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أىدي عممي ىذا إلى الرحمان الرحيم المولى عز وجل الذي رزقني العقل وحسن التوكل عميو 
 إلى خير البرية محمد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم..نعمو الكثيرة سبحانو وتعالى وعمى

  إلى من أمر اهلل تعالى باإلحسان إلييما في كتابو العزيز نور دربي وجوىر وجودي وسر
 سعادتي أبي وأمي حفظيما اهلل ورعاىما وأطال في عمرىما.

 ل واحد باسمو: أحمد، إلى من عشت معيم أجمل أيام حياتي وكانوا سندا ودعما لي إخوتي ك
 خذيجة، حكيمة، صالح، محمد، رعاىم اهلل.

  جة أخي الكريمين.و إلى زوج أختي وز 
 .إلى البراعم الصغار: غزالن، فردوس، وائل، رضوان 
 .إلى من شاركوني أفراح أيامي أعمامي وعماتي وخالي وخالتي وأوالدىم كل واحد باسمو 
  ممي  ــــــــــــــــ  عمم والمعرفة من أجل وصول الرسالة أساتذتي وُمعـــــــــــــإلى الذين ميدوا لنا طريق ال

"تخفيف  واألستاذجاليمي أحمد"من الطور االبتدائي إلى الطور الجامعي وخاصة الدكتور "
 حفظيما اهلل ووفقيما وسدد خطاىما.محمد"

  حفظو اهلل ورعاه."راهيم مسعودأوالد ب"إلى شيخي ومعممي الشيخ 
 درب الذي جمعت معو ىذه الثمرة العممية الصديق باىدج عبد الكريم.إلى رفيق ال 
  إلى من سرنا سويا نشق الطريق معًا نحو النجاح واإلبداع أصدقائي وزمالئي في الدراسة

 وغيرىا.
  الذي أسأل  "دحمان صالح الدين"إلى األخ والصديق الذي رحنا عنا دون وداع شييد العمم

ع رحمتو وأن يسكنو فسيح جناتو مع الصديقين والشيداء اهلل كل يوم أن يتغمده بواس
 والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

 إلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد أىدي ىذا العمل المتواضع

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

 إلى:

   الوالدين الكريمين حفظهما اهلل وأطال في عمرهم وبارك لي فيهما
 أسي وشف اهما من كل األوجاع واألسق ام.وأدامهما تاجا فوق ر 

   وإلى كل أفراد أسرتي 

   وإلى روح جدي وجدتي رحمهما اهلل 

   إلى كل األصدق اء، من كانوا برفقتي ومصاحبتي أثناء دراستي في
 الجامعة وخاصة رفيق الغرفة عبد الحميد.

 .وإلى كل من لم يدخر جهدا في مساعدتي 

   في حياتي الدراسية.وإلى كل من ساهم في تلقيني ولو بحرف 

   جزاه اهلل عنا خير الجزاء.أحمد جاليليإلى السيد األستاذ المشرف 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

انشكــــــــــز ٔانًُح عهى َعًّ انتي هلل

أصثغٓا عهيُا، ٔٔفقُا ٔأَـــــار عقٕنُا 

 .ٔانًعــــــــــــزفحنهعهـــــى 

 

ــــــــــّ تانشكز نهذيٍ تسطٕ نُاأيذيٓى غيز تٕجَ

، يغهٕنح يٍ أجم يساعذتُا في إتًاو ْذا انعًم

 :خص تانذكز انسادج ٔاأل

o أحمد جاليلي: زفـــــــــــانًشانذكتٕر. 
 

انكزاو عهى انًجٕٓداخ انتي تذنْٕا  اتذتُاـــُسى أسا ال َـــكً

نذراسي، تاإلضافح إنى انهجُح انًُاقشح انذيٍ اطٕال انًشٕار  ُايع

قتزاحاخ ِ انًذكزج، ٔإتذاء انًالحظاخ ٔاالشزفَٕا تقثٕل يُاقشح ْذ

 انتي يٍ شأَٓا أٌ تفيذ انثحث انعهًي.

يٍ قزية أٔ تعيــــذ ٔنٕ تكهًح  كم يٍ ساعذَا إنى

 .طيثــــــح

َذعٕ هللا أٌ يٕفقُـــــــــــــــــــا إنى يا فيّ انخيز 

 .ٔانصــٕاب
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 بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف المرسلين.

عرؼ العرب ساحل شرؽ إفريقيا منػ  العوػ ر القةؽلػك كتاهلػ  ذلػهت ذبػارشهت مػ  شػع ب                  
 ا مػػ  الحػػ اف هػػ ا الحػػاحل فقػػة هػػانر عػػةد مػػل العػػرب إق الحػػاحل اافريقػػان كاسػػ   ن ا فيػػ  كاهلػػةرل

األصلُت كتزاكن ا معههت كت هل ا دكيالت إسالميك عربيكن كدلا ظهر ااسػالـ   شػ   ايزيػرة العربيػك أع ػ  
دفعك نةيةة كق يك للعرب ادلحلمُت للهجرة إق ساحل شػرؽ إفريقيػا عامػك كسػل نك تلػ ة  اصػكن كتػاف 

 اث الحياسيك كاالق واديك كالثقافيك.لألحةاث ال ارؼليك اليت تعرض  ذلا الحل نك أثر   تغيَت األحة

يع مػػػة سػػػ اف هػػػ   الحػػػل نك علػػػ  ال جػػػارة ل   ػػػا ادلوػػػةر األكؿ ل حػػػ  القػػػ تن شلػػػا نعلهػػػا        
 سل نك غنيك كمزدهرة   الحاحل الشرقا األفريقا.

 أهمية الموضوع:-1

احلضػارة كالثقافػك  ت مل أعليك ادل ض ع   ت ضيح  للنشأة الحل نك   الحاحل الشرقا كدكرهػا   هلشػر
 ااسالميك. 

 دواعي اختيار الموضوع: -2

 إف مل الةكاف  اليت دفع نا إق ا  يار ه ا ادل ض ع ما يلا:  

 :  األسباب الموضوعية

ال عػػرؼ علػػ  سػػل نك تلػػ ةن كاألكضػػاع الحياسػػيك  كاالن ماعيػػك كاالق وػػاديكن بااضػػافك إق األكضػػاع  -
 .الثقافيك اليت اهل شرت   الحل نك

 إبراز كيفية انتقال الحكم من أسرة الشيرازيين إلى أسرة الميادلة. -
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 األسباب الذاتية:

 رغ  نا   إثراء الرصية ادلعرؼ. -

 رغ  نا   إنراء حبث عل سل نك تل ة   الفًتة ال سي ك. -

  اإلشكالية:-3

عل : دكر سل نك تل ة   لقة مشل  إش اليك حبثنا الرئيحيك دل ض ع سل نك تل ة   الفًتة ال سي ك 
هلشر ااسالـ كالثقافك ااسالميك   شرؽ إفريقيا كتيفيك ت س  حةكد الحل نك كازدهارهان كتفرع  ه   

 ااش اليك إق عةة تحاؤالت فرعيك سبثل   :

 ما م ق  سل نك تل ة كحةكدها؟. -

 اذلةؼ الرئيحا مل تأسيس الحل نك؟.ما  -

 نك بعة اهل قال  مل األسرة الشَتازيك إق أسرة ادلهةيل؟.تاف هلظاـ احل هت   الحل   تيف  -

 ادلظاهر احلضاريك لحل نك تل ة  الؿ الفًتة ال سي ك؟.ما ها أههت  -

 منهج الدراسة:-4

ال م يع مة عل  كصف ادلظاهر احلضاريك  ادلقارف إع مةهلا   دراس نا للم ض ع عل  ادلنهج ال ارؼلا
 ال ارؼليك. ض عا كمراعاة ال حلحل الزمٍت لألحةاث كربليلها م  االل زاـ بالًتتي  ادل
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 خطة البحث:-5

لقة اهل هجنا   عمليك إصلازهلا للم ض ع علػ    ػك ق امهػا مقةمػك كفوػلُت رئيحػيُتن كتػل فوػل ينػةرج 
كأسػةلنا الحػ ار خباسبػك كمالحػان بااضػافك إق قائمػك  رب   م احثن كتل م حػث ين ػ م علػ  م ل ػُتن

 ن ن كفهرسك للم ض ع.ادلوادر كادلرا

 ووػػػنا الفوػػػل األكؿ اع ػػػاء وػػػك عامػػػك حػػػ ؿ سػػػل نك تلػػػ ة الػػػيت تأسحػػػ    الحػػػاحل الشػػػرقا     
افريقيػػػػػػان مػػػػػػل حيػػػػػػث أصػػػػػػل ال حػػػػػػميك كال أسػػػػػػيسن كهلظػػػػػػاـ احل ػػػػػػهت كاادارةن بااضػػػػػػافك إق األكضػػػػػػاع 

 االن ماعيك كاالق واديك.

نك تلػ ة حيػث ت رقنػا فيػ  ربةيػةا إق كضػ  ال علػيهت أما الفول الثػا  فعنػ ف بادلظػاهر احلضػاريك لحػل    
  الحل نك مل حيث اللغػك كال ػرؽ الوػ فيك كالػيت اسػ  اع  بػةكرها هلشػر ال علػيهت   الحػل نكن إضػافك 
إق كضػػ  الثقافػػك مػػل  ػػالؿ ذتػػر  وائوػػهان كأشػػهر العلمػػاء الػػ يل تاهلػػ  ذلػػهت م اهلػػك   الحػػل نكن 

   م ن دة   الحل نك.    كال عرؼ عل  القو ر كادلحانة اليت تاهل

ك  منا حبثنػا خباسبػكن كضػعنا فيهػا أهػهت االسػ ن انات الػيت ت صػلنا إليهػا مػل  ػالؿ دراسػ نا دل ضػ ع      
 سل نك تل ة   الفًتة ال سي ك.
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 المصادر والمراجع:-6

 أوال المصادر:   

-م   ك الثقافك الةينيكزلمة ع ة العظيهت اخل يلن العرب كدكرههت احلضارم   شرؽ إفريقيان  -1
. تناكؿ ه ا ادلوةر ال أسيس كهلظاـ احل هت كاادارة   الحل نكن بااضافك إق 2011القاهرةن 

 األكضاع ااق واديك كالعمارة كالقو ر.

