  ،عبدالملک پـس از شـهید شـدن زیـدبنطالب در عهد هشامابیبنعلیبنحسینبنعلیزیدبن

  ).41(فهمی:  شرق آفریقا پناه بردند که به آموزیدج مشهور شدند

انـد. ایـن مسلمان نشده ،توحاتفآفریقا با جنگ و  شرق توان دریافت کهاز مجموع قراین، می

رسـد، در بسـیاري از می بلکه بـه نظـر ؛حتی به منظور اقتصاد و تجارت صرف هم نبود ،هاهجرت

وجوي پناهگـاهی بـراي حفـظ اند، در جسـتشـدههایی که به این منطقـه وارد میموارد، مسلمان

یابیم که این افـراد اند. با مطالعه تاریخ دوران امویان و عباسیان درمیخویش از دست حاکمان بوده

 هاي تحت تعقیب باشند. فراري، باید از علویان و زیدي

شفاهی مردم منطقه نیز مشهور است که اسـلام در قـرن اوّل هجـري و در واقـع، در در سنّت 

هاي اوّل بعثت، به شرق آفریقا منتقل شـده اسـت و شـهر زِلیـا در سـومالی داراي مسـجدي سال

داراي دو قبله است که یکی از آنها به سـوي مکـه و دیگـري بـه جانـب اورشـلیم سـاخته شـده 

البته با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه که جهت قبله و  .) (Fauvelle-Aymar: 34است

گیرند، تمـایز ایـن دو جهـت از همـدیگر در آن هاي بسیار نزدیک به هم قرار میاورشلیم در زاویه

رو، ممکن است این مسجد به تقلید از مسجد ذوالقبلتین در مدینـه منطقه بسیار مشکل است. ازاین
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هاي اوّل بعثـت برسـد، بات این مطلب که قدمت این مسجد به سالساخته شده است. بنابراین، اث

شـود؛ ولـی تنهـا مسـتند موجـود، اقـوال مشکل است و هرچند آثار باستانی دو محراب یافت مـی

  شفاهی بومیان محل است. 

توان در مسجد شـانگا و جامانده از حضور مسلمانان در شرق آفریقا را میاوّلین آثار باستانی به

م کـه در اکتشـافات 830هاي طلا و نقره متعلق بـه تـاریخ اته مشاهده کرد. با یافتن سکهجزیره پ

توان مسجد کیزیمکازي در جنوب زنگبار دانسـت تر را میاند، مسجد قدیمیم به دست آمده1980

م است. این مسجد، متعلق به دوران سـلجوقیان اسـت و یکـی از اسـناد مهـم 1007که متعلق به 

  . )438 :احمديعربآید (ها در زنگبار به حساب میان حضور شیرازيبراي تعیین زم

  هاهجرت شیرازي

ها، مهاجرانی هستند که اصالتاً از شیراز و یا نواحی جنوب غربی ایران، یعنی خوزسـتان شیرازي

به منطقه شرق آفریقا هجرت و در آنجا اقامت گزیدند. محل استقرار آنها، به طور ویژه در منـاطق 

هـا در ) بـوده اسـت. شـیرازيZanzibar, Pemba and Comorosار، پمبا و کومور (زنگب

هـا در منطقـه، اسـتقرار شوند. تأثیر حضور شـیرازي) نیز شناخته میMbweraمنطقه، به امبورا (

اسلام، توسعه زبان سواحیلی، اشاعه فرهنگ عربی و نیز توسعه گسترده اقتصـادي در ایـن منطقـه 

  .,Anthony) (2010:379بوده است

ها، بین آفریقاپژوهان اختلافاتی وجود دارد؛ به طور مثـال، در مورد تاریخ دقیق حکومت شیرازي

ها، از قرن سیزدهم شروع شـده و ) معتقد بود که حکومت شیرازيTriminghamتریمینگهام (

اریخ را از ) ایـن تـRobinsonکه رابینسـون (ها ادامه داشته است؛ درحالیتا پایان دوران پرتغالی

) آن را از قـرن دهـم تـا قـرن شـانزدهم Pouwelsداند. پاولز (قرن نهم تا سیزدهم میلادي می

در سـال  ینزمـان بـا دوران سـبکتکهم هایرازيمعتقد است هجرت ش ی نیزلودهداند. میلادي می

 ).(Lodhi 1980:101-102  بوده است یلاديم 997

ها وجـود دارد؛ در نظریـه اوّل کـه بـر ت شیرازيدر هر صورت، دو نظریه در مورد شیوه هجر

هـا از جنـوب ایـران در اوایـل قـرن دهـم در منـاطقی بـین اساس سنّت شفاهی اسـت، شـیرازي

 ,Anthony)ترین نقطه مستقر شدند ترین نقطه و سوفالا در جنوبیموگادیشو، سومالی از شمالی

2010: 80, Derek Nurse; Thomas Spear; Thomas T. 

Spear,1985:207).  ،در این باره، ایروینگ کاپلان معتقد است پـیش از قـرن هفـتم میلـادي
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سواحل شرقی توسط ایرانیان مورد استقبال و هجرت بود؛ اما این افراد توسط قبایل مهاجر بـانتو و 

. پـس از آن، ایرانیـان (Kaplan, Irving, 1967:38 & 42)نیلوتیـک بیـرون رانـده شـدند

 ,Roland Oliver( دادندها را تشکیل میدند که نسل جدیدي از شیرازيبیشتري به منطقه آم

ها، همان نسلی است که موضوع ایـن مقالـه ). منظور از نسل جدید شیرازي202–1975:201

  است. 

اند؛ ولی ابتـدا در سـومالی سـاکن شـدند و ها از ایران آمدهنظریه دوم، معتقد است که شیرازي

 ,Anthony Appiah; Henry Louis Gatesنـد (سـپس بـه موگادیشـو هجـرت کرد

). در قرن دوازدهـم، حکومـت محلـی خـود را مسـتقر سـاختند و شـبکه تجـاري و 2010:379

بازرگانی خویش را از جزایر کیلوا، مافیا و کومور و در طـول سـواحل سـواحیلی گسـتراندند و ایـن 

 .Roland Oliver, 1975: 201–202)شـبکه، از جنـوب تـا ماداگاسـکار کشـیده شـد. 

August H. Nimtz, 1980: 3–11, 40–47).  

