
   
   

     
 العدد السابع والعشرون

 م 2021 –كانون الثاني  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

380 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 

 "كتاب جهينة األخبار نموذجا-اآلخر في مخيلة المؤّرخ العماني لتاريخ شرق إفريقيا "صورة

 

 الباحث:إعداد 

 محمود بن يحيى الكندي 

 سلطنة عمان - جامعة نزوى  - دكتوراة في اللغة العربية وآدابها )جامعة السلطان قابوس(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد السابع والعشرون

 م 2021 –كانون الثاني  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

381 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 ملخص:
اآلخر في مخّيلة المؤّرخ العماني وهو يدّون تاريخ شرق إفريقيا، وقد وقع اختيارنا و  تلّمس صورةإلى هذا البحث  عينا فيس

مناهج د اقتفينا ، وقإذ نراه من خير ما يمّثل الخطاب التأريخّي العمانّي في شرق إفريقيا ؛على كتاب جهينة األخبار في تاريخ زنجبار
 تحليل الخطاب في إدراك موضوع البحث في هذه المدّونة.

زاوية  اآلخر إلى متعّدد باختالفتنّوعت صورة لآلخر في كتاب جهينة األخبار، محّددة المعالم واألبعاد قد ظهر لنا جلّيا وجود صورة و 
 لفارسي واألوربي )اإلنجليزي واأللماني والبرتغالي(، فلمسنا اآلخر في وجهه االتأريخ له، وقد يزدوج اآلخر الواحد إلى ذوات متعّددة

 والهندي. 

تشكلت صورة اآلخر ضمن جدلّيته وصراعه مع األنا تارة، وخارج هذه الجدلّية تارة أخرى. فنتج عن ذلك تباين بين تصورين لآلخر: 
 المغيري قد يتفرد بها. ة نظر عندنمطي يكاد يكون سائدا في مخيلة العماني وسائر العرب، وغير نمطي يختص بزاوي

 . الخطاب / اآلخر / األنا جدلّية / كلمات مفتاحية:

 مقدمة:

ناولت العلوم اإلنسانّية مفهوم األنا واآلخر حسب االختصاص، ووّظفته كظاهرة من الظواهر اإلنسانّية األساسّية في وجودها؛ ت
، وعلى هذا التصّور فوجود األنا مرهون بوجود الغير، (1)وجودي" حيث ال توجد األنا بمعزل عن اآلخر، بل إّن "وجود الغير يكشف عن

وانعدام الغير يعنى ضبابّية وعي الذات بنفسها، وهو شكل من أشكال العدم. وقد تعّمق النظر إلى األنا والغير في المنظور الفلسفي في 
انّية وفي والصراع بين األنا واآلخر في فهم الظاهرة اإلنسشّتى االتجاهات الفلسفّية، واستفاد علم النفس والتحليل النفسي من الجدلّية 

 إدراك عمق النفس اإلنسانّية.

 يومن العلوم اإلنسانّية التي تلّقفت جدلّية األنا واآلخر علوم اللغة بمفهومها العاّم، وأصبحت جدلّية األنا واآلخر من الموضوعات الت
لظاهرة في تالوين الكالم واختيارات المتكّلم أو الكاتب، ويكون درسها في هذا يمكن أن يدرسها تحليل الخطاب عندما تتجّلى هذه ا

المستوى ضمن اشتغال علم اللغة فيما هو لغوّي منجز، كما يمكن درس هذه الجدلّية في أبعادها المتجلّية وراء النّص ويكون درسها في 
الذي نرومه؛ إذ نستعين بمناهج تحليل الخطاب في رصد هذا الجانب ضمن ما هو ميتالغوّي. وعلى األّول نؤسس موضوع بحثنا 

 اآلخر في نّص جهينة األخبار في تاريخ زنجبار لسعيد بن علي المغيري. صورة

ع صورة بّ وال يحفل هذا البحث بتدقيق الحقيقة التاريخّية، وال بمطابقة المؤرَّخ بالواقع الذي ُأّرخ له، فهذا من شأن علم التاريخ، ولكّنه يتت
خر في العبارات التي جّسدتها، فعملنا في النّص ال خارجه، وإن جنح بنا البحث إلى خارج اللغة في تشكيل صورة اآلخر؛ فهو مّما اآل

 يرّد إلى البحث الميتالغوّي، وهو من صميم شواغل علم اللغة.

