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) 1950-1498 (

�أكرث  �أهل ُعمان للأوروبيني على مدى  ت نظرة 
ّ
مر

بنزول  بدء�ً  �لتطور،  من  مبر�حل  قرون  �أربعة  من 

عام  مانية 
ُ
�لع �ل�سو�حل  �إىل  �أوروبية  ة 

ّ
�أم ل 

ّ
�أو

حيث  �لع�رشين.  �لقرن  منت�سف  وحتى  1507م، 
�ل�سورة   كبري يف ت�سّكل 

ٌ
�أثر �ل�سيا�سي  كان للعامل 

�مي �إىل 
ّ
�ل�سلبية جتاه �لأوروبيني، ب�سبب �ل�سلوك �لر

دخول  �أن  �إل  ة؛ 
ّ
و�لثقافي �ل�سيا�سية  �لهيمنة  فر�ض 

�أبعاٍد جديدة يف علقة ُعمان بال�سعوب �لأوروبية، 

و�لرحلت  �ل�سيا�سية  �لعلقات  يف  �ملتمثلة 

مانية، خّفف من حدة تلك �ل�سورة.
ُ
�لع

�مللح  و�سف  يف  �ملر�حل  هذه  �أوىل  جتلت  فقد 

�أحمد بن ماجد، مل�ساعر �لنا�ض وخوفهم من �ل�سفن 

و�لبغ�ض  و�لنري�ن  بالبارود  ة 
ّ
�ملح�سو �لربتغالية 

 
ُ

ن�سو�ض �لثانية  �ملرحلة  يف  برزت   
ّ
ثم للإ�سلم. 

�لتي  �مليلدي،  ع�رش  �ل�سابع  �لقرن  يف  �لأدب 

و�لعار،  و�خلزي  �لذّل  ب�سمات  �لربتغاليني  و�سمت 

بينما �ت�سمت �ملرحلة �لثالثة باحلذر و�ل�سك من كل 

�أوروبي، ولعّل نور �لدين �ل�ساملي متكن من �إظهار 

عن  معرب  وخري  بجلء،  و�لقلق  �خلوف  م�ساعر 

�لر�بعة هو ده�سة ز�هر بن �سعيد �لبحري  �ملرحلة 

لندن،  يف  �لأوروبية  �حل�سارة  معامل  ر�أى  �أن  بعد 

و�أرجعها �إىل "��ستحكام �لقوى �لعقلية".

نا�رص ال�سعدي
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7

ولي�س  اأوروبا،  على  مانية 
ُ
الع الثقافة  فت 

ّ
تعر حتى  طويل   

ٌ
وقت م�صى 

بالإمكان العثور على اإ�صارة - ولو من بعيد-  لتلك القارة ول اإىل �صعوبها 

ن واملكتوب قبل القرن اخلام�س 
ّ
ماين املدو

ُ
وثقافتها يف ن�صو�س الّتاث الع

نة على �صبيل الفتا�س 
ّ
ع�رش امليالدي. واإن كانت هنالك معرفة غري مدو

ل تبتعد عن كونها معرفة غري واعية، واأق�صى حدود معرفتها بالأوروبيني 

 
ٍّ
ق�صي مكاٍن  ويقطنون يف  العامل،  هذا  اأجزاء  اأحد  اإىل  ينتمون  �صعوب  اأنهم 

حركة  اأعقبت  التي  الكربى  لت 
ّ
التحو ومع  مانية. 

ُ
الع اجلغرافيا  عن 

الهندي،  �صواحل املحيط  اإىل  تباعًا  ون 
ّ
الأوروبي الك�صوفات اجلغرافية، جاء 

الع�صكرية  الهيمنة  الأمم  تلك  وب�صطت  عمومًا.  ة 
ّ
العربي ال�صواحل  اإىل  ثم 

واملجازر  العنف  اإّن  حتى  املدافع،  بقوة  وجودها  وفر�صت  ة، 
ّ
وال�صيا�صي

مثيٌل.  لها  يكن  مل  املنطقة  بلدان  بحّق  اأوروبية  اأمة  اأول  ارتكبتها   التي 

فكان  التعارف،  بداأ  وهكذا  ة، 
ّ
ماني

ُ
الع ال�صواحل  اإىل  الأوروبيون  قدم  هكذا 

نظرته  يف  وتتحّكم  ماين 
ُ
الع الذهن   

رِّ
ت�صري ظّلت  عميًقا،  البدايات  هذه  اأثر 

لتلك ال�صعوب زمنًا طوياًل، واأ�صهم ال�صلوك ال�صتعماري الأوروبي على مدى 

ة، مل ت�صتطع الأيام وال�صنون 
ّ
اخلم�صة القرون الأخرية يف تر�صيخ نظرة �صلبي

مانية، اإمنا خّففت من حدتها، وظهرت اإىل 
ُ
من حموها متاما من الذاكرة الع

العالقات  اأ�صهمت يف �صناعتها  اإيجابية،  اأكرث  اآخذة معنى  جانبها �صورة 

ماين، وعرف 
ُ
مانية اإىل الغرب دائرة الأفق الع

ُ
ة، وو�صعت الرحالت الع

ّ
ال�صيا�صي

الإن�صان الأوروبي يف اأر�صه، وراأى اإن�صاًنا اآخر غري ذلك الإن�صان الذي جاء 

ويحمل بني كفيه البندقية. 
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�صورة  وا�صتجالء  ماين، 
ُ
الع التاث  ن�صو�س  تتبع  اإىل  الدرا�صة  هذه  تهدف 

ال�صعوب الأوروبية ومراحل تطورها من بني ثناياه. ومع وجود الّدرا�صات 

مان بتلك ال�صعوب، اإل اأّنها رّكزت يف الغالب 
ُ
العديدة التي تناولت عالقة ع

على  ي�صتند  اأغلبها  اإّن  بل  غريها؛  دون  ة 
ّ
ال�صيا�صي العالقات  مناق�صة  على 

ة تقّدم �صورة اأخرى تختلف 
ّ
ماني

ُ
نات ع

ّ
امل�صادر الأوروبية، ويتجاهُل مدو

التاث  ونق�صد مبدونات  ة. 
ّ
الأوروبي الرواية  تقدمها  التي  ال�صورة  تلك  عن 

باأقالم  كتبت  التي  والرحالت،  والتاريخ  والفقه  الأدب  كتب  هنا  ماين 
ُ
الع

ة املمتّدة من اأواخر القرن اخلام�س ع�رش امليالدي 
ّ
ة، بني احلقبة الزمني

ّ
ماني

ُ
ع

وحتى منت�صف القرن الع�رشين. وتعتمد الدرا�صة على املنهج التحليلي الذي 

يبتغي حتليل الن�صو�س، وا�صتقراء م�صمون ال�صورة الأوروبية من خاللها، 

اتها 
ّ

رها ومتغري
ّ
ياقات التي اأنتجتها، وتعّقب مراحل تطو

ّ
والوقوف على ال�ص

من زمٍن اإىل اآخر.

من  ت 
رَ

رب
رَ
ع التي  املنافذ  ناق�س  الأول:  حماور.  خم�صة  من  الدرا�صة  ن 

ّ
وتتكو

ا املحور الثاين: فرّكز 
ّ
مانية. واأم

ُ
الع اإىل الثقافة  خاللها ال�صورة الأوروبية 

فت بها الثقافة 
ّ
ة التي عر

ّ
ة والديني

ّ
على تتبع املفاهيم والّت�صميات الجتماعي

ة، مثل الإفرجن والن�صارى. يف حني تناول املحور 
ّ
مانية ال�صعوب الأوروبي

ُ
الع

الثالث: الأوروبيني و�صكل البدايات، وذلك من خالل ر�صد النطباعات التي 

الربتغاليني يف حقبتني زمنيتني، قبل عام  ماين عن 
ُ
الع الذهن  ت�صكلت يف 

الذي  والقلق  التوّتر  بواعث  اإىل  ق 
ّ
تطر الرابع:  واملحور  بعده.  وما  1624م 

املظاهر  الدرا�صة  تناولت  واأخرياً؛  1798م.  عام  بعد  ماين 
ُ
الع الذهن  �صاد 

ني 
ّ

اإعجابه، من خالل ن�ص واأثارت  ماين 
ُ
الع الإن�صان  اأبهرت  التي  الأوروبية 

�صاملة  لل�صيدة  عربية  اأمرية  مذاكرات  الأول:  الرحلة:  اأدب  اإىل  ينتميان 
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زجنبار. �صلطان  رحلة  يف  والأفكار  الأب�صار  تنزيه  والثاين:  �صعيد.   بنت 

ماين، وهي ن�صو�س 
ُ
الع التاث  الدرا�صة على قائمة من ن�صو�س  واعتمدت 

ات وانتماءات اأدبية وفقهية وتاريخية، وتفا�صيل هذه الن�صو�س 
ّ
ذات خلفي

ة وقائمة م�صادرها ومراجعها يف اآخر 
ّ
 يف هام�س هذه الورقة البحثي

ٌ
مثبت

الدرا�صة.
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ات جذرية على 
ّ

مُتّثل حركة الك�صوفات اجلغرافية، وما اأعقبها من تغري

ماين يف عالقات 
ُ
م�صتوى العامل احلدث الأبرز الذي اأدخل املجتمع الع

مع اأمٍم و�صعوٍب مل يعهدها من قبل، ومت ذلك عرب منفذين: الأول، ظهور 

عيد و�صول البحار الربتغايل فا�صكوا 
ُ
ه ب

ّ
الأوروبيني على بحر العرب وبر

دي جاما اإىل الهند عام 1498م. الثاين: الرحالت التي و�صلت اإىل عمق 

ا. 
ً
مانية ِذكر

ُ
البالد الأوروبية منذ اأول رحلة ع

ظهوُر الأوروبيني على بحر العرب وبّره

يومًا  »�رشت  1836م:  عام  )ت:1854م( 
 )1(

العربي را�صد  بن  خمي�س  كتب 

الأر�س  رجفت  التي  الزلزلة  من  كئيبا  حزينا  فراأيته  ال�صاحب،  زيارة  اإىل 

�صفر  �صهر  من  الن�صف  ليلة  يف  الأربعاء  ليلة  من  القمر  �صاعة  يف  منها، 

والقمر  امليزان  واألف،  �صنة  ومائتي  �صنة  وخم�صني  اثنتني  �صنة  �صهور  من 

. ول 
)2(

 العرب«
ّ
اأّن الن�صارى تظهر على بر يف برج القو�س، قال: فيدّل على 

ة 
ّ
والقو الغلبة  الق�صد  اإمنا  الغياب،  بعد  الو�صوح  الظهور مبعنى  يق�صد هنا 

الهندي  بلدان املحيط  ة على 
ّ
الأوروبي الدول  الأمر. وتعود جذور غلبة  على 

اإىل حركة الك�صوفات اجلغرافية التي جاءت لتوؤّكد ظاهريًا »فر�صية وجود 

واأتباعه  بطليمو�س  ورف�صها  اأول هكاتايو�س،  التي طرحها  مّت�صل،  حميٍط 

ج 
ّ
رو

ُ
ي كما  ة 

ّ
علمي اأهداًفا  احلركة  تلك  من  الغاية  تكن  ومل   .

)3(
العديدون«

مع  بداأت  وقد  وا�صتعمار،   
ٌ
ع

ّ
تو�ص واإمنا  الأوروبية؛  الأدبيات  بع�س  يف  لها 

وا�صعة  اأجزاء  على  ال�صيطرة  من  متّكنوا  حيث  1498م،  عام  الربتغاليني 

الدفينة  لغاياتهم  دوا 
ّ
مه وطوائف،   

ٌ
اأمم بهم  حلقت  ثم  الهندي.  املحيط  من 
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ب�رشكات جتارية، تاأ�ص�صت تباعًا؛ ففي عام 1600م اأ�صدرت ملكة اإجنلتا 

من  اأقل  وبعد  ة، 
ّ
الإجنليزي ال�رشقية  الهند  �رشكة  باإن�صاء  يق�صي  مر�صومًا 

. ثم اأعقبتهما 
)4(

�صنتني ظهرت �رشكة الهند ال�رشقية الهولندية عام 1602م

.
)5(

1664م عام  الفرن�صية  ال�رشقية  الهند  �رشكة  قرن  ن�صف  من  اأكرث   بعد 

الربيطاين  الرحالة  عنه   
ّ

عرب ال�رشق  على  الأوروبي  والّتهافت  اجلموح  هذا 

األك�صاندر دوغال�س Alexander Douglas(م)1962-1882(، بقوله: 

»يف القرنني ال�صاد�س ع�رش وال�صابع ع�رش كان العامل الغربي يف اأوج تطلعه 

اإىل  الرغبة  حتّثها  ال�رشق  على  مركزة  الغربية  العيون  كل  كانت  ع. 
ُّ
للتو�ص

الهولنديون  الأوائل يف هذا امل�صمار، وتالهم  الربتغاليون  التجارة... كان 

. مل تكن التجارة وحدها 
)6(

ثم جاء الإجنليز يف �صباق على الغنيمة ذاتها«

غبات 
ّ
 من الر

ٌ
من حّث الأوروبيني على التهافت نحو ال�رشق، فهنالك مزيج

ة، ول يخلو الأمر حتى من دوافع اجتماعية، اإذ 
ّ
ة والديني

ّ
واملطامع ال�صيا�صي

الهندية خالل ربع  اإىل مدينة غوا  التي نزحت  الربتغالية  الأ�رش  بلغت عدد 

يا 
ّ
. وي�صف غا�صيار كور

)7(
قرن من و�صول الربتغاليني حوايل )450( اأ�رشة

الكثري من  اليوم بناء  ال�رشق مبا ن�صه: »مت  اإىل  نتائج و�صول الربتغاليني 

انتقل  التي  امل�صيحية  املجتمعات  عدد  وازداد  لعبادته،  والكنائ�س  الأديرة 

. ومل مي�ِس وقت طويل من و�صول فا�صكوا دي 
)8(

اأبناوؤها اإىل الدين القومي«

ة لهجماٍت عنيفة من قبل القائد 
ّ
مانية �صحي

ُ
جاما حتى وقعت ال�صواحل الع

الربتغايل دلبوكريك، الذي و�صل عام 1507م بع�رشين �صفينة حتمل على 

مانية زاهرة، 
ُ
ق مدًنا ع

رَ
ر

رَ
متنها حوايل )2000( جندي، وخالل اأقل من �صنة ح

وقريات  قلهات  مثل  ال�رشق،  لأهل  وخزائن  وال�صني  للهند  بوابات  كانت 

مان.
ُ
وم�صقط و�صحار و�صوًل اإىل اأق�صى �صمال ع

، وبهذه الطريقة العنيفة بداأ التعارف بني 
ّ
�س اأول ح�صور اأوروبي

ّ
 هكذا تاأ�ص
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كان  الأوروبيني  من  �صاكلته  على  ومن  جاما  دي  فا�صكوا  لأن  الطرفني؛ 

بعد  اإل  لغريه  وي�صلم  يذعن  )م�صلم(  مورو  ثمة  »لي�س  باأنه:  اعتقاد  لديهم 

لت عميقة، 
ّ
. فنتج عن و�صول الربتغاليني اإىل ال�رشق حتو

)9(
الأذى والإكراه«

مان 
ُ
فت حركة املجتمعات ال�رشقية عن م�صارها الطبيعي، وخ�صو�صا ع

ّ
حر

ف�صاء  اإىل  ة 
ّ
ماني

ُ
الع الثقافة  نقلت  اإذ  التحول؛  هذا  موقعها يف عمق  ب�صبب 

جديٍد مل تعهده من قبل، بعد اأن ظّلت حم�صورة على عتبات الف�صاء الآ�صيوي 

. وهذا التجاهل �صببه انعدام ما يثري ال�صعور 
)10(

وبني اأممه و�صعوبه وثقافته

ماين جتاه اأمم ل يربطه بها رابط وجداين ول ثقايّف ول حتى جغرايف، 
ُ
الع

د اأن اقتبت وفر�صت نف�صها بالقوة، كانت الده�صة كبرية، وبدا 
ّ
ولكْن مبجر

ا من �صحنات الوجوه، واللغة، و�صكل ال�صفن، والأ�صلحة، 
ً
كلُّ �صيء خمتلًفا، بدء

وال�صليب الذي يعتلي الأ�رشعة وال�صواري، اإ�صافة اإىل املمار�صات املدفوعة 

وامل�صلمني عمومًا. هذا  العرب  بالأحقاد جتاه  لة 
ّ
ة واملحم

ّ
الديني بالعاطفة 

ة الت�صاوؤل، حول هوية 
ّ
احلدث املثري اأو الكارثة -اإن �صح التعبري- اأثار حا�ص

هذا  يواجه  وكان  اإليه،  ب�صلة   
ُّ
متت ل  بالد  اإىل  جميئه  ومغزى  دلبوكريك 

ب مدافعها 
ّ
، اأو ت�صو

)11(
ال�صوؤال يف كل مدينة، تقتب منها »غربان الن�صارى«

نحوها. فقد �صاأله اأهل قلهات و�صاألته املدن الأخرى: من تكون، وما الذي 

جاء بك اإىل هذه البالد، وماذا تريد؟ وياأتي جوابه دائما مزيجًا من الغطر�صة 

والتع�صب، وهذا ما يظهر من كالمه حني يقول:« اآلم ي�صوع امل�صيح كانت 

خلال�صنا، واإين اأ�صع كل ثقتي فيه لتحطيم اأرواح هوؤلء امل�صلمني وحتويل 

.
)12(

د ملك الربتغال«
ّ
تهم وما يدفعون مللك هرمز اإىل �صي

ّ
تبعي

ح�صًنا،  ا 
ً
اأثر تتك  ومل  ا، 

ًّ
اإيجابي انطباعًا  بها  اأتوا  التي  الطريقة  تخلق  مل 

بحرمانهم  مانية طوياًل، 
ُ
الع الذاكرة  بقي حمفوراً يف  �صيًئا  ا 

ً
اأثر تركت  اإمّنا 

، بتاأ�صي�س مراكز 
ّ
الديني  حتى وجدانهم 

ّ
، بل م�س

)13(
من بالدهم وجتارتهم
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ة لتحويل 
ّ
القو مانية، وا�صتخدمت 

ُ
الع ال�صواحل  تب�صريية وكنائ�س على طول 

 والثقايّف الداهم 
ّ
. واأمام هذا اخلطر ال�صيا�صي

)14(
النا�س عن دينهم ومعتقداتهم

مان مواجهة ذلك الغريب النازل؛ اإل اأّن حالة التدي والفرقة 
ُ
حاول اأهل ع

املنظمة  املواجهة  اإمكانية  من  حّدت  ذاك  اآنرَ ال�صيا�صي  امل�صهد  �صادت  التي 

ال�صعراء  جتاهل  عن  ناهيك  ؛ 
)15(

خارجا لفظه  اإىل  توؤّدي  قد  التي  واجلادة، 

، ودام هذا التجاهل 
)16(

والفقهاء والعلماء الآلم واملاآ�صي التي حلت باملجتمع

1624م.  عام  بعد  قلياًل  اإل  يتح�صن  ومل  بالربتغاليني،  املتعلق   املعريف 

مان 
ُ
مان حتت حكم مركزي بقيام دولة اليعاربة، وا�صتفاق اأهل ع

ُ
دت ع

ّ
توح

الربتغاليني،  نحو  اأنظارهم  توجيه  اإىل  اليقظة  هذه  ودفعتهم  غفلتهم،  من 

من  للربتغاليني  يبق  ومل  )ت:1649م(  مر�صد  بن  نا�رش  الإمام  تويف  فقد 

باقية با�صتثناء يف م�صقط، لي�صتكمل املهمة بعده الإمام �صلطان بن �صيف 

اليعربي)ت:1680م(. ومع ذلك؛ مل تنتج عن هذا التحول ال�صيا�صي قطيعة 

 �صكل العالقة، 
ّ

، فقط الذي حدث هو تغري
)17(

تامة مع الأمم الأوروبية الأخرى

 .
)18(

الآخر« على  ق 
ّ
والتفو التعايل  روح  منهما  كل  على  »ي�صيطر  واأ�صبح 

ال�رشاع  اأوحال  يف  والغارقة  املهزوزة  الذات  تلك  مانية 
ُ
الع الذات  تعد  ومل 