هـا وجـود دارد؛ مبنـی بـر اینکـه هاي بسیاري دربـاره هجـرت شـیرازيدر این میان، داستان

ها دچار طوفان شد و همدیگر را در دریا گم کردند و در نتیجه، هرکدامشان به هاي شیرازيکشتی

هـا را در گسـتره وسـیعی ر، ناخواسـته شـیرازيبخشی از ساحل شرقی آفریقا وارد شدند و این امـ

هرحال، براي هرکدام از این نظرها، دلیلی وجود نـدارد و حتـی در صـورت اثبـات، پراکنده کرد. به

  شود.تأثیر چندانی بر آنها مترتب نمی

انـد و کلی منکـر شـدهها را در منطقـه بـهدر مقابل، برخی از محققان از اساس وجود شیرازي

هـاي شـیعی در منطقـه هاي ایرانی، زبان و ادبیات فارسی، نبـود علامترا نبود سنّت علت این امر

جامانـده از مهـاجران سواحیلی و در عوض، شواهد متعدد بر سنّی بودن و عربی بـودن فرهنـگِ به

ایـن محققـان  ).Horton & Middleton 2000: 20  ،Bakari 2001: 70داننـد (می

نی از منطقه خلیج فارس به شرق آفریقا رخ داده؛ ولی خلیج فـارس، هاي فراوامعتقدند که مهاجرت

تـر نشـین بزرگشـود و از منـاطق فارسمنطقه بزرگی است که شامل مناطق ایرانی و عربی مـی

ها دارند و نکته عجیب آن است کـه ایـن است. در واقع، این دسته تلاش براي نفی حضور شیرازي

اند که چندان پایـه و اساسـی ي بودن و شیعه بودن ایجاد کردهدسته از محققان، تلازمی بین شیراز

  ندارد.

انـد کـه ها در این منطقه گزارش شـدههاي متعددي از حضور شیرازيهرحال، آثار و داستانبه

  ).  ALLEN, 1982:9-27( در ذیل به آنها اشاره خواهد شد
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نش در بررسـی تحلیـل ) و همکـاراMsadieاز جمله ادله غیرقابل انکار پـژوهش اِمسـادیه (

اسـت و بـه طـور هاي کومور است که دریافتند ریشه اصلی آنها، از نژاد بانتو بوده هاي شیرازيژن

هایی مشترك با مردمان جنوب ایران و شـرق آسـیا درصد) ژن 13میانگین، به میزان کمتر (حدوداً 

گردد. این یافتـه، نتو یافت میوضوح در مادرانشان تنها ژن باشود و بهدر جهت پدرانشان یافت می

 Said; et( انـدکند که پدران آنها مهاجرانی از ایران و جنوب شرقی آسیا بودهوضوح ثابت میبه

94.–al. 2011, 19: 89( وجود ژن ایرانی در نقاط دیگر شرق آفریقا نیز در همین پـژوهش .

کنـونی، حاصـل هـاي جـک دارك نیـز معتقـد اسـت نسـل شـیرازيژنتیکی ثابت شـده اسـت. 

). Drake, 1983:18ها و ازدواج آنها با زنان بـومی بـانتو اسـت (ها و عربهاي ایرانیهجرت

درصـد،  13هـاي ایرانـی بـا فراوانـی بنابراین، علاوه بر سنّت شفاهی و تاریخ مکتـوب، وجـود ژن

  مدت ایرانیان در این منطقه باشند. تواند دلیل محکمی بر حضور گسترده و طولانیمی

میلادي 975حسن در سال بنها با هجرت علیهاي تاریخی، داستان شیرازيبر اساس گزارش

حسـن شـیرازي، یکـی از هفـت فرزنـد بنسلطان علی). 1360 :1993شاکر مصطفى، شروع شد (

حسن شیرازي است که مادرش از اتیوپی بوده و حکومت کیلـوا را بنـا نهـاده اسـت. او بـه همـراه 

شـود کـه او جزیـره کیلـوا را از صـاحب بتـدا بـه موگادیشـو رفـت. نقـل مـیتعـدادش ایاران کم

به ازاي پرداخت پارچه به درازاي محـیط جزیـره خریـداري  Almuliاش به نام الموولی آفریقایی

سلطان همراه با شـش پسـرش در قـرن دهـم میلـادي بـه جزایـر پـاتِ ها، کرد. طبق بیشتر نقل

)Pate .ا با بومیان از طریق ازدواج و مبادلات تجـاري، روابـط بسـیار آنه) و کومور مهاجرت کردند

) و Anthony Appiah; Louis Gates, Jr,.2005:187نزدیکــی را برقــرار کردنــد (

هـاي متعـددي بـه شـرق زیرا اگرچه در طول تـاریخ هجرتتوانستند در آن منطقه، سکنا گزینند؛ 

هـاي محلـی و تأثیرگـذاري عمیـق و تکدام منجر بـه تشـکیل حکومآفریقا انجام شده، ولی هیچ

صـورت گرفـت و یکـی از آفریقـا شـرق بـه ها شیرازيهجرت درازمدت در منطقه نشد؛ تا اینکه 

  است.  عوامل مهم آن، ازدواج با بومیان و استمرار نسل از این طریق بوده

گـل  جات، ابریشـم،هـاي آفریقـایی، عـاج، ادویـهها به تجارت بـردهشود که شیرازيگفته می

انـد و طبـق گـزارش آگوسـت نیمتـز میخک، نارگیل و دیگر محصولات کشاورزي مشـغول بـوده

)August Nimtzترین تاجران برده بودنـد، بـا ها که بزرگ)، پس از منع تجارت برده، شیرازي

August H. Nimtz, 1980, 39-( بحران اقتصادي مواجه شدند و دچار ورشکستگی شـدند

، در منطقـه حـاکم 15هـا تـا قـرن ، امکان قبول ندارد؛ زیرا شـیرازي). این گزارش45 ,47-41



 

  135 آفریقا با تمرکز بر تانزانیا شرق در ها در توسعه تمدنشیرازي نقش

  

ها حکومتشان برچیده شد و دیگر به دوران پسا استعمار نرسیدند تا با منـع اند و توسط پرتغالیبوده

داري در هـاي متعـدد، اوج بـردهتجارت برده به ورشکستگی اقتصادي بیفتنـد. بـر اسـاس گزارش

هـا ا هجوم اروپاییان به کشورهاي آفریقایی بـوده و نتیجـه آن، انتقـال دهدوران استعمار و مقارن ب

میلیون برده آفریقایی به اروپا و آمریکا بوده است. این در حالی است کـه در انگلسـتان، بـه سـال 

 Vol 3و V.C.D. Mtubani, 1983(داري برداشته شد ها براي منع بردهقدمم اوّلین1706

No 2( همچنـان  18داري ممنوع شد. بنابراین، تا اوایـل قـرن برده م1865ال و در آمریکا به س

  داري رواج داشته و در دوران استعمار به اوج خود رسیده است. برده

  هامذهب شیرازي

دانـان و محققـان بـر دانست؛ ولـی تـاریخشیعیان را از ها شیرازيتوان با اطمینان کامل، نمی

اند. از جمله شواهد بـر ایـن قضـیه، ها دادهبودن شیرازيیعهاساس شواهدي احتمال بیشتر را به ش

و  زمان با قدرت گرفتن سلجوقیان در جنوب ایـران بـوده اسـتها همهجرت شیرازيکه آن است 

اسـامی  نـدمعتقد برخـی )2(.فرار شیرازیان، به دلیل دشمنی آشکار سلجوقیان با شیعیان بوده است

: شـاهدياي بر شیعی بـودن آنهـا باشـد (تواند نشانهین میو ا شیعی استاسامی  امیران شیرازي،

هاي اطـراف محـراب است که کاشی )3(وجود مسجد قدیمی کیزیمکازيها، از دیگر نشانه ).112