 ن"األسفار كعجائ  األموار غرائ    النظار ربفك" ادلحماة ب   ك ابل رحلك ب   كن ابل-2
. 150 نص1ـنج1977/هػ1397 ادلغربيكن ادلمل ك أتادؽليك تم   عا ال ازمن اذلادم ع ة:تح

 .االن ماعيك كاألكضاع ال حميك أصل تناكؿ

 ثانيا المراجع:

 .2014 عمافن-كم زع ف هلاشركف دارالف ر أفريقيان   ااسالـ تاريخ ادلالحن صبيل أتـر بشار -1

-اهضك الغرب ل ن دار ادلريخ للنشرزلمة ع ة اهلل النقَتةن اهل شار ااسالـ   شرقا أفريقيك كمن   -2
 ـ ربةث ه ا ادلرن  عل  هجرة الشَتازيُت   شرؽ إفريقيا.1982هػ/1402الرياضن 
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 الدراسات السابقة:-7

 مل الةراسات الحابقك اليت س ق  كتناكل  ادل ض ع مل ق ل هل تر:

 ة.ـ لحر اخل هت سية أضب1515-975سل نك تل ة ااسالميك تارؼلها كحضارشا  -

-975هػ/921-365شلل ك تل ة ااسالميك كدكرها الحياسا كاالن ماعا   شرؽ إفريقيا -
اخلر ـ  رب  إشراؼ ـ لع ة الرحيهت حياة سية أضبةن كها أ ركحك دت  را  جبامعك أـ درماف ب1515

ن ل ل تال الةراس ُت رتزتا ربةيةا عل  اياهل  الحياسا كاالن ماعا للحل نكن أما أضبة العراقا
اهل  االق وادم كاحلضارم للحل نك بااع ماد عل  موةر نةية كه  قمنا فيها بإضافك  ايراس نا د

 العرب كدكرههت احلضارم   شرؽ إفريقيا ومة ع ة العظيهت اخل يل.

 الصعوبات:-8

ما مل باحث يقـ  بإصلاز حبث إال كتعًتض  رلم عك مل الوع باتن ل لك فقة كانه نا عراقيل  الؿ 
دل ض ع ال حث ت مثل  : قلك ادلوادر كادلران  اليت ت ناكؿ ادل ض ع بش ل مفولن كهلقص دراس نا 

بعض ن اهل  ادل ض ع مثل أصل ال حميكن كهلظاـ اادارة   الحل نكن  ادلادة ادلعرفيك اليت تشمل
 كاألكضاع االن ماعيكن إضافك إق ا  الؼ ادلعل مات   ادلوادر كادلران . 

الناس مل يش ر اهلل ذل ا فالش ر م ص ؿ ل ل مل ساعةهلا   إصلاز كإ راج كمل باب مل مل يش ر 
 ه ا العمل.
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 األول الفصل
 لمحة تاريخية عن سلطنة كلوة.

 أصل ال حميك كال أسيس.كؿ : ادل حث اال

 دارة   سل نك تل ة.ادل حث الثا : هلظاـ احل هت كاا

 ة.كضاع االن ماعيك   سل نك تل  ادل حث الثالث: األ

 تل ة.  سل نككضاع االق واديك   ادل حث الراب  : األ
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سالميك الةكيالت ااعرف  من قك الحاحل الشرقا للقارة األفريقيك هلش ء العةية مل 
سل نك تل ة  يل ااسالمان كمل بُت تلك الةكيالتاليت تاف ذلا الفضل ال  َت   هلشر الة

 كرها أف تُ حة ادلةفيث اس  اع  بةاليت ذاع  شهرشا  الؿ الفًتة ال سي كن ح
 ااسالميك.

 مية والتأسيسالمبحث األول:أصل التس

تع رب سل نك تل ة مل ادلةف اذلامك اليت تق    الحاحل الشرقا افريقيان حيث أثارت     
قوة دراسك  اه ماـ العةية مل ادلؤر ُت العربن ال يل ت افةكا عليهان كت   ا عنها   مؤلفاشهت

 كمعادلها. تارؼلها

 أصل التسميةالمطلب األول: 

غرافيُت ادلحلمُتن كالرحالك العرب ب حميات تر   العةية مل معانهت ايذ تل ة   كاسهت
مؤرخ القرف الحاب   نسل لفكن كمل بُت هات  ال حميات مات رؽ إلي  ياق ت احلم م

فتح الواو، "كلوة بالكسر ثم السكون، و :  معجم  بق ل  نادليالدماذلجرم/الثالث عشر 
ابل الرحالك إضافك إق مالفظ  ن 1والهاء، بلفظ واحدة الكلى،موضع بأرض الزنج مدينة"

.كيحميها 2ممدودة" خرها ألفا  آكون الالم، و بضم الكاف، وس  "كلوا:بق ل نب   ك
أم .3": "كلية زنج المسلمين أ اديلثامل اذلجرم/الراب  عشر ادليالالةمشقا مؤرخ القرف ا

  حة ت َت تليك ااهلحاف   ش لهان كيؤتة ال غةادم تش   إق ا االسهت أل ا مسي  هبأ ا 

                                                           
 .478ص  ن4مج ـن1977هػ/1397بَتكتن -ال لةافندارصادر هتمعج ياق ت احلم من1
ابل ب   كنرحلك ابل ب   ك ادلحماة "ربفك النظار   غرائ  األموار كعجائ  األسفار"نتح: ع ة اذلادم ال ازمن 2

 .150ص  ن1ـن ج1997هػ/1417م   عات أتادؽليك ادلمل ك ادلغربيكن 
 .150ن ص1865س  رغن ر ب    لةهر   عجائ  الرب كال حرنالةمشقان طل ك ا3
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"بأنها  مؤرخ القرف اخلامس اذلجرم/احلادم عشر ادليالدم ما ذتر  احلم م كالةمشقا بق ل :
 .1موضع بأرض الزنج"

 أهل  ي نة ثالث مةف باسهت تل ة : أيضان كت تر بعض ادلوادر 

  ارؼليك كتق  عل  نزيرة تل ة.كها ادلةينك ال تل ة تيحي ا : -1

 تق  عل  الحاحل الشرقا الرئيحا ألفريقيا.مةينك تل ة تقنجا: -2

 .2أهلشئ  حةيثا كهلقل إليها مرتز اادارةكها مةينك تل ة مازكت : -3

 .3سهت تل ل م اض  كنزرعةة قرب ساحل شرقا أفريقياتعرؼ أيضا بإك         

 المطلبالثاني:التأسيس

-975/ػه902-365سنك)ك عل  الحاحل الشرقا افريقيا تأسح  ه   الحل ن
ادللق  بإغ ميج كذلك   أكساط (ـ957هػ/346)ـ(ن عل  ية علا بل احلحل1498

ااسالميك اليت تاهل  عل    ؿ  ادلةفال م اس  اع أف ي حة  القرف الثالث مل اذلجرةن
 ن "شالكة"ن 5"بارزنج"ن 4"منبسا"كمل بُت هات  ادلةف مةينك :الشريط الشرقا افريقيان

                                                           
 .1173ن ص1955ن 3ال غةادمن مراصة اا الع   أمساء األم نك كال قاعن القاهرةن ج1
ن 2011القاهرةن -زلمة ع ة العظيهت اخل يلن العرب كدكرههت احلضارم   شرؽ إفريقيان م   ك الثقافك الةينيك 2

 .25-24ص
ن 2ار ادلحلمُت   الةكؿ كال الد غَت العربيك كغَت ااسالميكن طمحع د اخل هلةن األقليات ادلحلمك   العامل اهل ش3

 .  43ـن ص2006ل نافن -بَتكت
بالف ح مث الح  فن كباء م حةةنكسُت مهملكن كها مةينك ت َتة بأرض منبسة:ذترها ياق ت احلم م بق ل  ":منبسا"4

 .207نص5ـنمج1977هػ/1397نالحابا وةرادلالزهلج ترفأ إليها ادلرات .ينظر: ياق تاحلم من
: نزيرة ت َتة   مقابل الحاحل األفريقا الشرقان كه  اسهت مو لح سياسان كمفهـ  نغرا  ت  ر عل  مر "زنجبار"5

القركف الحابقكن كال لمك ت   ف مل نزئُت زهلجن كبار دبعٌت الحاحل.ينظر:زلا الةيل الزصل ارمن الحل ة   أ  ار تل ةن 
 .62ـن ص1985هػ/1405سل نك عمافن -كزارة الًتاث الق ما كالثقافك
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كت تر ادلوادر أف ن1"شيراز"ن كمؤسحها علا بل احلحل ه  حاتهت مةينك "مافيه"ن "بمبا"
أهلاس يزعم ف أ هت مل بالد شَتاز أ هت  رن ا مل ه   ال الد م جهُت إق بالد الفرس هل يجك 

لن دبا رأ تن ؤ رؤيك رآها أب ههتن فظل ب لك  راب بالدههتن فلما ربقا ظن  أ رب أكالد 
ن ف جهز الحل اف م  أسرت ن منها خربن كعزم ا عل  االهل قاؿمؤتةا ذلهت أف بلةههت س 

حيث قاـ بشراء نزيرة تل ة مل  كبعض أمرائ  ككزرائ  كرعي  ن كسافركا إق أرض الح احلن
أبناؤ  الح ك ال يل اهل شركا   مةف قة ساعة    تأسيس سل نك تل ة ك أحة ادل ا نُتن

 ر   هت هلزؿ   م ض  مةينك)من حا(ن كاآليقيان فأحةهالحاحل الشرقا افر 
)شال ك(ن كالراب    مةينك)دب ا(ن كاخلامس   نكثالثههت   مةينك(زصل ار)مةينك