والنزاع، فقد عاد اإليها التوزان، وغدا الأوروبي ينظر اإليها مبنظور التكافوؤ 

ا. 
ً
ة، ويح�صب لها ح�صاب

ّ
والندي

ا جاحمة، ورغبة 
ً

كانت بريطانيا هي القوة الأوروبية املوؤهلة ومتتلك روح

بدياًل  لتكون  العربية،  وال�صواحل  الهند  من  لها  مناف�س  كل  تق�صي  اأن  يف 

اأهل  اأن يطردهم  1622م قبل  له، حيث هزمت الربتغاليني يف هرمز عام 

ال�رشق  من  الهولنديني  اأق�صت  ثم   .
)19(

نهائيًا العربية  ال�صواحل  من  مان 
ُ
ع

. اإ�صافة اإىل ذلك؛ فقد اأّدى زواج ملك اإجنلتا �صارلز الثاين 
)20(

عام 1781م

تنازل  واأعقبه  الدولتني،  بني  تقارب  اإىل  1662م  عام  برتغالية  باأمرية 
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اأجزاء وا�صعة من ممتلكاتهم يف الهند، هذه العالقة  الربتغال لالإجنليز عن 

العقل  قلق  الربيطاين  الطموح  واأثار هذا   .
)21(

الرتياح بعثت حالة من عدم 

ماين، ومنع اأي تقارب معها، ومع غريها من الأمم الأوروبية 
ُ
ال�صيا�صي الع

 .
)22(

مانية
ُ
اإل بقدر ما يحّقق امل�صالح الع

ارتباط  لتاأخر  �صببًا  كان  ال�صيا�صية  ال�صلطة  �صلوك  �صاد  الذي  احلذر  هذا 

بقوى  الرتباط  وف�صلوا  بريطانيا،  مع  العالقة  من  نوع  باأي  مان 
ُ
ع اأهل 

اأوروبية مناف�صة لها، ابتداء بهولندا التي ت�صري �صجالتها اإىل توافد عدد من 

امل�صوؤولني الهولنديني اإىل م�صقط والر�صتاق، ويف عام 1672م قّدم الإمام 

  .
)23(

�صلطان بن �صيف بن مالك اليعربي لبعثة هولندية دعوة لزيارة نزوى

م�صقط  »وايل  اأبدى  وقد   .
)24(

ح�صنا« ا�صتقباًل  م�صقط  »يف  ا�صتقبالهم  ومت 

م�صاعر الود – للهولنديني- وكذلك وكيل م�صقط ال�صيخ عبد اهلل بن �صليمان 

وبالرغم من �صعف   .
)25(

ونائبه حاجي خليل« لالإمام،  املايل  املمثل  وهو 

على  الربيطاين  التفوق  عالمات  ظهور  وبداية  تدريجيًا،  الهولندي  النفوذ 

مان ظلت تناأى بنف�صها، 
ُ
كل الأمم املتناف�صة؛ اإل اأن ال�صلطة ال�صيا�صية يف ع

معهم،  عالقة  اأي  اإقامة  اإىل  )ت:1783م(  �صعيد  بن  اأحمد  الإمام   
رَ
ي�صع فلم 

توثيق  تباعًا  وحاول  املنوال،  هذا  على  الإمام  بن  �صعيد  ال�صيد  ابنه  و�صار 

اإىل  �صعيد  اأحمد بن  الإمام  ر�صالة  عالقاتهما بهولندا وبفرن�صا؛ فقد حملت 

امل�صوؤول الهولندي، عبارات الثناء والتبجيل، اإذ يقول فيها: »اأوكد لكم – اأي 

ة الدخول اإىل موانئي، 
ّ
للهولنديني- اأنني �صوف اأمنح ال�صفن الهولندية حري

.
)26(

و�صوف ل يكون هناك فرق بني م�صقط وبتافيا..«

اأخطر من هولندا وفرن�صا،  الإجنليز  باأن  ة حينها 
ّ
ال�صيا�صي النخبة  اعتقدت   

فقد  امليالدي،  ع�رش  الثامن  القرن  اأواخر  حتى  �صائًدا  العتقاد  هذا  وظّل 

رف�س ال�صيد �صلطان بن الإمام )ت:1804م( وابنه �صعيد اإقامة اأي نوع من 
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العالقة مع الإجنليز؛ اإل اأن هذا املوقف مل ي�صتمر طوياًل، لتنفرد بريطانيا 

يف  الفرن�صي  احلما�س  �صعف  اإىل  اإ�صافة  الهندي،  املحيط  يف  بالنفوذ 

. كل هذه العوامل اأدت بربيطانيا اإىل اأن تدفع بثقلها، وت�رشب 
)27(

مواجهته

التجارة  على  اخلناق  قت 
ّ
و�صي  ،

)28(
الأخرى والدول  مان 

ُ
ع بني  تقارب   

ّ
اأي

البقاء  ثمن  اأن  اأحمد  الإمام  بن  �صلطان  ال�صيد  فاأدرك  ة؛ 
ّ
البحري مانية 

ُ
الع

فقطع  الهند،  يف  التجارية  امل�صالح  فقدان  يعني  فرن�صا  مع  العالقة  على 

 .
)29(

 العالقة بها ا�صطراراً، ووقع اتفاقية مع غرميتها بريطانيا عام 1798م

بال�صعوب  مان 
ُ
ع عالقة  تاريخ  يف  فارقة  نقطة  التفاقية  هذه  متّثل   

ا عميقًا يف حركة 
ً
اأثر العالقات تركت  ة، وبداية حلقبة جديدة من 

ّ
الأوروبي

مان خالل القرن 
ُ
ماين؛ حتى بات من ال�صعوبة كتابة تاريخ ع

ُ
املجتمع الع

التا�صع وجزٍء كبري من القرن الع�رشين مبعزل عن التاأثري الربيطاين. واأعقبت 

. وقبل 
)30(

اآنفة الذكر اأكرث من ثالثني اتفاقية حتى عام 1950م التفاقية 

»بالوكالة  عرفت  م�صقط  يف  وكالة  �صت 
ّ
تاأ�ص التاريخ  هذا  من  ون�صف  قرن 

ا. 
ًّ
�صيا�صي وكياًل  �صبعون  حوايل  اإدارتها  على  تواىل  الربيطانية«  ة 

ّ
ال�صيا�صي

وكالة  ظهرت  فقد  لها؛  ثقايفٍّ  وجود  تاأ�صي�س  اإىل  حتى  بريطانيا  ت 
رَ
ع

رَ
و�ص

الربيطاين  النفوذ  ر 
ّ
ودم وم�صت�صفى.  مدر�صة  وتبعتها  م�صقط  يف  تب�صريية 

اإّن  بل   .
)31(

البخارية ال�صفن  اإدخال  خالل  من  ماين 
ُ
الع البحري  القت�صاد 

الوجه  واأ�صبح   .
)32(

وواردة �صاردة  كل  يف  يتدّخل  كان  ال�صيا�صي  الوكيل 

جنوًدا  اأو  موظفني  اأو  الة 
ّ

رح اإما  املاألوفة،  الوجوه  من  ا 
ً
عموم الأوروبي 

، ولي�س هذا فح�صب بل حتى ال�صفن التي نقلت 
)33(

واأطباء، وعلماء، ومب�رشين

.
)34(

مانيني اإىل الغرب �صفن وبواخر اأوروبية
ُ
الرحالة الع
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الرحلة اإىل اأوروبا

ع�رش  التا�صع  القرن  منذ  الأوروبي  الف�صاء  على  مان 
ُ
ع اأهل  انفتاح  تزايد 

عن  املعرفة  كانت  فاإن  والحتكاك؛  التوا�صل  وترية  وت�صارعت  امليالدي، 

والرحالة  املوظفني  من  جمموعة  روؤية  عرب  البداية  يف  ت�صّكلت  اأوروبا 

مانية اأبعاًدا اأخرى عن اأوروبا، 
ُ
والتجار واملب�رشين؛ فقد اأ�صافت الرحلة الع

ول�صبونة،  لهامبورج،  ماين 
ُ
الع بروؤية  التفاعل،  من  جديداً  �صكاًل  واأحدثت 

من  �صعيد  بنت  �صاملة  ال�صيدة  به  �رشحت  ما  معنى  وهذا  وباري�س.  ولندن 

و�صط اأملانيا، تقول: »فقد حكمت على اأوروبا وقتا طوياًل من خالل املظاهر 

.
)35(

اخلارجية«

نا�رش  بن  علي  برحالت  بدءا  اأوروبا  على  تتوافد  مانية 
ُ
الع الرحالت  بداأت 

بن  �صعيد  لل�صيد  كمبعوث  و1844م  و1842م  1838م  عام  البو�صعيدي 

الرحالت  وهذه   .،
)36(

�صلطانة ال�صفينة  منت  على  1856م(  )ت:  �صلطان 

كن اأن يتك اأثراً، اإمنا اأ�صري اإليها مِلامًا بني 
ُ

ا مي
ًّ
ا ثقافي

ًّ
الثالث مل تخّلف ن�ص

دة �صاملة بنت �صعيد 
ّ
. ثم تالها انتقال ال�صي

)37(
ة

ّ
جنبات الن�صو�س التاريخي

1867م، وعا�صت  اأوروبا، فقد غادرت زجنبار عام  بن �صلطان للعي�س يف 

عام  يف  مذكراتها  ون�رشت  عديدة،  اأوروبية  مدن  بني  وتنقلت  اأملانيا  يف 

1886م. ومل يكن يف بال ال�صيدة �صاملة وهي تكتب مذكراتها نقل مالمح 
الغاية  فكانت  خا�صة،  ماين 

ُ
والع عامة  العربي  للقارئ  الأوروبية  ال�صورة 

كما تقول: »مرت ت�صع �صنوات منذ اأن �صجلت هذه الأفكار، كتبت �صيئا من 

واأنني  عربية،  اأنني  من  اأكرث  اأ�صويل  يعرفوا عن  الذين مل  لأطفايل  حياتي 

اأكتب مذكراتي للن�رش؛ واإمنا لأطفايل  اأنحدر من زجنبار... وهكذا فاإنني مل 

ين�رش  اأن  فع�صى  �صادًقا...  ا 
ًّ
اأمومي ا 

ًّ
حب كو�صية  لهم  اأترك  اأن  اأردت  الذين 

تكن  اإذن مل   .
)38(

اأ�صدقاء كثريون« ويقروؤه  الغربة،  كتابي هذا ويطوف يف 
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ة باأوروبا، بقدر ما 
ّ
الغاية من تاأليف هذه املذكرات تعريف الثقافة العربي

بينهم،  تعي�س  �صارت  الذين  النا�س  اأولئك  اإىل  ثقافتها  ل�صورة  نقاًل  كانت 

ا، واإمنا اأن اأحاول متكني 
ًّ
كما تقول: »فلي�س هديف هو اأن اأ�صع كتابًا علمي

 .
)39(

ا«
ً
ا �صحيح

ً
ة وعاداته فهم

ّ
القارئ الأوروبي من فهم روؤى ال�رشق املهم

تني 
ّ
مر الإجنليزية  اإىل  ترجمت  ثم  الأملانية،  باللغة  املذّكرات  كتبت  لذا 

الثقافة  تعرف  مل  بينما   .
)40(

1905م عام  والثانية  1888م،  عام  الأوىل 

القرن  من  التا�صع  العقد  يف  ترجمة  اأول  ظهور  بعد  اإل  الن�س  هذا  العربية 

الع�رشين. ومع ذلك، فال�صيدة �صاملة ن�صاأت وترعرعت بني اأح�صان الثقافة 

 ،
)41(

العربية، وو�صعتها كمعيار للنظر لالآخر الذي عا�صت بينه بقية حياتها

قالت:  حني  العربية،  هويتها  من  ان�صالخها  عدم  عن  �رشاحة  ت 
ّ

عرب وقد 

. ولهذا 
)42(

»اإنني مقتنعة اأن املرء �صيعتربين متحيزة لأنني �رشقية الأ�صل«

ماين. 
ُ
الع الذهن  يف  الأوروبية  ال�صورة  بذور  من  بذرة  ها 

ُّ
ن�ص ميثل   ال�صبب 

رحلة  �صاملة:  ال�صيدة  بعد  اأوروبا  اإىل  تني 
ّ
ماني

ُ
ع رحلتني   

ّ
اأهم ولعل 

بن  خليفة  ال�صيد  ورحلة   .
)43(

)ت:1888م( �صعيد  بن  برغ�س  ال�صلطان 

اللذين  الن�صني  يف  الرحلتني  هاتني  اأهمية  تكمن   .
)44(

حارب)ت:1960م

الثقافة  اإىل  الأوروبية  الثقافة  من  �صور  عربت  خاللهما  ومن  تركتهما، 

مدًنا  وطاف  1875م،  عام  يف  اأوروبا  برغ�س  ال�صيد  و�صل  فقد  مانية. 
ُ
الع

يرافقه  وباري�س،  ولندن  ول�صبونة،  الإيطالية،  م�صينا  مبدينة  بدءا  ة، 
ّ
اأوروبي

�صعيد  بن  زاهر  ن 
ّ
ودو  .

)45(
مان

ُ
ع عرب  من  غالبيتهم  �صخ�صا،   )19( حوايل 

البحري تفا�صيل تلك الرحلة، ونقل ما راآه من م�صاهد يف كتاب حمل عنوان 

»تنزيه الأب�صار والأفكار يف رحلة �صلطان زجنبار«.
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ة 
ّ
التاريخي امل�صادر  يف  ُذكر  برتغايل  ماين 

ُ
ع لقاء  اأول  الرحلة  هذه  �صهدت 

مان، وهذه املرة يف ل�صبونة معقل الربتغال، وقد �صاب 
ُ
منذ اأن خرجوا من ع

ئل عن حجم العتاد 
ُ

؛ اإذ مت فح�س ال�صلطان برغ�س و�ص هذا اللقاء قلٌق برتغايلٌّ

ا�س املدينة و�صاألوا القبطان 
ّ
الع�صكري الذي حتمله رحلته »واأتى نفران من حر

عما عنده من البارود. فقال عندنا �صيء يكفي لإطالق مدفعني فقط. قالوا ل 

 اإىل مر�صى بالدها وهو حامٌل �صيئا من 
ٌ
ت�صمح �رشيعة امللكة اأن يدخل مركب

ا وكرامة. 
ًّ
البارود، ونحن نحفظه عندنا اإىل وقت رحيلكم. فقال القبطان حب

 .
)46(

ثم اأمر البحارة اأن ي�صلموا حرا�س البلد ما ف�صل عندهم من البارود ففعلوا«

ويبدو من هذا القلق اأن الّذاكرة الربتغالية ما تزال حتتفظ ب�صيء من املرارة 

مان. اأما الرحلة الثانية فقد و�صلت عام 1937م، 
ُ
التي ذاقوها على يد اأهل ع

وقام بها ال�صيد خليفة بن حارب، برفقة ال�صيخ �صعيد بن علي املغريي، وهو 

الأوروبية. الرحلة كغريها املدن  . وطافت هذه 
)47(

الرحلة ن م�صاهد 
ّ
 من دو

 لهاتني الرحلتني؛ اإل اأن الغاية منهما تعّدت 
ّ
 وبالرغم من الطابع ال�صيا�صي

ذلك، و�صارتا و�صيلة من و�صائل الطالع وغايتهما »اإفادة اأبناء جن�صهم عن 

اأحوال الأمم التي مل تكن على نحو ماألوفاتهم وبذلك يتحققون معنى �صعة 

ويخلدونها  واأل�صنتهم  النا�س  األوان  واختالف  ربك  جنود  وكرثة  اهلل  اأر�س 

وال�صالطني ففيهم من  امللوك  اأما  الآفاق.  لإفادة جميع  الأوراق  يف بطون 

اإىل  الكالأ، والنظر  الكثرية  الفال،  الوا�صعة  ا يف اكت�صاف بالد اهلل 
ً
�صافر طمع

اإىل  ما فيها من اخلريات واأ�صباب التمدن واحل�صارة واملعارف وال�صنائع 

 .
)48(

غري ذلك«

اأي�صا  رحالت  هنالك  زجنبار؛  حكام  بها  قام  التي  الرحالت  اإىل  اإ�صافة 

في�صل)ت:1965م(  بن  تيمور  ال�صلطان  رحلة  منها  مان، 
ُ
ع من  خرجت 

بن  �صعيد  ال�صلطان  ابنه  زار  1938م  عام  يف  ثم  1928م.  عام  لندن  اإىل 
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ومل   .
)49(

واإيطاليا واأملانيا،  وفرن�صا،  اإجنلتا،  من  كال  تيمور)ت:1972م( 

ماين كتب عن هذه 
ُ
ع اأي ن�س  الطالع على  الآن من  الباحث حتى  يتمكن 

الرحالت، ول من اأحد مرافقيه، عدا بع�س املرا�صالت التي كتبها ال�صيد �صعيد 

بن تيمور قبيل مغادرته، يقول يف اإحدى ر�صائله: »الق�صد اأول اأن نزور اأوربا 

اأننا الآن �صممنا العزم بزيارة والدنا يف  )اأوروبا( وبعد اأمريكا. ولكن مبا 

ال�رشق الأق�صى وقرب امل�صافة من هناك اإىل اأمريكا ف�صيكون و�صولنا اإىل 

اإنكلتا من تلك الطرق... فعليه �صيكون و�صولنا اإىل لندن موجب التخمني يف 

اأوا�صط �صهر مار�س �صنة 1938م ففي ذلك الوقت �صنكون م�رشورين مبقابلة 

امللك الربيطاين، والتعرف باأكابر رجال ح�رشة حكومته، والإقامة هنا ملدة 

وجيزة على موجب ما ت�صري به ح�رشة حكومة جاللة امللك اإذا تف�صلت من 

وزيارة  فرن�صا  على  املرور  بعد  مملكتنا  اإىل  الرجوع  ثم  بذلك.  اإح�صاناتها 

رئي�صها، ثم بع�س من بلدان اأوربا )اأوروبا( اإذا �صمحت لنا الفر�س ... والق�صد 

من هذه الزيارة هو لأجل توطيد عرى ال�صداقة والوداد وما يتعلق مب�صالح 

.
)50(

حكومتنا لتعلموا«

 وهذا ال�صكل اجلديد من التوا�صل والتفاعل، مل تعد معه اأوروبا تلك ال�صورة 

اإىل  القادمة  الأوروبية  ال�صفن  ر�صمتها  التي  ال�صورة  تلك  اأو  لة 
ّ
املتخي

ثنايا  بني  اأثرها  �صرنى  واقعية  اأكرث  �صورة  ت�صللت  اإمنا  العربية،  ال�صواحل 

.
)51(

هذه الدرا�صة
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�صهم يف 
ُ
ي الزمنية،  مراحلها  ور�صد  والت�صميات  املفاهيم  تطور  درا�صة  اإن   

والوقوف  عموما،  الب�رشية  للجماعات  والجتماعية  الثقافية  الذهنية  فهم 

على مظاهر تفاعلها مع الدائرة التي تنتمي اإليها اأول ثم فهم نظرتها لالآخر؛ 

والدينية  والجتماعية  ة 
ّ
ال�صيا�صي املفردات  تطور  على  نظرة  اإلقاء  فاإن  لذا 

، وفهم دللتها و�صياقاتها، من 
ّ
مانية الأوروبي

ُ
فت بها الثقافة الع

ّ
التي عر

اإنتاجها.  تتحكم يف  التي  امل�صمرة  الدللت  �س 
ّ
تلم بق�صد  الأهمية مبكان، 

املفاهيم اجلغرافية  تتبع  اإىل جهد م�صٍن يروم  امل�صاألة حتتاج  اأن هذه  اإل 

يت�صع املقام  ماين، قد ل 
ُ
الع التاث  والدينية من بني جنبات  والجتماعية 

لكل هذا اجلهد، يف هذه العجالة، اإمنا الغاية اإثارة النتباه، وتقدمي مدخٍل 

عن مفاهيم مثل: الأوروبيون والإفرجن والن�صارى.