د ج. سـنگ قبرهـاي قـدیمی در مجـاورت مسـبیت(ع) استمسجد کیزیمکازي، مزین به نام اهل

ود جبر و ، نشانه دیگريد، علی و فاطمه استاسامی محم هانآکیزیمکازي، پمبا و تومباتو که روي 

 Neville, p( دارد هامقارن حضـور شـیرازيهاي در این سرزمین در دوران (ع)بیتپیروان اهل

45.(  

) نیز معتقد است قراین بسیار و قابل تـوجهی از Rizwi, 1975, 84-88سید اختر رضوي (

تـر و اکثریـت تعـداد حضـور قـدیمیها بوده است؛ ولـی بـه دلیـل حضور شیعیان در بین شیرازي

هاي بعد، تشـیع رو بـه ها در دورانمسلمانان سنّی و اباضی، ازدواج با غیر شیعیان و تغییر حکومت

  سنّت نمایان شد. خاموشی رفت و اسلام در لباس اهل

سـنّت شـرق ها را ثابت کنیم، ولی بـه دلایـل مختلـف، اهلهرچند نتوانیم شیعه بودن شیرازي

اراي قرابت خاصی به تشیع هستند. این امر، به دلایل مختلفی چون شافعی بـودن مـذهب، آفریقا د

وخو و رفتاري مردم ایـن منطقـه بـوده اسـت و شـاید حضور موثر و گسترده صوفیه و آرامش خُلق

 تاثیر نبوده است. سوابق شیعی هم در این امر بی
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  سلاطین شیرازي 

م به ترتیب ذیل آمده اسـت کـه 975ازي از سال هاي تاریخی، سلاطین شیربر اساس گزارش

 اند از:عبارت

  م) مؤسس کیلوا؛957حسن شیرازي (بنعلی

  سال حکومت کرد و فرزندي نداشت؛  40حسن که بنعلی، فرزند علیمحمدبن

ونیم حـاکم بـود. م). او به مدت چهار سـال996باشات، عموزاده یا برادرزاده قبلی بود (بنعلی

  حسن) به حکوت مافیا گماشته شده بود؛ بنتوسط برادرش (علیپدرش باشات، 

سال توسط ماتاتا ماندالیما حاکم چانگـا  4م) فرزند حاکم قبلی که پس از 1001علی (داوودبن

  کنار گذاشته شد و به جزیره مافیا رفت و در آنجا درگذشت؛ 

اسـت. او بـه مـدت دو سـال،  ماتاتا ماندالیما بـوده شود نوهم) که گفته می1005بکر (بنخلیل

  آورند؛ ها به شمار نمیحاکم کیلوا بود و در شورش ایرانیان کنار گذاشته شد. البته او را از شیرازي

م) که نوه داوود بـوده اسـت. وي توسـط ایرانیـان بـه 1007یا  1005علی (بنسلیمانبنحسن

  سال حکومت کرد؛  16قدرت رسید و به مدت 

  سال حکومت کرد؛  60م) که 1023فرزند داوود (داوود اوّل، بنعلی

شـود، که نقـل مـیگونهسال حکومت کرد. آن 6م) 1083داوود (بنداوود دوم، نوه علیبنعلی

  ستمگري دیوانه بوده که مردم کیلوا او را خلع و در چاه آبی انداختند تا بمیرد؛ 

ي برادرش بـه قـدرت رسـید و م) برادر داوود دوم که توسط مردم به جا1106داوود (بنحسن

  سال حکومت نمود؛  24

 سال حکومت، توسط مردم کیلوا خلع و گردن زده شد؛  2م) تنها بعد از 1129سلیمان (

انـدوزي م)، قبل از مرگ پدرش، در صوفالا به ثروت1131سلیمان، فرزند حاکم قبلی (داوودبن

 مشغول بود و سپس براي حکومت به کیلوا دعوت شد؛ 

آیـد؛ زیـرا ترین سلاطین کیلوا بـه حسـاب مـیم)، یکی از مهم1170داوود (بنحسنبنسلیمان

هاي ساحلی بسیاري مانند: صوفالا، پمبا، زنگبار و بندرگاه سرزمین اصـلی را تحـت موفق شد شهر

هاي فراوانی را در کیلوا بنا کرد و شهر کیلوا را به شهري بـزرگ حاکمیت کیلوا درآورد. او ساختمان

 سال حکومت کرد؛  18یل نمود. او به مدت تبد

 سال حکومت نمود؛  2م) که فرزند حاکم قبلی بود و به مدت 1189سلیمان (بنداوود

 م)، برادر حاکم قبلی بود و یکسال حکومت کرد؛1190سلیمان (بنطالوت
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سـال حکومـت کـرد و بـدون هـیچ  25م)، برادر حاکم قبلی بود کـه 1191سلیمان (بنحسین

 ی، از دنیا رفت؛ وارث

 سال حاکم بود؛  10م)، به مدت 1215سلیمان (بنخالد

 سال حکومت کرد؛  40م)، نوه حاکم قبل بود و 1225سلیمان (بن؟

سـال حکومـت کـرد  12م)، نسبش نامشخص است و بـه مـدت 1267یا1263داوود (بنعلی

)Arthur, 1895:431-385  .( 

دانسته شـده اسـت و پـس از آن،  1277ها سال زيبر اساس این گزارش، پایان حکومت شیرا

از سادات عرب یمنی شروع شد و بر طبق تاریخ زنگبـار، خانـدان  )Mahdaliحکومت مهدعلی (

السـلوة فـی «لـف کتـاب ؤمدر مقابـل، ) به قدرت رسـیدند. Mawahib-Abu alابومواهب (

شـیرازي را ثبـت کـرده  حسـنبنونه تن از حکام شیرازي منتسب به علینام بیست» اخبار کلوة

سـلیمان معرفـی کـرده کـه بنرا فضیلحـاکم ن یخـرآاند. او نـام است که بر کیلوا حکومت کرده

مور پرتغـالی واسـکودي أزمانی که کیلوا توسـط مـ 1502امیر ابراهیم شیرازي در سال  ،نماینده او

  قابله با او شد. ممور به أم ،دشگاما تهدید دا

هـا بـا اسـتعمارگران ها، مواجه شد با اوّلین برخـورد شـیرازيزايهاي حکومت شیراآخرین روز

) کاشـف پرتغـالی در سـال Vasco da Gamaغربی در کیلوا که در آن زمان واسکو دا گامـا (

ویژه تجـارت ها بر سر حق تجـارت و بـهها و پرتغالیبه منطقه آمد. چند سال بعد، شیرازي 1498

ها بـود، ات، به نابودي کیلوا و مومباسا که شهر بندري شیرازيطلا وارد مشاجراتی شدند. این منازع

ها و تجارت مسـتقیم طلـا بـا هنـد از همـان ابتـدا، مـورد منجر شد. اعمال قدرت نظامی پرتغالی

ها با نـابودي مواجـه هاي اروپایی نیز قرار گرفت و در نتیجه، حکومت شیرازياستقبال دیگر قدرت

). به موازات ورود اروپاییـان، ugust Nimtz, 1980: 4A-6شد که اساسش بر تجارت بود (

هـا شروع به حمله به شـیرازي 17و  16هاي ها ارتباطی نداشتند، در قرنقبایل بانتو که با شیرازي

