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The East African coast region witnessed the emergence of several
cities along the coast, which were credited with spreading the
Islamic religion, the most important of which is the Kilwa Sultanate.
Which was able to unite all the kingdoms in one state, where the
Sultanate of Kilwa ruled the eastern coast of Africa for more than
five centuries, It was a commercial center and an intermediary for
all the neighboring cities in the transmission of Islamic thought,
and it was the product of the Arab-Islamic culture. All the peoples
of the coast, who took Arabic as their language, contributed to its
construction and she lived under the Islamic administration,
regardless of gender, color and religion.
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احلضارة اإلسالمية يف شرق أفريقيا (كلوة منوذجا)
(676 -365ه 1277 - 975 /م)
وفيقة أمحد يوسف السعيد

2

امللخص:

شهدت منطقة ساحل شرق أفريقيا نشوء عدة مدن على طول الساحل واليت كان هلا الفضل يف نشر الدين
اإلسالمي ومن أمهها سلطنة كلوة ،اليت استطاعت توحيد كل املمالك يف دولة واحدة ،حيث حكمت
سلطنة كلوة الساحل الشرقي ألفريقيا ألكثر من مخسة قرون ،وكانت مركزاً جتارايً وسيطاً لكل املدن اجملاورة
هلا يف نقل الفكر اإلسالمي وكانت نتاج الثقافة العربية اإلسالمية ،أسهم يف بنائها مجيع شعوب الساحل
اليت اختذت من اللغة العربية لغة هلا وعاشت يف كنف اإلدارة اإلسالمية بصرف النظر عن اجلنس واللون
والدين.
الكلمات املفتاحية :أحكام القرائن ،الفقه اإلسالمي.
أمهية البحث:
أييت أمهية هذا املوضوع يف دراسة احلضارة اإلسالمية يف كلوة كأهم مركز جتاري يف ساحل شرق أفريقيا.
إشكالية البحث:
يناقش البحث إحدى اإلشكاليات التارخيية واحلضارية ذات األمهية يف حقل الدراسات التارخيية عامة ،واالقتصادية منها بصفة خاصة
خالل حقبة العصور الوسطى ،لذا كان البد من تسليط الضوء على أهم املؤثرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والدينية يف كلوة،
وبناء على ما سبق اجتمعت بعض التساؤالت.
التساؤالت:
ما املقصود مبدينة كلوة؟ كيف وصلت اهلجرة الشريازية إىل كلوة؟ هل كان ملدينة كلوة دوراً هاماً يف النشاط التجاري؟ما هي أهم املؤثرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والدينية يف مدينة كلوة؟أهداف البحث :يهدف البحث إىل:
-الرتكيز على أمهية ساحل شرق أفريقيا بشكل عام وكلوة بشكل خاص.
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توضيح أمهية موقع كلوة من الناحية التجارية.-تسليط الضوء على الدور الذي قام به الشريازيني يف مدينة كلوة.

Volume: 4

تتبع أهم املؤثرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والدينية ملدينة كلوة.املقدمة:
جزيرة كلوة ( Kilwaاترخيها وحضارهتا):
يذكرها ايقوت احلموي يف املعجم " :كِلْوهَ " (ابلكسر والسكون وفتح الواو) (ايقوت ،ص )275وذكرها ابن بطوطة ُكلوا
(بضم الكاف) (حتفة النظار ،ص .)Grenville, 1962, P.27 ،273ولكن البعض يرجح تسمية ايقوت على غريها قائالً:
"إن اجلزيرة تشبه كلوة اإلنسان" (أمحد ،ص ، )23وهي مدينة ساحلية حسب وصف ابن بطوطة عند زايرته هلا حيث يشري إىل

ذلك قائالً" :وركبنا البحر إىل مدينة كلوة وهي مدينة عظيمة ساحلية " .تقع جنويب ممبسة (ابن بطوطة ،ص .)121وبذلك يتحدد
موقع كلوة أمام الساحل الشرقي ألفريقيا (عبداحلليم ،ص .)94ويبلغ عرض املدينة حنو أربعة كيلو مرتات من الشرق إىل الغرب،
وطوهلا حنو سته كيلومرتات من الشمال إىل اجلنوب (املالكي ،ص19؛ علي ،ص ،)25ويبدو أهنا كانت مدينة جتارية مزدهرة ،حيث
وصفت يف املخطوطات القدمية ،أبهنا أمجل مدن العامل (جوزيف ،ص .)140وبفضل هذا املوقع الساحلي أصبحت كلوة مركزاً جتارايً
عظيماً هي مركز التجارة الرئيسي لتجارة احمليط اهلندي " (املالكي ،ص .)7لذلك وفد إليها التجار من كل مكان بل إن البعض