تل ة بأ ا مةينك ساحليك معظهت س ا ا   م ق كيوف الرحالك ابل ب   ك .2مةينك)مافي (
مل  3"يميينالل  "كن   ن كذلهت شر ات   كن هههت تش   اليت   الحمرةالزهل ج شةيةكا

 فريقيا.ةينك م ن دة عل  الحاحل الشرقا ان كها م4نناكة

عنةما أحس ادلؤسس علا بل احلحل بق ت  كم اهل   أ   ي حط سي رت  عل  األمهت اجملاكرةن  
 ر إق نزيرة منفيك اصل اف مل نزر القمرن كأرسل آحيث قاـ بإرساؿ أحة أبنائ  إق نزيرة

 حل افن حيث اس  اع علا أف يؤسس شلل ك ق يك سي رت عل  كلق  ه ا األ َت بال

 

                                                           
:بال حرن كآ رها زامن بلة عظيهت مشه ر معركؼ م ت رن كه  قو ك بالد فارس   ااقليهت الثالث   ذلا "شيراز"1

 .380ن صالحاباعشركف درنك كهلوف.ينظر:ادلوةر شباف كس ع ف درنك كهلوفن كعرضها تح  ك 
 .133ن ص2014عمافن -دار الف ر هلاشركف كم زع ف بشارأتـر صبيل ادلالحن تاريخ ااسالـ   أفريقيان 2
: ليما أك دلهتن كه  االسهت ال م أ لق  ايغرافيُت العرب عل  الق ائل ادل  غلك   أفريقيا اليت يقاؿ أف "الليميين"3

 .س ا ا يأتل بعضههت بعضا
 .121الحابان ص وةرابل ب   كن ادل4
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نام ةت مل سفالك نن با إق من حا رقا أفريقيك كايزر ادلقابلك ذلانزء ت َت مل ساحل ش
 .1أربعُت عاما ػل هت الحل نك مةةس مر ن كامشاال

ن أم ق ل كص ؿ علا بل احلحل كلقة كصل ااسالـ ل لك ادلنا ا ق ل هجرة الشَتازيُت
ادلحلم ف  ت انةشرقا افريقيك ب ق    يلن حيث  تاف ااسالـ م  انة كمن شر    نإليها

(ن كبةايك الةكلك الع اسيك ػه132/ػه41عل  نزيرة مةغشقر من   ايك اخلالفك األم يك سنك )  
 .2ـ(1258-750/ػه132)سنك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

الرياضن -ا أفريقيك كمناهضك الغرب ل ن دار ادلريخ للنشرزلمة ع ة اهلل النقَتةن اهل شار ااسالـ   شرق 1
 .190-189ـن ص1982هػ/1402

 .190هلفح ن ص 2
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 رةادالمبحث الثاني: نظام الحكم واإل

ه    رات ساعل    تغيَت كاق   سل نك تل ة أحةاث كت    ةكاادار  عرؼ هلظاـ احل هت 
أكضاعها شلا اهلع س سل ا عل   . ارنيكظه ر اض رابات دا ليك ك  شلا أدل إقنالحل نك

 .كتةه ر ال ض  الحياسا فيها

 المطلباألول:نظام الحكم

العامك    لقة مر احل هت   سل نك تل ة عل  عهةيل تاف ذلما األثر ال  َت   تغيَت األكضاع
 كه يل العهةيل يشمالف: ه   الحل نك

العةية مل لقة تعاق  :(م1277-1237هـ/676-634)عهد الشيرازيين-1
كقة قحهت  (نـ957هػ/346علا بل احلحل أكؿ حاتهت ذلا)يع رب ك نالحال ُت عل  ح هت تل ة

 .احل هت بُت أبنائ  الح ك )علا ك زلمة كبحح  كسليماف كححُت كداككد(

 كمات   أكؿ سنك مل ح هت كالة . نكال  ح هت مقةيشي ـ(: 996هػ/386علا )-

زلمة:أ ض  الش ن    قحماي ن كت ق احل هت هناؾ مث ت ق بعة ذلك ح هت شل حك دلةة -
 عامُت كهلوفن مث مات كدفل هبا.

 شل حك دلةة أرب  سنُت كهلوف. بحح :ت ق ح هت نزيرة-

ق ح هت دب ان كمات    : لف أ ا  بحح    احل هتن كت  ـ(1129هػ/523)سليماف-
 تل ة.
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 ت     تل ة.ك  نإحةل نزر القمر كعل  ميناء سفالككها  نححُت: ت ق ح هت هنزكاف-

 .1: ه  األمَت األصغرنظل دلةة   يلك حاتما يزيرة مافيه زصل ار(1131هػ/523)داككد-

و ن إضافك إق عل  ريا الق ة كالغإق العهة ادلهةلي ُتعهة الشَتازيقاؿ احل هت مل كتاف اهل  
 .ضعف شخويك الحال ُت كتحلط ال زراء

مل  رلم عكشهة ه ا العهة ح هت  :(م1505-1277هـ/911-676)دلةاالمهعهد-2
-1277هػ/693-676)سنكال م ح هت  ن كتاف أكذلهت احلحل بل  ال تالحال ُت
 ن الشجاعكربالرأي هشكان (1294

ُ
كدام  فًتة ح م  شبا   نأسرت لك بالق ة م  كأ   ادل

كت تر بعض ادلوادر أف أب  ادل اه  كتاف اهل قاؿ احل هت ل  عل  ريا احلربن ن2عشرة سنك
احلحل بل سليماف ادل ع ف ه  ال م تل  احل هت بعة احلحل بل  ال تن كأ رل ت تر أف 

 داككد بل سليماف ه  ال م ت ق احل هت بعة احلحل بل  ال ت كاهلل أعلهت.  

 ُت كذلك ـ(: دام  مةة ح م  سن1310-1308هػ/710-708داككد بل سليماف)-
 أثناء سفر أ ي  إق م ك.

-710أب ادل اه  احلحل بل سليماف ادل ع ف احلحل بل  ال ت ادلهةيل)-
ـ(: ح هت أرب  كعشركف سنك كه  ال م ضبل  األسرة لق  ن كه  1133-1310هػ/734

 ال م ا ار ادلحجة ايام    أيام .

                                                           
 .42زلمة ع ة العظيهت اخل يلن ادلوةر الحابان ص1
 .33زلا الةيل الزصل ارمن ادلوةر الحابان ص2
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ـ(: كه  ابل الحل اف سليماف بل 1363-1357هػ/764-758)سليماف بل سليماف-
كهلوف كمات شهيةا كمل ؼللف أم كلة ككصل احلحل بل  ال ت ح هت دلةة س  سن ات 

 إق احل هت عل  ريا الق ة.

(: ـ1365-1363هػ/766-764 ال ت بل احلحُت بل الحل اف احلحُت بل سليماف)-
ي  احل هت بعة اس شهاد كمات كه     ريق  إق احلج اهل قاؿ إل نرأشهح هت سن ُت كبضعك 
 سليماف بل سليماف.

ه  عهت ـ(: 1389-1365هػ/768-766ل  ال ت)سليماف بل احلحُت بل احلحل ب-
كه  ال م  أ   احل هت  نعشركف سنك كبضعك أشهرالحل اف سليماف بل احلحل ح هت أرب  ك 

 بالق ة .  

 ـ(: كه شقيا الحل اف1412-1389هػ/810-792احلحل بل سليماف بل احلحُت)-
حل اف احلحُت بل سليماف كتاف كصيا عل  العرش   سفر  ال ت بل ححُت بل ال

ت ق عل  ريا  نلحل اف احلحُت بل سليماف إق م كالحل اف  ال ت بل احلحُت بل ا
 رحلك إق م ك ادل رمك.ال صايا عنةما تاف أ ي    

ف ـ(: كه  شقيا الحل ا1421-1412هػ/824-815زلمة بل سليماف بل احلحُت)-
احلحُت بل سليماف بل الحل اف  ال ت بل احلحُت بل الحل اف احلحُت بل سليماف لق  

ظهر منو  األمَت كال زيرن كصل احل هت إق زلمة بل سليماف بل  بادللك العادؿ   عهة 
 .1احلحُت عل  ريا احلرب

 ـ(.1421هػ/824سليماف بل زلمة)-

 ـ(.1442هػ/846إمساعيل بل احلحل بل سليماف)-
                                                           

 . 111-110الحابان ص وةرزلمة ع ة العظيهت اخل يلن ادل1
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ـ(ن مسا ه ا الحل اف بالحل اف 1454هػ/858ة بل احلحُت بل زلمة بل سليماف)زلم-
.  ادلظلـ 

 ـ(.1455هػ/859أضبة بل سليماف بل زلمة)-

ـ(ن كصف ه ا الحل اف باخل ي  ألهل  تاف ؼل   1456هػ/860احلحل بل إمساعيل)-
 بالناس.

 ـ(.1466هػ/870سعية بل احلحل)-

 ـ(.1476هػ/881سليماف بل زلمة بل احلحُت)-

 ـ(.1477هػ/882ع ة اهلل بل احلحل)-

 ـ(.1478هػ/883علا بل احلحل)-

 ـ(.1479هػ/884احلحل بل سليماف األكؿ)-

 ـ(.1485هػ/890س حات بل زلمة بل سليماف)-

ـ(ن ح هت الحل نك دلةة ثالث 1489-1486هػ/894-891احلحل بل سليماف الثا )-
 سن ات.