هاي شیرازي هم از طرف دریا و هم از طرف خشکی، با هجـوم مواجـه کردند و در نتیجه، سلطان

  و سلطنتشان منجر گردید.  شدند و این امر، به زوال کامل قدرت

  ها در قرن اخیرشیرازي

تعداد بسیاري از مردم آفریقایی در برخی از شهرها و جزایر شرق آفریقا، مدعی شیرازي بـودن 

مردم زنگبـار، خـود را شـیرازي و از نوادگـان ایرانیـان  %56حدود  1948هستند؛ به طور مثال، در 
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حبوبیت شیرازي بودن و افتخـار بـه آن، بـه ). مAdriana Piga, 2014:3-5معرفی کردند (

توانست بسیار مهـم باشـد؛ تـا ها از یک جانب میقدري است که در انتخابات نیز حمایت شیرازي

ــیرازي ( ــزب آفروش ــت، ح ــه در نهای ــال ) Shirazi-Afroاینک ــکل گرفــت  1961در س ش

)Burgess; Issa; Hamad, 2009: 19ی فعالیـت راب و استعمارگران انگلیسعا هعلی ) که

البتـه در ایـن زمـان،  .ندشـدباعـث اسـتقلال زنگبـار  1963سـال  در ،در نهایت وسیاسی داشتند 

ها به عنوان یک بخش جـدا از بقیـه نبودنـد؛ بلکـه بومیـانی بودنـد کـه خـود را از نسـل شیرازي

نـژادي  دانستند و در واقع، دیگر از ایرانیان به جز ژنی آمیختـه بـا سـیاهان و ایجـادها میشیرازي

  رو و البته داراي هویتی مخصوص به خود، اثري باقی نمانده بود. باهوش، سبزه

  ها در منطقهثیرهاي تمدنی شیرازيأت

  . تغییر دین و فرهنگ 1

ها ترین اثر حضـور شـیرازيمهم ،پرستی و بومی به دین اسلامهاي بتتغییر دین مردم از دین

نیمی از مـردم بـه دیـن مسـیحیت  تقریباً ،وران استعمارهر چند پس از ددر این منطقه بوده است. 

شک اسلام در وضعیت سـیطره کامـل بی ،ولی پیش از این دوران ،وارد شدند و اسلام را رها کردند

ها بـا دوران حاکمـان عمـانی ست که با مقایسه دوران شیرازيا بر منطقه بوده است. این در حالی

تنهـا هـیچ تلـاش قابـل ه توان رسید که حاکمان عمانی نیبه این نتیجه م ،پس از دوران استعمار

الشـیخ ( گـري خـود را نیـز تـرویج ندادنـدتوجهی براي توسعه اسلام نکردند و حتی مذهب اباضی

غان مسیحی نیز اجازه حضور و فعالیـت گسـترده را عطـا ) و حتی به مبل29ّ :علی المغیريبنسعید

را بـر  يمنـافع اقتصـاد حی) را تـرجغیـامـر (عـدم تبل نیـمحققان معاصر عرب علـت اکردند. می

اي کـه در ذهـن ) تنهـا خـاطره20: 3م، ج1980جمال زکریا قاسم، ( اند.دانسته ینید هايشیگرا

باعـث قیـام  ،داري اسـت کـه ایـن امـردوران تلخ بـرده ،ها به یاد ماندهمردم شرق آفریقا از عرب

  )Petterson, 2002:4گردید. ( 1963ار در سال هاي عمانی در انقلاب زنگببومیان علیه عرب

  . رونق اقتصادي2

ثر است. مردم شـرق آفریقـا ؤدر زندگی و ساختار زندگی مردم بسیار م ،نقش طبیعت ،شکبی

انـد و در کـردهداري گـذران عمـر مـیبـا شـکار و یـا گلـه ،در طی هزاران سال در مناطق داخلی

بـه زنـدگی  ،هاي بارانزي محدود و منحصر به فصلهاي ساحلی نیز با ماهیگیري و کشاوربخش
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در شرق آفریقا در مناطقی که بومیان به سبک  ،حتی امروزه این سبک زندگی ؛دادندخود ادامه می

شود که سـندي بـر صـحت ایـن مدعاسـت. در ایـن کنند، یافت میتی خود زندگی میزندگی سنّ

شـده و هـر مک گرفتن از گـل سـاخته مـیها با شاخ و برگ درختان و یا با کسبک زندگی، خانه

کرده اسـت. از هایی براي شکار و چرا تعیین میاي مشخص و زمینمحدوده ،اي براي خودخانواده

سازي و شهرسازي رونق فراوانی گرفت و کار به جایی رسـید کـه ها ساختمانزمان ورود شیرازي

امـري متـداول  ،ري خاص ایرانـیکاري و معماسازي و کاشیچون هنر کاشیهم ،بسیاري از امور

  گردید. 

سـازي و توسـعه تمـدنی از جهـت سـاختمان ،نویسـان و سـیاحانهاي تـاریخبر طبق گزارش

نویسـنده  ،به عنوان مثـال ؛وضوح قابل اثبات استها بهشهرسازي در این منطقه در زمان شیرازي

  نویسد: دوران می در گزارش از وضعیت این منطقه در این آفریقا؛ تاریخ یک قارهکتاب 

بیشـتر همـان  ،هـایی پدیـد آمـد کـه سـبب پیـدایش آنهاي نهم و دهم دگرگونیدر سده«

درخور قیاس است. اکنون اسلام به همه دادوسـتدها و منـافع  ،گسترش بازرگانی باختر بود و با آن

 وحـدتی کـه هرچنـد ؛مفهومی از وحدت بخشیده بـود ،بازرگانی کشورهاي ساحیلی اقیانوس هند

در رویـارویی بـا رقبایشـان عرضـه انـدام  ،حالبااین ؛ندرت در میان خود مسلمانان وجود داشتبه

میـان  ،اي تازه آغـاز بـه آبـادانی کردنـددر همان حال که به شیوه ،کرد. بسیاري از این کشوهامی

رب که دریانوردان ع ،اي از تجارت و تولید را شکل بخشیدند. در همان هنگامخود اجتماع گسترده

پـردازي هایشان بعدها در هزارویک شب و سـندباد و ماننـد آن داسـتانکارهاي برجسته و دلاوري

 ،شان را تا دوردستان ساحل آفریقا بردند. برخی از مردمان ساحیلی یا بـه هـر حـالشد، کیش تازه

ثروتمنـدتر، هـایی کـه برخی از فرمانروایان ساحیلی را به دین تازه فرا خواندند و خـود در قرارگـاه

چون پیشینیانشان بـا زنـان محلـی ازدواج  و مستقر گردیدند ،تر از پیش بودنیرومندتر و بلندپروازانه

 ،هـا را بـه اجتمـاع بازرگـانی اقیـانوس هنـد کشـاندند و از ایـن قـراراین بندرها و قرارگاه ،کردند

پی افکندند. تـا سـده  ،داي آفریقاي خاوري بوهاي نوعی تمدن اسلامی را که به شکل ویژهشالوده

