
  

  

  

  

  

  فارس خليج ةن حوزمهاجرت ساكنا

  به شرق آفريقا و تأثير آن
  

  بتول رياحي دهنوي

  عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز

  

  

  مقدمه

 به شرق آفريقا فارس خليج ة حوزساكنانشود بررسي مهاجرت  آنچه در اين مقاله بدان پرداخته مي

ق همجوار آن از روزگاران قبل  و مناطفارس خليج ةشك ساكنان حوز بي. و تأثير آن در آنجاست

  .اند از ميالد با شرق آفريقا و مردم آن، آشنايي و رابطه داشته

  :توان شامل دو گروه دانست اين ارتباط را مي

  . ايرانيان-2 فارس، خليج ةاعراب حوز. 1

از » اوسان«م، ساحل آفريقاي شرقي، از شمال تا زنگبار، زير نفوذ ايالت .در قرن هفتم ق  

باب  «ةو در قرن اول م؛ اين ساحل در نواحي جنوبي تنگ.  عربستان جنوب غربي بوداياالت

اين نامگذاري كه احتماالً به مناسبت حاكميت ايالت . شد ناميده مي» ساحل اُسانتيك«؛ »المندب

 ساحلي بوده، اوالً نمودار فتح آن توسط عربستان جنوب غربي است، ثانياً ةاين ناحي اوسان بر

  . اين دو منطقه با يكديگر در دوران قبل از اسالم استساكنان ةروابط ديريننمايانگر 



 

  

225   فارس به شرق آفريقا و تأثير آن رت ساكنان حوزة خليجمهاج

اند كه در سال شصت   اين دو ناحيه پس از اسالم نيز، مورخان نوشتهساكنان روابط ةدر زمين  

و پنجم هجري مطابق با ششصد و هشتاد و چهار ميالدي، اعراب مسلمان در آفريقاي شرقي 

 ساحل آفريقاي ساكناننهم و دهم ميالدي، اهالي زنگبار و ديگر متوطن گرديدند، و در قرن 

  .شرقي به وسيله مردم ايران به اسالم ايمان آوردند

 در خالل پانصد سال اول ميالدي، رفت وآمد ساكنان فارس خليج ةافزون بر اعراب حوز  

در قرن ششم  آفريقا در افزايش بود، به طوري كه ةشرق زمين چون ايرانيان و هندويان به قار

ميالدي تعداد ايرانياني كه به سواحل شرقي آفريقا كوچ كرده بودند، به ميزاني افزون گشت كه 

انيا تاسيس كردند، كه در تانز» كيلوا«واقع در جنوب شهر » شانكي يا كائي«قرارگاهي براي خود در 

يافت شده است كه داراي ها و ظروف سفاليني  هاي آن، كوزه كنون باقي مانده و در ويرانهآثار آن تا

 حائز اهميت اين است كه مهاجرت ايرانيان به شرق آفريقا محدود ةنقش و نگار ايراني بودند، نكت

  .به مهاجرت آنها از سرزمين ايران نبوده است

هاي ايراني مقيم يمن نيز به اتفاق دوستان و خويشاوندان يمني خود، به آن منطقه  خانواده  

  .مهاجرت نمودند

) شرق آفريقا( در اين منطقه ين ايرانيها، مهاجران شيرازي نخستين حكومت بزرگ رااز ب  

توانست بيشتر حكومتهاي  وري زنگبار شد وتگذاري كردند كه مشهور به دولت يا امپرا پايه

 خود كند و پايتخت خويش كيلوا را مركز ثقل آن سرزمين ةكوچك شهرهاي عربي را ضميم

 و يمن با آفريقاي شرقي در قبل و فارس خليج ة حوزة ديرينة از رابط اين امور حاكية كلي.سازد

  .گيرد باشد كه در مقاله بطور مفصل مورد بررسي قرار مي بعد از اسالم مي

  

  ارتباط عربستان با شرق آفريقا 

م ايالت اوسان، از اياالت عربستان جنوب غربي، بر ساحل آفريقاي شرقي از .در قرن هفتم ق

  1.ار تسلط داشتشمال تا زنگب

قرار داشت در قرن اول ميالدي به » باب المندب «ةاين ساحل كه در نواحي جنوبي تنگ  

  2.معروف گرديد» ساحل اسانتيك«
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در زمينه .  براين ناحيه ساحلي موجب اين نامگذاري شده است3حاكميت ايالت اوسان  