 ـ(.1495-1490/هػ900ػ895إبراهيهت بل زلمة)-

(ن كه  شقيا سليماف بل زلمة اهل قل ـ1496-1495/هػ901-900زلمة بل ت اب)-
 . 1إلي  احل هت عل  ريا الق ة كالغو 

                                                           
  ar.m.wikipedia.org 02/05/2021-12:56م ق  عل  االهلًتهل  1
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ن كه  (ـ1496هػ/901ة ه  الفضيل بل سليماف سنك ) ر حاتهت   ه ا العهكتاف آ
 .1ال م بقا   احل هت حىت قةـك الربتغاليُت

العنيف عل  العرشن  ك تل ة اتحم  بالوراعكمل هنا هلالحظ أف الفًتة األ َتة مل سل ن
تل ة فقةت سي رشا عل    هل يجك تحلط األمراء كضعف شخويك الحال ُتن تما ي ضح أف

رب  سي رشا حىت ن كاف بقا ايزء اين يب تل  نزيرة زصل ارن إذ تاف ذلا سل اف مح قل
  ميةاف ال قةـ ن كبالرغهت مل تل ذلك شاع الر اء ادلادم أرناء الحل نك كضرب  سفالك

احلضارم بنوي  ت َتن يةؿ ذلك ماكنة  الربتغالي ف عنةما قةم ا عليها شلا أدهشههت مل 
 .2  حياة مًتفك مادم منق   النظَت ينعهت ب  األهايلذبارة أس اقها هلافقك كر اء 

مل  الؿ دراس نا لنظاـ احل هت   سل نك تل ة   العهة الشَتازم كالعهة ادلهةيلن هلالحظ  
الةليل  شا عل  الحاحل الشرقا األفريقان ك أكج ق بلغ  حل نكالم أف ايك بالعهة الشَتاز بة

بن  سليماف احلحل ال  َتن كيع رباف احل اهلُت داكد بل سليماف ك الة ح هت فًت  عل  ذلك ه 
حل نك تران    الادلهةيل شهةت تل ة عل  اا الؽن أما العهةمل أتربكأعظهت سال ُت  

 ا هل يجك احلركب اليت تاهل  بُت الحال ُت ح ؿ ت يل الحل ك . االس قرار الحياس

 المطلب الثاني: اإلدارة

سب نا مل اس ن اج بعض عل  الرغهت مل أف اياهل  اادارم مل ي تر تثَتان   ادلوادر إال أهلنا 
 ادلعل مات اليت ت   عنها بعض الرحالك كاليت  ذلا اتواؿ هب ا اياهل . 

 كذترن  ت اب  عنهات  حيث   ن اياهل  اادارم مل سل نك تل ةلقة ت رؽ ابل ب   ك إقك 
  ن كذتر بأف الحل اف3سالـكفا شريعك اارب هت  بنظهت  إراديك راقيكبأ ا إدارة تحَت كت م   

                                                           
 .185زلمة ع ة اهلل النقَتةن ادلرن  الحابان ص1
 .195ن صهلفح 2
 .259-258الحابان صوةر ابل ب   كن ادل3
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  ح م  ن كمىت ذبرب ن كي ميز ه ا الحل اف بالعةؿ كادلحاكاةاألسرة احلاتمكيخ ار مل تاهل
ن حيث تاهل  الحل ك تةار جبهاز إدارم دقيان 1حل هتن كيعين ف سل اف نةية عل  اق ل  

كتاف ال زراء مل أههت ادل ظفُتن بااضافك إق كن د عةد مل القضاة كال الة اليت تحاعة   
 .2ض ط النظاـ اادارم   الحل نك

ك النق د   الحل نك شاء مههت مل أنل ت ادؿ العمالتن بةؿ ال ريقك القةؽلك اليت  صكيع رب 
ن كيرن    ال دعن كتشمل كض  تميك مل الحلعك ما يقابلها مل سلعك أ رلتاهل  ت مثل 
ك النق د   سل نك تل ة إق األسرة الشَتازيكن كبال حةية إق الحل اهلُت صالفضل   

سليماف ححل ال  َتن كعلا بل سليماف ن كعلا أكؿ مل ضرب هلق دا مل الربكهلز كالفضكن 
 تل ة كمافيا ال ثَت   ادل احف اليت عثر عليها  كي نة مل النق د ال ه يك كالنحاسيك 

ن ك إق ركاج كالشراءك النق د عل  ه ا النح  إق ازدياد حرتك ال ي   صكزصل ارن كقة أدل 
ال جارة   عهة ه يل الحل اهلُت كقة دف  ت  ر األح اؿ االن ماعيك كاالق واديك كال جاريك 

ك النق د النحاسيك اليت عثر ودلهةيل أيضا بـ احلحل بل  ال ت ا  الةا ل كاخلارجن كقا
منها عل  الحاحل الشرقا افريقيان ك اصك   تل ة كزصل ار كمافيان ( ق عك10000)عل 

منق ش عليها ألقاب سال ُت تل ةن كمل تلك العمالت اليت عثر عليها صةرت   عهة 
يها قل   اليت هلقش  الحل اف العادؿ زلمة بل سليماف ال م ؽلثل  ايك فًتة االزدهار كعل

 .3عل  ظهر العملك اليت س     تل ة   عهة 

 

                                                           
ـ(ن الةرعيكن 1498-975هػ/903-365ع ة العزيز ابل راشة الع يةمن شلل ك تل ة ااسالميك   شرؽ أفريقيا)1
 .310ـن ص2008هػ/1429ن 43-42ع
 .321صن هلقح 2
ن 2011القاهرةن -زلمة ع ة العظيهت اخل يلن العرب كدكرههت احلضارم   شرؽ إفريقيان م   ك الثقافك الةينيك 3

 .261ص
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 المبحث الثالث: األوضاع االجتماعية

ألكضاع االن ماعيك   سل نك تل ةن بالرغهت مل أف ادلوادر اليت  سن  رؽ   م حثنا ه ا ل
ياة احلعل ه ا اياهل  قليلكن إال أهلنا سب نا مل رصة بعض اي اهل  اليت تنةرج ضمل  ت   

للحل نك م ض ع  الرحالكاالن ماعيك   سل نك تل ة مل  الؿ الرحالت اليت قاـ هبا بعض 
 الةراسك.

 المطلب األول: السكان

عل  أح اؿ ك ما ها ال عرؼ قال احث مل الناحيك االن ماعيك دلن إف أكؿ دراسك يقـ  هبا 
ن حيث قاـ ادلؤرخ ن بااضافك إق ال عرؼ عل  ل اسههت كغَتهاالح اف ك  يعك معيش ههت

أنها بق ل :"ـ(ب صف سل نك تل ة كس ا ا 1518دكرايت برب سا) باسهت الربتغايل ادلعركؼ
أم أف معظهت ، 1المقصب"مدينة إسالمية يرتدي سكانها ثيابا حسنة من القطن والحرير 

ن كؽل ل معرف ههت مل  الؿ مالبحههتن فها مل فيها محلم فن كي  ع ف  ج الةيل ااسالما
  قات اجمل م ن فال  قك الغنيك ادل مثلك   الحل اف كحاشي   مل حح  ا  الؼ زب لف 

ال زراء كاألمراء كالقضاة كغَتههت مل ال  قك العليان يل ح ف مالبس حريريك كعمائهتن بينما 
يق ور ل اس الرنل العادم مل ال  قك العامك عل  قميص بحيطن كف  ك تشة إق ال سط 

 .2مل ايحهتزء الحفل  كت ةق ح ؿ اي

                                                           
 .43ن صادلرن  الحابامحع د اخل هلةن 1
-356ع ة الرحيهتن حياة الحيةن شلل ك تل ة ااسالميك كدكرها الحياسا كاالن ماعا   شرؽ أفريقيا) 2

ن –أ ركحك دت  را ن إشراؼ .د.الحر سية اضبة العراقان نامعك أـ درماف  ـ(ن1515-975هػ/921 اخلر ـ 
 .136ـن ص2011
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 المطلب الثاني: العادات والتقاليد

كعةـ  نرب العادات كال قالية عل  أ ا م ركث ثقا  ان ماعا يحع  اجمل م  للحفاظ عليها تع
سال ُت ه   الحل نك باحلياة كال قالية ااسالميك بش ل ت َتن  تفاعلادلحاس هبان حيث 

العلـ  ااسالميكن كنل  ا ذلا العلماء كرح  ا ةارس كاه م ا بحيث عمل ا عل  بناء ادلحانة كادل
باألشراؼ كالواحلُتن بااضافك إق مشارت ههت   ايهاد ضة ال ثنيُت ال يل تاهل ا يقيم ف   

 .1الةا ل

كمل بُت العادات كال قالية أيضا اليت ميزت مةف الحاحل األفريقان هل تر مراسيمههت   
ل نك تل ة يهيئ ف أهلفحههت كيح ق ل ف اس ق اؿ الضي ؼ كال جارن حيث تاف س اف س
 .2 الؿ م  ث  عنةههتضي فههت بفرحن كيقةم ف ل  تل ماػل اج مل ل اـز 

 

 

 

 

 
                                                           

القاهرةن د س -رن  زلمة ع ة احلليهتن تاريخ ادلحلمُت   إفريقيا نن يب الوحراءن م س عك سفَت لل اريخ ااسالما1
 .96فن ص

-ـ(ن م   ك الثقافك الةينيك1353-1331هػ/754-731زلم د ف حا ع ة العزيزن ابل ب   ك   بالد الح داف) 2
 .135ن ص2017القاهرةن 
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 االقتصادية األوضاعالمبحث الرابع: 

تل ة ارتأينا أف هل حةث   االن ماعيك   سل نك األكضاعلث عل بعة مات رقنا   ادل حث الثا
 ان كازدهار  ان كتقةم ان عرؼ ت  ر  نكال مك تل ةديك   سل نب  عل األكضاع االق واالرا ادل حث  

ق واديك فريقيك مل أنل ت ادؿ من جاشهت االاا مةفالحل نك ق لكلل  شىت اجملاالت شلانعل 
لك بيئ ها كقري  مل تل األس اؽ ال جاريك كت اليت تاف ذلا م ق  شليز نك حل نكال    ه 

 .كالعاجه  ال  عل  أشياء مهمك مثل اييةةن كاليت ت  فر

فحح ن بل مشل  صبي  ادلياديلن  كمل تق ور النهضك احلضاريك للحل نك تل ة عل  العلـ 
ا ميةاف الزراعك مثال تاف الح اف األصلي ف يق وركف عل  الزراعك ال ةائيك واصيل فف