کیلوا بازار مهمی شده بود و همچـون برخـی از بنـادر همجـوارش در جنـوب مثـل سـوفالا  ،دهم

)sofala : ي در موزامبیـک) و کوییلیمـان (رروستایی بندquilimiane  : شـهرکی بنـدري در

گان داخلـی هاي بازرگـانی بـا تولیدکننـدموزامبیک) در موزامبیک کنونی، ثروت و قدرت را بر پایه

    عاج پی افکند. طلا و

ایی ضـرابخانه ،مقدیشـو در سـاحل سـومالی کیلوا و زنگبار و احتمالـاً ،تا سده سیزدهم میلادي
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هاي مسین بسیاري ضرب کرده بودنـد. نـام شـاهان بـر ایـن خود داشتند. پادشاهانشان سکه ازآنِ

وش نیسـت. اینـک همـه سف است که تاریخی بر آنهـا منقـأاما جاي ت ت؛ها ضرب شده اسسکه

ررونـق بـا یکـدیگر پیونـد داشـتند کـه شهرهاي پُاي از بنادر و دولتکناره ساحلی طولانی با رشته

تـرین آنهـا از برجسـته ،مقدیشو، براوا، مالیندي، مومباسا، پمبـا، زنگبـار، کیسـیمانی مافیـا و کیلـوا

یمان داشتند و به عضـویت خـویش در با اینکه به اسلام ا ،شهرهااند. مردمان این بنادر و دولتبوده

جهان اسلام آگاه بودنـد و اصـل و نسـب گوناگونشـان بـه شـمال و جنـوب و سـواحلی در مرکـز 

آفریقایی بودند و با همه کشورهاي پیرامون اقیانوس هند دادوستد داشـتند و  ،همه با این ،رسیدمی

، از کشورهاي دوردسـت ر برابرکردند و دپشت و شماري چند برده صادر میفلز و عاج و لاك لاك

  )151 :(دیویدسن .»خریدندپنبه و کالاهاي تجملی می مانند چین،

 ؛سخن از تمـدنی نـو در ایـن منطقـه داردلف، ؤم ،توان فهمیدطورکه از این گزارش میهمان

 تجارتی که نه صـرفاً ؛رونق اقتصادي گسترده و فعال در کل منطقه جریان دارد ،تمدنی که در آن

بلکه در اسباب تجمـل و زینتـی ماننـد طلـا و عـاج رواج داشـته اسـت. ایـن  ،لیهحصولات اوّدر م

اي به قدري داراي قدرت و اعتبار داخلی و خارجی شده بودند کـه بـه ضـرب هاي منطقهحکومت

نظیـر و در سایه امنیت بـی ،پردازند. همه اینهاسکه و در اوج ثروت به واردات کالاهاي تجملی می

لف بـه دلیـل توسـعه گسـترده ؤست که ما ولی نکته عجیب آن ؛ر کل منطقه بوده استگسترده د

اشـتباه فاحشـی  ،هاي مسلمان دانسته و اینحاکمان را عرباسلام و غالب شدن فرهنگ اسلامی، 

ها حضور منسـجم شـیرازي ،ت شفاهی مردم این منطقهزیرا اسناد بسیار معتبر تاریخی و سنّ ؛است

 ،هـاجـز در دوران عمانیه بـ ،هـاکنند و عـربدر شهرهاي ساحلی اثبات می را در طول پنج قرن

  نتوانستند حکومتی تشکیل بدهند. 

نیز یکی از معدود جهانگردان مسـلمانی اسـت کـه از ایـن منطقـه بازدیـد کـرده و بطوطه ابن

 14 یعنـی قـرن ق،725در سـال سفر خود را از مسقط نوشته است. او باره هایی را در این گزارش

اي لـین منطقـهیمن بوده و اوّ طریفاز  ،ه شرق آفریقاقبطوطه به منط. ورود ابنشروع کردمیلادي 

بـا تمـدنی اسـلامی و  ،بطوطه پس از ورود به موگادیشـوموگادیشو است. ابن ،کندرا که بازدید می

ش بـراي هـایلبـاس هـا وشود. مکانی کـه پارچـهرو میهیافته و مساجدي آباد روبشهرهایی نظام

. اسـت شـدهپارچـه صـادر مـی هـا،نجا به مصر و دیگـر مکانآو از  نمایاندمینظیر بطوطه بیابن

خـوبی از میهمانـانش ضـیافت کند و بـهسلطانی که خود با خدم و حشم در نماز جمعه شرکت می

داراي  ،رود. ایـن جزیـرهبه جزیره منبسی می بتداا ،به کلوادر مسیرش  ،)163 :هابن بطوط( کندمی
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. قـرار داشـته اسـت بآچـاهی از  ،نار هر مسـجديکدرختان میوه و نیز مساجدي آباد بوده که در 

خود را تنظیـف  ،هایی چوبی قرار داده بودند و مردم قبل از ورود به مسجدکاسه ،بآبراي نوشیدن 

دارد بیان مـی ،نآکند و پس از ها معرفی میبطوطه موگادیشو را در قلمرو یمنیاما ابن ؛نداهکردمی

هـا کند. در اینجا او هیچ نـامی از شـیرازيبلاد سواحل یا بلاد زنج شروع می ويسفرش را به س که

  د. نمایها معرفی میحتی ظاهر مردم در جزیره کلوا را شبیه یمنی ؛بردنمی

ایـن بـوده کـه  ،لفـانؤو دیگـر م )48 :(فهمـی ها و شرق آفریقـاایرانیلف کتاب ؤبرداشت م

لـف نـامی از ؤخـود م لیو ؛هاستمربوط به سرزمین تحت حاکمیت شیرازي ،بطوطهات ابنتوصیف

  برد. ها نمیشیرازي

رسـیدن بـه ایـن  مدر هنگـا طبیعتاً ،ق شروع کرده725بطوطه سیاحت خود را در نجاکه ابنآاز

تا سـال  هاست که شیرازيا در حالی ،این .باشد )به بعد م1329( میلادي باید قرن چهارده ،منطقه

بـه هـیچ وجـه  ،بنـابراین. انددر این منطقـه حضـور داشـته ،هایعنی تا سال ورود پرتغالی ،م1498

دانـان از هـاي مهمـی چشـم بپوشـد. تـاریخبطوطه بر روي چنین واقعیتپذیرفتنی نیست که ابن

و انـد کردهاستفاده  ،نداها نبردهبطوطه و دیگر نویسندگان عرب که نامی از شیرازيهاي ابنگزارش

 ارايد انیمردمـ صـاحب نی بر وجود تمـدنی چشـمگیر و قابـل توجـه در آن منطقـه ویآنها را قرا

تمامی این دستاوردها را نتیجـه و  ،اما در نهایت ؛اندآرامش و امنیت و در اوج رفاه اقتصادي دانسته

  .اندهبرشمردها نفوذ و سیطره شیرازي

هـا گزارش دوآرت باربوساست که دربـاره ورود پرتغالی ،هااز دیگر شواهد تمدن زمان شیرازي

  م نوشته:1518در 

هاي سنگ سـاروجی بسـیار ها شهرك بزرگی را که با خانهدر ساحل دریاي سومالی، پرتغالی«

م بسـیار یویران کردند. بسیاري از مردم را کشتند و بسیاري دیگر را به اسارت بردند و غنا ،زیبا بود

  ) 341 :(دیویدسن» .و دیگر کالاها فرا چنگ آوردند زیادي از طلا و نقره

از ثروت بسیار قابل توجه و مقادیر زیـاد طلـا و فلـزات  ،هاي مشابهها و گزارشدر این گزارش

شود که بدون حضور یـک حکومـت هایی یاد میهاي سنگی و بلند سازهگرانبها در کنار ساختمان

جامانـده از بـه هاي سـنگیِهمچنـان آثـار خرابـهثروتمند و تمدنی پیشرفته قابـل تصـور نیسـت. 