اختذها حمل إقامتهم (عبداحلليم ،ص .)302وقد أعطاها هذا املوقع ميزة بسط نفوذها على مناجم احلديد والذهب اليت اشتهرت هبا
سفالة اجملاورة هلا (النقرية ،ص .)Prins, P94 ،190وكان لكلوة أسطول جتاري حيمل ذهب سفاله وغريها من املنتجات إىل
أسواق العامل اإلسالمي .ومن هذه التجارة أثرت كلوة ثراءً واسعاً وعاشت رخاءاً مادايًكبرياً الحظه الربتغاليون الذين قدموا إليها لقول
أحد الباحثني" :أهنم رأوا األساطيل التجارية الضخمة اليت جتوب احمليط اهلندي والبحار تطن هبا كخالاي النحل" (النقرية ،ص.)196
وهكذا أصبحت كلوة احملتكر الوحيد هلذه السلع مما أعطاها قوة من الناحية االقتصادية (جوزيف ،ص .)139وظلت كلوة
مزدهرة وتعددت مراكزها وسيطرت على عدة جزر ومدن ساحلية تعترب مراكز جتارية مهمة مثل ممبسه ،وسفاله ،وموزمبيق ،وزجنبار،
ومتباتو (عبداحلليم ،ص .)341واختذ العرب هذه اجلزر مكاانً إلقامتهم حىت يستطيعوا مقاومة أي اعتداء عليهم من جانب األهايل
(عبداحلليم ،ص.)94
وبدأ النشاط التجاري يدب يف املدينة بعد وصول الشريازيني إليها حبكم أهنم جتار وقد أقبل على التعاون معهم جتار العرب
من اليمن ،وعُمان ،وبالد فارس ،واهلند ،والصني (املالكي ،ص .)Reush, P123 ،67وكان علي بن احلسن بن علي املؤسس

األول للمدينة الذ ي ركب سفينة حمملة ابلبضائع من مدينة شرياز مع أبنائه الستة بقصد التجارة واستقروا يف هذا املكان منذ عام
 365هـ  975 /م (جمهول ،ص27؛ عبداحلليم .)94،واختذ هؤالء األخوة أماكن متفرقة على امتداد الساحل الشرقي (حممود،
ص .)398ونزل األول يف جزيرة ممبسه ،والثاين يف جزيرة زجنبار ،والثالث يف جزيرة شاكه ،والرابع يف مببا ،واخلامس يف جزيرة مافيا،
بينما فضل والدهم البقاء يف مدينة كلوة لتكون حاضرة لدولته (النقرية ،ص .)189ومل مييز ابن بطوطة عند زايرته لكلوة بني العرب
والشريازيني ،والزنوج ،ولكن لفت نظره كثرة الزنوج هبا فقال عن ها ":أن أكثر أهلها الزنوج املستحكمو السواد" (ابن بطوطة،

ص .)273:274وعندما استقرت األمور السياسية يف كلوة لعلي بن احلسن جنح يف أتسيس مملكة قوية امتدت من سفالة جنوابً
إىل ممبسه مشاالً ،وسيطر على معظم الساحل واجلزر املواجهة له (النقرية ،ص .)190وكان لألسرة الشريازية أثر كبري يف اجملتمعات
البدائية اليت كانت تسكن املدينة قبل وصوهلم إليها حيث اختلطوا مع األفارقة خاصة مع قبائل اهلادميي The Hadimi
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والتمباتو  Tumbatuو الوا مببا  Wa pembaاإلفريقيني الذين أتثروا ابلثقافة الفارسية مما جعل أغلبية السكان يف زجنبار
يسمون أنفسهم ابلشريازيني (.)Michael F, P25
وازداد النشاط التجاري لكلوة يف الفرتة من القرن السابع اهلجري /الثالث عشر امليالدي إىل التاسع اهلجري /اخلامس عشر
امليالدي ،فأصبحت سوقاً جتارايً مزدهراً ،جلب إليها التجار العديد من السلع مثل اخلزف الصيين واخلرز والتوابل مع وجود جتارة
العاج والذهب لقرهبا من سفاله (احلريري ،ص ،)119وعلى الشاطئ الشرقي ألفريقيا يف موزمبيق احلالية جنوب هنر الزمبيزى
(عبداحلليم ،ص .) 94وكما قال عنها املسعودي ":أهنا تقع يف أقاصي حبر الزنج ،وهي أرض كثرية الذهب" (املسعودي ،ص.)6
كما ذكر ابن بطوطة " أن مدينة سفالة على مسرية نصف شهر من مدينة كلوة (ابن بطوطة ،ص .)274وفرضت كلوة قوهتا
السياسية على مدن الساحل األفريقي الشرقي ،لذلك أصبحت صاحبة النفوذ االقتصادي هناك ،وقد أدى ممارسة أهلها التجارة إىل
ثرائهم ثراءً واسعاً (النقرية ،ص .)191حىت أن بعض الباحثني وصف كلوة أبهنا أهم مركز جتاري على الساحل خالل مخسة قرون
(املالكي ،ص .)64حيث كانت متتلك أسطوالً جتارايً ضخماً يبحر بني املراكز حممالً ابملنتجات املتنوعة إىل أسواق العامل اإلسالمي
(ابراهيم .)158 ،1998 ،وكان لكلوة عملتها اخلاصة هبا ،وقد عثر على أكثر من  1000قطعة حناسية من هذه العملة يف كلوة،
ومافيا ،وزجنبار ،كما كان هبا دار لسك العملة النحاسية ،واليت سهلت عملية التبادل التجاري بني كلوة وغريها من املدن (عبداحلليم،
ص .)94ومما أدى إىل ازدهار اقتصاد كلوة اهتمام حكامها ابلزراعة فجلبوا إليها من بالد العرب وفارس نبااتت غري معروفة لألفارقة

مثل :الرمان ،واالترج ،وقصب السكر ،والقطن ،والذرة ،والسمسم اهلندي والبهارات اهلندية ،واألُرز ،والقرنفل ،والذي القت زراعته
تطوراً كبرياً (شريف ،ص .) 454وقد قامت الزراعة هبا تقوم على األمطار ،اليت كثر سقوطها عليها لقول ابن بطوطة عن ذلك:

"األمطار هبا كثرية" (ابن بطوطة ،ص ،)121مما جعل كلوة مركزأ جتارايً متكامالً خاصة للتجار املرتددين عليها كما وجدت هبا
صناعة نسيج القطن وفن النقش على اخلشب.