بحي كن كدلا ناء العرب ادلحلم ف أد ل ا أسالي  زراعيك نةيةة كنل  ا زلاصيل تثَتة 
اذلنةمن كال هارات كاألشجار ادلثمرة اليت نل  ها ل ها زراعك قو  الح رن كالحمحهت فأد 

 .1مل اذلنةن تما علم ا حرفك الزراعك لألس اؽ اخلارنيك

 المطلب األول: التجارة

 ذباهات هل تر:اال ذباهات كمل بُت تلكيةاف ال جارة   سل نك تل ة عةة امشل م

ال ه  ال م تاف ذبارة  بح  ان اق واديان زدهار شهةت ه   ادلمل ك ا تجارة الذهب:-1
نن ب ))تل ة(( كحرم    اليت تق  نن ب  ر))الزم َتم((ن " سفالكمةينك "وةر مل يُ 

فالك((ن ك اصك   عهة ارة اليت تاهل  ربول عليها مل ))س))مقةيشي ((مل تلك ال ج
ق واديك الكب لك صارت الزعامك ا(ن 1170-1130الحل اف ))داككد بل سليماف(( )

                                                           
 .324الحابان ص وةرع ة العزيز بل راشة الُع يةمن ادل1
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ل لك  افال ه ي افف الثا  عشر كالثالث عشر ادليالدياف علا العور ال ل ةن كيع رب القرهل
 .1الشا  ء اافريقا عل  لف ك للنظرمُ الحل نك الزصليك ااسالميكن فقة أص ح  ))تل ة(( 

كامسها القةمي  ن(احلاليكركدكسيا)كقة بح   تل ة سي رشا عل  منانهت ال ه  كاحلةية   
ذل ا الح     ارن كام ة هلف ذها إق نزر القمرنكأ ضع  لنف ذها نزر دب ا كزصل  هل م تابانم

مل سفالكن آ  ة من   تاهل  سل نك تل ة تلك ايزيرة الوغَتة ادلحي رة عل  تةفا ال ه 
 .2أترب هلوي  لنفحهان فارضك ضرائ  ثقيلك عل  ال جار اآل ريل ال يل ي انركف في 

تماكتيفا ا بالد الحاحل الشرقا افريقيان  يز الحل  اليت سبيزت هبم  مل أ يع رب العاج: العاج-2
 علي  بشةةكه ا ما يفحر لنا إق اؿ ال جار ن ر القةؽلك ك   اؿ العو ر ال س  من  العو  

 :مثل نكقام  ادلراتز ال جاريك عل  ساحل شرؽ إفريقيانههت كأغراضههتن حىت يف ا برغ ات زبائ
ةة إق بالد عةي الحل نك دا لمل الحلعك بعة ذبميعها  ن بنقل ه  كشل حك نكتل ة ني مقةيش

 .3مورك منها اذلنة كالوُت كفارس 

 إضافك إق  أم أف مشاهةت  تثَت الفرحك كالحركرن ادللمسن الم اافريقا بأهل  كقة سبيز العاج 
فًتة   اؿ  اشلا نعل  مرغ بنالنقش ك احلفرالنح  ك  اؿألشغمالئمك مركهلك ما اتوف ب  مل 
مقابض الحي ؼ صن  ةـ   إق اذلنة ليح خيول  اليكتاف العاج الح اح نالعو ر ال س  

أدكات ذات اللمحك ايماليك عةة صن  تما د ل   ن    أتمل كأصبل ص رة علهاي
مل موادر  مهمان ش ل موةرا   ت اهلكال ي نجهل  بالد الز  إق تثرة الفيلكإضافك ن 4كقيككال 

 هاالزهل ج  تاهل  من شرةبُتالعادات اليت   كملنبوفك عامك  إفريقياشرؽ ال جارة   م اهلئ 
ال ك اليت ال حشي كذتر أف هناؾ هل عاف مل الفيلكن منهان عظامهانرشهت بام اص يادههت الفيلك ك 

                                                           
 .94رن  زلمة ع ة احلليهتن ادلوةر الحابان ص1
 .201ن صهلفح 2
 .202زلمة ع ة العظيهت اخل يلن ادلوةر الحابان ص3
 .203ن صهلفح 4
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ب ثرة قًتاب منها هلظرا لشراس هانكأ رل مح أهلحك م  ااهلحافنكم  انةة ؽل ل لإلهلحاف اال
 ف بعظامها كنل دها ن فعنبل ي عمل  ا   احلرب كال   العملحال يكههت  ن  بالد الزهلج
 شرب من  الفيل  ادلاء فإذا كتاهل ا يح عمل ف  كرقان كه ا ال رؽ تمخ ر يضع هل كحل مهان 

 .1يق ل هل مث فال يقةر عل  ادلشا 

قةؽلكن كتاهل  ه   ال جارة اليت الرقيا شائعك من  العو ر التاهل  ذبارة تجارة الرقيق:-3
حاف أل ي  ااهلحاف مل ادلوادر ااهلحاهليك كذبنح إق االس غالؿ ال ش  مل ااهل اىف القيهتنت

ربن كيالحظ أف زعماء ق ل اتواذلا بالعاذلامك   حياة اجمل معات اافريقيكن االق واديك
تاهل ا غلل  ف أفراد الق ائل حيث   نالق ائل اافريقيك ساعةكا إق حة ت َت   ه   ال جارة

كاليت غلل  نالحاحل   شرؽ إفريقياك ل يعههت   ادلراتز ال جاريك اليت تاهل  تقاـ عل  ادلهزكم
 .2اذلن د كالفرس كاألكركبي فك  إليها العرب

 منها: ارة الرقيا لعةة أس اب هل تر كلقة تاهل  بعض الق ائل اافريقيك سبارس ذب     

يلك ادلن ورة باسًتقاؽ عةد مل احلركب اليت تاهل  ربةث بُت الق ائل اافريقيكن كقياـ الق -
 أبناء الق يلك ادلنهزمك .

 ارت اب الشخص يرؽلك مان ف ض ر ق يل   إق اسًتقاق .-

 شلارسك بعض األسر ألعماؿ الححر ف عاق  الق يلك تلك األسر باالسًتقاؽ. -

 بي  بعض األسر ألبنائها ل عض الق ائل اافريقيك عنة حةكث اجملاعك. -

 .3اء اافريقيُت يقةم ف بعضا مل رعاياههت   ص ة هةايا لألناهل تاف بعض الزعم  -

                                                           
 .203ن صر الحابازلمة ع ة العظيهت اخل يلن ادلوة1
 .205هلفح ن ص2
 .207زلمة ع ة العظيهت اخل يلن ادلوةر الحابان ص3
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نكمل ال  يعا أف اذلنة بعضها كال عض تاف الشاء هلفح  مح مر لحركب بُت شلالككهل يجك ل
كالعمل  ادلرأةةد   قا يماؿ الرقيا ػل تنقل اي ارم إق سل لف بلةاف العاملنكتاف أسعار

اءة كال  ابك كتةكيل الشعر اي ارم دبةل معرف ههت القر كي هت ربةية سعر  نادلؤهلك ل أدي  ن 
نا مل سل اياريات اذلنةيات أ ل أتثر ححتر   زلاكضرب الع د كلع  الش رهلجن كقة ذ 

باحلمرة كعل   يات األل افن فمنهل بيض ذات بياض سا    ي هل ذه الًتؾ كالق جاؽ غال
عنةههت كاليفضل احة عل   نناسكن د اي ارم األتراؾ كالقيجاؽ كالرـك كسائر األتثرة 

أ رل ي ميزف هبان كبظه ر ااسالـ حةث ك مالمح اذلنةيات س اهل ل ماؿ احلحل كاحلالكة 
فهـ  ذبارة الرقيا عنة العرب ادلحلمُت ن حيث اهل  مل ادلعركؼ أف ااسالـ مل تغيَت كاضح دل

ء علي  تةرغليا دكف يقر الرؽ   ص رت  كإظلا أقر    ص رة تؤدم   هلفس ال ق  إق القضا
كمارس اافريقي ف  الرؽ مثل  اـ اجمل م ن كشرع الع ا كرغ  في حةكد اجملالس بشاء إق هلظ

 .1صبي  الشع ب

 المطلب الثاني: الصناعة

يع رب اياهل  الوناعا   سل نك تل ة رتيزة مل رتائز ال نميك االق واديك اليت تع مة عليها   
ه ا اياهل  كعةـ كن د    علربةثمل قلك ادلوادر اليت   الرغهتالحاحل الشرقا اافريقي

معل مات كافيك سن تر عل  ما ربولنا علي  إذ يق ؿ اادريحا   القرف الحادس اذلجرم 
ية ال م ال يعةل  شاء مل ال رب   ال ي  كه  مل الن ع اي نال رب   سفالكفر ت  يشَت إق 
ػل اج إق نهة   اس خران  لنقائ ن تما أهل  ن تما أهل  يح خرج ب ميات ت َتة كال كال ثرة

يشَت إق معةف احلةية ال م ي نة   سفالك كشل اسان ك  مالنةم يح خرج احلةية أيضا 
 .2كغلل  يمي  بالد الزهلج

                                                           
 .207هلفح ن ص1
 .68-59ن ص1اادريحان هلزهك ادلش اؽ   ا ًتاؽ األفاؽن مج2
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كلقة تاف ال ه  ؽلثل الحلعك األساسيك لل وةير كتاف يوةر مل سفالك أكال عل  ريا 
ر األم عك كيًتت  ا مث يرنع ف ليجةكا شبنها مل حيث غلل  ذلهت ال جاال جارة الوام ك 

ال ه ن قة كض  جب ارهان كه ا ه  ادلعم ؿ ب    ذبارة ال ه  أيضا كبعة أف بحط ح اـ 
 .1سل نك هلف ذههت عل  سفالك أص ح ا ههت ادل ح مُت   ذبارة ال ه 

هل ع آ ر ين ج عل  أم أما احلةية ف اف يوةر إق اذلنةن كيق ل اذلن د عل  شرائ  كيفضل هل  
  اذلنة هلفحهان كذلك ي دت ن كيونع ف من  الحي ؼ اذلنةيك ادلشه رةن كينح  إق اذلنة 