  ها و حاکمانشان دارد. نشان از عظمت این ساختمان ،قصرهاي ساحلی

 امنیـت اقتصـادي و اجتمـاعیِ ،سـال 500در مدت  ،ها در این منطقهحضور شیرازي ،شکبی

 ،مانده حتی تـا امـروزجاکه آثار باستانی بهايگونهبه ؛اي را براي مردم این منطقه رقم زدزدنیمثال
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معتقدنـد در حـدود  ،برخی از محققـانروند. تنها آثار باستانی قابل توجه در این منطقه به شمار می

شود که نشان از مهاجرت ایرانیـان اثر باستانی از قرون هشتم تا سیزدهم در منطقه یافت می 400

   .)Tolmacheva, 1995: 2به منطقه دارد (

-Allen, 9( بلکـه آفریقاپژوهـانی ،ها قابل قبول نیسـتار وجود شیرازيتنها انکه ن ،بنابراین

ن آاز  )،Hollingsworth( هولینگـورس ) وIngams( ، اینگـامز) earce( ) چون پیرسه27

شود و نتیجـه تمدنی که آفریقایی محسوب نمی ؛اندها را پذیرفتهفراتر رفته و وجود تمدن شیرازي

سـبک معمـاري شـیرازي کـه امـروزه  ،ست. پیرسه معتقـد اسـتعملکرد مهاجران شیرازي بوده ا

مطمـئن اسـت کـه  متمایز است. هـولینگزورس نیـز تقریبـاً کاملاً ،شودهایی از آن یافت میخرابه

هـایی کـه از گـل و سـیمان ساختمان ؛اندها بناهاي سنگی را به شرق آفریقا معرفی کردهشیرازي

بر روي چوب و ساخت نخ از پنبه نیز به ایـن منطقـه وارد خراطی  ،اند و در کنار آنشدهساخته می

  شده است.

در  ،فرهنـگ ایرانیـان کـه ) معتقـد اسـتLodhi, 2007: 267-274( لودهی ،در مجموع

 ؛اسلامی بوده اسـت ـ طراز فرهنگ عربیهم ،هاي زندگی تأثیر گذاشته بود و این تأثیرتمامی جنبه

برد که محل اجتماع و شعرخوانی بـوده اسـت. در ایـن ام میاو سالنی باشکوه را ن ،به عنوان نمونه

  فضا براي حضور جمعیت زیادي آماده شده بوده است.  ،سالن

از زیبایی و تمیزي شهر متعجب بودنـد.  ،ها به منطقه وارد شدندوقتی پرتغالی ،1498در سال 

و زنـان در جامعـه نقـش ها بسیار اعیانی و باشکوه بودند. تزئینات و تجملات مشهود بود ساختمان

بلکـه  ؛شـدهتنها به چند قصـر و خانـه و مسـجد محـدود نمـی ،وسازهافعالی داشتند. این ساخت

شـهرهاي شـرقی را مهـاجران شـیرازي  ،معتقـد اسـت )Mikindani( طورکه میکیندانیهمان

  اند.ساخته

ئولـه در سـه شهر باستانی کا ،در اثبات مدعاي ما دارد بسیاريیکی از مناطق مهمی که نقش 

هـاي ویرانـه ،مایلی شرق باگامویو در نزدیکی دارالسلام در تانزانیا قرار گرفتـه اسـت. ایـن منطقـه

گـردد. ایـن محـل کـه متعلـق بـه میلادي بازمی 16تا  13هاي گرفته که به قرنراي را دربسنگی

هاي سـیاه گبـا سـن ،گنبد بوده است. گنبد این ساختمان 30داراي یک مسجد و  ،ها بودهشیرازي

هاي سنگی متعددي در تانزانیا بـه زمـان هاي متعدد ساخته شده است. البته خرابهمرجانی و ستون

و نیـز تومبـاتو  )Kaole(و کائولـه  )Tongoni( گردد که در شهرهاي تانگونیها بازمیشیرازي

)Tumbatu(  و جزیره پِمبا)Pemba( شوند.یافت می  
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ها ساخته شده اسـت کـه ر جزیره مافیا نیز توسط شیرازيواقع د )Kuwa( شهر مخروبه کووا

سس این ابنیه تـاریخی ؤهاست. منمایانگر شکوه و عظمت دوران شیرازي ،آثار باقیمانده از قصرها

آنهـا را سـاخته  ،اند که پس از تصرف مافیـاسومین حاکم شیرازي دانسته ،را سلطان علی شیرازي

  .)439 ي:احمدعرباست (

 مثلـاً ؛ها را یافـتتوان آثار متعددي از حضور شیرازيقصی نقاط شرق آفریقا میبا گردش در ا

مسـجد بـزرگ کیلـوا و کـاخ  اسـت؛ نظیـر ها مسجد و ساختمان مخروبـهشهر کیلوا که شامل ده

بطوطه آن را گزارش کرده است و از آبـادي و رونـق آن گـزارش داده اسـت. ابن کهحُسُنی کوبوا 

هـاي خرابـه ،دیگـر نمونـها که آثار قصرهاي مجللـی در آنجـا هویداسـت. جزیره کیلو ،مورد دیگر

 ،انـد. مـورد دیگـرکه چهـل قبـر قـدیمی و مسـجدي را نیـز دربرگرفتـه ستتونگونی شهر تانگا

کـه شـامل چنـدین  اسـت )Chake Ckakeهاي شهر پمبا در نزدیکی شهر چاکه چاکه (خرابه

پـس از مسـجد  ،ترین ابنیه تاریخیاز عالی وعمارت و سه مقبره سنگی و یک مسجد بزرگ است 

هاي کائوله در حومه باگامویو اسـت کـه یکـی از خرابه ،دیگر نمونهآید. کیزیمکازي به حساب می

حاکی از رونق زیـاد  ،هاي این محلها در سواحل تانگانیکا بوده است و خرابهمراکز تجمع شیرازي

در  راز در حومه مومباسا، جزیره تومبـاتو و تقریبـاًروستاي شی ،هاست. مورد دیگردر دوران شیرازي

هـا هاي باشکوه در دوران شـیرازيحاکی از وجود ساختمان ،آثار مخروبه ،تمامی شهرهاي ساحلی

   .)441ن: هماهستند (

شناس متبحـري اسـت کـه بـر سـواحل شـرق آفریقـا لین باستاناوّ )،Kirkman( کیرکمن

هـاي هاي قـدیم و عربتـوان بـین شـیرازيراحتی نمیکه به معتقد است ،مطالعاتی را انجام داده

طبیعـی از درون  زیرا دومی به طـور کاملـاً ؛تمایز واضحی گذاشت ،سازياز لحاظ ساختمان ،خرأمت

در ایـن  ،فارسی بر آن نقش یافته باشـد متن که را اينوشتهاو هیچ سنگ ست.ا ت گرفتهئلی نشاوّ

  منطقه نیافته است. 