ل شصت و پنجم هجري، ارتباط اين دو ناحيه پس از اسالم مورخان براين باورند كه در سا

   4.اعراب مسلمان در آفريقاي شرقي ساكن شدند

 ساحل افريقاي شرقي به اسالم ساكنانو در قرن نهم ودهم ميالدي، اهالي زنگبار و ديگر   

 كشور 6نها را ملت زنگي مسلمان بنامدآ و همين امر باعث شد كه ابن بطوطه 5ايمان آوردند

) بخش مركزي و شرقي(صحراي غرب ) شمال و غربي(عربستان در گذشته از سه بخش حجاز 

 از بين سه بخش فوق، يمن چند قرن قبل از ميالد، با 7تشكيل شده بود) بخش جنوبي(و يمن 

  .استواري داشته است  ساحلي آن پيوندةشرق آفريقا و سكن

  :دكتر فهمي در بررسي موضوع به اين نكته اشاره دارد كه  

ساخت، بادهاي مناسب   شرقي آفريقا آسان ميةراب را به ناحيآنچه رفت و آمد و مهاجرت اع«

توانستند  سهولت ميه هاي بادي ب اي بود كه كشتي وزش باد در اقيانوس هند به گونه. موسمي بود

به هنگام پاييز كه باد به .  و عدن تا هند را بپيمايند و سپس براحتي باز گردندفارس خليج ةفاصل

ها به سوي ساحل شرقي و اقيانوس هند  د، مسافران با كشتيطرف جنوب غربي در حركت بو

يافت، اين مسافران دوباره به  كردند، ولي در فصل بهار كه به طور معكوس جريان مي حركت مي

 مهاجرت اعراب به ساحل شرقي آفريقا موجب ة نتيج8.گشتند  وعدن باز ميفارس خليج ةمنطق

  .شد لعرب با اقيانوس هند مي اة و جزيرفارس خليجارتباط اين منطقه با 

ها دانسته و  مشهور الحداد امنيت سواحل شرقي آفريقا را مهمترين عامل اين مهاجرت  

سرعت به شرق آفريقا وارد شد و مردم بومي منطقه را زير ه اسالم از همين طريق ب: نويسد مي

  9.پوشش گرفت

  :نويسد در جاي ديگر مي  

ي با شرق آفريقا روابط بازرگاني برقرار كرده و كاروانهاي  دوم قرن اول ميالدةعربها در نيم« 

اين روابط پس از اسالم نيز ادامه و بلكه . تجاري آنان تا نزديكي موزامبيك در رفت وآمد بودند

توسعه و گسترش يافت و در قرن هشتم ميالدي به اوج خود رسيد و در قرن دهم پس از ميالد، 

يكي از شهرهاي جنوبي آن كشور، توسط عربها بنيان » براوا«پايتخت سومالي و » مگاديشو«شهر 
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 خود به شرق آفريقا در آغاز قرن پانزدهم ةگران استعمارنهاده شد و پرتغاليها با ورود به موقع و

  10.ميالدي، تمدن اسالمي سازمان يافته و نيرومندي را مشاهده نمودند

  

  مهاجرت ايرانيان
 فارس خليج هخامنشيان و از طريق بندر سيراف در ةآفريقا از دورترين ارتباط مردم ايران با  قديمي

رسد به دليل دارا بودن شرايط  اين بندر كه به استناد اوستا قدمت آن به زمان كيكاوس مي. باشد مي

آمد و از  المللي بازرگاني در روزگار باستان به شمار مي جغرافيايي يك بندرگاه عمده و بينخاص 

  . ارتباط ايران با چين و هند و آفريقا بودة بعد درواز هخامنشيان بهةدور

اين روابط همچنان در دوران حكومت ساسانيان ادامه داشت و روز به روز گسترش   

بين اين پادشاه و سلطان زنگبار ]  ميالدي399-421[بطوريكه در زمان يزدگرد اول . يافت مي

  11.قراردادي بسته و امضاء گرديد

داند و   ايرانيان را عامل ايجاد تمدني در شرق آفريقا مي12 كتاب خودعبدالسالم فهمي در  

  :نويسد مي

در خالل پانصد سال اول ميالدي، رفت و آمد ساكنان شرق زمين چون ايرانيان، هندويان و «

اعراب به قاره آفريقا در افزايش بود، به طوري كه در قرن ششم ميالدي تعداد ايرانياني كه به 

» شانكي ياكائي«اهي براي خود در كوچ كرده بودند بميزاني افزون گشت كه قرارگسواحل آفريقا 

كنون باقي مانده و در انيا تأسيس كردند، كه آثار آن تادر تانز» كيلوا«واقع در جنوب شهر 

  .»ها و ظروف سفاليني يافت شده است كه داراي نقش و نگار ايراني بودند هاي آن، كوزه ويرانه