أما عن الناحية احلضارية يف كلوة ،وقت وصول الشريازيني إليها من بالد فارس اليت كانت قد وصلت إىل قمة ازدهارها
احلضاري ومنوها خالل الرابع اهلجري  /القرن العاشر وحىت السابع اهلجري /القرن الثالث عشر امليالدي (عبداحلليم ،ص.)95،94
وقد ذكر ابن بطوطة عندما زار كلوة" :أهنا من أحسن املدن واتقنها عمارة وكل بنيان بيوهتا ابخلشب ،وسقف بيوهتا الديس" (حتفة
النظار ،ص .)274واستخد م أهل كلوة احلجارة ،واجلري ،واألمسنت يف البناء حيث كان البناء على النمط الفارسي ،وقد ساعدهم
على ذلك توافر مواد البناء ،ومتسكهم ابلدين اإلسالمي يف بناء املساجد (عبداحلليم ،ص .)95 ،94وقد تعددت املساجد يف كلوة
وذُكر" :أن هناك مسجد عظيم يف كلوة على الطراز القدمي الزالت آاثره ابقية حىت اليوم" (حممود ،ص ،339النقرية ،ص.)191
كتب عليه ابخلط الكويف "أسسه السيد أبو عمران موسى بن احلسن عام  500هـ1106 /م" ,ووجود مثل هذه املساجد يُعد أكرب
دليل مدى تطور وازدهار احلضارة اإلسالمية يف كلوة .ويقول رويش ":إن األسرة الشريازية احلاكمة يف كلوة وقوادها العظام كانوا من
الشيعة غري أهنم كانوا متساحمني جداً مع األغلبية من سكان الساحل واجلزر الذين استمروا يف التمسك ابملذهب السين متأثرين
مبذهب األخوة السبعة الذين قدموا من اإلحساء ويبدو أن أتثريهم كان أقوى وأكثر ثبااتً " ( .)Reusch, P111وكان النظام

املايل يف كلوة مطابقاً للشريعة اإلسالمية فكانت موارده من الضرائب ،وأموال الزكاة ،وغنائم احلرب ،وحصيلة العمل التجاري
(عبدالرحيم ،ص .)117-115وكان لكلوة جيشها وأسطوهلا ففي عهد السلطان سليمان حسن الكبري ( 584 -566هـ/
1188 -1170م) استعان جب نود مرتزقة من بالد العرب ،وفارس ،وكان لسليمان حسن أسطول حريب استخدمه يف القيام حبملة

شائعا للشعب السواحيلي
إلخضاع مالندي اليت كانت تريد التخلص من تبعيتها (سيد ،ص .)114وأصبح اسم شريازي امسًا ً
) .(Spear , P295وكانت التقاليد الشريازية جزءًا ال يتجزأ من أيديولوجية كل عائلة وبلدة سواحيلية ،وكان أكثر عملهم ابلتجارة
والصيد (Spear, P295).وأكدت العمالت اليت مت احلصول عليها يف كلوة ما وصلت إليه كلوة من غين وحضارة ( Neville,
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 .)P294فكانت ممبسة وكلوة أهم مدينتني على ساحل شرق أفريقيا يف وقت وصول الربتغاليني يف عام Posnansky, ( 1498
.)P496

Volume: 4

املبحث األول :التأثريات االجتماعية:
لقد ميزت اللغة السواحيلية وعقيدة اإلسالم احلضارة السواحيلية وقد لعب الشعب السواحيلي دور الوسيط بني األفارقة
والعرب وجتارة احمليط اهلندي وابتكر أول شكل للكتابة السواحيلية  Ki Swahiliابحلروف العربية ( Roehl K, 1930,
 ،)P197ودان الشعب السواحيلي بال استثناء بدين اإلسالم على املذهب الشافعي)James, 1950, P847( .
وتعكس الثقافة السواحيلية العقيدة اإلسالمية وأمساء األشخاص والعادات واملالبس واألزايء والعمارة واآلداب والفنون
واألمثال ،كل ذلك ال خيرج عن كوهنا ثقافة إفريقية عربية إسالمية( .رايض ،ص )301ولقد توحد الشعب السواحيلي بواسطة الدين
اإلسالمي واللغة السواحلية وكوان حضارة عامة هي الفارسية والعربية.)Reusch, 1954, P194( .
وجاء االسالم بشرائعه وقوانينه احملتكمة إىل كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله الكرمي صلى هللا عليه وسلم ،وقد أثر ذلك الدين يف
احلياة العامة يف عادات شرق أفريقيا وتقاليدها العامة والساحل الشرقي للقارة األفريقية خاصة يف مجيع شئون حياهتم .فقد أثر اإلسالم
يف البناء األسري جملتمع الشرق األفريقي يف مدينة كلوة واحتفلت بعض مناطق الساحل الشرقي بعيد النريوز وأطلقت عليه (عيد
الفرعون) فيقيمون فيه املواكب ويلعبون ألعاب فارسية (ضرار ،1959 ،ص .)11ويرى بعض الباحثني أنه مل حيل القرن الثامن
اهلجري حىت صار يف سلطنة كلوة اإلسالمية شعب جديد يعرف بـ "الشعب السواحيلي" (الصقار ،2012 ،ص .)78حىت وإن
كان لفظ شريازي كان منتشراً يف الساحل ( .)Spear, P295والتقاليد الشريازية جزء ال يتجزأ من حياة السواحيلي ( Ibid,
.)p.296
واخلالصة أنه تكون يف ساحل شرق أفريقيا "الشعب السواحيلي" الذي هو متأثر ابلدين اإلسالمي ،واللغة العربية مث
السواحيلية ،والتجارة والصيد ،فتأثرت العادات والتقاليد يف مدن الساحل ابلدين اإلسالمي.