 الأوروبيون

عهد  حتى  ماين 
ُ
الع الل�صان  على  الأوروبيون  اأو  اأوروبا  م�صطلح  يتداول  مل 

اإبان  متاأخر من القرن التا�صع ع�رش امليالدي، وبداأ بالظهور ب�صكل خجول 

ر�صائل  بع�س  ويف   ،
)1(

1875م عام  منذ  اأوروبا  اإىل  مانية 
ُ
الع الرحالت 

بل  فح�صب،  هذا  ولي�س   .
)2(

الأوروبيني امل�صوؤولني  اإىل  وال�صالطني  الأئمة 

حت�رش  مل  والفرن�صيني  والإجنليز  الربتغاليني  مثل  من  ت�صميات  اإّن  حتى 

اإل نادراً، اإىل درجة ي�صعب الوقوف عليها ب�صهولة وي�رش، با�صتثناء بع�س 

ة التي يغلب عليها الطابع الر�صمي، بينما يندر وجودها 
ّ
الن�صو�س ال�صيا�صي

ا�صم  يرد  اأن  النادر  من  فمثال  والأدبية.  والفقهية  ة 
ّ
التاريخي نات 

ّ
املدو يف 
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الربتغال يف ن�صو�س القرنيني ال�صابع والثامن امليالديني، عدا مرة واحدة 

)ت:  �صلطان  بن  بلعرب  الإمام  من  ر�صالة  يف  جاء  الباحث-  علم  -ح�صب 

»فاإن  فيها:  جاء  ومما  الثاين،  �صليمان  العثماين  ال�صلطان  اإىل  1692م( 
مل  وان  وبينه خامدة،  بيننا  ال�صقاق  – واحدة وجمرة  اهلل  – بحمد  الكلمة 

حرب  و�صالحه  �صالحنا  يف  املقال...  وح�صن  الفعال  جميل  اإل  بيننا  يجر 

. واإ�صافة اإىل هذه الر�صالة، 
)3(

�صلطان برتغال، ورفع �صوت املذّلة والأذى«

ورحمة  النحا�س  اأحمد  بن  اهلل  عبد  بن  نا�رش  القائدين  من  ر�صالة  فهنالك 

بن مطر الهويل، و�صلت اإلينا ترجمة من اللغة الهولندية، وترجع اإىل القرن 

قا 
ّ
الثامن ع�رش امليالدي، وح�صبما يت�صح من الن�س املتجم اأن القائدين فر

بني الطوائف الأوروبية، كما جاء ن�صًا: »اإذا كان البحارة من الهولنديني اأو 

الرجال  اأبلغني  فقد  الدامناركيني.  اأو  الفرن�صيني  اأو  الربتغاليني  اأو  الإنكليز 

املوجودون على اجلزيرة بالأمر واأر�صلوهم اإيّل. فور علمي باأنهم هولنديون، 

اأحتم  اأن  الإمام  اأمرين  لقد  واجبي.  وهذا  اإليك  واأر�صلتهم  �رشاحهم  اأطلقت 

.
)4(

ة«
ّ
 الطاعة التام

ّ
ال�رشكة الهولندية املوّقرة يف جميع امل�صائل وعلي

يقت�رش  امليالدي،  ع�رش  التا�صع  القرن  لن�صو�س  بالن�صبة  احلال  وهكذا 

ح�صور تلك الت�صميات على مرا�صالت ال�صالطني مع امل�صوؤولني الأوروبيني 

ر�صالة  املثال  �صبيل  على  منها  حُت�صى،  اأن  من  اأكرث  وهي  الأعيان،  مع  اأو 

قال  العربيني،  قبيلة  اأعيان  اإىل  �صلطان)ت:1856م(  بن  �صعيد  ال�صيد  من 

فيها: » وقد عزمنا على امل�صري حلرب البحرين ومعنا الإجنريز- الإجنليز- 

الن�صو�س،  من  الأخرى  لالأ�صكال  بالن�صبة  واأما   .
)5(

�صحبتنا« يف  والعجم 

رزيق)ت:1874م(  ابن  نة 
ّ
مدو با�صتثناء   ،

ٌ
عابر فح�صورها  وردت  فاإن 

اأكرث من  الإجنليز  م�صمى  ا�صتخدم  فقد  املبني«،  »الفتح  امل�صماة  التاريخية 

. اأما ا�صم الفرن�صيني فقد ا�صتخدمه ملرة واحدة اأثناء حديثه عن 
)6(

)40( مرة
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اأن  الواقع  ويف   .
)7(

1821م عام  الطاعون  مر�س  فيها  انت�رش  التي  البلدان 

على  اأو  با�صمها،  اأوروبية  طائفة  كل  ت�صمية  على  حري�صًا  يبدو  رزيق  ابن 

حلرب  الوثبة  اأ�رشع   « الآتي:  الن�س  من  يظهر  كما  بها،  التعريف  الأقل 

. ولعل هذا احلر�س 
)8(

– الربتغاليني« ون الربتكي�س 
ّ
الن�صارى... وهم امل�صم

من ابن رزيق رغبة منه يف التفريق بني طوائف »الن�صارى« الذين يتحدث 

عنهم. بينما اختفى هذا احل�س عند ال�صيخ نور الدين ال�صاملي، فهو مل يذكر 

 .
)9(

فقط واحدة  مرة  با�صتثناء  الأعيان«  »حتفة  مدونته  كامل  يف   الإجنليز 

القطرية،  ات 
ّ
الهوي الت�صميات ذات  ماين مل ي�صت�صغ 

ُ
الع الذهن  اأن غالب  يبدو 

قبل القرن الع�رشين، وزهدوا يف ا�صتخدامها، عدا حالت نادرة، وحّلت بدًل 

، منذ اللحظة الأوىل التي عرفوا فيها 
ّ
 وديني

ّ
منها ت�صميات ذات بعد عرقي

اأوروبا و�صعوبها، وبداأت تتد ت�صميات مثل الإفرجن والن�صارى، واأ�صبحت 

ت�صتخدم ب�صكل جامع يف الإ�صارة لالأوروبيني. وهذا الفرز لي�س �صببه جهاًل 

التاأكيد  اإىل  يهدف  ما  بقدر  ال�صيا�صية،  وهويتها  طائفة  كل  ا�صم  بطبيعة 

ة تف�صله عن تلك الطوائف الأوروبية، 
ّ
ة وثقافي

ّ
على اأن هنالك حدوًدا عرقي

واختزالها حتت كيان واحد يكون مقاباًل للذات العربية والإ�صالمية.

الإفرجن

ة 
ّ
القار من  ِدمت  قرَ التي  ال�صعوب  اإىل  لالإ�صارة  الإفرجن  ا�صم  العرب  ي�صتخدم 

اإىل  تعود  التي  العربية  الن�صو�س  اأوائل  يف  ح�رش  وقد  عمومًا،  الأوروبية 

القرن التا�صع امليالدي، منها على �صبيل املثال كتاب » البلدان« لليعقوبي، 

الإفرجن  ا�صم  اأ�صل  ويعود   .
)10(

ال�صليبية احلروب  اإبان  ا�صتخدامه  تزايد  ثم 

كانوا  »الذين  اجلرمانية  القبائل  حتالف  �صكلت  التي  القبائل  اإحدى  اإىل 

الآن  يعرف  ما  وهو  ة 
ّ
الروماني الإمرباطورية  من  جزٍء  يف  وا 

ّ
ا�صتقر قد 
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نهر  امتداد  وعلى  املنخف�صة  الأرا�صي  نزل  اأول من  بلجيكا...وكانوا  با�صم 

ثالثة  دامت  مملكة  ب�صفتهم  الإفرجن  ظهر  751م  عام  ويف   .
)11(

الراين«

اأوروبا، وفر�س �صارملان -اأحد ملوكها-  قرون، و�صملت اأجزاء وا�صعة من 

 .
)12(

ة امُلهيمنة على كامل اأوروبا
ّ
الكاثوليكية التي يوؤمن بها، واأ�صبحت القو

فا�صتمّدت  الأندل�س،  يف  الإ�صالمي  العربي  الوجود  اململكة  هذه  وعا�رشت 

الذاكرة العربية من هذا الكيان ال�صيا�صي، مفردة الإفرجن، وعلقت يف الذهن 

اإطارها الربتغايل والإجنليزي والهولندي والإيطايل.  العربي، واأدخل حتت 

مانية 
ُ
ة الع

ّ
نات التاثي

ّ
ع ملراحل ح�صور ا�صم الإفرجن يف املدو

ّ
يواجه امُلتتب

ع�رش  اخلام�س  القرن  قبل  له  اأثر  يوجد  ل  ويكاد  طويلة،  زمنية  فراغاٍت 

به،  مان مل يكونوا على معرفة 
ُ
ع اأهل  اأن  امليالدي، ومع ذلك ل يعني هذا 

مان 
ُ
ع اأهل  اأن  القليلة  الإ�صارات  بع�س  توؤكد  اإذ  األ�صنتهم،  بني  يتدد  مل  اأو 

اأحمد بن ماجد  �صمعوا عنها، فاملالح  الأقل  اأو على  الإفرجن«  عرفوا »بالد 

اأدرك حقبتني من حقب تاريخ املحيط الهندي، احلقبة التي �صبقت و�صول 

يف  كتبها  التي  ن�صو�صه  بع�س  وتدّل  بقليل،  بعدها  وما  الربتغاليني 

اإليها يف �صياق حديثه  الإفرجن، واأ�صار  اأنه على دراية ببالد  الأوىل  احلقبة 

ال�صم  اأّن  على  دليل  الإ�صارة  وهذه  والبلدان،  واجلزر  والطرق  امل�صالك  عن 

مان، فقط جتاهلته ن�صو�س التاث.  اأما اإ�صاراته الأخرى 
ُ
متداول بني اأهل ع

الن�صو�س  اأوائل  ابن ماجد من  فن�صو�س  الربتغايل،  بالوجود  تتعلق  التي 

من  الربتغاليني  ذكر  اختفى  ثم  الإفرجن.  با�صم  للربتغاليني  ا 
ً
ذكر مانية 

ُ
الع

وعابرة  خجولة  اإ�صارة  با�صتثناء  1624م،  عام  حتى  مانية 
ُ
الع الن�صو�س 

ة جاءت بعد �صنني طوال من الذكر الأول، اأ�صارت اإىل رجل ي�صمى 
ّ
يف و�صي

  .
)13(

بفرطي�س الإفرجني
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الغياب؛ فهذا حديث  اأن ن�صتبق الأمر هنا، ون�صع افتا�صات لهذا  ول نريد 

الذهن  عليها  اتفق  التي  املفردات  تتبع  الآن  والأهم  مو�صعه.  يف  �صياأتي 

نات التاثية للربتغاليني اإبان القرن ال�صاد�س 
ّ
ماين. غري اأن جتاهلرَ املدو

ُ
الع

ماين. 
ُ
امليالدي، جنمت عنه �صعوبة التكهن بال�صم الغالب على الل�صان الع

واإذا ما جتاوزنا هذا الغمو�س، وق�صنا الأمر بن�صو�س عربية اأدركت نزول 

الربتغاليني �صواحل �صبه اجلزيرة العربية، حتديداً الن�صو�س اليمنية، فيمكن 

القول: اإن الإفرجن هو ال�صم الغالب اأثناء احلديث عن دلبوكريك وجنوده؛ اإذ 

اإن موؤلف كتاب » الف�صل املزيد على بغية امل�صتفيد يف اأخبار مدينة زبيد« 

ة ت�صع مرات لي�س 
ّ
ر الإ�صارة اإىل الربتغاليني عندما نزلوا ال�صواحل اليمني

ّ
كر

املعروفة  اليمنية  ة 
ّ
التاريخي نة 

ّ
املدو واأما   .

)14(
الإفرجن غري  مفردة  بينها 

الهند،  نزولهم  منذ  للربتغاليني   
ٌ
ذكر فيها  ورد  فقد  �صنبل«،  ابن  بـ»تاريخ 

هو  ثناياها  بني  تردد  الذي  ال�صم  الأخرى  هي  مان، 
ُ
وع اليمن  �صواحل  ثم 

 .
)15(

الكفرة« »الإفرجن  �صاكلة  على  دينيًا،  و�صفًا  اأ�صافت  واإن  الإفرجن،  ا�صم 

ة قد ي�صح اأن متّثل تعبرياً 
ّ
وا�صتناداً اإىل هذا القيا�س، فاإن الن�صو�س اليمني

كحال  الإفرجن  ا�صم  ا�صتخدموا  مان 
ُ
ع اأهل  واأن  عمومًا،  العربي  املزاج  عن 

جريانهم اليمنيني. وما يدعم هذا الفتا�س ويوؤكده النفعال الذي اأ�صاب 

الربتغاليني حني وجدوا اأن العرب يعرفونهم با�صم الإفرجن، وهذا ما وّثقه 

الرحالة الربتغايل دوارت�صه عام 1515م، بقوله: اإن الربتغاليني »ي�صميهم 

ذائع  الإفرجن  ا�صم  اأن  انطباعا  تعطي  الدلئل  هذه   .
)16(

الإفرجن« امل�صلمون 

مان، واإن مل يظهر يف ن�صو�صهم، �صوى يف ن�صني 
ُ
ال�صيت حتى بني اأهل ع

من  مانية 
ُ
الع الأقالم  فاقت  اأن  ولكن مبجرد  �صابقا.  اإليهما  اأ�رشنا  يتيمني، 

�صباتها، وبعد اأن اأ�صبحنا جند ح�صوراً لذلك النازل الغريب، عاد ا�صم الإفرجن 

يتدد على الل�صان.
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من  غريه  اأو  الإفرجن  با�صم  �صواء  بالربتغاليني  الهتمام  عودة  ارتبطت 

مان عام 1624م، اإذ �صهد 
ُ
لت ال�صيا�صية التي �صهدتها ع

ّ
الت�صميات، بالتحو

وتاله  اليعربي)ت:1649م(،  مر�صد  بن  نا�رش  الإمام  تن�صيب  التاريخ  هذا 

مايٌن برتغايٌل، �صال على اإثره مداد الأقالم، واأثار النتباه، وحت�صن 
ُ
 ع

ٌ
�صدام

ة. وما يهمنا 
ّ
ة اأو الفقهية اأو الأدبي

ّ
نات التاريخي

ّ
 الربتغايل يف املدو

ُ
احل�صور

من هذه املدونات الآن هو حجم الإ�صارة لالأوروبيني عامة با�صم الإفرجن، 

؛ ففي 
ّ
وموقعه بني الت�صميات الأخرى ذات البعد الديني والعرقي وال�صيا�صي

كتاب »ك�صف الغمة اجلامع لأخبار الأمة« ورد ذكر الربتغاليني )18( مرة، 

مان« 
ُ
واحدة منها با�صم الإفرجن. اأما يف كتاب »اأخبار وق�ص�س جرت يف ع

يف  اأما  الإفرجن،  با�صم  منها  واحدة  اأي�صا  مرة،   )15( املرات  عدد  بلغ  فقد 

فلم  مر�صد«  بن  نا�رش  الإمام  »�صرية  وهو  الكتابني،  هذين  من  اأقدم   
ٍّ

ن�س

ال�صرية ال�صم، ول مرة، وحّلت بدًل منه ت�صميات ذات  ي�صتخدم موؤلف هذه 

.
)17(

ّ
بعد ديني

ة 
ّ
وبالرغم من هذا ال�صمور الذي اأ�صاب ا�صم الإفرجن يف املدونات التاريخي

ة 
ّ
الفقهي كالن�صو�س  اأخرى،  ن�صو�س  يف  ظهر  ولكّنه  1624م؛  عام  بعد 

ة التي تعود اإىل عهد اليعاربة، ثم بداأ يف التال�صي تدريجيًا، واأ�صبح 
ّ
والأدبي

 اإل نادراً، 
ٌ
ح�صوره باهتًا بعد القرن الثامن ع�رش امليالدي، ومل يعد له ذكر

الأوروبية،  ال�صعوب  وغالب  الفرن�صيون،  اأو  الإجنليز  املرة  هذه  به  ويق�صد 

»تنزيه  كتاب  وحتديداً  الرحالت  ون�صو�س  التقييدات  يف  ذلك  وحدث 

ن الرحلة زاهر 
ّ
الأب�صار والأفكار يف رحلة �صلطان زجنبار« وا�صتخدم مدو

باأنه  اإذ و�صفه  نابليون،  اأثناء حديثه عن  الإفرجن،  ا�صم  البحري،  �صعيد  بن 

اًل نزول 
ّ
. ومرة ذكره �صعيد بن علي املغريي متخي

)18(
الإفرجن« »قهر ملوك 

هذه  يف  الإفرجن  بلبا�س  حارب-  بن  خليفة  ال�صلطان   – العظمة  »�صاحب 
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ال�صعراء، وكتب  ة، وق�صائد 
ّ
التاريخي اأما يف املدونات   .