 .2عل  الرغهت مل أهل  ين ج   سفالك كمالنةم

كخلةمك ذبارشا اع مةت سل نك تل ة عل  صناعك سفل الةاك العربيك كه   الحفل ها     
الحادسن كصن  ال ل يُت سفنههت شلا ت فر  مل بنات س اف س احل ال حر األضبر من  القرف

ذلهت مل طللن أم أ هت تاهل ا يونع ف سفنههت مل النخيل ادل  انة   شرؽ إفريقيان كيقاؿ أ هت 
أك مل  ليج ال نغاؿن تنقحهت سفل الةاك حبح  أحجامها أحضركا النخل مل العراؽ 

ن الغنجكن ايهازمن  الون  ؽن ايال  تن كمهم ها إق : ال غلكن ال قارةن ال  يلن ال ـ 
 .3الش عان كالزكرؽ

 

 

 

                                                           
 .82ابل سعيةن ايغرافيان ص1
 .67ن صوةر الحابااادريحان ادل2
 albukhari.com02/05/2021-13:08م ق  عل  االهلًتهل  3
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ق واديك لةرنك أذهل  ابل ب   ك كتن ع  مشركعاشا اال تل ة غنان   ازدادت سل نككهب ا 
احلضارة الياهلعك اليت ازداهل  اء ادلادم ال م تاف يرفل في  أهلها ك حُت زارهان فقة أدهش  الر 

 .1هبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .192ع ة اهلل النقَتةن ادلرن  الحابان صزلمة 1



 

 

 

 

 ثانيالفصل ال
 .المظاهر الحضارية في سلطنة كلوة

 . ال عليهت  ادل حث االكؿ :

 .الثقافكادل حث الثا : 

 .العمارة كالفن فادل حث الثالث: 
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اهر احلضاريكن كباأل ص   اياهل  ال عليما عرف  سل نك تل ة تن ع ت َت   شىت ادلظ
كالثقا  كت ا العمرا ن ال م أدهش زائريها مل سل لف ال لةافن كاليت سبيزت ب   رت َت شلا 

 ق تن ع محانةها العمراهليك.إك ضافلل فاءات العلميك كالثقافيكن باانعلها من قك اس ق اب 

 المبحث االول: التعليم

ر اء ال جارم   سل نك تل ة إق ازدهار احلياة العلميك   الحل نكن لقة ساههت االزدهار كال 
شلا ساعة عل  اهل شار اللغك عل  الحاحل الشرقا افريقيان حيث أع   الحل نك اه ماـ  

 ت َت بال عليهت كبعض العلـ  األ رل.

 المطلب االول: اللغة  

دؿ ادلعل مات كاأل  ار كغَتهان تع رب اللغك أداة لل  اصل ااهلحاف م  أ ي  ااهلحاف هبةؼ ت ا
إذ سبثل اللغك الح احيليك اللغك الرمسيك اليت تاف ي حةث هبا س اف بالد الحاحل الشرقا 

األفريقان كتحم  )ل ت  س احيلا( كها فرع مل لغات ال اهل  ن كتشمل عل  مفردات عربيك 
ليك   ا ر  يميز اللغك الح احكبرتغاليك كإصلليزيكن كتع رب مل اللغات ادل ةاكلك   العاملن حيث ت 

تلماشا تش     الن ا اللغك االي اليكن كقة اس عارت احلركؼ احللقيك مل اللغك العربيكن 
ليك ذبا  اين ب كعل  يكيع رب س اف شل حك ههت أصحاب اللغك األصليُتنكقة اهل شرت الح اح
ا  ال ها ب لمات الحاحل الشرقا اافريقان ك  ايزر حىت ادل زهل يانكتاف ذلك هل يجك 

برتغاليك كفارسيك كعربيك كهنةيكن كه   اللغك  لف  مل كرائها آدابا تثَتةنكقة ترصب  إليها 
ك كهلشرت هبا العةية مل الرسائل كاألمثاؿ كالقوص الةارنك كاألشعار يال  راة كال    ادلحيح

 .1كتع ربأيضا لغك ادلعامالت كال جارة

                                                           
-اادلاـ بأ  ار مل بأرض احل شك مل مل ؾ ااسالـنم   ك األزهريك للًتاث تقا الةيل علا بل ع ة القادر ادلقريزمن 1

 .59-58ن ص2006القاهرةن 
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ك لغك أفريقيك فإهلنا هلرل عناصر احلضارة العربيك ت ل كعل  الرغهت مل أف اللغك الح احيلي 
ب ض ح تاـ   ثقاف هان كفة دف  ارت اط الح احيليُت بااسالـ إق االه ماـ باللغك العربيك 

ل لك قام  صباعات تةرس علـ  فق  اللغك جباهل  العلـ  الشرعيك شلا هلرل فهمههت 
العربيك قة اقًتهل  بالةيل كتعاليم  كقيم   كمفاهيمههت كثقاف ههت العربيكن كال نةاؿ   أف اللغك

كم رثات  اقًتاهلا كثيقان كسب  هبا ادلراسالتن كتاهل  لغك االتواالت   الةا ل م  اخلارج   
أضلاء العامل العريب ااسالمان كألق  هبا ت   الةيلن كذحب  هبا القوائةن كهلظم  هبا 

رت حركفها عل  زلاري  ادلحانة ادلةائح الن  يكن كسجل  حبركفها سلحلك األهلح ن كحف
 .1كش اهة الق  ر

اح ل  اللغك العربيك عنة أهايل سل نك تل ة م اهلك مرم قك   أم ر الةهليا كالةيلن كمل ي ل ذلا 
بةيل عنة ال يل تأثركا بالثقافك ااسالميك إق فههت دينههت كشؤكف آ رشهتن كمل هنا اهل عث  

 .أعليها مل ال  ةيل كال حريف كال زكير

ليشمل   يق ور تأثَت اللغك العربيك عل  الحاحل اافريقا عل  اياهل  الةيٍت بل ام ةمل
ال اس ن فقة أدل اهل شارها إق ال غيَت   معامالت الناس كسل تههت ك  الثقافك دبعناها 

تف َتههتن تما أدل اهل شارها إق اح  اؾ حضارم هلقل  دب ن   احلضارة العربيك دبؤثراشا إق 
قافيك مهمك    ا ا ككنةت   شرؽ القارة كب  ؿ ساحلها الشرقا مراتز إشعاع ثالقارة كس

 .2كغَتها مل الثغ ر مسل نك سفالك كماهلة

                                                           
 .55ص ن2(ن ج1965ضبةم الحية ساملن الو ماؿ قةؽلا كحةيثا)مقةيش  1
 Britannica. م ق  عل  االهلًتهل 2
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كقة ربةث ابل ب   ك مؤرخ القرف الثامل اذلجرم /الراب  عشر ادليالدم حُت زار مةف 
كسبحك  الحاحل الشرقا   اقريقيا عما شاهة    مةف الحاحل كعل ثقافك الناس هبا

 .1ال ثَتيل ب عاليهت ااسالـ ك إق غَت ذلك مل ادلظاهر الثقافيك

كهلظرا دلا ت م   ب  أهل ه   ال الد مل ح  لإلسالـ كالثقافك العربيك فقة تاهل ا عل  صلك ق يك 
بادلراتز احلضاريك فيالعامل ااسالمان كتاهل ا يرسل ف أكالدههت للةراسك فيهان بل إف احل اـ 

العلهت فيها تما فعل أب  ادل اه  ادلهةيل حينما سافر إق اليمل كاحلجاز أهلفحههت ي ل  ف 
 .2ل ل  العلهت

تما أ هت يح ق ل ف ال افةيل منها كيقرب  هت كقة شاهة ابل ب   ك رلم عك مل األشراؼ   
بالط أيب ادل اه  كمنههت زلمة بل صبازن كمنو ر بل ل يةة بل أيب ظلان كزلمة بل مشيلك ابل 

 .3أيب ظلا

كتاهل  اللغك العربيك ها لغك احل اـ كالعلهت كالثقافكن كاليت سبثل اللغك العربيك ايزء األعظهت مل 
مفرداشا تما أ ا ت    باحلركؼ العربيكن كظهرت هل يجك إ  الط عةد مل اللغات ال اهل  يك 

 .4بعضها مل بعض مل نهكن كباللغك العربيك مل نهك أ رل

 

 

 

 
                                                           

 .129ن صالحاباابل ب   ك ن ادلوةر 1
 .33ن صالزصل ارمن ادلوةر الحابا2
 .58ن صهلفح 3
 .36هػن م   عات نامعك ااماـن ص1422زلمة إبراهيهت أب  عجلن األدب ااسالمان 4
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 فيةالمطلب الثاني: الطرق الصو 

أ  ت ال رؽ الو فيك م اهلك مرم قك بُت أهايل سل نك  الؿ فًتة الةراسك كشلا ساعةها عل  
ذلك ت يفها م  بيئك اجمل معات األفريقيك كعاداشا كتقاليةها   تلك الةيار حيث تاهل  
ال ق س كاس عماؿ الةف ؼ كال   ؿ    حلقات ال تر قة كنةت ق  ال لةل اافريقيُتن 

 .ُت الع ادة كاحلرتات الراقوكأل ا زبلط ب

كمل أههت ال رؽ ال ريقك القادريكن كال يجاهليك كالشاذليكن كغَتها مل ال رؽن كتاهل  ل ل 
 ريقك زكاياها اخلاصك اليت غل م  فيها ادلريةكف لل ترن كمل يق ور ام ةاد ال رؽ الو فيك عل  

ه   ال رؽ بقةر    ؿ مةف الحاحل كنزر ن بل ام ة ليشمل الةا ل أيضان كقة ساعل 
كافر   هلشر ااسالـ كالثقافك   رب ع ه   الحل نكن كقة زاد عةد أت اع ه   ال رؽ بُت 

ادلش غلُت بال جارة بُت العلماء كالفقهاءن كقة لع  أت اع ه   ال رؽ دكرا دينيا كسياسيا مهما  
 .1تاف ل  أثر ت َت   تاريخ ه   الحل نك كحضارشا ك ض ها