ها را کیرکمن نخواسـته وجـود شـیرازي«نویسد: حلیل این اظهارنظر کیرکمن میدر ت ،فریمن

ت و کلمـات سـت کـه سـنّا کند. این در حـالیهاي مکتوب را نفی میبلکه وجود نسخه ؛نفی کند

» گزارش شده است. 1940در سال  )Krumm( اند و توسط کرومشدهوضوح یافت میفارسی به

هایی به زبان فارسی کشف شدند کـه اسـامی حاکمـان نسخه ،عدتنها بیست سال ب ،از سوي دیگر

 Cerulli( دهدشیرازي را در موگادیشو به ترتیب در ابتدا و میانه قرن سیزدهم میلادي نشان می

1957: 1/2,9; Freeman-Grenville and Martin 1973: 102,103(.  
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  . رشد زبان و ادبیات3

هـاي عربـی، یلی اسـت. ایـن زبـان، ترکیبـی از زبانها، زبان سواحتأثیر تمدنی دیگر شیرازي

 ،الخط این زبان را از عربی بـه لـاتین تغییـر دادنـداستعمارگران رسم فارسی و بانتوست که هرچند

هـا وضوح قابل ملاحظه اسـت. وجـود دهبه در آن، گانههاي سهولی همچنان کلمات و قواعد زبان

عمق نفوذ این دو زبان در میان مردم دارد. بـا ملاحظـه نشان از  ،کلمه فارسی و عربی در این زبان

رسـیم کـه میـزان نفـوذ زبـان به این نتیجـه مـی ،ها و زمان کنونیسال فاصله بین شیرازي 500

بلکـه در  ،نه فقط در کلمات ،ثیرأبسیار بیشتر از امروزه بوده است. این ت ،هاي قدیمفارسی در زمان

 کنـاپرت ،بـه عنـوان نمونـه ؛بیات فخیم نیز پیش رفتـه اسـتاسلوب زبان و حتی تا مرز شعر و اد

)Knappert( ثیر زبان فارسی و هندي بـوده أاشعار سواحیلی تحت ت ،بدون شک که معتقد است

  با ورود چند کلمه محدود امکان ندارد.  ،ثیرأ) و این تKnappert 1979: 59( تا عربی ؛است

تـوان ایـن دانسـت کـه قبـل از ورود ی مـیبودن آثار زبـان فارسـی را در زبـان فعلـعلت کم

در منطقه مستقر شده بود و تعداد کم ایرانیـان  ،ها بودزبان عربی که زبان اسلام و عرب ،هاشیرازي

تـدریج مهـاجران به ،آفرینی در این بخش ایجاد نماید و از سوي دیگرثیر تحولأنتوانست ت ،مهاجر

   ه گرفتند و به عربی و سواحیلی رو آوردند.غالب از زبان فارسی نیز فاصل ثیر جوّأتحت ت

 کنیم. یان میبهاي مختلف در منطقه سواحیل را ثیر زبانأبندي و تجدول زماندر ادامه، 
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  وضعیت تاثیر  زمان شروع و حضور  زبان

  زبان اصلی  از ابتدا و همچنان ادامه دارد  آفریقایی

  عربی

و همچنان ادامه دارد. البته حدس  7از قرن 

شود که از قرن اوّل میلادي شروع ه میزد

  شده است.

این زبان، به میزان قابل توجهی در زبان 

وضوح شود و این تأثیر، بهسواحیلی یافت می

  قابل اثبات است.

  فارسی
به صورت جزئی و اکنون غیر  10از قرن 

  واضح

کلمات فارسی در گسترده وسیعی از جامعه 

لمه از رفته است و حدود صدها ککار میبه

رفته است کار میفارسی در زبان سواحیلی به

)Krumm, 1961: 69 ؛ ولی در(

اصطلاحات دریانوردي (مانند: جاشو، بندر، 

سفر، طوفان، شمال، جنوب، موسم)، 

سازي، نساجی، اصطلاحات ابزارآلات، ساختمان

نظامی و آنچه مربوط به سبک زندگی طبقه 

 شده، وفور کاربرد داشته استشهري می

)Csató, Éva Ágnes and Bo 

Isaksson, 2004: 356.( 

  ترکی

به صورت غیر مستقیم، به واسطه فارسی و 

ها وارد عربی در زمان امپراطوري عثمانی

  شده است.

  

  به صورت غیر واضح 19از قرن   هندي
شود که صرفاً متعلق کلماتی جزئی یافت می

  به دوران استعمار است.

  اندونزیایی
ی و همچنان در ماداگاسکار به صورت جزئ

  شود.و کومور یافت می
  

  شود.کلماتی یافت می  18تا  16هاي قرن  پرتغالی

  شود.کلماتی یافت می  1920تا  19اواخر قرن   آلمانی

  تا کنون 19از قرن   انگلیسی
تاثیر بسیار زیادي پس از دوران استعمار در 

  کلمات و ساختار و خط داشته است.
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  ازيایجاد هویت شیر

ها و ایجاد هویت جدید شیرازي، به قـدري مثبـت و درخشـان بـوده کـه تاثیر حضور شیرازي

داننـد و مایـه افتخـار یـک ها میمردم این منطقه، اوج تمدن خود را حتی تا امروز، دوران شیرازي

ها و داراي دیـن و بـه شـیرازي چرده، خـود را منسـوبآفریقایی آن است که با وجود چهـره سـیه

 ،هاي ایرانـیتداند. همچنان برخی از سنّتر میدات برتر، اصالت و نژاد برتر و فرهنگ متعالیاعتقا

ویـژه زنگبـار رواج دارد و نیـز اسـتفاده از هبـ ،همچنـان در شـرق آفریقـا ،ت جشن نوروزسنّچون 

  رواج دارد.  کاملاً ،زمان از سالنماي قمري اسلامیسالنماي شمسی و استفاده هم

پـس از  )،Washirazi( معتقـد اسـت هویـت شـیرازي ،شـناسمحقـق انسـانهلنا جرمن، 

هـاي تـدریج بـه نامبـه ،هاي خانوادگی بـومی بـانتوم به وجود آمد. نام17گسترش اسلام در قرن 

صورت فرهنگ عامه درآمده بود و سـاختار ه ب ،شدند. این فرهنگ جدیدخانوادگی عربی تبدیل می

 ی وام گرفته شدند. از فرهنگ فارسی و عرب ،اجتماعی

به زبان سواحیلی بین خودشان به عنوان اعقاب مهـاجران، بـا  ،ناکار به جایی رسید که متکلم