)19(
املدينة باري�س«

النوازل الفقهية، فال يوجد له ذكر، فقد حّلت بدًل منه ت�صميات اأخرى. وهذا 

الذهن  روؤية  على  طراأ  ٍل 
ّ
حتو على  يدّل  الإفرجن،  ا�صم  اأ�صاب  الذي  ال�صمور 

ماين للمحركات والدوافع الأوروبية. 
ُ
الع

الن�صارى

يعود ا�صم الن�صارى ن�صبة اإىل بلدة يف فل�صطني، وت�صمى »نا�رشة ون�صورية 

. وا�صطالحا: 
)20(

قرية بال�صام والن�صارى من�صوبون اإليها«، هذا قول اأهل اللغة

القراآن  ال�صالم« ويطلق عليهم يف  امل�صيح عليه  اإىل  املن�صوبة  الديانة  »هي 

اأنف�صهم  ي�صمون  وهم  الإجنيل،  واأهل  الكتاب،  واأهل  الن�صارى،  الكرمي 

 .
)21(

بامل�صيحيني ن�صبة اإىل امل�صيح عليه ال�صالم، وي�صمون ديانتهم امل�صيحية

مبا  بل  فح�صب؛  ديانة  بو�صفها  لي�س  الن�صارى،  مانية 
ُ
الع الذاكرة  وتعرف 

اإ�صارات  ماين 
ُ
الع التاث  ن�صو�س  حتمل  اإذ  قرب؛  عن  بهم  مبعرفتها  ي�صي 

اإ�صارات  ح�صور  اإىل  اإ�صافة  �صقطرى،  ن�صارى  مع  توتر  عالقة  وجود  اإىل 

الهجري\التا�صع  الثالث  القرن  يف  مان 
ُ
ع يف  وجودهم  اإىل  حُتيل  نادرة 

الدرا�صة،  هذه  غاية  اإمنا  فيه،  نبحث  الذي  املعنى  هذا  لي�س   .
)22(

امليالدي

منذ  مان، 
ُ
ع اأهل  عرفها  التي  الأمم  تلك  اإىل  به  ي�صار  الذي  املعنى  ذلك 

اأواخر القرن اخلام�س ع�رش امليالدي. وقد  حلظة و�صول فا�صكوا دي جاما 

اإىل  الإ�صارة  يف  عمومًا  العرب  ا�صتخدمه  ال�صم  الذي  هو  الإفرجن  اأن  راأينا 

الربتغاليني؛ اإل اأنه مل ي�صمد طوياًل، وبداأ يناف�صه ا�صم الن�صارى اأو ت�صميات 

1624م.  عام  تلت  التي  احلقبة  ن�صو�س  من  يظهر  كما  ديني،  بعد   ذات 

وهي  اآنفًا،  اإليها  اأ�رشنا  التي  الثالث  التاريخية  نات 
ّ
املدو اإىل  وعودة 

اجلامع  الغمة  »ك�صف  وكتاب  مر�صد«  بن  نا�رش  الإمام  »�صرية  كتاب 
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اإىل  الإ�صارة  اأن  جند  مان«، 
ُ
ع يف  جرت  واأخبار  و»ق�ص�س  الأمة«  لأخبار 

 )37( منها  مرة،   )45( بلغت  خ�صو�صًا  والربتغاليني  عمومًا  الأوروبيني 

ح�رش  الديني  ال�صم  وهذا  امل�رشكني.  با�صم  مرات  و)8(  الن�صارى،  با�صم 

ة، ويت�صح يف ر�صالة الإمام �صلطان 
َّ
حتى يف ن�صو�س املرا�صالت ال�صيا�صي

�صري فيها اإىل الربتغاليني، 
ُ
بن �صيف اليعربي)ت:1680م( اإىل اإمام اليمن ي

بقوله: »ات�صح لنا من وا�صح نطقه وبيانه اأنكم علينا عاتبون منا واجدون 

بابكم  املا�صي مراكب رقاب امل�رشكني على  العام  لأجل قطع خدامنا يف 

الديان...  امللك  واأعداء  الأوثان،  عبدة  لتدمري  والبواتر  الهذام  ...واأعددنا 

.
)23(

والإ�صالم« اهلل  واأعداء  الأ�صنام  عبدة  لقتال  يغ�صب  اأن  ملثلك   وحا�صا 

طبيعي،  اأمر  اإنه  قائل  فيه  يقول  قد   ،
ّ
ديني عد 

ُ
ب ذي  ا�صم  نحو  ل 

ّ
التحو هذا 

الدينية على ت�صنيف  الثقافات  الإ�صالمية كغريها من  الثقافة  فقد درجت 

 بال �صك؛ غري اأن الالفت للنظر، هو 
ٌ
ة، وهذا قول معترب

ّ
الأمم وفق اأ�ص�ٍس ديني

النتقال الذي حدث من ا�صم الإفرجن اإىل حلول ا�صم الن�صارى. هل لأن اأهل 

مان، مل يدركوا من البداية الدوافع 
ُ
�صواحل اجلزيرة العربية مبا فيهم اأهل ع

اأن  الآخر  والحتمال  احتمال،  هذا  الربتغاليني؟  �صلوك  ك 
ّ
حُتر التي  الدينية 

ال�صلوك  بها  ات�صم  التي  ة 
ّ
الوح�صي ن�صبة  من  ز 

ّ
التحر اإىل  عائًدا  الأمر  يكون 

هذه  مع  اإ�صكال  لديهم  لي�س  فامل�صلمون  امل�صيحية،  الديانة  اإىل  الربتغايل 

الإ�صالمية  الذاكرة  حتويه  ما  اإىل  اإ�صافة  كتاب،  اأهل  باعتبارهم  الديانة، 

مل  اأوروبا  اأن  اأخرى،  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  الديانتني،  بني  تعاي�س  من 

ة متثل امل�صيحية، والن�صارى، لي�س الإفرجن 
ّ
ة العربي

ّ
تكن وحدها يف الذهني

وحدهم فهنالك ن�صارى عرب واأفارقة وهنالك هنود، بل اإن هنالك اإ�صارات 

 .
)24(

مان يف القرون ال�صابقة لالإ�صالم وما بعده بقليل
ُ
 لوجود ن�صارى يف ع

اإذن كل الحتمالت واردة، واإن كنا منيل اإىل الحتمال الأول، ويبدو اأن اإدراك 
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بعد  ما 
ّ
�صي ، ل 

ّ
الزمني اإىل هذا املدى  احتاج  الدينية  للدوافع  ماين 

ُ
الع العقل 

�صت يف م�صقط وقريات 
ّ
ة الربتغالية عيانًا، فقد تاأ�ص

ّ
اأن برزت العاطفة الديني

ة، حتى بلغ عدد الذي 
ّ
مان كنائ�س م�صيحي

ُ
و�صحار واملناطق ال�صمالية من ع

اأجربوا على اعتناق الدين امل�صيحي بني �صنتي -1626 1628م اأكرث من 

. وحتى بعد نهاية حقبة الربتغاليني 
)25(

ُتهم من امل�صلمني
ّ
)800( فرٍد غالبي

والذي  قلياًل،  وهجها  خبا  واإن  ة، 
ّ
الديني اأهدافهم  الأوروبيون  خِف 

ُ
ي مل 

بالديانة  التب�صري  خاللها  من  راد 
ُ
ي التي  والو�صائل  ات 

ّ
التقني هو  فقط  تغري 

 .
)26(

امل�صيحية، با�صتخدام و�صائل ناعمة، كالطب والتعليم والتفاقيات

هذه التقنية اجلديدة ا�صتطاعت اأن تخفي �صيئا من الدوافع الدينية، وتزيل من 

مانية بع�س القلق، اإىل درجة اأن هنالك من يتحرز من ا�صتخدام 
ُ
الذهنية الع

اتفاقية  اأول  عا�رش  وقد  رزيق،  ابن  املوؤرخ  اأن  جند  فمثال  الن�صارى،  ا�صم 

مع بريطانيا، ومدونته التاريخية »الفتح املبني« من اأوائل املدونات اإ�صارة 

ديني  بعد  ذي  ا�صم  اأي  اأو  الن�صارى،  كلمة  مرة  ول  ي�صتخدم  مل  لالإجنليز، 

. حتى بالن�صبة للن�صو�س التي نقلها من مدونات 
)27(

يق�صد به الربيطانيني

ت�صميات  اإ�صافة  اإىل  فيها  عمد  بالربتغاليني،  وتتعلق  له،  �صابقة  ة 
ّ
تاريخي

.
)28(

 اإىل جانب ا�صم الن�صارى الذي هو موجود فيها اأ�صال
ّ
ذات بعد �صيا�صي

 هذا العزوف من قبل ابن رزيق، قد يكون �صببه تكوينه الثقايف، فهو موؤرخ 

التي  ال�صلطة  من  قريب  الرجل  اإن  ثم  الفقيه،  مزاج  ميلك  يكن  ومل  و�صاعر، 

ة مع الإجنليز. واأيا كان ال�صبب، فاإن ابن رزيق ل ميثل 
ّ
تربطها عالقة �صبه ودي

ا�صتخدمت  له،  معا�رشة  ن�صو�س  فهناك  ماين، 
ُ
الع للذهن  الكاملة  ورة 

ّ
ال�ص

الة 
ّ

الرح اأر�صلها  التي  فالأ�صئلة  الإجنليز،  اإذا ما حتدثت عن  الن�صارى  ا�صم 

الربيطاين رميوند ويل�صتد اإىل ال�صيخ �صعيد بن خلفان اخلليلي )ت:1871م( 

عرفت  اخلرو�صي)ت:1847م(،  جاعد  بن  نا�رش  ال�صيخ  اإىل  حولها  ثم 
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، وعّلق ال�صيخ خمي�س بن را�صد العربي)ت:1854م( 
)29(

»مب�صائل الن�صارى«

ا من مذاهب الإ�صالم، اإل وتطفلوا 
ً
على هذه امل�صائل، قائاًل: »ول اأعلم مذهب

لالإجنليز  واأ�صري   .
)30(

نبهان« اأبي  بن  لل�صيخ نا�رش  �صوؤالهم  ذلك  عليه، ومن 

اأبو ال�صويف، حني  اأي�صًا، فال�صاعر  با�صم الن�صارى يف غري هذه الن�صو�س 

طلب منه اأن ي�صف فتاة ا�صمها »األي�س« عنون الق�صيدة باملقدمة الآتية »... 

وقد اقتح عليه ح�رشة ويل العهد ال�صيد تيمور بن في�صل اأن ي�صف له امراأة 

�صنة  �صفر  عا�رش  يف  الن�صارى  بنات  من  األي�س  وا�صمها  اأ�صهب  �صعر  ذات 

كتاب »حتفة  ال�صاملي يف  الدين  نور  ال�صيخ  . وحتى 
)31(

1330هـ1911م«
 .

)32(
الأعيان« مل ي�صتخدم ا�صما اآخر غري ا�صم الن�صارى با�صتثناء مرة واحدة

اأما يف الن�صو�س الفقهية فمن النادر جداً، اأن جند الإ�صارة اإىل الإجنليز اأو 

امل�صطلح  هذا  ظل  فقد  الن�صارى.  غري  با�صم  الأوروبية،  الأمم  من  غريهم 

الثقافة  ن�صو�س  من  الختفاء  يف  تدريجيا  بداأ  حتى  ال�صائع  هو  الديني 

 
ّ
التدريجي  

ّ
التغري ة، وهذا 

ّ
مانية، واأ�صبحت تاأخذ مكانه ت�صميات �صيا�صي

ُ
الع

ماين.
ُ
لت ال�صورة الأوروبية يف ن�صو�س التاث الع

ّ
يندرج �صمن حتو
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املحيط  �صواحل  اإىل  فا�صكوا دي جاما  احلقبة من حلظة و�صول  متتّد هذه 

طويلة  حقبة  وهي  امليالدي،  ع�رش  الثامن  القرن  اأواخر  وحتى  الهندي 

ا، وتنق�صم اإىل مرحلتني، لكل واحدة منها �صمات ومظاهر متيزها عن 
ّ
زمني

مانية 
ُ
الع ال�صواحل  اإىل  الربتغاليني  تبداأ من حلظة و�صول  الأوىل:  الأخرى. 

ا�صتفاق  التي  املرحلة  هي  الثانية:  1624م.  بعام  وتنتهي  1507م،  عام 

الربتغاليني  مقاومة  اإىل  وعمد  غفوته،  من  ماين 
ُ
الع  

ُّ
ال�صيا�صي العقُل  فيها 

مانية. 
ُ
مان ومطاردتهم حتى خارج حدود املياه الع

ُ
وطردهم من ع

 اأوىل النطباعات

ون 
ّ
الربتغالي تركها  التي  الأولية  النطباعات  ر�صد  يف  �صعوبة  هنالك 

نزول  حلظة  توثيق  الثقافية  النخب  جتاهل  ب�صبب  مانية 
ُ
الع الذاكرة  يف 

املعارف  من  معقوًل  قدراً  هنالك  اأن  مع  مانية، 
ُ
الع املدن  يف  الربتغاليني 

هو  ما  منها  احلقبة،  تلك  رافق  املعرفة  فنون  �صتى  يف  الثقايف  والإنتاج 

والفقه  ال�صعر  مثل  واآلمه،  لآماله  وانعكا�صًا  املجتمع،  بوجدان  ل�صيق 

اأ�صحابها  عا�رش  �صعرية  دواوين  ثالثة  فهنالك  الجتماعية.  والوثائق 

بن  النبهاين، وديوان مو�صى  �صليمان  بن  �صليمان  ديوان  الربتغاليني، مثل 

املعروف  اخلرو�صي  غ�صان  بن  �صامل  وديوان  بالكيذاوي،  املعروف  ح�صني 

الفقهية منها ما يعود  النوازل  املئات من ن�صو�س  اإىل  اإ�صافة   .
)1(

باللواح

الأول:  موؤلَّفان،  ي�صمها  الربتغاليون،  فيه  نزل  الذي  القرن  اإىل  مبا�رشة 

بعد  األفه  البهلوي،  املعدي  �صعيد  بن  لعمر  اأجزاء،  ثالثة  يف  العدل  منهاج 
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اأربعني �صنة من و�صول الربتغاليني، وحتديداً عام 1550م.  اأما الثاين فهو 

الربتغاليني.  اأدرك  الآخر  وهو  ال�صيجاين،  خليل  بن  لأحمد  الإيجاز،   كتاب 

اإىل الربتغاليني، ولو تلميحًا عار�صًا.   من الإ�صارة 
ْ
كل هذه املدونات خلت

يقدمان  ل  ان، 
َّ

ن�ص للربتغاليني  ذكراً  ويحمل  اأيدينا  حتت  يتواّفر  ما  وكل 

روؤية متكاملة وذات معنى. فالأول يعود اإىل اأحمد بن ماجد، وقد اأ�صار يف 

 .
)2(

اأراجيزه اإىل اأوروبا با�صم » بالد الإفرجن«، وهي اإ�صارات جغرافية ل اأكرث

ة، عن اأخبار و�صول فا�صكوا دي جاما 
ّ
واأهمها ما ورد يف الأرجوزة ال�صفالي

�صتزداد  الإفرجن  واإن  الهندية،  وال�صواحل  لأفريقيا،  ال�رشقية  ال�صواحل  اإىل 

 .
)3(

معرفتهم بتلك الطرق، واأملح كذلك اإىل عالقته باأحد البحارة الربتغاليني

وبالرغم من �صاآلة الأخبار التي يحملها هذا الن�س، فاأهميته تكمن يف كونه 

ماين وّثق امل�صاعر والنطباعات التي �صادت حلظة نزول 
ُ
 ع

ّ
ل واآخر ن�س

ّ
اأو

الربتغاليني �صواحل املحيط الهندي، وما تركوه من اآثار �صلبية على احلياة 

الدينية والقت�صادية، فقد انقطعت امل�صالك وطرق احلج، و�صار النا�س منهم 

يف خوف واهتمام، واإن تلك ال�صفن الربتغالية بالإ�صافة اإىل حملها الثقيل 

اأي�صا كرهًا وبغ�صًا  من الأ�صلحة املح�صوة بالبارود والنريان، حملت معها 

:
)4(

لالإ�صالم، يقول ابن ماجد

وجــاء كــاليكـوت خـذ ذي الـفـائدة

لعام ت�صعماية و�صـت زايدة

وبـــاع فيــهـا وا�صـــتى وحـكمــا

 وال�صامري برطله وظـلـما

و�صـــار فــيـهـا مبـغــ�س الإ�صــالم

 والنا�س يف خوف واهتمام
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وانقطع املكي عن اأر�س ال�صامري

 و�صـــد جــردفـون للم�صـافـِر

وخبــرنـي مــا حــملـه الــفرنـجي

 من جانب ال�صودان �صط اللجي

وهــو الــذي قــد قـهـر الـمغـاربة

 واأندلـ�س فـي حـكمـه مـنا�صبـة

 واآخـــــر الإفـــرنــج لـل�صــــمـال

جـزر كـثري وهـم لـه مـوالـي

مانية، ومل تفتح اأعينها اإل اأواخر 
ُ
 الثقافة الع

رَ
باٌت ن�صو�س

ُ
بعد هذا الن�س طال �ص

ة تن�صب 
ّ
القرن ال�صاد�س ع�رش امليالدي، بذكر رجل اإفرجني بني ثنايا و�صي

ل�صلطان بن م�صعود بن �صلطان- اأحد اأعيان مدينة نخل- وجاء يف تلك الو�صية، 

�صلطان  بن  م�صعود  بن  �صلطان  الأعظم،  املخدوم  اأو�صى مولنا  ه:» 
ّ

ن�ص ما 

. . ويف غالب الظن هذا الفرطي�س برتغايلٌّ
)5(

 لفرطي�س الفرجني ثالثمة لرية«

يف  تكمن  تها 
ّ
اأهمي ولكن  ا، 

ً
�رشيح ا 

ً
انطباع العابرة  الإ�صارة  هذه  حتمل  ل 

املعنى الذي يقبع خلف تلك العالقة التي تربط رجال الإفرجن ب�صخ�صيات 

ة نخبوية تنتمي اإىل مدن بعيدة عن ال�صواحل. ومعنى ذلك اأن هنالك 
ّ
ماني

ُ
ع

فئات اجتماعية و�صيا�صية مل تكن ترى يف عالقاتها بالربتغاليني من حرج، 

اأو اأن الأيام وال�صنني اأن�صتهم اآلم املا�صي، واأّن العالقة مع الربتغاليني مل تعد 

من الأمور امل�صتنكرة.  ومن غريب املوافقات، التي ت�صتحق الإ�صارة اإليها يف 

هذا املقام، اأن مدينة نخل التي ينتمي اإليها �صاحب الو�صية، اأثارت اهتمام 

الربتغاليني، فقد ُذكرت يف �صجالت دلبوكريك اأوًل وحتديداً يف اأحداث عام 
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. ول يوجد 
)89(

1507م. وبعد اأقل من عقد ذكرها الرحالة الربتغايل دوارت�صه
النظر  تلفت  التي  الأمور  من  اأنها  عدا  التوافق،  لهذا  موؤكد  معنى  البال  يف 

وتثري ف�صول البحث، ومما يزيد الغمو�س جتاهل حتى ال�صجالت الربتغالية 

ّل تركيزها 
ُ

تقدمي اأ�صباٍب مقنعة لالإ�صارة اإىل الر�صتاق ونخل، يف حني كان ج

�صبقت عام  التي  الزمنية  املرحلة  ة دون غريها خالل 
ّ
ال�صاحلي املدن  على 

 .
)6(

1624م
ا لإهمال النخب الثقافية 

ً
ا وحجج

ً
واأخرياً ولي�س اآخرا، ل نريد اأن نقدم اأعذار

البحث يف ن�صاأته وحتكمه يف �صوؤون بالدهم،  للوجود الربتغايل، وجتاهل 

خالل الفتة التي �صبقت قيام دولة اليعاربة، عدا اأن طبيعة املرحلة فر�صت 

نف�صها، وتعّددت هموم و�صواغل املجتمع، فالإن�صان الب�صيط اأق�صى اهتمامه 

وما يق�ّس م�صجعه البحث عن و�صائل العي�س والأمن، يف ظل و�صٍع اأنهكته 

. اأما العلماء فلي�صوا اأف�صل حاًل؛ 
ّ
 الأمن الجتماعي

ُ
ة وغياب

َّ
 الأهلي

ُ
احلروب

اآلوا  الذي  احلال  عن   
ّ

يعرب و�صف  اأدق  ولعّل  العام،  ال�صاأن  عن  ابتعدوا  فقد 

اإليه ما قاله املوؤرخ �رشحان بن �صعيد الإزكوي)ق:18م(:» ان�صمت العلماء 

. وهذا ال�صطراب الذي كان يعاين منه الفرد 
)7(

يف بيوتها ولزمت �رشبها«

مان، 
ُ
ماين مل يتك م�صاحة للتاأمل يف تلك الأمم الغريبة التي نزلت يف ع

ُ
الع

والهتمام بها معرفيا.
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اليقظة ال�صيا�صية

مان، 
ُ
 �صهد عام 1624م تن�صيب الإمام نا�رش بن مر�صد اليعربي اإمامًا لع

الجتماعي  الأمن  و�صاد  والت�صتت،  الفرقة  ونف�صت غبار  مان 
ُ
ع وا�صتيقظت 

مان نهائيا. 
ُ
والرخاء القت�صادي، وبعد ربع قرن مت طرد الربتغاليني من ع

املعرفة  م�صتوى  يتح�صن  مل  اأنه  اإل  ة؛ 
ّ
ال�صيا�صي اليقظة  هذه  من  وبالرغم 

ر�صد  ميكن  القليل  هذا  فمن  ذلك؛  ومع  قلياًل،  اإل  بالربتغاليني  املتعلقة 

غري  �صعوب  مع  توا�صاًل  احلقبة  هذه  �صهدت  اإذ  الأوروبيني؛  جتاه  املواقف 

الربتغاليني، مثل الهولنديني والفرن�صيني.

نات 
ّ
املدو اأ�صناف  �صتى  بني  بالربتغاليني  املتعلقة  املعرفة  وتتناثر 

اأول:  مدونات:  ثالث  فهنالك  ة، 
ّ
التاريخي املدونات  اأهمها  ومن  التاثية، 

ا 
ًّ
الأقرب زماني ابن قي�رش، وهي  الإمام نا�رش بن مر�صد« وموؤلفها  »�صرية 

ة« ل�رشحان بن 
ّ
للربتغاليني. ثانيا: كتاب »ك�صف الغمة اجلامعة لأخبار الأم

مان« املن�صوب ملحمد 
ُ
اأخرياً: » ق�ص�س واأخبار جرت يف ع �صعيد الأزكوي. 