ل أف ال ريقك القادريك ها أق ل ال رؽ الو فيك تأثَتا   شرؽ أفريقيا ب ن  كعل  الرغهت م 
عاـ فإف األمر ؼل لف مل مةينك إق أ رل عل  الح احلن ففا سل نك تل ة مثال سادت 

.كقة سبيزت ال ريقك القادريك بأ ا 2ال ريقك الشاذليك بينما سادت ال ريقك القادريك   ماهلةم
افك كصبي  س ا ا ال ؽليل ف إق احًتاؼ الزراعك كالوناعك كإظلا يق م ف أتثر ال رؽ الو فيك ثق

 .3دبهنك ال عليهت

كمل ال رؽ اليت اهل شرت   تل ة كبالد الحاحل الشرقا افريقيا  الؿ فًتة الةراسك ال ريقك  
الرفاعيك كها ال ريقك ال حيةة اليت تحمح باس عماؿ ال   ؿ تما ينشة تالمي ها قوائة تثَتة 

                                                           
ن 4منعـن نامعك بنغاز 15-13ق/9-7ضبة زلمة ايهيمان احلياة الثقافيك دبمل ك تل ة ااسالميك فيما بُت القرهلُت1

 .7-6ص
 .118-117س(ن ص.ب  زهرةن الةع ة إق ااسالـن )دزلمة أ 2
 .246-245ن ص1956ع ة اجملية عابةيلن بُت احل شك كالعربن القاهرةن  3
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اللغك الح احيليك أتثر مل أيك  ريقك أ رلن كؽلارس أت اعها بعض األعماؿ اخلاصك ب
ب ريق ههتن فيغرس ف آالت حادة   أنحامههت كي  لع ف النار كيركض ف الثعابُتن كمل ال رؽ 

اليت الو فيك اليت كنةت  ريقها إق تل ة ال ريقك العل يك اليت أسحها زلمة بل علا بل 
كذلا شع  اف علا العةركسيك هلح ك إق مؤسحها الشريف أب  ب ر  ـ(ن1255هػ/653زلمة)

ـ(ن كاحلةاديك اليت أهلشأها ع ة 1503هػ/915بل ع ة اهلل العيةركس ادل  ىف   عةف سنك )
 .1ـ(1720هػ/1125اهلل بل عل م بل أضبة احلةاد ادل  ىف سنك)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Triminyham :Islam in East Africa ,London ,1964,p.101-201م قععلىاالهلًتهل 1
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 المبحث الثاني: الثقافة

 فاعال يش ل ف الناس مل رلم عك بُت ادلشًتتك كالقيهت دلعارؼا مل هلحقا الثقافك تع رب    
 كاألهلظمك االن ماعيك كادلعايَت كالعادات األف ار يشمل للمعيشكن ظل ا كيحل  ف ان ماعيا
 ه   صبي  مشل  إسالميك ثقافك ظه ر الحل نك ه   شهةت حيث كالحياسيكن االق واديك
 .الس ق اذلا مهيأة  و ك تربك ف نةت الن احان

 المطلب االول: خصائصها

 حيث ال عضن عضها عن  األمهت ب  ت مايز ال م الف رم الًتاث دبثابك الثقافك تعة    
 األمك كاق  بُت ال ثيا لالرت اط كذلك آ رن جمل م  رل م  مل ك وائوها   يع ها زب لف
 لكذ م  كتًتان  لألمكن احلضارم النم  م  تنم  أ ا كاحلضارمنتما الف رم كتراثها
 .يوي ها ال م ال خلف

  ال  ني   ا  لف  اامارات ااسالميك   شرؽ إفريقيا عل اامارات ااسالميك   احل شك 
ريقيا ت افر ذلا عنور األملن فلهت ذبة دكلك محيحيك أففإمارات شرؽ  ناالن ماعا كالثقا 

راضيها حىت   أ اامارات ااسالميك ال اقعك   تقف ذلا بادلرصاد مثلما فعل  احل شك م 
 .1الفًتات اليت شهةت هجـ  صلييب عليها ناءها مل ال حر شلثال   الربتغاليُت

تما أف عمل أهل ه   ال الد بال جارة أفرز كن د تفاكت   قا   اجمل م  هل يجك تةاكؿ   
  قات اجمل م  ها   قك  زالثركة شلا ح هت عل  اجمل م  ال عاكف ل حقيا أهةاف ن كتاهل  أبر 

رس قرا يك العربيك احلاتمكن كها صاح ك ال لمك العليا   ال الد كال  قك الثاهليك ها   قك األ

                                                           
 .57نصالحابارن  بل ع ة القادر ادلقريزمن ادلتقا الةيل علا 1
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كال  قك الثالثك ن كا بادلهارة   األعماؿ ادلاليكاذلن د ادلهانريلن كتاهل ا ؽل ل  ف الحفل كاش هر 
 .1ها   قك الح اف ادلخلوُت مل عرب كزهل ج باهل  

 المطلب الثاني : أشهر العلماء  

لقة تاف مل هل اج احلياة الثقافيك   سل نك تل ة ااسالميك  الؿ فًتة الةراسك بركز        
رلم عك مل العلماء ال يل برع ا   العةية مل العلـ  دبخ لف أهل اعها تالةينيك كال ارؼليك 
   كاللغ يكن كقة ت   هؤالء العلماء إهل انههت العلما باللغك العربيكن ك لف ا تراثا علميا هائال
شىت هل احا ادلعرفك ااهلحاهليكن األمر ال م نعلههت ػلظ ف برعايك ت َتة مل ح اـ كسال ُت 

الء العلماء ؤ الثقافيك كبارت ها كاسق  ا عل  هتلك الحل نك ال يل شجع ا احلرتك العلميك ك 
كظائف الحل نك كغراماشان كمنع ا عنههت ظلهت أمراء األقاليهت كهلح  ا إليههت ال رامات كتاهل ا 

يم ف األضرحك دلل مات منههتن كي قةم ف بال بائح إق تلك ادلقامات كمل هؤالء العلماء يق
ال يل  حظ ا ب لك ادل اهلك ادلرم قك   تلك الحل نك منههت الشيخ مسيطن كال م ت ق منو  

قاضا قضاة تل ةن كالقاضا عل  ضبيةة قاضا قضاة تل ة كححل الشَتازم ذلك العامل 
ةيث كال فحَتن إضافك إق الشيخ علا بل إبراهيهت هل ر ادلفيت ال م قرأ ال م هل غ   علـ  احل

الفق  كالفرائض كاحلحاب تما برز   تلك الحل نك  الؿ فًتة الةراسك العامل ايليل آدـ 
 .2أب ب ر ايربيت مل علماء اللغك العربيك ال ارزيل

تلك الحل نك فحح ن بل علماء هاراحلياة الثقافيك   سل نك تل ة عل  دمل يق ور از      
ق ار ااسالميك لل ةريس يل ت افةكا عل  تل ة مل سل لف األيضا بعض مل العلماء ال أمشل 

  ادلةارس اليت قام    ال الد ك  ادلحانة إححاسا مل هؤالء ب ان ههت ذبا  إ  ا هت   
ر هؤالء العلماء تلك الحل نك كإسهاما منههت   هلشر الثقافك العربيك كااسالميك هبا كمل أشه

                                                           
 .58ن صالحاباالةيل علا بل ع ة اهلل ادلقريزمن ادلرن   تقا 1
 .59ن ادلوةر الحابان صصل ارمالز 2
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ال يل  اف ا أرناء العامل ااسالما مث اس قركا   تل ة الشيخ الفقي  عمر بل عثماف 
ـ(ن كصف بأهل  مل قراء القرآف ال رمي كمل الراسخُت   الةراسات 1227هػ/718الف ال )

 .1ااسالميك كاللغك العربيك كعلهت ال و ؼ

ـ(ن مل 1396هػ/887زلمة بل أقي )تما هلشَت إق الفقي  كالقاضا زلم د بل        
علماء الح داف الغريبن رنل إق مور كاحلجاز ألداء فريضك احلج شة الرناؿ إق سل نك  

تل ة كأ   عل  عاتق  تعليهت  الب تلك الحل نك علـ  الفق  كاألص ؿ كعلهت ال امن األمر 
 .2ال م نعل من  م س عك علميك   تلك الةيار

لماء سل نك تل ة دكرا بارزا   إثراء الثقافك العربيك كااسالميك ك الصك الق ؿ فقة تاف لع  
جبمي  فركعها ب لك الحل نك كقة تاف ذلؤالء العلماء م اهلك بارزة لةل سال ُت تل ة ال يل 

 إحًتم ههت كاسق  ا عنههت كظائف الحل نك.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .45ن ص 2002ح ريك ت فيا رلاهةن ااسالـ   أفريقيا كدكاف  ادلحيحيك كالةياهلك ال قليةيكن م   ك األصلل  ادلوريكن 1
 .49ن ص1983ن 1ج ع ة العزيز الشناكمن األزهر نامعا كنامعكن القاهرةن2
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 المبحث الثالث: العمارة والفنون

 كمايعيش  ااهلحاهليك للحياة ترصبك سبثل فها كالثقافكن ةاحلضار  مظاهر مل العمارة تع رب     
 تراتمات هل يجك كإظلا الوةفك كلية ليس ادلعمارم النمط أف إذ ذهن ن   كيةكر ااهلحاف
 .ثقافيك

 المطلب االول: المساجد

تع رب ادلحانة مل األشياء الضركريك كالالزمك   تل سل نك إسالميكن إذ تعربعل كن د       
سالما   ه   الحل نكنتما تع رب مرتز ل عليهت العلـ  ااسالميكن كهب ا ذه  ابل الةيل اا

ب   ك يوف ادلحانة   سل نك تل ة حيث قاؿ عنها أ ا محانة مل  ش  زل مك 
ااتقافن كعل  تل باب مل أب اب ادلحانة ي نة بئرن كعما أبارههت ذراع أك ذراعافن 