                                                           
 .586ص، 1966، دار اآلداب، بيروت، 2ترجمة عبد الرحمن بدوي، طالوجود والعدم،  )جان بول(: ( سارتر1)
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ات ضرب معاني الثواني، وتتّبع هذه المستويوالشّك في أّن النّص ينطق بطريقي التصريح والتلميح، ومن المعاني األول يمكن إدراك ال
من التفسير أو التأويل، وهذا من مناهج ومسالك تحليل الخطاب، وليس لنا بّد في اعتماد هذه المسالك في إدراك صورة اآلخر في هذه 

 المدّونة التي نحسبها ونزعم أّنها ثرّية بهذه الظاهرة.

 صطلح اآلخر من منظور علم الفلسفة والتحليل النفسي لنتبّين صورة اآلخر في منجز لغويّ وجدير بالتنويه في هذا المقام أّننا نستعير م
 ينتمي إلى الكتابة التاريخّية مستعينين في ذلك بما تقّدمه الفلسفة وبما يقّدمه علم النفس من إضاءات مفيدة.

 :إشكالّية البحث 

لة المؤرخ العماني من خالل المغيري نموذجا، وتتشّظى يصدر البحث من إشكالّية تتمحور حول تشكل صورة اآلخر في مخي
هذه اإلشكالّية في تساؤالت بحثّية من قبيل: ما أبعاد صورة اآلخر وأشكالها عند المغيري؟ وهل هي صورة نمطية أو حركية تتغير 

 بتغير أسس تصّور اآلخر وأهدافه؟

 :مدّونة البحث 

المغيري، تحقيق محمد علي الصليبي، الطبعة الثالثة، وزارة التراث القومي جهينة األخبار في تاريخ زنجبار، لسعيد بن علي 
 صفحة.  589. من القطع المتوسط في 1992والثقافة، 

يتكون من أربعة أبواب في كل مجموعة من الفصول، بدأها المغيري باالكتشافات العظيمة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، 
الحربين، مناقشا فيه قضايا خاّصة خارجة عن التراتبّية التاريخية، مثل قضية الرقيق والرجل العربي والمرأة وأنهاه بتاريخ زنجبار بين 

 العربية.

وهذه المدّونة باعتبارها كتاب تاريخ البّد وأن تحضر فيها نظرة لألنا واآلخر باعتبارهما أساسا من أسس سيرورة اإلنسان وتدافعه في 
)األنا واآلخر( أن تكون حاضرة بشكل مباشر أو ضمني في كل الدراسات المتعلقة بالتفاعالت الإلنسانية الوجود، و"تكاد إشكالية 

؛ ومن هذه الزاوية وقع اختيارنا لهذه المدّونة. و"يتميز الكتاب بأن صاحبه كان شاهد  (2)بمستوياتها وأشكالها كافة في كل زمان ومكان"
  (3)فإنه يعّد من المصادر المهّمة في تاريخ شرق إفريقيا" عيان على بعض األحداث التي دونها؛ لذا

 :مؤلف المدّونة 

م(، ولد في عمان في جعالن بني بو حسن، وهاجر إلى إفريقيا، ومات 1963 – 1882سعيد بن علي بن جمعة المغيري )
وبا في خليفة بن حارب إلى أور بها، عينته حكومة زنجبار عضوا في المجلس التشريعي، ومنحته لقب صاحب العّزة، صاحب السيد 