 
ّ
الكم بن عامر املعويل)ت:1777م(. وما ورد يف هذه املدونات من حيث 

 للغاية، ول يظهر منه اأن هنالك ق�صد وا�صح يهدف اإىل تقدمي مادة 
ٌ
�صحيح

ذات معنى عن الربتغاليني. فابن قي�رش بالرغم من كونه عا�رش قيام دولة 

اأمر الربتغاليني  اليعاربة وهو من كّلف بكتابة �صرية موؤ�ص�صها، ولكن كاأّن 

اإ�صارات عار�صة هنا وهناك. اأما  رْث اهتمامه با�صتثناء 
ُ
مل يكن يعنيه ومل ي

املدونتان الأخريتان، وتنتميان اإىل اأواخر عهد اليعاربة، ولكنهما يف الواقع 

 .
)8(

اليعاربة دولة  باأحداث  يتعلق  فيما  الآخر،  من  نقل  اأحدهما  واحٌد   
ٌّ

 ن�س

املدونات  يف  الربتغاليني  ق�صية  تناول  يف  الزهد  هذا  اإىل  بالإ�صافة 

التعبري،  �صح  اإن  باردة  بعاطفة  الأمر  مع  التعاطي  اأي�صا  جند  التاريخية، 

فبع�س الإ�صارات تخلو من اأي اإدانة اأو موقف وا�صح، عدا ما ميكن ر�صده 
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ة 
ّ
والديني ة 

ّ
الجتماعي امل�صطلحات  معاين  حتمله  ما  اأو  الأ�صطر،  بني  من 

ة من اأبعاد، مثل ت�صميات الن�صارى والإفرجن وامل�رشكني، واأعداء 
ّ
وال�صيا�صي

اهلل، واملجرمني، كما يف الن�صو�س الآتية: » ودانت له – الإمام نا�رش بن 

ة ما خال �صور وقريات، فاإنهما كانتا يف اأيدي 
ّ
مر�صد اليعربي- �صائر ال�رشقي

. »ودارت رحى امل�صلمني واملجرمني لالأخبار امل�صهورة، ووقع 
)9(

الن�صارى«

امل�رشكني  للم�صلمني على  الّن�رش  ال�صديد، وكان  والطعن  ال�رشب  بينهم  ما 

والتاأييد، وهدموا ما احتووا عليه من م�صكد من بروج باذخة ومباٍن �صاخمة، 

. وهذا الأ�صلوب البارد يف 
)10(

وقتل من امل�رشكني خلٌق كثري ل يح�صون عددا«

التعاطي ي�صود املدونات الثالث، فهو و�صٌف لالأحداث يف عبارات مقت�صبة 

وب�صورة خاطفة.

اأو  ال�صعر،  ن�صو�س  �صته 
ّ
عو التاريخية،  املدونات  عن  غاب  ما  اأن  بيد   

حتى ن�صو�س النرث التي كتبت بعاطفة ال�صاعر، ونقلت ما �صاد يف وجدان 

الإن�صان  من  يخاطب  باأ�صلوب  الأحداث،  لتلك  املعا�رش  ماين 
ُ
الع الإن�صان 

املدونات  ميز  الذي  املجرد  اجلاف  اخلطاب  ذلك  وتعدى  ووجدانه،  قلبه 

عند  معروفًا  يكن  مل  قريب  وقت  حتى   
ٌّ

ن�س فهنالك  الذكر.  اآنفة  التاريخية 

وهذا  الريامي)حي:1721م(،  عامر  بن  �صليمان  ال�صاعر  كتبه  الباحثني، 

مانية فيما يتعلق باأحداث 
ُ
الن�س جاء لي�صد النق�س الذي اعتى الرواية الع

من  ته 
ّ
اأهمي عن  احلديث  ب�صدد  الآن  ول�صنا  مان. 

ُ
ع من  الربتغاليني  طرد 

الناحية التوثيقية، بقدر ما يهمنا ا�صتجالء تلك العاطفة التي تعمد الكاتب 

ف�رش   « الربتغاليني:  مان على 
ُ
ع اأهل  انت�صار  يقول وهو ي�صف  اإذ  اإثارتها، 

الإمام- نا�رش بن مر�صد- رحمه اهلل بذلك و�صكر �صنع م�صعود واأ�صحابه 

واأعداء  الأ�صنام  عبدة  على  الن�رشة  من  بهم  اأمّد  ما  على  تعاىل  اهلل  وحمد 

.  ويتكرر هذا البعد الديني امُلثري للعواطف، والهادف اإىل 
)11(

امللك العالم«
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ة للربتغاليني يف عقل املتلقي، بت�صبيه الن�رش بانت�صار 
ّ
ر�صم �صورة ذهني

مانيني على الربتغاليني 
ُ
امل�صلمني يف معركة بدر، يقول وا�صفًا انت�صار الع

يف �رشق اأفريقيا: »ون�رش اهلل امل�صلمني على اأهل الكفار والعناد وا�صتهر يف 

ذلك اليوم ال�صيخ حممد بن م�صعود ... �صهرة عظيمة واأبلى بالء ح�صنا وكانت 

 .
)12(

هذه الوقعة امل�صهورة اأ�صبه بوقعة بدر«

ج بامل�صاعر ن�س الريامي يف اأكرث من مو�صع، 
ّ

ويت�صدر هذا اخلطاب املدج

مانيني، يقول: 
ُ
فبعد النتهاء من و�صف معركة م�صقط بني الربتغاليني والع

ها ال�صامع لهذه الق�صة العجيبة ال�صحيحة التي اأوردناها يف اأخذ 
ّ
»فانظر اأي

فهي  ذلك،  يف  جرت  التي  العظيمة  الوقعة  وتلك  الإفرجن،  اأيدي  من  القواد 

اإىل يوم القيامة، هل �صمعت مبثلها يف غابر الليايل والأيام  اآثارها باقية 

جبال  اإىل  �صعدوا  اهلل  يف  جماهدين  قوم  من  والأعوام  ال�صهور  و�صالف 

�صاخمة من بطون اأودية هاوية، واأعداوؤهم يف بروج باذخة، قد �صيدت على 

اأوعال؛ بل  ...  بل �صعدوا تلك اجلبال، كاأنهم  ال�صاخمة  روؤو�س تلك اجلبال 

الباذخة،  الربوج  تلك  يف  الأعداء  وقاتلوا  ونزال،  جدال  وليوث  قتال  اأ�صود 

وبلغوا منهم مرادا وجعلوا هاماتهم ل�صيوفهم اأغماداً. واهلل اإن الإمام �صلطان 

اإل هذه لكفته  اآثار احلرب  بن �صيف-بن مالك اليعربي- لو مل تكن له من 

.
)13(

فخرا و�صيًتا طول املدى«

ة، 
ّ
ة الربتغالي

ّ
هذا الن�س وغريه واإن كان ل يحمل نظرة �رشيحة جتاه ال�صخ�صي

فحر�س الريامي على مدح اأولئك الرجال، وو�صف ما جرى بهذا الثناء والفخر 

�صادت  التي  الذهنية  عن  تعبرياً  واإمنا  جمرداً؛  ثناء  يكن  مل  الباذخ،  والزهو 

الدللت  عن  ناهيك  الربتغاليني.  دحر  من  متكنوا  الذين  الرجال  اأولئك  حول 

التي ا�صتخدمها الن�س، من مثل عبدة الأ�صنام،  الدينية وال�صيا�صية للمفردات 

.
)14(

وامل�رشكني، والن�صارى، وعباد امل�صيح، وهي مفردات لها من الأبعاد ما لها
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اإىل  اأملحت  ُعمانية  �صعرية  ن�صو�س  هنالك  الريامي؛  ن�س  اإىل  اإ�صافة   

الربتغاليني يف منا�صبات عديدة، واإن كانت ل تقدم معرفة عن الربتغاليني، 

ن يف حمولتها املثقلة بامل�صاعر وال�صور الوجدانية جتاه 
ُ
اإل اأن اأهميتها تكم

 عما يدور يف خلجات النف�س جتاه الأوروبيني 
ٌّ
الربتغاليني، وهي تعبري عفوي

التحام  زمن  اإىل  تنتمي  الن�صو�س  وهذه  خ�صو�صًا.  والربتغاليني  عمومًا، 

مانيني مع احلاميات الربتغالية. وما مييزها عن غريها من الن�صو�س، 
ُ
الع

اأّنها عمدت اإىل و�صم الربتغاليني بعالمات و�صمات الذل واخلزي والعار. يقول 

  :
)15(

حممد بن م�صعود ال�صارمي بعد هزمية الربتغاليني يف بتة ب�رشق اأفريقيا

 كــاأنـهـم اأعـجــاز نـخـل بـهـــــا                  مـنـقـعــر مـن عـا�صـفـات الـريـاح

 فــانـهــزم الإفــرنـــج مـن بـتــة                  بـالــذل والـخــزي والفـتـ�صــــاح

 بـعـدا لهــم بـعــدا و�صـحـقـا لهــم                مــن قــوم �صــوء ووجــوه قـبــــاح

 بـعـزم �صـلـطـان بـن �صيـف الذي                اأبــاد اأهــل الـكـفــر يـوم الـكـفـــاح

ذو  الأ�صفر، وهو مفهوم  بني  الغافري م�صطلح  �صنان  بن  وي�صتخدم خلف 

يف  امل�صطلح  هذا  يروى  اإذ  الإ�صالمية؛  الذاكرة  من  �صتمد 
ُ
م  

ّ
اجتماعي بعد 

حديث للر�صول -�صلى اهلل عليه و�صلم- باأن عالمة من عالمات ال�صاعة، اأن 

تكون بني امل�صلمني ُهدنة مع بني الأ�صفر »فيغدرون فياأتونكم حتت ثمانني 

ا كان املق�صود ببني الأ�صفر يف 
ّ
. واأي

)16(
غاية، حتت كل غاية اثنا ع�رش األفا«

ة حماولة 
ّ
احلديث النبوي، فا�صتح�صاره من قبل الغافري يف منا�صبة �صيا�صي

 :
)17(

، اإذ يقول
ّ
منه لإ�صفاء البعد الديني

ا قـد هـّزهـا النـهـــــزام
ً
مان كف بني الأ�س                 فر �صـفــر

ُ
فغدت من ع

مـاد عـن اأر�صـهـا كـفيتـا ومـور                   بــعــد �صـهــد لــه الـمـــرار طـعــام 
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من  غريه  كما  الغافري  عند  يتكرر  ال�رشاع،  على  الديني  البعد  واإ�صفاء 

التي ي�صتخدمها، بو�صفه  الدينية  النظرة يف املفردات  ال�صعراء، وتربز هذه 

ت به 
ّ
 لل�صعد واحلبور، �رش

ٌ
ماين، بالفتح املبني، واأن عام الن�رش عام

ُ
الن�رش الع

:
)18(

 نفو�س اأهل الإ�صالم، ويتعّدى هذا الفرح، اإىل و�صف الربتغاليني بالبقر

ذوقوا بني الأ�صفر العا�صني حرب فتـى        مـا اإن خـال رجب منهـا ول �صفــر

بقرمت بطن علياكم بنق�صكم                    مـيثــاق �صـيــدكـم يــا اأيـهـا الـبـقــر

ة، واإ�صفاء الأبعاد 
ّ
مات ال�صلبي

ّ
ومت�صي ن�صو�س ال�صعراء قدمًا يف اإل�صاق ال�ص

للعهد،  وخونة  لالأ�صنام،  عبدة  فهم  الربتغالية،  ال�صخ�صية  على  الدينية 

وقلة يف الإدراك وح�صاب عواقب الأمور. حتى اإن ال�صاعر را�صد بن خمي�س 

 من عيوب اأوائل اأئمة اليعاربة، اإل »اجلود والكرم 
رَ
احلب�صي)ت:1738م(، مل ير

. وهذه ال�صور تكاد تتد عند كل ال�صعراء الذين اأتوا 
)19(

وقتل الكافر الباغي«

. والهدف من هذا 
)20(

على ذكر الربتغاليني، وتنعدم ال�صور الإيجابية متاما

ثقلة بالآلم، كان 
ُ
احلّط من قدرهم، وهي م�صاعر خرجت من رحم �صننٍي م

ا فيها، فال�صياق الذي ن�صاأت فيه، مل يتك م�صاحة للتعّقل يف 
ً
ون �صبب

ّ
الربتغالي

نات 
ّ
النظرة للربتغاليني. وهذه املعاين وال�صور وامل�صاعر، تكررت يف املدو

رزيق،  بن  ل  املبني«  الفتح   « كتاب  واأولها  التي ظهرت لحقًا،  التاريخية 

ه 
ُ
الذي جاء بعد اأكرث من مائتي �صنة من طرد الربتغاليني، ويح�صب له �صعي

احلثيث ورغبته يف التزود مبعرفة اأ�صمل، عن طريق جمع الروايات من األ�صن 

ماين عن الربتغاليني، ولأول 
ُ
خ يف العقل الع

ّ
الرواة؛ اإذ نقل عن الرواة ما تر�ص

ة. ومع ذلك؛ ذلك 
ّ
مرة يظهر ا�صم الربتكي�س- الربتغاليني- يف مدونة تاريخي

فقد وقع ابن رزيق يف خطاأ، حني اعترب ملك الربتغاليني مل�صقط �رشاء، ومل 

يكن اغت�صابا من اأهلها، كما يقول: »م�صقط معروفة، والعامة ت�صميها م�صكدا 
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عرب  بع�س  عمرتها  تنقط.  مل  التي  بالدال  ل  املهملة  بالطاء  وهي  غلطا، 

ا ت�صقيها اآبار، واآثار 
ً
مان، وهم مين الأن�صاب، فغر�صوا فيها نخال واأ�صجار

ُ
ع

هذه الآبار باقية اإىل هذه الغاية، �صنة اخلم�س وال�صبعني واملائتني والألف. 

اإىل  ثم ا�صتاها الن�صارى الربتكي�صية منهم، ف�صوروها من حد جبل املكال 

.
)21(

جبل ال�صعايل، واأحدثوا فيها ح�صنني كبريين، �رشقيا وغربيا«

الزمنية  الفتة  يف  بالربتغاليني  مانية 
ُ
الع الثقافة  ن�صو�س  اهتمام  انتهى 

قيد الدرا�صة بكتاب »حتفة الأعيان« لنور الدين ال�صاملي، وعندما طبع هذا 

مان وكفاح 
ُ
الكتاب، قيل عنه اإنه »يحتوي على ق�صم زاهر فخيم من ع�صور ع

مانية العربية 
ُ
ة الع

ّ
الأئمة اليعاربة مع ال�صتعمار العتيد... والنهو�س بالأم

مانية 
ُ
الع الأمة  نه�صت  نعم   .

)22(
وال�صعادة« العال  اأوج  اإىل  العربية  اأوج  اإىل 

يف العهد املذكور، وكافحت ال�صتعمار العتيد. ولكن ال�صاملي نف�صه ا�صتكى 

من الق�صور املعريف الذي طال هذا الكفاح، اإذ يقول »ليتهم اأرخوا وقائعه 

.   اأما بقية ما ورد من عند ال�صاملي 
)23(

بالن�صارى وفتوحاته اأر�س الهند«

عن الربتغاليني فهو ل يختلف كثرياً عن �صابقيه.

طرد  بعد  ة 
ّ
اأوروبي اأمٍم  مع  مانية 

ُ
ع �صالت  وجود  من  وبالرغم  واأخرياً؛ 

عن  وطبيعتها  �صكلها  يف  اختلفت  ال�صالت  وهذه  مان، 
ُ
ع من  الربتغاليني 

با�صتثناء  التاث،  ن�صو�س  يف  لها  ذكر  ل  ولكن  الربتغاليني،  مع  العالقة 

ر�صالة  الهولنديني، منها  ة مع 
ّ
اإىل عالقة ودي ت�صري  التي  املرا�صالت  بع�س 

تن�صب لالإمام �صلطان بن �صيف بن مالك اليعربي)ت:1680م(، وهي حتمل 

معاين لئقة ومفعمة بالود واللطف؛ اإذ يقول فيها الإمام وا�صًفا ر�صالة ال�صيد 

اإن  تها. 
ّ
التي نعتربها جوهرة لأهمي هندريك فان ويك » و�صلتنا ر�صالتك، 

فعمة بالّتعبريات الالئقة وحماّلة بعبارات الوّد 
ُ
م م

ّ
ر�صالتك تلك مالأى بالتفه

القمر  ينري  واأنارتنا كما  والأدب. وهي م�صقولة وم�صيئة،  واللطف  والنبل 
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لأنها  النفو�س حزنًا؛  اأكرث  اإىل  ال�رشور  تدخل  وفعالة  موؤثرة  وهي  الأر�س، 

الإمام �رشد  يوا�صل  ثم   .
)24(

قلوبنا« اإىل  الأ�صخا�س  اأقرب  جاءت من طرف 

مثل هذه امل�صاعر، ويعلن عن ا�صتعداده لإقامة عالقات ال�صداقة والتحالف 

واأن  التجارية،  مدينتكم  هي  التجارية  مدينتنا  باأن  نوؤكد  اأن  »نود  بقوله: 

م�صاعر ال�صداقة والتحالف �صوف تكون متبادلة بيننا، واأنه �صوف يعمل بكل 

التفا�صيل امُلّتفق عليها، واأننا يف غاية ال�رشور، يا اأعز اأ�صدقائنا، لقدومكم 

الكرمي... ونحن نعّد من طرفنا اأن ل ي�صدر عنا �صوى ال�صدق والإخال�س يف 

خمتلف الظروف«. 