یـک هویـت  ،بـودن )4(شان فرق زیادي را قائـل بودنـد. اینجـا سـواحیلیدیگر همسایگان بومی

 هايهویتی که نه در سـال )؛Tolmacheva, 1995: 2( جدیدي براي این مردمان شده بود

به عنـوان شاخصـی از  ،هاي آخر حکومتشان و حتی تا امروزبلکه در سال ،هال سکونت شیرازياوّ

یعنـی اوج موفقیـت  ،آید. ایجاد هویت جدیدهویت براي بخش قابل توجهی از مردم به حساب می

  تر است.تر و مهمبسیار عمیق ،ها که از دیگر مظاهر تمدندر میان انسان ،یک تمدن

  حکومتی ایجاد نظام 

هنوز در منـاطق داخلـی  ،گی بوده است. این نظامنظام قبیله ،نظام رایج در منطقه شرق آفریقا

امري اسـت بـدیهی  ،هاي قبیله و اطاعت از رئیس قبیلهو در بین بومیان رواج دارد. تعلق به ارزش

در منطقـه  وه جدیـدي از نظـام حکـومتیشـیها، اما با ورود شـیرازي ؛شدو انکارناپذیر شمرده می

سـال دوام بیـاورد و بعـدها  400 ،شکل گرفت که توانست به دلیل استحکام و نظمی کـه داشـت

هرسـاله در هـر شـهري از شـهرهاي  ،به عنوان نمونه ؛ها ادامه پیدا کردتوسط عرب ،همین نظام

 ،شده و بـراي اداره شـهرها و امـور اجرائیـاتانتخاب می )Shaha( شخصی با نام شاه ،سواحیلی

داشـته کـه بـه او مشـاوره  )Waziri( وزیرانـی ،شده است. آن امیـرانتخاب می )Miri( میريا
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داراي  ،هر شـهري .اندمشغول بوده )Diwani( افرادي به امور دیوانی ،در کنار وزیران اند.دادهمی

ــدرگاه ــه )bandari( بن ــاییو کارخان ــکر )karkhana( ه ــد ش ــراي تولی ــن  )sukari( ب و آه

)puladi( اندهیود )2007: 5 Lodhi, (.    

دلیل  ،اند و اینفارسی ،تمامی کلمات ،توان دریافتکه از اسامی معادل سواحیلی میرطوهمان

کـار این اصطلاحات همچنان به ،روشنی است مبنی بر اینکه هنوز پس از گذشت صدها سال کاملاً

قر در این منطقـه اسـت کـه سیستم حکومتی منظم و دیوانی مست ،اما نکته مهم براي ما ؛روندمی

 بسیار قابل توجه است. 
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  نتیجه

تـوان بـه طـور با توجه به مجموع ادله و شواهدي که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفت، می

میلـادي بـه  15تـا  10هاي هاي ایرانی در منطقه شرق آفریقا بین صـدهیقینی، به حضور شیرازي

جامانـده نشـان از توسـعه گسـترده عتقـد شـد. آثـار بهصورت فعال و در رأس حکومت و اقتصاد م

حکومتی، اقتصادي و فرهنگی در این منطقه داشته اسـت. ضـریب رشـد ایـن توسـعه، از مقایسـه 

هـا، و ها، یعنی دوران استعمار پرتغال و دوران حکومـت عمـانیهاي تاریخی بعد از شیرازيدوران

تـرین اثـري کـه از حضـور شـهود اسـت. مهمخوبی مسپس، دوران استعمار آلمان و انگلیس، بـه

ها در منطقه مانده است، ایجاد هویتی شیرازي در بـین بومیـان اسـت کـه راز و نشـانی از شیرازي

جانبه آنها داشته است؛ نفوذي کـه نـه فقـط در مرزهـاي جغرافیـاي بـوده، بلکـه در موفقیت همه

هاي این منطقه نیز ظهور داشـته بخش وسیعی از جامعه و تاریخ ملتهاي خانوادگی و هویتنسب

  است. 
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  هانوشتپی

شود؛ ولی تقسـیمات مختلـف دیگـري کشور می 20شرق آفریقا از نظر ژئوپولیتیکی، شامل  .1

داریـم؛ یعنـی کشـورهایی چـون: کنیـا، جزیره جنوب شـبهدارد که ما تمرکز را بر روي کشورهاي 

  تري دارد.رها، تانزانیا سابقه تاریخی و تمدنی روشنتانزانیا و اوگاندا. در بین همه این کشو

 ،کلـوه وتاریخهـا وحضـارتها ؛الدین زنگبـارياثر شیخ محیی ،السلوي فی تاریخ الکلوه . رك:2

 م.1983، رهعلی احمد، جامعه القاه نامه دکتراي احمدپایان

ه دیمبـانی . این مسجد، برخلاف نامش، در منطقه کیزیمکازي واقـع نشـده؛ بلکـه در منطقـ3

کیلومتر دورتر است؛ ولی به دلیل شهرت بیشتر کیزیمکـازي، ایـن  3است و از کیزیمکازي، حدود 

میلـادي واقـع شـده  1107مسجد به این نام نامیده شده است. تاریخ ساخت این مسجد، در سال 

هجري که این تاریخ با خط کوفی بر مسـجد نقـش بسـته اسـت. ایـن  5است؛ یعنی حدوداً قرن 

 18گردد. البتـه بخـش قابـل تـوجهی از ایـن مسـجد، در قـرن ها بـازمین به حضور شیرازيزما

ترین مسجد در منطقـه شـرق آفریقاسـت. بازسازي شده است. این مسجد به احتمال زیاد، قدیمی

محراب این مسجد نیز از اهمیت بسیاري برخوردار اسـت کـه بـر آن نـام سـلطان وقـت، بـه نـام 

العقـده داده محمد است که دستور ساخت ایـن مسـجد را در ذيبنم الحسنعمران مفوابیبنسید

 مفـوم عمـرانبنالسـید الشـیخ بـأمر: «اسـت شـده نوشـته کوفی خط به محراب، بالاي است. در

 یـوم فـی المسـجد هـذا بناء تم. اعدائه علی اقض اللهم. المدیدة حیاته الله اطال محمدبنالحسن

البتـه احتمالـاً در  »میلـادي. 1107 الموافـق الهجـرة مـن خمسـماة سنۀ القعدهذي شهر من الاحد

  اي عربی نزدیک به این کلمه باشد.خواندن این نام، اشتباهی رخ داده است و باید در واقع، کلمه

  هجري، نمایان است.1184در سمت دیگر محراب، تاریخ بازسازي این مسجد، یعنی تاریخ 

Abdul Sheriff. 1995. "Mosques, Merchants and Landowners in Zanzibar 

Stone Town" in The History and Conservation of Zanzibar Stone Town. 

Zanzibar: Department of Archives, Museums and Antiquities, 55.  

. البته منظور از اصطلاح سواحیلی که از کلمه عربی ساحل گرفتـه شـده اسـت، در اصـل بـه 4

ی اشاره داشته و سپس، به نژاد آمیخته آفریقایی با غیر. امروزه، سواحیلی، بـه یـک شهرهاي ساحل

  شود.زبان اطلاق می
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