 كثيري از ةتري يافت و طي آن عد  م تصوير روشنتر و جدي975 سال اين مهاجرت در  

 هرمز به شرق آفريقا سفر كردند و ةها از طريق بندر بوشهر و جزير استان فارس بويژه شيرازي

  13.همانجا ساكن شدند

داند و  احمد دياب حكومت زنگبار را دست آورد اين مهاجران به شرق آفريقا مي  

  :14نويسد مي
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در فرس قديم به معني » بار «ةمعرب زنگ و كلم» زنج«. گويند مي» زنجبار«زنگبار را اعراب   

و بركل نواحي ساحلي شرق آفريقا و » سياهان ساحلي«بنابراين زنگبار يعني . ساحل است

  .»شود مگاديشو در شمال و سوفاال در جنوب اطالق مي

گذاري كردند  پايه) شرق آفريقا( در اين منطقه مهاجران شيرازي نخستين حكومت بزرگ را«  

كه مشهور به دولت يا امپراطوري زنگبار شد و توانست بيشتر حكومتهاي كوچك شهرهاي عربي 

 بيست و نه نفر از .»را مركز ثقل آن سرزمين سازد» كيلوا« خود كند وپايتخت خويش، ةرا ضميم

  15.سليمان بودحكام كيلوا شيرازي بودند كه آخرين آنها فضيل بن 

 پيشرفت و آباداني رساندند و ساختمانهاي زيبايي ةترين درج شيرازيها اين شهر را به عالي  

را يكي از زيباترين و خوش بناترين شهرهاي جهان  در آن بنا كردند به طوري كه ابن بطوطه آن

  .داند مي

پيش رو مجسم  تصوير روشنتري از اين شهر فارسي را 1960شناسي سال  حفريات باستان  

ي بسيار مرتب و درهايي هاي زيبا، از سنگ و ساروج، خيابانهاي كند و آن را شهركي داراي خانه مي

آثاري كه در حفاريها بدست آمده نشان از امكانات . كند كاري شده معرفي مي چوبي منبت

  .اي دارد بهداشتي فراوان منجمله حمام روباز هشت گوشه

اثير فرهنگي مهاجرت شيرازيها به شرق آفريقا را اينگونه بيان محمد احمد مشهور الحداد ت  

  :كند مي

 شرق آفريقا مهاجرت كردند و شهر كيلوا ةهايي چند از شيراز به ناحي  ميالدي ايراني975در سال «

زيمبابوه و زامبياي » رودزيا«اينان در طول سواحل شرقي آفريقا نفوذ كرده و تا . را بنيان نهادند

سپس در شهرهاي مگاديشو، براوا، ماليندي، تونگوني، زنگبار، پمبا، مافيا و غير . فتندفعلي پيش ر

اينها به منظور سكونت و اقامت پراكنده شدند و دولتهاي كوچكي در دل دولتهاي عربي پديد 

ها تنها به تجارت و حمل و نقل كاال و تاسيس شهركها بسنده نكردند و  آورند، اعراب و ايراني

 و باغداري را نيز در منطقه رايج كردند و فني را به اهالي بومي ساحل نيز آموختند وكشاورزي 

آنقدر از درختان عربي و ايراني از قبيل انار، نارنج و نيشكر به ساحل آورده و غرس كردند كه 
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كاري، برنجكاري وكشت فلفل و بادام هندي را در  آنان پنبه. صا و شمارش آنها نبودامكان اح

  .رواج دادندمنطقه 

همچنين آنها حيوانات زيادي را از ايران و كشورهاي عربي به آن ناحيه منتقل كردند؛   

  16.»حيواناتي كه در آن ناحيه وجود نداشتند و يا به ميزان نياز نبودند

  :نويسد  وي مي.استاد عبدالعزيز فهمي نيز در كتاب خود به اين موضوع اشاره دارد  

ثاري از مسجد و قصر سلطان موجود است كه الاقل هفتصد سال پيش امروزه در شهر كيلوا آ«

.  ميالدي ساخته باشد1200اند و شايد سلطان سليمان بن علي شيرازي آنها را به سال  ساخته شده

. باشد اي از هنر و فن معماري ايراني مي اين قصر و مسجد كه آثار آن امروز پابرجاست نمونه

از كاشيهاي به هم چسبيده تشكيل شده كه بر چهل ستون سنگي اي  سقف اين مسجد از مجموعه

ساختن چنين بناهايي از آن زمان، از كارهاي مشكل معماري و بنايي بوده است . استوار بوده است

 آن است كه مسلمانان از ماهرترين معماران و بنايان به شمار ةو استقامت آن مانند امروز، نشان