وتتكرر  الأوروبية،  لل�صعوب  ماين 
ُ
الع  

ّ
ال�صيا�صي لنظرة   

ٌ
منوذج الر�صالة  هذه 

ة؛ ففي ر�صالة اأخرى من الإمام �صعيد بن 
ّ
معانيها يف اأغلب الر�صائل ال�صيا�صي

الإمام اأحمد )ت:1811م( للفرن�صيني، ي�صف عالقته بهم، ما ن�صه: »نعتقد 

تنا نحن مع الفرن�س من قدمي الزمان... وقربنا نحن مع الفرن�س اأقرب من 
ّ
حمب

كل النا�س، ومالنا ومالكم واحد، والبنادر واحد، وال�رشر والنفع كله واحد، 

النظرة وامل�صاعر  . هذه 
)25(

�صواهد« والقلوب يف هذا  اإىل تبيان  وما يحتاج 

ة، وقد 
ّ
ة، قد تغلب عليها املجاملة ال�صيا�صي

ّ
التي حتملها املرا�صالت ال�صيا�صي

.
)26(

 جتاه فرن�صا
ّ
كّنه ال�صمري ال�صيا�صي

ُ
تكون تعبرياً �صادقا عما ي
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منذ الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�رش امليالدي، بداأت تختفي تلك الروح 

مان بالربتغاليني، 
ُ
الوّثابة التي طبعت مالمح الأدب الذي نقل وقائع اأهل ع

مانية 
ُ
وتال�صى ذلك ال�صعور بالزهو والفخر من بني ثنايا ن�صو�س الثقافة الع

�صنان  بن  خلف  اأبيات  عنه   
ّ

ُتعرب الذي   
ّ

احل�س ذلك  نلم�س  نعد  فلم  عموما؛ 

:
)1(

الغافري الآتية

اأذل كل عزيز من ثغورهـم                         فانزلوا من اأعايل كل �صاهقة

وه�صمت منهم الهامات والثغر                  لهم عليهـم �صهيــق دمعـه درر

مان، 
ُ
ة، وهمدت تلك القوة ال�صاربة لع

ّ
الذي ته�ّصم هذه املرة الوحدة ال�صيا�صي

 وثقايّف، ب�صبب ما 
ّ
واعتى الذات ال�صطراب والقلق من اأدنى وارد �صيا�صي

اأخرى  جهة  ومن  جهة.  من  هذا  ة، 
ّ
اأهلي ونزاعات  حروٍب  من  مان 

ُ
ع اأ�صاب 

ة �صاعدة. ومع تزايد 
ّ
ل جنم الربتغاليني وحّل بدًل منه جنم قوى اأوروبي اأفرَ

نظر اإىل ذلك النزاع اأنه يجري بعيداً عن ال�صاحة 
ُ
حّدة التناف�س بينها؛ ظل ي

مانية، وهذا ما يظهر يف امل�صاألة الفقهية الآتية، التي رفعت اإىل ال�صيخ 
ُ
الع

من  الطائفتني  وتقول:»عن  اخلرو�صي)ت:1821م(،  خمي�س  بن  جاعد 

حمتبتني،  كانتا  اإذا  والفرن�صي�س  الإجنليز-  الإجنريز-  وهما  الن�صارى 

اأيجوز ملن   ... ويت�صابون الأموال واملراكب، وكل منهما ينهب من الطائفة 

اأراد اأن ي�صتي �صيئا من املراكب املنهوبة؟  قال: اإن الطائفتني لي�صوا على 

مان، ويف ال�رشاء من الأمالك املنهوبة منهم اختالف، وقال 
ُ
حرب مع اأهل ع

 .
)2(

اأجازه« اأبو جعفر)ق:9م( ل يجوز، وكذلك حممد بن حمبوب)ت:873م( 
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مان 
ُ
مل يدم هذا احلال طوياًل وبداأت الأطراف الأوروبية املت�صارعة ت�صع ع

ماين، وهو الذي 
ُ
�س اإىل العقل الع

ّ
يف ح�صاباتها؛ مما اأّدى اإىل اأن يت�صلل التوج

اأوروبي، وطبعها مبالحمه،  هو  ما  مانية طوياًل جتاه كل 
ُ
الع النظرة  اأحكم 

ا 
ًّ
�صيا�صي الأوروبية:  ة 

ّ
ال�صخ�صي تناولت  التي  الن�صو�س  يف   

ٌ
ظاهر وذلك 

ا. 
ًّ
ا و�صلوكي

ًّ
وثقافي

احلذر ال�صيا�صي

برزت عالمات احلذر ال�صيا�صي من ال�صلوك الأوروبي منذ اأواخر القرن التا�صع 

ني، 
ّ
الأوروبي اأمام  امل�صاحات  كل  غلق  حماولة  يف  وجتّلى  امليالدي،  ع�رش 

املحيط  ال�صيا�صية يف  اللعبة  اأّن  اإل  منهم،   طرف 
رِّ
لأي املجال  اإتاحة  وعدم 

مان خياراً. ف�صاد التوج�س من الطموح الأوروبي، وترك 
ُ
الهندي، مل تتك لع

د �صعيد بن �صلطان ورث من 
ّ
ة، فال�صي

َّ
ال�صيا�صي النُّخب  ا حتى على تفكري 

ً
اأثر

اأبيه ثقل اأول اتفاقية مع بريطانيا عام 1798م، تلك التفاقية التي قبلها 

الزمان  من  عقد  وبعد حوايل  على م�ص�س،  اأحمد  الإمام  بن  �صلطان  ال�صيد 

اأتى ابنه ليعرب عن ال�صياق الذي دفع ال�صلطة اإىل التقارب مع بريطانيا يف 

فيها:»اإن  1807م، جاء  عام  الفرن�صي  اإىل حاكم موري�ص�س  اأر�صلها  ر�صالة 

اإىل  وقت  من  – الإجنليز-  الإنكريز  جماعة  مع  اجلمالة  على  حملنا  الذي 

 
ّ

الن�س هذا   .
)3(

بنادرهم« اإىل  وحاجتنا  بلداننا،  اإىل  قربهم  �صبب  هو  وقت، 

ا ينعدم فيه اليقني. وهو 
ً
ا بعدم الطمئنان واإح�صا�ص

ً
يحمل بني جنباته �صعور

يف  يخالفه  ما  واإظهار  اإخفائه،  على  ة 
ّ
ال�صيا�صي النخب  األ�صن  درجت  �صعور 

ا عبارات الحتفاء والثناء 
ًّ
مرا�صالتهم، اإذ جند اأغلب املرا�صالت حتمل ظاهري

د ثويني بن �صعيد بن �صلطان )ت:1866م( 
ّ
املفرط يف اأحيان كثرية، فال�صي

يقول عام 1859م، يف ر�صالة للقن�صل الربيطاين مبنا�صبة اإعالن بريطانيا 
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واإخال�صنا  مودتنا  والعام  اخلا�س  على  »ليظهر  ر�صميا:  الهند  احتاللها 

– اأن يعملوا- بها ثالثة  واأمرنا  البلد  حل�رشة امللكة املفخمة، فلهذا زيّنا 

هذا  كتب   .
)4(

املراكب« يف  البيارق  جميع  ون�رشنا  �رشجان  متواترة  ليال 

ة واملداراة، 
ّ
، ويف العادة تغلب عليه املجاملة ال�صيا�صي

ٍّ
الن�س بعقٍل �صيا�صي

ولي�س بال�رشورة اأن يكون ذلك تعبرياً �صادقًا عن مكامن النف�س، فالظروف 

 يحّتم علينا املباعدة بني 
ٌ
ة اأنتجته بهذه ال�صاكلة. وهذا اأمر

ّ
واحلاجة ال�صيا�صي

ة 
ّ
نظرة هذا النوع من الن�صو�س وبني غريها، ل �صيما ن�صو�س النخب الثقافي

ا 
ّ
 ب�صدق عم

ّ
ة وحتى ن�صو�س الثقافة ال�صعبية، وهي ن�صو�س تعرب

ّ
والأدبي

وهي  والتمّلق.  املداهنة  اأ�صباب  من  ومتحررة  اأ�صحابها،  وجدان  يختزُن 

 ملا يكمن 
ٌّ
 حقيقي

ُ
ة، وانعكا�س

ّ
الوعاء الذي يحمُل متّثالت ال�صورة الأوروبي

يف ال�صدور وما ي�صغلها اإزاء الأوروبيني عامة.

اّت�صمت  الأوروبيني  حول  ذهنية  �صورة  خلق  اإىل  الثقافية  النخب  عمدت 

التا�صع  القرن  مان منذ 
ُ
 يف ع

ّ
اأوروبي  

ّ
بال�صّك واحلذر من كل مظهر �صيا�صي

اإىل  ال�صاعني  مو�صع  ت�صعهم  بطريقة  للمتلقي  وهم 
ّ
وقدم امليالدي،  ع�رش 

التحكم بالبالد والعباد، وقد كانت ن�صو�س ال�صيخ نور الدين ال�صاملي من 

اأكرث الن�صو�س تر�صيًخا لهذه النظرة، اإذ يقول عن اأهدافهم وغاياتهم: »هدم 

جا�صو�س  منهم  فالداخل  عوراتها،  عن  للتج�ص�س  البالد  ويدخلون  الإ�صالم 

على  ان�صّد  ولو  الفا�صد...  �صعيه  على  له  معني  فهو  به  �صار  ومن  دولته... 

لتعّذر عليهم مع  الإ�صالم  الدخول يف بالد  باب  الأوروبيني-  الن�صارى - 

معرفة ما فيها من �صالح وف�صاد، وحني فتح الباب نظر الأعداء اإىل العورات 

وو�صعوا اأقدامهم موا�صع كانوا ل يعرفونها، ومدوا اأيديهم اإىل اأ�صياء كانوا 

اأو قلقاًل غري  اأو توهمًا  اًل 
ّ
 لي�س تخي

ّ
. ومعنى هذا الن�س

)5(
ل يطمعون فيها«

مربر؛ اإمنا هو مطابٌق لواقع احلال، ومل يكن يتدد يف وجدان فئة ثقافية 
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دون غريها، بل كان را�صخًا حتى يف �صمري الإن�صان الب�صيط ونقلته ن�صو�س 

اإىل  العازي، يعود  اإىل فن  ينتمي   
ٍّ
�صعبي  

ٍّ
ال�صعبية، فمن خالل ن�س الثقافة 

اأوائل القرن الع�رشين، جاء فيه ما يحمل املعنى ذاته:

)6(
 الروي �صوى خيام

ّ
يا لبتي الكافر طغى                  غربي

املجتمع،  اأفراد  �صلوك  يف  لالأوروبيني  ر�صمت  التي  ال�صورة  هذه  اأثرت 

خوفًا  حتى  يت�صاءلون  واأ�صبحوا  والريبة؛  بال�صك  ا 
ً
اإح�صا�ص لديهم  ووّلدت 

اإذا ما قام املرء بتاأجري منزله لأوروبي، وظهر هذا  الآثام  الوقوع يف  من 

فع اإىل ال�صيخ �صعيد بن خلفان 
ُ
التوتر النف�صي قبل عام 1871م، يف ن�س ر

عليهم  جتري  ل  الن�صارى  »هوؤلء  ن�صًا:  فيه  جاء  1871م(،  )ت:  اخلليلي 

ي�صتاأجرونها-  يكتونها-  الالتي  البيوت  �صطوح  يف  ويبيتون  الأحكام، 

 .
)7(

ويك�صفون بيوت النا�س. اأترى �صاحب البيت �صامًلا اأم عليه اأن ي�صت بيته«

 
ٌّ
 فح�صب؛ اإمنا �صيا�صي

ٌّ
 وقيمي

ٌّ
 انزعاج هذا الرجل باعٌث اأخالقي

رَ
مل يكن �صبب

اأي�صًا، وهذا ما يتاأكد يف ت�صاوؤل اآخر رفع لنور الدين ال�صاملي، فاأجاب: »اإن 

املعتاد  فوق  البالد  على  قوة  الأوروبيني-  للن�صارى-  بذلك  يح�صل  كان 

 .
)8(

به« باأ�س  فال  متكنا  ول  قوة  بيدهم  ل  كان  واإن   ... لهم  تقوية  ...لأنه 

ال�صاملي كان يقظًا يف جوابه، وفطنًا من و�صع الأوروبيني يف �صلة واحدة؛ 

تتح�صل  اأن  الغرباء  لهوؤلء  املنازل  تاأجري  من  يقلقه  كان  الذي  فالأمر 

 لهم قوة فوق املعتاد، ولي�س فزعًا من ح�صور اجتماعي ل يعطيهم قدرة. 

لالأوروبيني،  نظرته  ور�صخ  ماين 
ُ
الع الإن�صان  ال�صيا�صي  الهاج�س  هذا  اأ�صغل 

ب�صبب بع�س ال�صيا�صيات التي اأحدثتها تلك القوى، فقد كافح الإجنليز لإدخال 

الكثري من النظم والإجراءات، وُهددت معامل النظم ال�صيا�صية والقت�صادية 

ال�صيا�صية  النخبة  اأ�صبحت  حتى  مان، 
ُ
ع اأهل  عليها  اعتاد  التي  والثقافية 
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�صعيد  فال�صلطان  �صانحة،  لهم  �صنحت  ال�صورة خل�صة، وكلما  تعرب عن هذه 

بن تيمور حتدث لبع�س جل�صائه عام 1937م، اأنه »ي�صتكي وقوع الإهانة 

منه ول  ثقيلة  تطلبون مطالب  واأنكم  الإجنليز-  – اأي من  والت�صديد منكم 

الرابطة معه الن�صمام  مانية 
ُ
الع الأمة  اأن يدافع عن نف�صه ويريد من  يقدر 

– اأي من  الدولة  املطالب من رجال  لكي ينجو من هذه  اإىل كلمة واحدة؛ 

.
)9(

مطالب الإجنليز«

الن�صو�س  من  كومة  بني  �صاع   
ّ
ال�صيا�صي العقُل  يحمله  الذي  ال�صعور  هذا 

ُتكّن �صورة  ة، بينما كانت ال�صمائر 
ّ
ال�صيا�صي التي حتمل طابع املجامالت 

حتى   ،
ّ
ال�صعبي الواجدان  مع  فيه  يتوافق  وموقًفا  الظاهرة،  تلك  غري  اأخرى 

�صار عالمة لالأوروبيني، ومظهراً من مظاهرهم، وتولدت من بني ثناياها 

ردة فعل عفوية، تقاوم كل مظهر اأوروبي، واأ�صبح ينظر اإىل اأي �صلوك من 

ماين، 
ُ
الع والثقايّف   

ّ
ال�صيا�صي الكيان  لزعزعة  حماولة  اأنه  على  القوى  تلك 

معّلقا  يقول  اإذ  والدنيا؛  للدين  امت�صا�صا  ال�صاملي  الدين  نور  بتعبري  اأو 

على ا�صتحداث �رشائب جديدة يف زجنبار من قبل الإجنليز، والدعاء اأنها 

بن  �صعيد  وال�صيد  اليعربي)ت:1711م(  �صلطان  بن  �صيف  الإمام  اأيام  من 

�صلطان)ت:1856م(:» لي�س مللوك الن�صارى ول للجبابرة من امل�صلمني مثل 

ما كان لالإمام العادل القائد باأمر اهلل واأمر ر�صوله -�صلى اهلل عليه و�صلم- 

غ ذلك لالإمام اإن �صح املدعي فقد اختفى، فلعله كان 
ّ
على اأن ال�صبب الذي �صو

وعلى كل  باطل،  املوجب  ارتفاع  مع  منهم  فالأخذ  الآن،  ارتفع  قد  موجبا 

ة الغراء من هذه املغارم الباطلة واهلل امل�صتعان، 
ّ
حال فنحن ننزه املحمدي

.
)10(

اأما كفى الن�صارى اأن مي�صوا اللحم والدم حتى مي�صوا الدين«
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القلق الثقايف

منذ  ة 
ّ
الأوروبي الثقافة  مظاهر  مع  ة 

ّ
والجتماعي ة 

ّ
الديني الّنخب  تعاملت 

من  م�صاعر  بث  اإىل  وعمدوا  الثقايف،  كيانهم  يهدد   
ٌ
خطر اأنها  على  البداية 

اخلوف جتاه كل فكر م�صدره اأوروبا. ل �صيما تلك الأفكار التي بداأت تت�صلل 

عرب املوظفني الأوروبيني والرحالة ورجال الدين. وحملت ن�صو�س التاث 

يف  الأوروبي  ت�صع  ة 
ّ
ذهني �صورة  اإثره  على  وت�صكلت  واخلوف،  الذعر  ذلك 

ماين عن امل�صار الذي اختاره لنف�صه. 
ُ
�صورة ال�صاعي اإىل حرف املجتمع الع

ة 
ّ
وبداأت ردود الفعل تتواىل اإزاء الأفكار الوافدة، اأولها كان �صد ترجمة عربي

القرن  من  الأول  الن�صف  خالل  مان، 
ُ
ع يف  تداوله  مت  م�صيحي   

ٍّ
ديني  

ٍّ
لن�س

وبذل  الن�صارى..«.  تاأليف  من  الدك  له  يقال  كتاب   ..« وهو:  ع�رش،  التا�صع 

اإىل نتيجة،  ال�صم ومل ي�صل  الوقوف على كتاب بهذا  الباحث جهًدا بهدف 

الراجح.  هو  هذا  ويبدو  املتجم،  اإىل  ن�صبة  اأو  اآخر،  ل�صم  ت�صحيف  ولعّله 

اإىل  الدينية امل�صيحية يف الهند، وو�صلت حتى  فقد ظهرت ترجمات للكتب 

بلدان �صبه اجلزيرة العربية، منها على �صبيل املثال ترجمة للق�س الأمريكي 

مان، ف�صمي الكتاب ن�صبة اإىل 
ُ
»فان دايك«. ولعّل هذه التجمة و�صلت اإىل ع

اإىل التقارب بني ر�صم ال�صمني، ل �صيما واأن العبادي  ، ا�صتناداً 
)11(

املتجم

ا. واأيا كان ا�صم الكتاب، فاملوؤكد اأنه اأحد الكتب 
ًّ
لغاية عام 1837م كان حي

الدينية، تنبه العبادي ملعناه »الرخي�س« وحّذر من الغو�س فيه والتحذير 

 :
)12(

منه، يقول

كــتـــاب الــدك تـ�صـمـيــة ومـعـنــى        مــن الـفـاين فــدعــه هــو الـرخـيـ�س

فــال يــرقرَ بــربــــوتـــه خــلـيــلــي         وبـــاطـنـــــه فــــذره فــــــال تـغـــو�س

راأيـت بــه اعـتـقــادات الـنـ�صــارى       وكـــذلك للــيــــهــــود بـــه نـ�صــــو�س
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ال�صعور  اإىل ذلك  يدفعها  املنوال،  الفقهية على هذا  الن�صو�س  �صارت نظرة 

التحذير  اأن  ويبدو  الديني.  وجدانها   
ّ

مي�س بات  الذي  اخلطر  من  باخلوف 

ة، 
ّ
ال�صيا�صي والنخب  العلماء  اأو�صاط  بني  �صدى  له  كان  العبادي  بداأه  الذي 

ففي عام 1825م كلف ال�صيد طالب بن الإمام اأحمد بن �صعيد اأحد العلماء 

اليهود  علماء  تلبي�س  ك�صف  يف  احليارى  اأدلة  »�صم�س  كتاب:  بتاأليف 

والن�صارى«. وعنوانه يك�صف عن م�صمونه، يقول موؤلفه: »فقد ح�صل العثور 

مّلتهم  بتف�صيل  الن�صارى، �صادعة  على �صحائف �صادرة عن بع�س فرق 

د 
ّ
اإ�صهاراً وافتخاراً، اإىل غري ذلك مما ابداه من �صوءة التهو على �صائر امللل 

ا يف زعمه عليهم بتوراتهم، مع ما نبه عليه... من نق�س 
ً

وعوراتهم واحتجاج

 .
)13(

العي�صوية« املن�صوخة  ال�رشيعة  اأ�صول  وتثبيت  ة، 
ّ
املحمدي امللة   قواعد 

للحديث عن ف�صل  املوؤلف  الأول خ�ص�صه  ق�صمني  الكتاب من  بنية  تتكون 

حجج  »نق�س  على  ا�صتمل  فقد  الثاين  الق�صم  اأما  و�صلم.  اهلل  �صلى  الر�صول 

الن�صارى و�رشيعتهم«. اإذ يقول يف الق�صم الأخري »والق�صم الثاين على خم�س 

ف�صول، الأول يف نق�س ما اعتلوا به من ترجيح �رشيعة امل�صيح على �رشيعة 

امل�صطفى. الف�صل الثاين يف نق�س ما اعتّل به من ترجيح ال�رشيعتني من جهة 

تف�صيل امل�صيح على حممد �صلى اهلل عليه و�صلم. الف�صل الثالث يف نق�س ما 

اعتّل به من متييز الأ�صباب التي بوا�صطتها انت�رشت كلتا ال�رشيعتني. الف�صل 

الرابع يف نق�س ما اعتّل به من التجيح بني عي�صى وحممد. الف�صل اخلام�س 

)14(
يف نق�س ما اعتل به من الرد على امل�صلمني من كتب اليهود والن�صارى«.

وبعد حوايل اأكرث من �صبعني �صنة ظهر كتاب اآخر، ير�صخ لنف�س الروؤية اإىل 

الثقافة الأوروبية، وهذه املرة من قبل ال�صيخ نور الدين ال�صاملي، واأ�صماه 

على  الباعث  وكان  واليهود«.  الن�صارى  املجهود يف خمالفة  بذل  »ر�صالة 

تاأليف تلك الر�صالة كما يقول: » وذلك حني نزع اهلل حكومة زجنبار من اأيدي 
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اأمر ربهم،  اأيديهم و�صّلط عليهم عدوهم مبا تركوا من  امل�صلمني مبا ك�صبت 

فاحتلها الن�صارى باملكر واخلدائع، ون�صبوا لهم اأنواع احليل ال�صالبة للدين، 

. وتعددت ق�صايا هذه الر�صالة، 
)15(

رغبة يف �صلب دينهم كما �صلبوا دنياهم«

ما يظهر  ودينية. وهذا  وثقافية  اجتماعية  ما بني  القلق،  وتنوعت جوانب 

من حماورها ال�صتة، وهي كالآتي: » الف�صل الأول يف التحذير من مدار�س 

الن�صارى. الف�صل الثاين يف لبا�س الن�صارى. الف�صل الثالث يف تعليم اللغة 

دخول  �صبب  يف  اخلام�س  الف�صل  اللحى.  حلق  يف  الرابع  الف�صل  الأجنبية. 