املبحث الثاين :التأثريات االقتصادية:
لقد أثرت وأتثرت احلياة االقتصادية (الزراعة والصناعة والتجارة) بني بالد السند وبالد شرق أفريقيا بني بعضهم البعض .ففي
ميدان الزراعة جلب سكان شرق أفريقيا بعض احملاصيل الزراعية من اهلند مثل قصب السكر ،السمسم اهلندي والبهارات واألشجار
املثمرة اليت جلبها من اهلند .وأصبحت هذه املراكز تصدر الكثري من السلع الزراعية إىل األسواق اخلارجية (حريز ،1998 ،ص.)58
وشهدت سلطنه كلوة نشاطاً صناعياً كبرياً كصهر احلديد وتشكيل النحاس وصك النقود وقد اكتشفت كميات كبرية من النقود يف
اخلرائب القدمية (الصقار ،ص.)79
ولقد أصبحت كلوة مركزاً جتارايً عاملياً ،حيث تبوأت جزيرة كلوة مبوقعها اجلغرايف مكاانً مرموقاً للتبادل التجاري ،ولعل هذا
املوقع هو الذي جعل مؤسس الدولة علي ابن حسن خيتارها مقراً حلكومته ومركزاً للسيطرة على التجارة الصادرة من القارة والواردة
إليها( .املقدسي ،ص)13
وعرفت كلوة كمركز جتاري مزدهر طوال العصور الوسطى ،حيث تعددت منافذها ومراكزها بعد أن سيطرت على كثري من
اجلزر واملدن الساحلية اليت تعترب مراكز جتارية هامة مثل ممبسه وسفالة وزجنبار وموزمبيق ومتباتو(عبداحلليم ،ص .)341ومبجرد وصول
الشريازيني هلا جعلوا النشاط التجاري يدب يف هذه املنطقة ،بصفتهم كانوا جتاراً فاستقبلوا التجار العرب والفرس واهلنود والصينيني
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حيث جذبتهم كمركز جتاري هام(.عبداحلليم،1997،ص )94واستطاعت كلوة بقوهتا السياسية أن تزحزح نفوذ مقديشو عن ساحل
سفالة حيث كان يصدر الذهب (.)Termingham, P45
وزاد هذا النشاط يف" الفرتة من القرن السابع اهلجري /الثالث عشر امليالدي إىل التاسع اهلجري /اخلامس عشر امليالدي
فأصبحت سوقاً جتارايً واسعاً .وجلب هؤالء التجار العديد من السلع مثل اخلزف الصيين واخلرز وكميات من التوابل ،مع وجود جتارة
العاج والذهب لقرهبا من سفالة على الشاطئ الشرقي ألفريقيا يف موزمبيق احلالية جنوب هنر الزمبيزي (احلويري ،ص .)119وفرضت
كلوة قوهتا السياسية فأصبحت سيدة النفوذ االقتصادي فمارس أهلها التجارة و ّأدى ذلك إىل ثراء أهلها ثراءاً واسعاً (النقرية،
ص .)191حىت وصفها بعض املؤرخني أبهنا كانت املركز التجاري األكثر أمهية على الساحل خالل مخسة قرون (املالكي ،ص.)64
خاصة وأهنا كانت متتلك أسطوالً جتارايًكبرياً يتنقل يف حبر الزنج بني املراكز التجارية األخرى وحيمل منتجات الساحل ويوزعها على
أسواق العامل اإلسالمي(عبدالوهاب ،ص ،1998ص .)158واستلزم ذلك ضرورة أتمني الطرق التجارية ومحايتها من عدوان القبائل
الداخلية يف زمن ازدهارها (املالكي ،ص.)82
وكان العاج األفريقي جيد إقباالً لدى الصينيني ،ووجدت شقافات اخلزف الصيين يف كلوة ،وقد حتقق اخلرباء من رجوعها إىل
عهد األسرة السنجية ( 1279 – 960( )sung Dynastم) واألسرة املنجية )1644 – 1368( (Ming Dynasty
م) .وقد كتب الكثري من املؤلفني عن الصيىن أثناء عصر األسرة السنجية وعن التجارة على الساحل الشرقي األفريقي
( .)Murdock, 1959, P.265وقامت سفن جتارية من مقديشو ومالندي ووصلت سفنها إىل إمرباطورية الصني وقد زاروا
بكني العجيبة ودهشوا من العمارة القائمة هبا (السيد ،ص .)326ومع اختالف املصادر يف اتريخ بدء عالقة الصني بساحل شرقي
أفريقيا إال أن وجود العمالت الصينية يف فرتة السيادة العربية الشريازية من القرن العاشر امليالدي إىل القرن اخلامس عشر (العمالت
الصينية) مؤرخة بني سنة ( 1503 – 879م) وهي الفرتة اليت انل فيها حكام مدينة كلوة مستوى عال من احلضارة تدل على أن
اتصال الصينيني بساحل شرقي أفريقيا يف هذه الفرتة كان مؤكداً )Murdock, p.270( .وذكر املسعودي (املسعودي ،ص)7
أبن أنياب الفيل جتهز من أرضهم وتنقل إىل بالد عمان مث إىل الصني واهلندّ .أما عالقتها ابهلند فأاثرها واضحة ،فذكر ابربوسا أن
البضائع اهلندية يف مملكته  Cambayيف مشال غرب اهلند تتمثل يف كميات كبرية من اخلرز الصغري امللون عالوة على األقمشة
القطنية امللونة وبعض األقمشة احلريرية( .نوال عبدالعزيز ،ص )154وصك سالطني كلوة النقود ،وكان اخلرز يستخدم كنقود
فاألفريقيني يفضلون اخلرز واألقمشة على النقود( .زكي ،ص )100واحتاج اهلنود إىل املعادن والعاج فقدموا إىل الساحل جلمعه مقابل
املنسوجات القطنية والعود والتوابل واخلرز .وظل اهلنود مقيمني على الساحل وامتلكوا أغلب السفن يف احمليط اهلندي ويبدو أن
إقامتهم جعلتهم يف حاجة إىل سكن دائم فبنوا حياً هندايً خاصاً يف كلوة (املالكي ،ص .)83ونقل اهلنود أهم املزروعات مثل أشجار