في  ع د رقيا     ؿ ال راع كاألرض ح ؿ ال ئر فيح ق ف منها ادلاء بقةح  ش  قة غرز 
كادلحجة مح حكن فمل أراد ال ل ج إق ادلحجة غحل رنلي ن كعل  باب ادلحجة ق عك 

غليضك ؽلحح هبا رنلي ن كمل أراد ال ض ء أمحك القةح بُت فخ ي  كص  عل  يةي   حوَت
 .1كت ضأ كصبي  الناس ؽلش ف حفاة األقةاـ

صل ار ادلحجة ال م يعة مل أقةـ محانة مةف الحاحلن حيث بٍت كي نة   مةينك ز       
قن تما ي ضح مل النقش ال م اليزاؿ م ن دا   زلراب  كقة اهلةهش الربتغالي ف 500سنك 

حينما كصل ا إق سفالك   م زهل يان كأذهلههت تقةمها العمرا ن إذ تاهل  ادلنازؿ مشيةة 
ةن كبايملك فقة اهلةهش األكربي ف مل ال قةـ باخلش ن كادلحجة كداراحلاتهت م نيك باحلجار 

اؿ ال م خ رفيق ؿ ادلؤرخ كالرحالك األس اهليمارم ل نضارم ال م كنةك    ه   ادلن قكاحل

                                                           
 .120ابل ب   كن ادلوةر الحابان ص 1
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جرم : إف العرب عمركا ذلك الحاحل فإذا كنة اذلزار إفريقيا كذب ؿ فيها   القرف العاشر 
اءات القةؽلك فها ت َتة كفخمك م اف في  هلظاـ كشر ك فه  مل عمل يةههت كفيما ؼلص ال ن

 .1كت جاكز   بعض األماتل مآثر الي هلاف كالركماف 

 المطلب الثاني: القصور 

لقة ازدهرت العمارة ااسالميك   سل نك تل ة كظهرت تغَتات   فل العمارةن حيث مشل  
هة أسرة عاألسالي  اذلنةسيك لل ناء بااضافك إق ظه رعةة قو ر نةيةة   الحل نكن كيع رب 

ه  العهة ال م ظهرت ب  تغَتات   فل العمارة ك  صناعك األكا  الفخاريكن  ادلهةيل
كتحقيف األس حن كذلك هل يجك لل أثَتات ايةيةة اليت أت  هبا األسرة العربيك احلضرميكن 

كه   ال غَتات ادلعماريك ؽل ل أف ت مثل   تثَت مل العمائر مثل قور احل س   ت  ان كقور 
 ةكن  الوغَت.أهل

لقة تاف ه ا القور حونا كمقرا حلاتهت تل ة ف لمك ح س   ت  ا قصرالحوسوني كبوا: -
ماها إال تع َت س احيلا ل لميت)القورال  َت(العريش كيح ةؿ مل النق د كاخلزؼ ال م كنة 

 ن تما كنةت ب دشر للميالعل اذلجرم/الراب    سللفات  عل  أهل  ُبٍت   أكائل القرف الثام
أربعك هلق ش عليها اسهت احلحل بل سليماف ادلعركؼ بأيب ادل اه ن كه ثالث سال ُت أسرة 

ـ(ن كقة كنة   ه   النق ش 1333-1310هػ/734ادلهةيل كح هت تل ة   الفًتة مل )
األربعك لق  أضيف إق اسهت ه ا الحل افنكه ا اللق  ه  ادللك ادلنو رن كه ا القور 

ادلهةيل العربيك ي ُت معٌت احلضارة كالرقا اليت هلعم  ب  سل نك  ال م بٍت   أكائل عهة أسرة
 .2تل ة   عهة ه   األسرة

                                                           
 .261ن ص2يان ترصبك زلمة حجا كآ ركفن جإفريق1
القاهرة ن -ن م   ك الثقافك الةينيك2011نب كدكرههت احلضارم   شرؽ إفريقيان العر زلمة ع ة العظيهت اخل يل 2

 .360ص
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عاصر بناء قور ح س   ت  ان بناء م ٌت آ ر يق    الشرؽ من ن قصرأندوجوالصغير: -
كإف تاف أصغر من  محاحك كيحم  ح س هليأهلةكن ن أم احلول أك القور الوغَت باللغك 

بال تر أف ه ا القور تاف معاصرا ل    ال ناء كيةؿ عل  ذلك تلك ليكن كنةير يالح اح
ال نايك القليلك اليت كنةت في ن اليت تةؿ عل  أف ح ائ   تاهل  مزكدة بأبراج مح ةيرة كتثَتة 
األضالع   أعالهان  قيل إف ه   األبراج ليس ذلا غرض دفاعان كقة اس خةـ ه ا ادل ٌت 

  احلائط الشمايل من ن تما قيل بأهل  اس خةـ أيضا  أيضا تمحجة حيث كنةت ق لك ل  
ل ال جاريك اليت تأيت ف اقح ل  زرائ  الس خةامها لةكاب ال تح ؽ أك مرتزذبارم أقيم   

إق ادل ٌتن كمل ايةير بال تر أف شيئا مل الغم ض ػليط هب ا القورن كأهل  ؼل لف   بنائ  
ال أهل  يش   إق حة ت َت تلك ادلحانة ادل ن دة عل م ٌت ح س   ت  ا رغهت معاصرت  ل نائ ن إ

شيئا مل  ش   ايزيرة العربيك كاليمل عل  كن  اخلو ص بلة منشئ الحل نكن كمل ؼللل ال ناء
ازيُتن ك ه   ادلنشآت قة اس خةمها الحل اف َت كفةت م  أسرة الش ال أثَتات الفارسيك اليت

ا ادل ٌت فرية   بنائ  كال يش ه  أم بناء آ ر كأهل تل ة تمحانة اقامك الشعائر الةينيكن كه 
  ادلن قكن إال م ٌت صغَت يق  عنة  ايك ادلةرج الحلما ال م ص ب الشا ئ عنة قور 

 .1ح س   ت  ا

 

 

 

 

                                                           
 .363ن ص زلمة ع ة العظيهت اخل يلن ادلوةر الحايا1
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 خاتمة:

إق  بعة ت فيا مل اهلل عز كنل لنا   دراس نا دل ض ع سل نك تل ةن ت صلنا    ايك ال حث

 اس خالص بعض الن ائج م   عك ب  صيات كها تما يلا:

 أكالالن ائج: -

 /تأسح  سل نك تل ة عل  ية علا بل احلحل الشَتازم. 1

/تع رب سل نك تل ة سل نك إسالميكن ساعل    هلشر الةيل ااسالما كالثقافك العربيك ااسالميك   2

 شرؽ إفريقيا.

ا ل ه   الحل نك تاف ل  األثر ال  َت   ازدهار احلياة االق واديك /اهل شار ااسالـ كاللغك العربيك د3

 كالثقافيك.

 /لع   الوراعات اليت شهةشا الحل نك دكرا ت َتا   االزدهار االق وادم كت ا الثقا .4

/تع رب ال جارة النشاط األكؿ ال م يع مة علي    ه   الحل نك هبةؼ ت فَت حانياشا هلظرا دل ق  5

 االسًتاذبا. الحل نك

 /ازدهرت العمارة   سل نك تل ة هل يجك تغَتات   فل العمارة كظه ر قو ر عةة   الحل نك .6

 ثاهليا ال  صيات:-

 هلرن ا مل ادلشرفُت عل  عمليك ال حث مايلا:  

/ت فَت ادلوادر ادل خووك   تاريخ سل نك تل ة ااسالميك  اصكن كادلماليك ااسالميك   شرؽ 1

 امك.إفريقيا ع



 خاتمة

 

 / إعةاد حب ث أتادؽليك ش هت بةراسك الحل نك دراسك معمقك.2

/دراسك الحل نك دراسك كاسعك كشاملك كدقيقك م  االع ماد عل  موادر أ رلن فضال عل  اليت 3

 اع مةهلا عليها.

/عةـ إعلاؿ الةراسات اليت ش هت بشرؽ أفريقيا  اصكن كااله ماـ هبا   سل لف األماتل األفريقيك 4

  عامك.
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 الملخص:

سل نك تل ة تعةدت تحمياشا كتعاريفهان فها ع ارة عل سل نك إسالميك مت تأسيحها عل  الحاحل الشرقا  
افريقيا عل  ية علا بل احلحل الشَتازمن كتاف ذل   الحل نك دكرا م اشرا   هلشر احلضارة كالثقافك ااسالميك   

ؽ أفريقيان كلقة شهة هلظاـ احل هت   ه   الحل نك ح هت أسرتُت علا األسرة الشَتازيكن كاليت تع رب إقليهت شر 
ؤسحك ذل   الحل نكن كأسرة أيب ادل اه  العربيك )أسرة ادلهادلك(ن اليت اهل قل إليها احل هت مل ق ل األسرة الشَتازيكن 

ُ
ادل

بيكن تما شهةت الحل نك ازدهاران   ادليةاف االق وادم كبفضل مل ؾ ه   الحل نك مت هلشر ااسالـ كالثقافك العر 
 بح  ذبارة ال ه  اليت اع مةت عليها.

أسرة ادلهادلك.-األسرة الشَتازيك-شرؽ إفريقيا-تل ة-سل نكالكلمات المفتاحية:  

Summary : 

      The Sultanate of kalwa has many names and definitions,as it is an 
lslamicSultante that was established on the east of Africa by Ali bin Al-
Hassan Al-Shirazi, and this Sultanate had a direct role in spredinglslamic 
civilization and culture in the e East African region, and the system of 
government in this Sultanate witnessed the rule of two families, the 
family The Shirazi family, which is considered the founder of this 
Sultanate, and the family of the father of the Arab talents)the Muhadilah 
family(, to which the rule was transferred by the Shirawi family, and 
thanks to the kings of this Sultanate, Islam and Arab culture were 
spread, and the Sultanate also witnessed a prosperity in the economic 
field due to the gold trade that relied on it. 

Key words :the Sultanate-kalwa-Africa-the Shirazi family-the 
Muhadlahfamili. 

 

 