والتاآزر  التنا�رش  على  احلث  يف  ال�صاد�س  الف�صل  الإ�صالم.  بالد  الن�صارى 

ماين، فلم 
ُ
.  اأجمل هذا الن�س اجلوانب التي اأقلقت الإن�صان الع

)16(
وال�صتعداد«

 الديني وحده الذي خلق ال�صطراب، ودفع بالنخب الثقافية 
ُ

يكن الهاج�س

اإىل النتفا�صة، فهنالك املدار�س الأجنبية واللغة واللبا�س. ومل يكن ال�صاملي 

وحده من يرى هذه النظرة، فاحلذر من املدار�س الأجنبية، والطب الأوروبي، 

�صالح  بن  عي�صى  فهذا  كذلك،  اآخرين  فقهاء  ن�صو�س  يف  حا�رشاً  جنده 

احلارثي)ت:1946م(، يرى خطر املدار�س الأوروبية والتهافت عليها »يجر 

 اإىل تعطيل مدار�س امل�صلمني وتزيني لغة امل�رشكني، قال بع�س العلماء �صعرا: 

لـعــن الـنـ�صـارى والـيهـود فـاإنهــم             بـلـغــوا بـمـكــرهــم بـنــا الآمــال

.
)17(

خـرجــوا اأطـبــاء وحـ�صــابــا لـكـي             يـتـقـ�صـمـوا الأرواح والأمـــوال«

مقاومة  تر�صيخ  اإىل  يهدف  الأوروبية  الثقافة  مظاهر  جتاه  املوقف  وهذا 

ذهنية حتد من تاأثرياتها وتنزع اأي م�صداقية عن تلك الثقافة، ومل يقت�رش 

عقل  حتى  ذلك  يف  اأ�صهم  بل  الديني،  الن�س  على  الو�صائل  هذه  اإنتاج 

راآه غريبا  ما  ي�صجل موقفًا جتاه كل  اأن  وقادته عفويته  الب�صيط،  الإن�صان 

، �صاحب كتاب 
)18(

على اأفكاره وثقافته. فالرحالة �صيف بن نا�رش اليعربي
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يظهر  الوا�صع، فال  اطالعه  موؤلفه  يبدو من  كان  واإن  »اأول قطرة من طل«. 

جّل بع�س النظم التي 
ُ
اأنه يحمُل موقفًا حاّداً جتاه الأفكار الأوروبية، فهو ي

ذلك  ومع  كتابه،  من  �صتى  موا�صع  يف  عليها  ويثني  الأوروبيون  اأدخلها 

يقول:  اإذ  باخلطر  �صعور  من  نابع  باإح�صا�س  زجنبار  مدار�س  ي�صف  جنده 

مدار�س-  ا�صكول-  �صموها  الإ�صالم،  اأبناء  بها  يف�صدون  م�صالت  »جعلت 

اأدخلوا فيها العرب  اأي دين الن�صارى،  عمروا بيوتا عالية لتدري�س دينهم، 

.
)19(

الن�رشانيات« لب�س  لب�صات  البنات  فتى  واإناثا،  ذكورا  بها   اأولدهم 

قد يفهم من هذا الن�س اأنه يحمل مواقف عدائية حتى �صّد التطور والتحديث، 

؛ فالق�صية لي�صت بهذه الب�صاطة، فهي اأعمق من ذلك بكثري،   خمٌلّ
ٌ
وهذا فهم

ماين ملظاهر الثقافة الأوروبية اإبان تلك احلقبة، �صببه تلك 
ُ
فعداء الإن�صان الع

القوة املحركة والكامنة خلفها، وفزعًا من الهيمنة الثقافية وال�صيا�صية التي 

ال�صاملي. فلم تت�صلل  الدين  الدين والدنيا« كما يقول نور  اإىل »�صلب  ت�صعى 

ة، اإمنا كانت فر�صًا 
ّ
ة يف �صكل مثاقفة طبيعي

ّ
الأفكار الأوروبية بطريقة ودي

بالقوة، بهدف التاأثري على حق الفرد يف الختيار اأو التفكري وفق منظومته 

اإىل  اأوروبا  و�صط  يف  وهي  �صعيد  بنت  �صاملة  ال�صيدة  تنبهت  وقد  ة. 
ّ
الثقافي

الآخر ال�صاعي اإىل فر�س ثقافته، ودعت اإىل العتاف بحق الأمم وال�صعوب 

بالعي�س وفق منظورها، اإذ تقول: »اأما امل�صلمون فاإنهم يواجهون يف الثقافة 

الأوروبية عنا�رش كثرية جدا ل تتفق مع نظرتهم الدينية املت�صددة مطلقا. 

لقد بذل الأتراك اأكرث مما ينفعهم ليتح�رشوا ولو اإىل حد ما. اأ�صعفوا بذلك 

اأنف�صهم ومل ي�صبحوا مع ذلك متح�رشين، لأن احل�صارة الأوروبية تتناق�س 

وتتعار�س مع جميع معتقداتهم الأ�صا�صية. ل ميكن فر�س التح�رش بالقوة، 

ة 
ّ
وعلى املرء اأن يعتف لل�صعوب الأخرى بحق تطوير وجهات نظرها القومي

التجارب  تاأثري  دون  لي�س  ال�صنني،  مئات  عرب  ت�صكلت  كما  وموؤ�ص�صاتها 
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النا�صجة واحلكمة العملية. وقبل كل �صيء �صيجرح املرء العرب بعمق اإذا ما 

اأراد فر�س تنويره، بدءا بنظريات العلوم الطبيعية التي ل ميكن التحدث هنا 

.
)20(

عن ثقافة عميقة دونها، �صتهز كيانه كامال وت�صبب له اأ�صواأ ازدواجية«

�صورتان مت�صادتان 

ماين عرب ثلة من الأفراد، �صكلوا 
ُ
ت�صللت �صورة اأوروبا اإىل ن�صو�س التاث الع

ني، واملوظفني، 
ّ
اجلهاز الإداري للح�صور الأوروبي، وحتديداً الوكالء ال�صيا�صي

والرحالة، واملب�رشين امل�صيحيني. واتخذ �صلوك هذه الفئات وطرق تفاعلهم 

الأوروبية،  ال�صخ�صية  �صمات  على  للحكم  معياراً  واأهدافهم  وغاياتهم 

وبرزت �صوراً تت�صم بالتعميم املطلق يف بع�س الأحيان، لي�صت بال�رشورة 

�صلوك املوظف يف �صناعة �صورة  اأثر  واقع حقيقي. ويت�صح  على  ا�صتناداً 

ال�صخ�صية ال�صيا�صية الأوروبية يف احلكم الذي اأطلقه الإمام حممد بن عبد 

ة، قال: »ل نعلم 
ّ
اهلل اخلليلي )ت: 1954م( حني �صئل عن القوانني الفرن�صي

قوانني فرن�صة ول نظنها م�صتقيمة. اإعانة الظلمة على الظلم ل جنيزه، فاإن 

. وهذا 
)21(

ا بظلم يف خراج فال�صالمة يف عدم الدخول«
ً
اأجروا على النا�س اأمر

احلكم املطلق راكمته �صنني من التدخل يف �صوؤون البالد و»عدم الكف عن 

1920م(،  )ت:  اخلرو�صي  را�صد  بن  �صامل  الإمام  بتعبري   
)22(

امل�صلمني« اأمر 

يف  علق  ما  التاث  ن�صو�س  ووثقت  الأمة.  م�صري  يف  التحكم  يف  والرغبة 

الثقافية  النخب  مواقف  من  ويظهر  م�صاعر،  من  ال�صدور  تكنه  وما  الذهن 

اأن هنالك تبايًنا يف النظرة، ومل تكن ثابتة ذات م�صار واحد، اإمنا يعتيها 

اأوًل:  مهمني:  بعاملني  وتاأثرت  وال�صياقات،  الأحداث  بفعل   
ّ

والتغري التبّدل 

ال�صلبية،  لل�صورة  اإنتاجًا  الأ�صكال  اأكرث  من   
ُّ
الفقهي  

ُّ
فالن�س الن�س:  طبيعة 

 مواقف متناق�صة، وحت�رش بني 
ّ
الأدبي  

ّ
الن�س واأكرث متا�صكًا. بينما يحمل 
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الن�س،  ل�صاحب   
ّ
ال�صيا�صي املوقف  ثانيا:  مت�صادتان.  �صورتان  جنباته 

ومدى قربه من دائرة ال�صلطة. 

ومتثلت  والإيجابية،  ال�صلبية  بني  العتبارات  هذه  وفق  النظرة  تراوحت 

النظرة ال�صلبية يف �صفات املكر واخليانة والحتيال وعدم الوفاء. ون�صو�س 

فقد  املعاين،  لهذه  وتثبيًتا  اإ�صاعة  الن�صو�س  اأكرث  من  ال�صاملي  الدين  نور 

نظر اإىل تقرب الإجنليز من ال�صيد �صعيد بن �صلطان، بق�صد معاجلة م�صاكله 

ال�صيا�صية، غفلة منه، ومكراً وخداعًا من جانب الإجنليز، اإذ يقول: » وكانت 

الن�صارى- الإجنليز- يف ممالك  اأول �صبٍب تدّخلت به  هذه ال�صتعانة منه 

يظهرون  مملكته  يف  وعّلة  ذراريه،  يف  اآفة  فبقوا  مان- 
ُ
ع اأهل  امل�صلمني- 

ال�صداقة وي�صمرون العداوة واإن اأنكى الأعداء من ياأتيك يف �صورة �صديقك 

. ومت�صي الن�صو�س يف نزع �صفة الوفاء 
)23(

�صمر هالكك«
ُ
يظهر حمبتك وي

اآدم،  لبني  ال�صياطني  حرب  »النا�س  يحاربون  لكونهم  ة، 
ّ
والذم والعهد 

من  املكر  غارات  لهم  ويبيتون  واخلدائع،  احليل  لهم  –يعملون-  يبيتون 

. وتّت�صم هذه الروؤية التي جاءت بها هذه الن�صو�س وغريها 
)24(

كل جانب«

اإليه بعني من عدم  نظر 
ُ
بالثبات نوعًا ما، حتى غدا كلُّ فعل من اأوروبي، ي

اليقني، وما هو اإل مكر وخديعة، واإن كان ظاهره خالفارَ لذلك، فعندما اأراد 

متعلاًل  بولية �صور،  الفليج  وادي  زيارة  1902م  عام  الربيطاين  القن�صل 

 عن موقفهم ونظرتهم اإزاء 
ّ

بال�صياحة، مل يقنع اأهل ال�رشقية هذا العذر، وعرب

 :
)25(

تلك ال�صياحة املزعومة ال�صيخ نور الدين ال�صاملي، قائال:

طـلـب النـ�صـارى اأر�صنـا                     بـمـكـيـــدة لـــم تـحـت�صب

وعـــن الــخـيـانــة اإنـهـــا                    عـار قبيـح فـي العـــرب

مـتعـلـال بــ�صـيـــــاحــــــة                     وقـنـا�صـة تق�صي الأرب

فـاأتـى الـقـنيـ�صـل قـا�صيـا                  لـمـكــاننــا كـي يـخـتـلب
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الأوروبيني عامة، والإجنليز  اإزاء  ال�صلبة  ال�صاملي عرف مبواقفه  واإن كان 

نظرة  عن  تبتعد  ل  لها  التويج  اإىل  و�صعى  تبناها  التي  فالروؤية  خا�صة، 

تعرف  مل  الذين  اأولئك  مع  حتى  �صتى،  جوانب  يف  معها  وتتوافق  الآخرين 

هي  �صيخان  ابن  عند  ال�صيا�صية  فامل�صلحة  وا�صحة.  ة 
ّ
�صيا�صي مواقف  لهم 

يقول  اإذ  والذمم،  والعهود  الأخالق  ولي�صت  الأوروبي،  لل�صلوك  املحرك 

 
)26(

لهم:  عونًا  يكونوا  اأن  ميكن  الإجنليز  اأن  ظنوا  حني  مان 
ُ
ع اأهل   معاتبًا 

تــلك عـبــاد املـ�صيــح اختبـرت            اأمركم هل طال �صعيا اأم كبا

فـاإذا مـا ا�صـتـ�صـعـفـوا اأمـركــم           جـعلـوكـم مغنمـا اأو منهـبــا

واإذا مــا ا�صـتـ�صـعـبـوا اأمـركــم            اأدبروا عنكم و�صدوا هربــا

مان حـركـت اأرجــاءهـــــا              وغدت جتري دبورا و�صبا؟
ُ
وع

والن�صـارى فـي الـذي لي�س لهم          فيه نفع لـم يكـونــوا �صبـبـــا

ال�صياق،  ح�صب  ويتبدل  متامًا،  ثابتا  لي�س  »الن�صارى«  جتاه  ال�صعور  هذا 

فال�صاعر املعروف باأبي ال�صويف، تغلب على نظرته �صورتان مت�صادتان، 

مرة حتمل مالمح اإيجابية، ومعاين املدح والثناء، فقد رفع من قدر الوكيل 

فوق  املنت�صب  بالعلم  وو�صفه  ق�صائده،  اإحدى  يف  الربيطاين  ال�صيا�صي 

:
)27(

روؤو�س الرجال، يقول

القن�صل املخفور ميـــــ�صــي                  بيننــا لـم يـحتـجـــب

فــكـاأنــه عــلــم عــلـى                          روؤو�س الرجال قد انت�صب

اأنهم من الأمم الراقية يف ا�صتنباط  اآخر عن الأوروبيني  ويقول يف مو�صع 

درجة  عن  العرب  وانحطاط  الأذهان  اختاعاتها  درك  عن  »تكل  احِلكم 

اأبياتًا يحذر فيها من  1913م  الوقت نف�صه يكتب عام  . ويف 
)28(

اأ�صالفهم«
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على  وت�صلطهم  الن�صارى  باأيدي  مان 
ُ
ع مملكة  دخول  الأوروبيني«خمافة 

خبري   « باأنه  تركي)ت:1913م(  بن  في�صل  ال�صلطان  وي�صف   .
)29(

الإ�صالم«

م�صلم  اأبي  عند  حتى  والتناق�س  التباين  هذا  ويتكرر   .
)30(

الن�صارى« بكيد 

البهالين، فهو الذي قال ذات مرة: »ول اأزال اأهتف بل�صان الإن�صاف ما دمت 

. ويف 
)31(

حراً، اأن اإنكلتا حمط نظرها العدل ون�صيج حمور �صيا�صتها التمدين«

:
)32(

منا�صبة اأخرى يقول عن عدل هذه الدولة واأحكامها و�صيا�صتها

)33(
اإىل متـى يعـركنـا انكليـزهـم          وجورهم وكفرهم عرق املدى

اإىل متى تق�صمنا اأ�رشا�صهــم          اإىل متى نحن لهم عبـد الع�صـا

اإىل متـى تعـركنـا اأحكـامهــم          اإىل متى اإلـى متـى اإلـى متـى؟

اإل  اأن يف�رش  اآخر، ل ميكن  اإىل  ّهذا التفاوت يف الروؤى والنتقال من اجتاه 

ذلك  حدث  الإجنليز  مدح  حني  فالبهالين  ال�صيا�صية،  العتبارات  على  بناء 

اإبان عالقته الوطيدة بال�صلطة يف زجنبار، وحني �صاءت تلك العالقة اأبان 

. واأما ال�صاعر اأبو ال�صويف هو الآخر كان 
)34(

عن روؤية اأخرى يحملها وجدانه

1913م(، ومن املقربني يف بالطه،  )ت:  لل�صلطان في�صل بن تركي  كاتبًا 

منطقي  مربر  يوجد  ول  وفاته،  حتى  تتبدل  ومل  العالقة  هذه  وا�صتمرت 

يخالف  ما  يظهر  اأنه  اإل  »الن�صارى«  جتاه  ن�صو�صه  حتمله  الذي  للتباين 

ا 
ً
�س �صعر

ّ
الذي خ�ص الوحيد  اأو يكون قد راأى ما مل يره غريه، فهو  �صعوره، 

تغنى فيه باملراأة الأوروبية؛ اإذ كتب ق�صيدة يف فتاة »من بنات الن�صارى« 

:
)35(

ا�صمها األي�س، ومما قاله

فبوجههـا رو�س تفتـح زهـره          عجبا ل�صم�س قد تفتح بالـزهـر

اأاأليـ�س مهـال زودينـي نظــرة            اإن الفوؤاد على هواك قد انفطر

ف�صمعت �صوتا مازجته ح�رشة         هلل مـا حـكـم الإلــه ومـا اأمـــر
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اإن الزمان اأخو التفرق والقلى          اأبدا على حكم الفراق قد ا�صتمر

ماين، 
ُ
الع الوجدان  �صادت  التي  والتوج�س  القلق  وبالرغم من حالة  واأخرياً؛ 

اأنها مل تكن ثابتة متامًا، وتتبدل بفعل  اإل  وال�صورة ال�صلبية التي ر�صخت؛ 

ات، وترافقها نظرات من الإعجاب والنبهار 
ّ
ال�صياقات والأحداث وال�صلوكي

جتاه مظاهر وجوانب عديدة من ال�صخ�صية الأوروبية، ومتثل مقدمة حلقبة 

ماين. 
ُ
جديدة من حقب ال�صورة الأوروبية يف ن�صو�س التاث الع
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ف�صلها  ميكن  ول  والنبهار،  الإعجاب  حلقبة  موؤكدة  بداية  حتديد  ي�صعب 

مت�صادتان.  �صورتان  فيها  تظهر  بداأت  التي  الأخرية  احلقبة  عن  متامًا 

بع�س  و�صول  عقب  للنظر  لفت  ب�صكل  مالحمها  تربز  بداأت  واإجماًل 

مانيني اإىل اأوروبا، وانعك�س ذلك على ن�صو�س الرحالت. وتتوافر لدينا 
ُ
الع

ثالثة ن�صو�س: الأول: مذكرات اأمرية عربية. الثاين: تنزيه الأب�صار والأفكار 

يف رحلة �صلطان زجنبار. الثالث: رحلة ال�صلطان خليفة بن حارب. و�صرنكز 

على الن�صني الأول والثاين ب�صبب �صيق املقام يف هذه العجالة، بو�صفهما 

منوذجني من خاللهما ن�صتجلي �صورة اأوروبا، وينتميان اإىل القرن التا�صع 

تقاليد  تركت  مانية 
ُ
ع امراأة  بل�صان  كتب  الأول  فالن�س  امليالدي.  ع�رش 

رافق  كتبه رجل  الثاين  الن�س  بينما  اأوروبا.  للعي�س يف  وانتقلت  اأ�صالفها، 

ال�صلطان برغ�س بن �صعيد)ت:1888م( يف رحلته اإىل اأوروبا.