النارجيل أو جوز اهلند اليت استخدموا أليافها يف صناعة احلبال اليت تستخدم يف صناعة السفن .ومتيز اهلنود يف مدن الساحل األفريقي

بنشاطهم التجاري وبعض األعمال املالية اليدوية ( .)freemam, p.193واستوطنت أعداد كبرية من اهلنود على طول الساحل
وعملت ابجلندية  -والبحرية اهلندية وكانت حركة التجارة قائمة ومستمرة بني ساحل شرقي أفريقيا واهلند .وعندما استقرت التجارة
وازدهرت وجد رجال األعمال اهلنود الفرصة املغرية على الساحل ومارسوا االشتغال يف املالحظة وأعمال البنوك( .ادينر ،ص)102
كما كانوا هم اخلرباء الذين تعاملوا يف املوارد املالية وجتارة البيع ابلقطاعي وأظهروا كفاءة ملدة طويلة يف هذا العمل ( (freeman,
 .p.90وصكت األسرة الشريازية العملة الذهبية (.)Numismatics, 1993, P.275
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املبحث الثالث :التأثريات الثقافية:
 -1عاملية اللغة العربية "لغة التجار يف بالد السند وشرق أفريقيا":
عرفت اللغة العربية طريقها إىل شرق أفريقيا قبل اإلسالم ،الختالط التجار واملهاجرين العرب ابإلفريقيني .ودخلت اللغة
العربية يف صراع مع اللغات احمللية ولكن تغلبت على معظم تلك اللغات وساعدها على ذلك انتصار العامل الديين فحني انتشر
اإلسالم ،ورسخت قواعده .ولقد انتشرت اللغة العربية ،حيث هي لغة القرآن الكرمي واليت يؤدى هبا املسلم شعائر إسالمه (صالة،
وحج ،وقراءة القرآن ،والتفقه يف الدين) .مما جعلها تُؤثر يف لغة البانتو األفريقية وتغطي من الربع إىل النصف من اللغة السواحيلية
(اببكور 1418 ،هـ ،ص .)33كما كتبت سجالت كلوة ابللغة العربية والسواحلية (دافيدسون ،ص .)282وكانت اللغة العربية
هي لغة احلكام والعلم والثقافة وظلت كذلك مدة طويلة من الزمن حىت ظهرت اللغة السواحيلية اخلاصة هبذه البالد (العبيدي،
ص .)322وكانت كذلك لغة املراسالت ململكة كلوة اإلسالمية وكانت لغة التخاطب بني اجلماعات املختلفة ابعتبارها لغة القرآن
الكرمي وهبا يؤدي املسلم صالته وبواسطتها يلم بعلوم الدين (اجلهيين ،2015 ،ص .)10يقول االصطخري :مشرياً إىل توسع انتشار
اللغة العربية يف املدن التجارية بسواحل اهلند اجلنوبية " أن عدداً كبرياً من التجار كانوا يتكلمون ابللغة العربية ابإلضافة إىل لغتهم
احمللية املخلوطة بكلمات عربية .وكان الناس يف سواحل اهلند اجلنوبية يهتمون ابللغة العربية للتقرب إىل التجار األغنياء العرب الذين
يقومون ابلتجارة يف هذه السواحل وإىل أولئك املستوطنني العرب وكانت اللغة احمللية ابلنسبة إىل العرب
شديدة الصعوبة .فكان من املقدور أن يدرس أهل هذه البالد الساحلية لغة العرب وجنح كثري منهم يف هذا اجملال
(االصطخري ،ص .)117يقول ابن حوقل " :أن اللغة العربية كانت مستعملة يف األسواق التجارية اهلندية كما كانت لغة مفضلة
عند بعض اخلواص أما العوام فكانوا ينطقون بلغتهم احمللية يف حياهتم العامة" (ابن حوقل ،ص .)226واعتمدت اللغة العربية يف
التعليم والتدريس يف كلوة مدة طويلة حىت ظهرت اللغة السواحيلية املكتوبة أبحرف عربية (العبيدي ،ص ،)330ولقد انتشرت اللغة
العربية بني سكان شرق أفريقيا وكانت لغة الصفوة املتعلمة ،ولغة التجارة ،واإلدارة ،واحلكم ،واألدب ،أما عامة الناس من املسلمني
األفارقة فقد اكتفى معظمهم ابلقدر اليسري من هذه اللغة اليت متكنهم من ممارسة شعائر وتعاليم اإلسالم وتالوة القرآن .وكان انتشار
اللغة العربية يسري جنباً إىل جنب مع انتشار اإلسالم وما عدا ذلك ظل التعامل اليومي بني عامة الناس وخاصة يف املناطق الداخلية
لشرق أفريقيا يتم بواسطة اللغة السواحيلية (جنيب ،1997 ،ص .)301،300وظلت اللغة العربية لغة الفكر والثقافة األفريقية
لفرتات طويلة حىت مطلع القرن العشرين (عفت ،1980 ،ص .)31ويالحظ مما سبق عاملية اللغة العربية وكانت لغة التجار يف
املراكز التجارية يف ساحل شرق أفريقيا حىت مع ميالد لغتني حمليتني مها (السواحيلية والسندية) أتثروا ابللغة العربية بشكل كبري يف
مفرداهتم.
العمـ ـ ـ ــارة والفنون:
لقد أظهرت املصادر أتثر العمارة السندية مبا كانت عليه العمارة يف كلوة ،كما وجدت آاثر من الفن املعماري اهلندي يف
كلوة وآاثر تدل على تشابه كبري بني ميناء الديبل السندي .وكلوة ،ويتمثل هذا التشابه يف األواين الفخارية املستوردة اليت عثر عليها
يف كلوة وهذا دليل على وجود صالت جتارية بني املينائني (شريف ،ص .)289واختلفت مواد البناء وتنوعت يف مدينة الديبل تبعاً
لتنوع املواد األولية للبناء وكذلك تبعاً للحالة املادية للسكان وكان أكثر بنياهنم ابلطني واخلشب (االدريسي ،ص .)167وذكر ابن
بطوطة حينما زار كلوة ":أهنا من أحسن املدن وأتقنها عمارة حيث يستخدمون اخلشب ويسقفون البيوت ابلديس وهو نوع من
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القصب"( .ابن بطوطة ،ص )325وكان من نتائج االزدهار احلضاري يف مراكز الساحل الشرقي توافد السفن التجارية من البالد
العربية واهلند والصني واملناطق األفريقية اجملاورة على مراكزها التجارية (العبيدي ،ص .)328وتتضح قوة عمارة كلوة من َّ
أن ميناءها
بقت آاثره قائمة رغم املد واجلزر وذلك لضمان سالمة الشحن والتجارة كما هو احلال يف بناء املساجد واملباين العامة األخرى
( .)Edward, 2011, P. 475ويعكس تطور عمارة املساجد يف كلوة تطور ساحل أفريقيا احلضاري وغناها املعتمد على
جتارهتا ( .)Neville, 1963, P.190وكان هذا التقدم املعماري مثرة االزدهار التجاري لكلوة ومدن ساحل شرق أفريقيا
( .)Lawrence, p.222ولقد أثر الفرس الذين حكموا الساحل ملدة أربعة قرون بعد أن أسسوا سلطنة كلوة فقد أضافوا الفنون
اجلميلة اليت كان يفتقدها العرب يف حياهتم الفكرية .وقد ظهر الفن االسالمي كالنحت والعمارة والنقش وأخذ الطابع والطراز
االسالمي العريب والفارسي والذي استعمل يف املباين ابألمسنت واجلري وقد أنتجوا حضارة هندسية متطورة للغاية مثل املباين اليت
ظهرت يف مدن كلوة ومقدشيو وبراوة وبيت وزجنبار وممبسة ومافيا .ويظهر ذلك يف األبنية احلجرية وزخارف األبواب والشبابيك اليت
صممت على الطراز اإلسالمى القدمي .كما يظهر الفن الفارسي يف النقوش والزخرفة لكثري من املباين القدمية .ومتيزت العمارات بروعة
الفن العريب االسالمي يف زخرفة البناء والنقوش والكتابة العربية والنحت ما بني غائر ،وابرز ،وكانت مباين كلوة مجيلة ومنازهلا ابحلجر
الثقيل واملونة ومبانيها ابحلجارة وشوارعها منظمة ومجيلة وكان القرن السادس اهلجري /الثاين عشر امليالدي ميثل عصر ازدهار هلذه
املدن الساحلية (اخلويل ،ص.)398
ومما سبق يتضح أن العمارة يف كلوة ومدن ساحل شرق أفريقيا وصلت إىل مستوى حضاري متقدم للغاية ،حيث البناء
ابألحجار واألمسنت ،ولقد أتثرت العمارة يف ميناء الدبيل ابلعمارة يف كلوة حيث بنيت املنازل من احلجارة.
املبحث الرابع :التأثريات الدينية:
احلقيقة أن اإلسالم انتشر منذ ظهوره يف شرق أفريقيا ،وقد أسهمت اهلجرات العربية والفارسية إىل شرق أفريقيا يف نشره
هناك .مل يقتصر االنتشار على الساحل فقط بل امتد إىل الداخل .وكان من آاثر ما حققه اإلسالم من تقدم كبري قبل وصول القوى
االستعمارية إىل تلك البالد أن حل التقومي اإلسالمي اهلجري يف أجزاء كبرية من أفريقيا مع التقومي امليالدي .ودخلت كلمات عربية
كثرية يف عدد من اللغات األفريقية وأتثر األفارقة ابلثقافة اإلسالمية .واهلندسة املعمارية اإلسالمية ،واأللقاب اإلسالمية ،واملوسيقى
العربية .ونشأت الثقافة السواحيلية اليت هي مزيج من ثقافة البانتو والثقافة اإلسالمية .وكذلك نشأت اللغة السواحيلية اليت هي
اللسان املشرتك يف سائر أحناء شرق أفريقيا .وكان للشعب السواحيلي املسلم دور يف نشر اإلسالم وكتابة اللغة السواحيلية حبروف
عربية ( .)Mary, 2005, P.9وقد اهتم سالطني كلوة بنشر اإلسالم والتعليم اإلسالمي وافتتحوا الكتاتيب لتعليم النشأ مبادئ
القراءة والكتابة وحتفيظ القرآن الكرمي (ترمنجهام ،ص .)161،160وحرص سالطني كلوة على بناء املساجد ،والكتاتيب اليت كانت
مبثابة مراكز علمية (العمري ،ص.)183
وكان للتجار املسلمني الوافدين دور مهم يف نشر اإلسالم يف شرق أفريقيا حيث ظهرت صفاهتم احلسنة يف زجنبار من أمانة