كيلوا تا زمان رسيدن اروپاييان به آنجا، ديگر ساختماني به اين در : افزايد وي مي. آمدند مي

  17.استحكام ساخته نشده است

واقع در كشور كنيا را نيز به » مومباسا« افزون بر كيلوا، اسناد تاريخي ساخت شهر و بندر   

ها شكوه وعظمت  اين شهر نيز مانند كيلوا در دوران حكومت شيرازي. دهد شيرازيها نسبت مي

  .ايي داشته استبسز

اي  خطّه) سياهان(وري زنگيان تممباسا در روزگار امپرا «:نويسد دكتر عبدالعزيز فهمي مي  

درخشان و پراهميت بود كه پيوسته با كيلوا در رقابت بود و مركز حكومت ساحل گاهي آنجا و 

  .»گاهي در كيلوا بود

هاي فوق الذكر داراي آثار باستاني نيز مانند شهر» المو«و » باتا«، »براوا«شهرهاي مگاديشو،   

ها در بين مردم   نفوذ فرهنگي و تمدن شيرازيةدهند اني است كه همگي آنها بوضوح نشانفراو

  18.»اين سرزمين است

هايي بودند كه همراه  كساني كه ممباسا را ساختند يكي از گروه «:نويسد در جاي ديگر مي  

ما در : نويسد سپس مي.  بدين سرزمين وارد شدندهاي هفتگانه با كشتي» حسن بن علي شيرازي«
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 در شهر ،دانيم كه آخرين آنها مورد سالطين ممباسا اطالعات زيادي در دست نداريم، فقط مي

  19».ها در عهد او وارد اين سرزمين شدند  شمعانه بن مشعم شيرازي بود كه پرتغالي،ممباسا

شهركهايي بدست ايرانيان مهاجر به  سالم نيز مهر تأييدي است بر ساخت ةتحقيقات عيض  

چند قرن پيش از طلوع اسالم، اهالي يمن با مردم سرزمينهاي اتيوپي،  «:نويسد وي مي. شرق آفريقا

اي از آنان در سرزمينهاي مزبور  سومالي و سواحل شرق آفريقا روابط فرهنگي تجاري داشتند؛ عده

برقرار ساختند، اين روابط پس از ظهور اسالم اقامت كرده، با مردم بومي آن مناطق پيوند زناشويي 

هاي بعد،  نيز ادامه يافت و بسياري از دانشمندان و بازرگانان و شهروندان مسلمان يمني؛ ودر دوره

هاي ساحل شرق آفريقا دولتهاي   بدان ناحيه مهاجرت نموده و در كنارهفارس خليجمردماني از 

د مصوغ، زيلع، مگاديشو، المو، ماليندي، زنگبار و اسالمي كوچك و نيز شهرها و كشورهايي مانن

موزامبيك پديد آوردند و هنگامي كه در قرن پانزدهم ميالدي استعمارگران پرتغالي وارد شرق 

 رفت و آمد به 20. آنها را خيره كرد، و اعجابشان را برانگيختةآفريقا شدند، تمدن و فرهنگ منطق

 و فارس خليجباب المندب، خليج عدن، : گرفت يشرق آفريقا از چهار آبراه عمده صورت م

آورد مهاجرت ايرانيان براي ساكنان شمال آفريقا، ورود دين مبين اسالم،  مهمترين ره. اقيانوس هند

گسترش فرهنگ و ادبيات ايران در بين مردم بومي منطقه و تشكيل تمدن باشكوهي در شرق 

  .آفريقا بود

  

  ها نوشت پي
  .557م و مبارزات ضداستعماري كشورهاي آفريقاي شرقي، صانصاري، ناسيوناليس. 1
  .67همان، ص. 2

3. Ausan 

  .108ه، صمشهور الحداد، حقايق تاريخي. 4
  .558انصاري، ص . 5
 .104ه، صحقايق تاريخي. 6
 .25سبحاني، فروغ ابديت، ص .7
 .9-10صفهمي، ايراني و شرق آفريقا، . 8
 .67ه، صحقايق تاريخي. 9
 .21همان، ص. 10
 .4 ص،روايت نقشهه  سيراف بةرياحي، مقال. 11
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  .20-18-12صفهمي، . 12
  .22حقايق تاريخيه، ص . 13
  .66احمد دياب، ص . 14
 .42-52صها و شرق آفريقا،  ايراني. 15
 .22ه، صحقايق تاريخي. 16
 .84-85صفريقا، ها و شرق آ ايراني. 17
  .87همان، ص. 18
  .80فهمي، ص . 19
  .148-149ص عيضه سالم، . 20
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