   

 مذكرات اأمرية عربية 

ه اإىل 
ّ

ة، ومل يوج
ّ
 هذا الن�س اأقدم الن�صو�س الثالثة، واإن مل يكتب بلغٍة عربي

ة هي ال�صيدة �صاملة بنت �صعيد بن 
ّ
ماني

ُ
القارئ العربي، ومع ذلك، فالكتابة ع

�صلطان، وانتقالها اإىل اأوروبا مل ينزع منها جذورها الثقافية، ويت�صح اأثر 

ن�صاأتها وتكوينها يف طرق تفكريها ونظرتها لالآخر، اإذ كانت دائما ما توؤكد 

، حتى ذيلت مقدمة 
)1(

على انتمائها ال�رشقي والعربي، و�صغوفة بهموم وطنها

 .
)2(

مان وزجنبار بالولدة«
ُ
مذاكرتها، بالعبارة الآتية » اأميلي رويته اأمرية ع

بل حتر�س على حّث القارئ اأن ل »يغفل عن اأن الكاتبة كانت م�صلمة واأنها 
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 .
)3(

�صلمة«
ُ
ن�صاأت كم

عرفت ال�صيدة �صاملة بع�س جوانب احلياة الأوروبية، واجنذبت نحوها وهي 

نت عالقات مع بع�س الأ�رش الأوروبية التي كانت تعي�س 
ّ
يف زجنبار، وكو

عالقات  خولة  واأختي  اأنا  تربطنا  كانت  وقد   « تقول:  اإذ  املدينة؛  تلك  يف 

�صداقة مع اأوروبيي زجنبار، عربت عن نف�صها يف بع�س الهدايا ال�صغرية، 

كما ت�صمح به عادات البالد. وحني كانت الأوروبيات ياأتني اإىل زجنبار كن 

. وتعرفت من خالل تلك الزيارات على جوانب 
)4(

يزرننا غالبا اأنا وخولة فقط«

�صيئا  لنا  بالن�صبة  وال�صوك  ال�صكاكني  كانت  »اإذ  الأوروبية  احلياة  منط  من 

 .
)5(

اأوروبيني« ن�صت�صيف  فائ�صا، وكانت تخرج من خمبئها فقط حني كنا 

للعر�س  يو�صع  مل  »الذي  الأوروبي  بالأثاث  مليئة  والدها  ق�صور  وكانت 

اإحدى  اإدانة  . ولي�س هذا فح�صب؛ بل حتر�س على 
)6(

واإمنا لال�صتعمال حقا«

اأخواتها، لأنها »ل ت�صعر بالرتياح دائما حاملا تبلغنا اأوروبية بنيتها يف 

 .
)7(

زيارتنا«

 تعّدت عالقة ال�صيدة �صاملة باحلياة الأوروبية مرحلة الإعجاب اإىل مرحلة 

د على القيم والعادات التي ن�صاأت عليها، واإن كانت عاطفة احلب دفعت 
ّ
التمر

مانية تنتمي اإىل ثقافة القرن التا�صع ع�رش امليالدي اإىل التخلي عن 
ُ
فتاة ع

ول  معقدة،  ة 
ّ
عملي الآخر  بالطرف  والإعجاب  احلب  معايري  فاإن  جذورها؛ 

 وحده؛ اإمنا حتفزها عوامل اأخرى، 
ّ
ي�صكلها املظهر اخلارجي وامليل الطبيعي

ة التي ينتمي اإليها املعجب به، مثل منط العي�س 
ّ
لها عالقة بالأمناط الثقافي

العرق ل ميكن ف�صله متامًا. ونلمح هذا املعنى يف قولها:  والذوق، وحتى 

» تعرفت على زوجي املقبل بعد انتقايل من بوبو بوقت ق�صرية ... وكثريا 

التي  البهيجة  اأحد �صبابيك الطابق الأعلى جمال�س الرجال  ما �صاهدت من 

كان ينظمها من اأجل اأن يريني وجبات الطعام الأوروبية. �صاع يف املدينة 
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 .
)8(

عميق« حب  اإىل  الزمن  مع  حتولت  التي  �صداقتنا  اأمر  ق�صري  قت   ويف 

الأوروبية،  احلياة  بنمط  �صاملة  ال�صيدة  اإعجاب  العميق  احلب  هذا  عزز 

اإظهار  على  دين زوجها، وحر�صت يف مذكراتها  واعتنقت  وتركت زجنبار 

مان وزجنبار، مثل املدار�س 
ُ
اأوروبا عن موطنها الأ�صلي ع واإبراز ما مييز 

اأوروبا  يف  الطب  م�صتوى  وت�صف  الإدارية،  والنظم  بالعلوم  والهتمام 

اجلهل  ب�صبب  »كنا  تقول:  اإذ  الرببري،  العالج  مقابل  يف  العقالين  بالعالج 

والآن  املزعجة،  ال�صعوذة  احلالت �صحايا  مثل هذه  بالأمرا�س يف جميع 

اأن  اأ�صعر  ما  ا 
ً
كثري والعقالين  الطبيعي  الأطباء  عالج  على  تعرفت  اأن  بعد 

اإمنا  احلالت،  من  كثري  يف  املر�س  �صحايا  يكونوا  مل  الكثريين  موتانا 

الثقافة  يف  املدر�صة  مكانة  بني  تقارن  ثم   .
)9(

الرببري« العالج  �صحايا 

مان، فاملدر�صة يف اأوروبا »مو�صع اهتمام 
ُ
الأوروبية ومكانتها عند اأهل ع

الدولة والكني�صة، لالأمري واملواطن دون متييز. فعلى نتائجها تتوقف حياة 

العك�س يف  م�صتقبله. وعلى  اآفاق  اأو  �صخ�صيته  بناء  ناحية  �صواء من  الفرد 

.
)10(

 ال�رشق فاإن املدر�صة �صيء ثانوي، وهي غري موجودة بالن�صبة للكثريين«

اأن عرفتها عن  الإعجاب والنبهار خبا يف ناظريها بعد  اأنَّ وهج هذا  اإل   

تني، ما 
ّ
الثقافي العميقة بني املنظومتني  الفوارق  كثب، وبداأت تتك�صف لها 

التي  الثقافة  ُتقارن بني  ا بالزدواج والغتاب، فراحت 
ً
اإح�صا�ص ولد لديها 

تنتمي اإليها، وبني الثقافة اجلديدة التي انتقلت للعي�س حتت ظاللها؛ اإذ يظهر 

اندماجها؛  دون  حاجًزا  و�صكل  كبرياً،  كان  جذورها  اأثر  اأن  مذاكراتها  من 

زها 
ُّ
فقد كانت الكفة يف املقارنات دائما لأ�صلها الثقايف، ويوؤكد ذلك حتي

ال�صديد وجتاوزها احلدَّ املعقول يف توجيه النقد للكثري من مظاهر احلياة 

.
)11(

الأوروبية
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تنزيه الأب�صار والأفكار يف رحلة �صلطان زجنبار

املدن  نقل مالمح من حياة  بغر�س  كتب  ماين 
ُ
ع  

ٍّ
ن�س اأول  الن�س  هذا  يعدُّ 

 على 
ّ
الأوروبية اإىل الثقافة العربية، ويتباين فيه ن�صيب كل مدينة، فقد مر

بع�صها �رشيعًا، يف حني اأوىل اأهمية لتلك املدن التي نزلها ال�صلطان برغ�س 

بن �صعيد)ت:1888م(، وكان ن�صيب املدن الربيطانية اأكرث من غريها. وما 

زه من اإبداء وجهة نظره، فهو ينقل بعاطفة الإعجاب، 
ّ
يوؤخذ على الن�س حتر

ة جتاه املظاهر الثقافية التي يراها اإل ما ندر، وكان يبدو 
ّ
دون اإطاللة نقدي

نحن  »اأما  املعنى:  هذا  يف  يقول  نظرته،  عن  التعبري  جتنب  على  حري�صًا 

فلكل  ال�صدد؛  هذا  يف  امل�رشق  اأهل  نلوم  ول  اأوروبا  اأهل   
ّ
لذم نتعر�س  فال 

 .
)12(

جدال« الذوق  يف  وما  راأيه  اإثبات  يف  اإليها  ي�صتند   
ٌ
حجج الفريقني   من 

وّثق  خاللها  ومن  ال�صلطان،  ولقاءات  ة 
ّ
الر�صمي باجلوانب   

ُّ
الن�س اعتنى   

اجلغرافية  املدنية  معامل  و�صف  من  بدءا  املدن؛  تلك  �صورة  مانية 
ُ
ع بعنٍي 

والثقافية، وحتديد مواقعها، وي�صف م�صاعر �صكان املدن الربيطانية جتاه 

 طالعة، وعظيم 
ُ

اأحوال الطق�س بقوله: »وقد �صادف هذا اليوم اأن كانت ال�صم�س

. واأما مدينة برمينغهام، 
)13(

الأفراح عند اأهل اأوروبا يوم تطلع فيه ال�صم�س«

بري-  لأنها  بريمنهام(   ( املدينة  هذه  ت�صمى  باأن  »حقيق  باأنها  اإليها  نظر 

بالذهب  يهيمون  الذين  الإنكليز  ثروة  ينبوع  هي  اأي  باملعنى  هام   – من 

ة ملدينة 
ّ
ة والثقافي

ّ
. وقّدم و�صفًا لبع�س املعامل الديني

)14(
ف�صال عن غريهم«

ل�صبونة، باأنها حتوي كني�صة وخم�صة و�صبعني ديراً للرهبان والراهبات، ولها 

. وحاول 
)15(

مكتبة فيها )80( األف جملد، و�صكانها نحو )260( األف ن�صمة«

اأن ينقل �صورة عن عوائد النا�س وتقاليدهم واأزيائهم الرجالية والن�صائية، 

. ويقدم الإجنليز على اأنهم 
)16(

اإل اأّن جّل تركيزه كان على النخبة الإجنليزية

  .
)17(

»قوم يحافظون على عوائد جدودهم ويتم�صكون بها غاية التم�صك«
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وحر�س الكاتب على نقل م�صاعر ال�صلطان برغ�س ومن معه جتاه الكثري من 

تهم مناظر 
ّ
الر�صا والإعجاب؛ فقد �رش املظاهر يف املدن الربيطانية بعني 

التحف والتماثيل والنقو�س والر�صومات داخل قاعات املباين، وزاروا متثال 

جملتها  »من  الأوروبية  الأنغام  واأطربتهم   .
)18(

�صك�صبري الإجنليزي  ال�صاعر 

مو�صى  مطلعه  الذي  هكذا-   – اليتليانية  الأوبرا  اأغاين  من  م�صهور  غناء 

باإعادة  اأمر  �صواه  ا 
ّ
عم ف�صال  الغناء  بهذا  ال�صلطان  �رشور  مب�رش...ول�صدة 

ات عديدة، 
َّ
الغناء ثانية. وهو حقيقة غناء مطرب يف الغاية، وقد �صمعته مر

 .
)19(

له على جميع اأغاين الأوبرا« واأنا اأف�صّ

بريطانيا،  يف  ال�صائدة  ة 
ّ
وال�صيا�صي الإدارية  للنظم  �صورة  الرحلة  ونقلت 

وحتدثت باإ�صهاب واإعجاب �صديدين بالربملان الربيطاين، الذي اأطلق عليه 

دار الندوة، تيمنًا بالدار املعروفة يف مكة قبل الإ�صالم، يقول »دار الندوة 

الأمة و�رشفاء اململكة ملعاطاة الأحكام  اب 
ّ
الكربى بلندن حيث يجتمع نو

دار  و»تتاألف   .
)20(

برملنت« با�صم  املعروفة  الدار  وهي  الأمة،  وم�صالح 

اللوردات  ويح�رشه  الأعيان  جمل�س  اأحدهما  كبريين،  جمل�صني  من  الندوة 

والأمراء. وثانيهما جمل�س نواب الأمة حت�رشه رجال تنتخبهم الأمة لينوبوا 

الدار  هذه  عوائد  عن  حديثه  يوا�صل  ثم   .
)21(

م�صاحلها« عن   
ّ

الذب يف  عنها 

وُنظِمها وقانونها الأ�صا�صي، وعدد اأع�صائها، الذين »جرت العادة بتغيريهم 

طبع  الدار  بهذه  اإعجابه  �صدة  ومن   .
)22(

ال�صبع« ال�صنني  ختام  قبل  اأحيانا 

امل�صهورة،  الفاخرة  الأبنية  الكتاب؛ لأنه »من  بلندن يف  الندوة  دار  �صورة 

املجال�س  من  فيها  ما  ون�صف  الكتاب،  هذا  يف  ر�صمها  نطبع  اأن  راأينا 

. وقّدم و�صًفا للجانب 
)23(

والأماكن امل�صهورة يف تواريخ الأمة الربيطانية«

والقاعات  الغرائب،  من  فيه  وما  واأثاثه  اأروقته  عن  وحتّدث  املعماري، 

الغرائب  من  املجل�س  هذا  »ويف  يقول:  والن�صاء،  الدين  لرجال  املخ�ص�صة 
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التي ل يدركها اإل القليلون ت�صتحق الذكر، منها ت�صتط ال�رشيعة الربيطانية 

يجل�صن  اأن  الفرجة  بحجة  الأعيان  جمل�س  يح�رشن  الالتي  الن�صاء  على 

.
)24(

نحا�س« من  م�صبك  وراء  من  الأع�صاء  اإىل  وينظرن  عالية  غرفات   يف 

 على اإظهار معامل احل�صارة يف املدن الإجنليزية، 
ّ

حر�س كاتب هذا الن�س

من ال�صناعات احلديثة، والأنفاق وال�صكك احلديدية، والقطارات، وم�صانع 

والهاتف،  الربق  واآلت  الربيد  ودار  النقود،  �صك  ودار  والنحا�س،  الأ�صلحة، 

ة وذرابة 
ّ
وقد هاله ما راآه، من م�صاهد اأرجعها اإىل »ا�صتحكام القوى العقلي

بعقل  اأدركه  قد  ما  بعينه  يرى  اأن  »يود  برغ�س  ال�صلطان  وكان  الإنكليز«. 

معمل  عجائب  مل�صاهدة  ويليج  اإىل  الذهاب  يف  رغبته  فاأظهر  الراجح. 

د ومن كان معه من تلك الأ�صلحة ... التي قد اأفرغت 
ّ
الأ�صلحة... وتعجب ال�صي

ة ما عندها من الرباعة بحجة التمدن، وما ذاك لعمري اإل 
ّ
فيها العقول الذكي

والتقدم،  التمدن  برداء  الب�رشي  الطمع  التوح�س قد حمله  اأق�صى درجة من 

ا لو يفرغ املرء قوى عقله يف اختاع اآلت للعمران، ويزهد فيما 
ً
وكان خري

فلما  اخلري.  من   
ّ
ال�رش اإىل  اأقرب  املرء  طبع  ولكن  واحليوان،  الإن�صان  يهلك 

د اأعزه اهلل اإىل تلك املدافع والكلل والقنابر والتوربيد-الطوربيد- 
ّ
نظر ال�صي

و�رش  �رشها  من  باهلل  العياذ  متربئا:  قال  امللكية  الأ�صلحة  من  وغريها 

ال�صيطان الرجيم. ويل ثقة بكم يا مع�رش الإنكليز اأن ل ت�صتخدموا هذه الآلت 

امللك،  ل�صيانة  تتخذونها  واإمنا  الأبرياء؛  اإهالك  يف  والطمع  الغزو  بحجة 

.وي�صف الكاتب حال ال�صلطان برغ�س 
)25(

وحماية ال�صعيف وجناة املظلوم« 

وا بنا 
ّ
ِمه هلم �صرَ بعد اأن راأى م�صنع الأ�صلحة ومعمل �صهر النحا�س »قال حلرَ

باهلل  والعياذ  ونارها  جهنم  اأبواب  وجوهنا  يف  انفتحت  فقد  ال�صالة؛  اإىل 

.
)26(

منها«
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ماين يراها 
ُ
 الرحلة هذا مالمح ومظاهر مل يكن الذهن الع

ّ
واأخرياً؛ نقل ن�س

من  مب�صاعر  نقلها  على  ا 
ً

حري�ص وكان  اخليال،  يف  حتى  يت�صورها  ول 

النبهار والإعجاب، حتى جتاه وجود امراأة حتكم، كانت بالن�صبة للرحالة 

من العجائب والأمور الغريبة، واأخذتهم الده�صة من روؤية »امراأة جال�صة على 

ال�صم�س على �صلطانها، وهي حتكم وت�صو�س  كر�صي مملكة عظيمة ل تغرب 

ول يجرى يف امللك �صيء بدون اأمرها. ف�صبحان من اأعطى هذه املراأة حكما 

وعلمها اجللو�س على العر�س، واأيدها على �صيا�صة امللك وجعل الأمة تنقاد 

.
)27(

اليها انقياد البنني ل انقياد العبيد«
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مدى  على  لالأوروبيني  مان 
ُ
ع اأهل  نظرة  تطور  مراحل  الّدرا�صة  ا�صتعر�صت 

مانية 
ُ
الع ال�صواحل  اإىل  اأوروبية  ة 

ّ
اأم ل 

ّ
اأو بنزول  بدءاً  اأربعة قرون،  اأكرث من 

ال�صيا�صي  القرن الع�رشين. وقد كان للعامل  1507م، وحتى منت�صف  عام 

اإىل  امي 
ّ
الر ال�صلوك  ب�صبب  الأوروبيني،  جتاه  �صلبية  �صورة  ت�صّكل  يف   

ٌ
اأثر

عالقة  يف  جديدة  اأبعاٍد  دخول  اأن  اإل  ة؛ 
ّ
والثقافي ال�صيا�صية  الهيمنة  فر�س 

والرحالت  ال�صيا�صية  العالقات  يف  املتمثلة  الأوروبية،  بال�صعوب  مان 
ُ
ع

ت 
ّ
مر العتبارات  هذه  على  وبناء  ال�صورة.   تلك  حدة  من  خّفف  مانية، 

ُ
الع

مانية باأربع مراحل:
ُ
ال�صورة الأوروبية يف الثقافة الع

�صار  حني  ماجد،  بن  اأحمد  املالح  املرحلة  هذه  م�صاعر  و�صف  الأوىل: 

حال النا�س من الربتغاليني يف خوف واهتمام، واإن تلك ال�صفن الربتغالية 

ة بالبارود والنريان، حملت 
ّ
بالإ�صافة اإىل حملها الثقيل من الأ�صلحة املح�صو

معها اأي�صا كرهًا وبغ�صًا لالإ�صالم.

هذه  نظرة  امليالدي  ع�رش  ال�صابع  القرن  يف  الأدب   
ُ

ن�صو�س نقلت  الثانية: 

الذّل واخلزي والعار، حتى �صاروا  اإذ و�صمت الربتغاليني ب�صمات  املرحلة، 

كما يقول حممد بن م�صعود ال�صارمي بعد هزمية الربتغاليني يف بتة ب�رشق 

اأفريقيا:  

كــاأنـهـم اأعـجــاز نـخـل بـهـــــا            مـنـقـعــر مـن عـا�صـفـات الـريـاح

لرَ  رَ
م

ْ
واأج اأوروبي،  كل  من  وال�صك  باحلذر  تّت�صم  �صورة  فيها  �صادت  الثالثة: 

قال:  حني  ال�صاملي  الدين   
ُ
نور املرحلة  هذه  يف  والقلق  اخلوف   

رَ
م�صاعر
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عوراتها،  عن  للتج�ص�س  البالد  ويدخلون  الإ�صالم  »هدم  غايتهم:  اإن 

على  له  معني  فهو  به  �صار  ومن  دولته...  جا�صو�س  منهم  فالداخل 

الدخول  باب  -الأوروبيني-  الن�صارى  على  ان�صد  ولو  الفا�صد...  �صعيه 

وف�صاد،  �صالح  من  فيها  ما  معرفة  مع  عليهم  لتعذر  الإ�صالم  بالد  يف 

موا�صع  اأقدامهم  وو�صعوا  العورات  اإىل  الأعداء  نظر  الباب  فتح  وحني 

فيها«. يطمعون  ل  كانوا  اأ�صياء  اإىل  اأيديهم  ومدوا  يعرفونها،  ل   كانوا 

بعد  البحري  �صعيد  بن  زاهر  قاله  ما  املرحلة  هذه  عن  معرب  خري  الرابعة: 

اأن راأى معامل احل�صارة الأوروبية يف لندن، واأرجعها اإىل »ا�صتحكام القوى 

العقلية وذرابة الإنكليز«.  
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