وشرف ومتسكهم بتعاليم اإلسالم وكان ذلك عامالً مهماً يف نشر اإلسالم (اجلمل ،ابراهيم ،1996 ،ص .)111ودخلت قبائل
"التياموزى" األفريقية يف اإلسالم ،بسبب إعجاهبم مبظهر التجار املسلمني وحسن أخالقهم ،وأمانتهم ،وصدقهم يف التعامل
(ترمنجهام ،ص ،1973ص .)61وانتشر اإلسالم ،نتيجة للرحالت التجارية ومل تكن الدعوة اإلسالمية مقصدها بل كانت التجارة
هدفها وغايتها ومل يكن لإلسالم مبشرون يسريون يف البالد ،ومع ذلك فلقد تغلغل الدين إىل األهايل والسكان الوطنيني وأصبحنا
نرى أمثلة من الورع الشديد والتقوى الزائدة اليت ال تقوم إال من نفس تشربت الدين يف طفولتها عن أبوين مها أيضا على درجة كربى
من التقوى والورع (ترمنجهام ،ص.)21
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نتاجا جلهود التجار الفرس والعرب الذين جاءوا
اليت مجعت كل سكان ساحل شرق أفريقيا ( .)Patterson, p.218وكان ذلك ً
إىل شواطئ شرق أفريقيا (.)Ibid, p.109
ونظراً لالزدهار والرخاء التجاري يف مملكة كلوة قامت هنضة علمية وثقافية شاخمة ،فقد كثرت حلقات الدرس اليت كان يقوم
ابلتدريس فيها علماء هنلوا من علوم اللغة العربية ،والفقه ،والتفسري ،كما وفد الطالب إليها من أحناء متفرقة .ومل يقتصر تدريس
العلوم الدينية على الرجال ،وإمنا كان يشمل النساء فقد انلت نساء كلوة حظاً طيباً من حفظ القرآن الكرمي ودراسة العلوم الدينية
واللغة العربية .وقد كان هناك يف كلوة مسجدان خمصصان للنساء .ومسموح يف التقاليد الشريازية للنساء ابلعبادة يف املسجد ،حبجبهن
عن الرجال بستار يف املسجد .وكانت سلطنة كلوة ترسل البعوث العلمية إىل احلجاز ،والشام ،والعراق ،ومصر لتلقي املزيد من العلوم
واحلصول على اإلجازات العلمية ،وخاصة من األزهر الشريف ،مما أسهم يف انتشار الدين اإلسالمي واللغة العربية (اجلهيين،2015 ،
ص.)5
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لواء العدل (العراقي ،ص.)75
يقول رويش" :إن األسرة الشريازية احلاكمة يف كلوة وقوادها العظام كانوا من الشيعة غري أهنم كانوا متساحمني جداً مع األغلبية
الكبرية من سكان الساحل ،واجلزر الذين استمروا يف التمسك ابملذهب السين متأثرين مبذهب األخوة السبعة الذين قدموا من
اإلحساء ،ويبدو أن أتثريهم كان أقوى وأكثر ثبااتً" ( .)Reusch, P111فمما ال شك فيه أن اهلجرات العربية والفارسية
أسهمت يف نشر االسالم الذي مجع بني مدن ساحل شرق أفريقيا ( .)Gensheimer, P92وتكونت الثقافة واللغة السواحلية
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ومل يكن اإلسالم فقط عقيدة ولكن أيضا حضارة وكان عامالً حيوايً يف تكوين اجملتمع السواحيلي ( Wakhunqu,
 .)1980, P54ولقد نشر الشريازيون اإلسالم يف مناطق مل يصلها املسلمون من قبل وتوغلوا يف الداخل ،ونشروا اللغة العربية بني
سكانه (الدمشقي ،ص .)193فاشتهرت مدن مثل ،ممبسة ،ومالندي ،وكلوة مبكانتها العلمية كمراكز كربي للثقافة اإلسالمية
(جمهول ،ص .)33وحتكم املسلمون على البالد بطول الساحل حىت بلغوا جنوب أفريقيا وظلت هلم السيادة على الساحل ،وداخله،
وجزره منذ القرن الرابع اهلجري /العاشر امليالدي وحىت هناية القرن التاسع اهلجري  /اخلامس عشر امليالدي(عبدالرحيم ،ص)122
وإىل اآلن توجد يف كينيا جاليات مسلمة هندية وابكستانية وجالية عربية وأخرى فارسية (بكر ،1960 ،ص.)93
ولقد أحدث انتشار اإلسالم يف شرق أفريقيا تغرياً هائالً يف كل أوجه احلياة االجتماعية والثقافية والسلوكية فقد أضفى
ومثله اإلنسانية على التزاوج
اإلسالم على حياة الذين اعتنقوه طابعاً اجتماعياً وحضارايً بعد أن استعربوا .وقد شجع اإلسالم بتعاليمه ُ
بني العرب املهاجرين والسكان اإلفريقيني من املسلمني ،مما أدى إىل ظهور مجاعات كثرية اختلطت دماؤهم العربية ابلدماء الزجنية
فولدت الشعب السواحيلي (زكي ،1974 ،ص )41وذكر ابن بطوطة:
" أن سلطان كلوة كان غاية يف التمسك ابلدين وكان ميشي إىل املسجد كل مجعه متبوعاً بضباطه وعندما خيرج من الصالة،
غالباً ما كان يعطي مالبس جديدة للذين يقفون يف انتظاره من الفقراء" .ويذكر :كيف أنه كان ُخيرج الزكاة فيصرفها يف وجوهها وفق
الشريعة اإلسالمية و َّ
أن له تواضع شديد مع الفقراء أيكل معهم ويعظم أهل الدين والشرف (ابن بطوطة ،ص .)156 ،155وكان
للعمانيني (رغم أهنم إابضيني) دور يف احلفاظ على مصادر اتريخ كلوة لنشرهم كتاب "السلوة يف أخبار كلوة" أهم مصادر اتريخ
األسرة الشريازية ( )Wilkinson, 1981, P.273وكان االتصال بني مدن ساحل شرق أفريقيا بعد االسالم عن طريق الدعوة
واهلجرة والتجارة .وقد امتزجت هذه ا لعوامل فيما بينها وتداخلت حبيث أصبح التاجر داعية ،واملهاجر داعية وعن طريقهما انتشر
اإلسالم يف هذه البالد .وتكونت املراكز اإلسالمية اليت سرعان ما حتولت إىل ممالك ،وإمارات ،ودول إسالمية انتشرت على طول
الساحل الشرقي ألفريقيا .بل األهم من هذا هو ظهور عنصر بشري جديد داينته اإلسالم ولغته مزيد من اللغة العربية واللغات احمللية،
أصبح يعرف ابلسواحيلية كما أصبح من يتكلم هبا يعرف ابلسواحيلي وينسب له (العبيدي ،ص .)311فكان لكلوة دور كبري يف
نشر االسالم والثقافة العربية واستطاع حكامها أن ينشروا األمن ،والسالم ،والرخاء يف ربوعها ،وأداروا دفة البالد مبقدرة ومهارة ونشروا
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اخلامتة:
توصلت الدراسة إىل عدة نتائج:
-1إسهام سلطنة كلوة يف انتشار اإلسالم يف ساحل شرق أفريقيا مث حنو الداخل.
-2متيزت األسرة الشريازية رغم أهنا كانت شيعة ابلتسامح الديين ومل يسعوا إىل نشر مذهبهم الشيعي ،وكان املذهب السين الشافعي هو
الشائع حىت الوقت الراهن.
 -3مل تكن قد ظهرت املذهبية يف ساحل شرق أفريقيا آنذاك ،وجاب التجار املسلمون بالد اهلند والسند والصني ومجيع أحناء العامل
آنذاك ونشروا اإلسالم يف العديد من األماكن لِما عُرف عنهم من أمانة وصدق يف التعامالت التجارية.
 -4كانت حضارة شرق أفريقيا هي اإلنتاج العقلي واملادي الذي أسهم يف بنائه املسلمون من عرب وفرس وأفارقة منذ أن أصبح هذا
الساحل داراً لإلسالم يف العصور الوسطى.
 -5حضارة شرق أفريقيا حضارة عربية إسالمية ،أسهم يف بنائها مجيع شعوب الساحل اليت اختذت العربية لغة هلا يف ظل اإلدارة اإلسالمية
بصرف النظر عن اجلنس واللون.
 -6اشرتك يف بناء احلضارة اإلسالمية العرب والفرس واهلنود يف املدن اإلسالمية الزاهرة أمثال مقديشيو وبراوة والمو وممبسة ومالندى
وكلوة وسوفاال ابإلضافة اىل جزر زجنبار ومببا ومافيا اليت ازدهرت فيها احلضارة اإلسالمية جبميع مظاهرها السياسية والدينية والثقافية،
واليت أثرت وأتثرت مبا كانت عليه احلضارة يف شرق أفريقيا ،نتيجة ازدهار التبادل التجاري بني منطقيت ساحل شرق أفريقيا وبالد
السند.
التوصيات:
توصي الباحثة إبجراء مزيد من الدراسات التارخيية حول احلضارة اإلسالمية يف شرق أفريقيا والرتكيز على دور كلوة الكبري يف
نشر اإلسالم خاصة يف شرق أفريقيا مقارنة ابملناطق األخرى ،وإبراز اجلانب االجتماعي واالقتصادي والثقايف والديين يف كلوة.
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) توضح أن كلوة كانت مركز جتاري عاملي1( خريطة رقم
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اثنياَ :املراجع العربية واملعربة
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أ.م.هـ .شريف :الساحل الشرقي ودوره يف التجارة البحرية ،اجمللد الثاين ،اتريخ أفريقيا العام ،اليونسكو.1985،
ابزل دافدسون :أفريقيا حتت أضواء جديدة ،ترمجة مجال حممد أمحد ،دار الثقافة للتوزيع والنشر ،بريوت( ،د .ت).
جوزيف ،جوان ،اإلسالم يف ممالك وإمرباطورايت أفريقيا السوداء؛ ترمجة خمتار السويفي ،دار الكتاب املصري القاهرة ،دار الكتاب
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حسن أمحد حممود :اإلسالم والثقافة العربية يف أفريقيا ،دار الفكر العريب ،القاهرة1986 ،م.
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رجب حممد عبداحلليم :العروبة واالسالم يف أفريقيا الشرقية ،القاهرة.1999 ،
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