 .(4)عّدة رحالت، وقّلده وسام الكوكب الدريّ 

                                                           
 .29ص ،2008، دار الفكر، دمشق، األنا واآلخر من منظور قرآنيالسّيد )عمر(:  (2)

 .989، ص3ج وزارة التراث والثقافة، عمان، الموسوعة العمانّية،( 3)

 .1789، ص5( السابق، ج 4)
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 دوائر اآلخر في خطاب المغيري:

، وهي عند (5)آلخر "اسم خاص للمغاير؛ يقال لألشخاص واألشياء واألعداد ويطلق على المغاير في الماهية، ويقابله األنا"ا
، (6)"فليس ]األنا[ سوى مجموعة األحاسيس التي يشعر بها وتلك التي تذّكره بها الذاكرةالالند "وعي ما هو عليه وذكرى ما كان عليه، 

والوعي بأحدهما يزيد الوعي باآلخر، وهذا الوعي ال يفضي بالضرورة إلى إدراك تصور حقيقي عن أحدهما مطابقا للواقع، بل كما 
كما يرى هيجل في تصوره  (7)ألنا وعيا خاّصا، فـ"الغير وعي بالذات"تتصوره هذه األنا ضمن هذه المقابلة. ويمثل هذا اآلخر بالنسبة ل

 اآلخر.  ؛ أي(8)واألنا هي "الوسيط الذي من خالله نحاول أن نبلغ إلى تصّور الهو" الديالكتيك القائم بأن الشيء يحضر نقيضه.

 :اآلخر المتلقي 

 وهي أصغر دائرة من دوائر اآلخر في ما يظهر من خطاب المغيرّي، ويمكن النظر إلى هذه الدائرة من منظورين: 

المتلقي في صورته األولّية مخاَطبا في المروية، فهو بمنزلة المروّي له في األدبّيات السردّية، وقد ظهر هذا المتلقي مصّرحا به  األّول:
 في المدّونة.

ي في صورته المطلقة مخاَطبا بمادة التاريخ المثبتة في المدّونة، وبما يقّدم في هذا المصّنف من إظهار لمفاخر المؤَرخ له المتلق الثاني:
 أومن نقد وجه إليه، وُيفهم هذا المتلقي ضمنا من الخطاب المنتشر في ثنايا الكتاب، وقد فّرعناه قسيما لألّول تأويال.

اصّية يدرك كنهها المؤرخ وهو يقوم بإعادة صياغة التاريخ وتشكيله عبر الخطاب، فهذا المتلقي وقد ظهر هذا اآلخر في صورة افتر 
، الذي يؤثر في اختيارات المتكلم أو الكاتب، وقد يمارس عليه نوعا من الرقابة بصورة مباشرة أو غير (9)بمثابة المتلّفظ المشارك

-حسم المغيرى موقفه من هذا اآلخر المتمثل في المتلفظ المشارك أو المروي له مباشرة، فيأخذه المتكلم أو الكاتب في الحسبان. وقد 
فالمغيري يسّلم بوجوده في صورة سلبّية حيث يقول: "وإّني أعرف بطبيعة الحال أّنه البّد من أّن بعض قّراء  -حسب األدبيات السردية

ى زيادة كذا، وهذا خالف الواقع؛ ألّن االنتقادات أخرت كثيرا عن هذه التاريخ من العرب وغيرهم سيقول: إّنه ناقص من كذا، ويحتاج إل
، وهو يدرك موقع هذا اآلخر الناقد على بصيرة أو على غير بصيرة، ويفطن ألثره (10)االهتمام بتدوين التواريخ خشية االنتقاد والشتم"

 السلبي على المصنِّّف عندما يحجم عن التصنيف خوفا من النقد واالنتقاد.

                                                           
 .29صلمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ، ا(حنفي)عبدالمنعم  (5)

 .824، ص2001، 2موسوعة الالند الفلسفّية، ترجمة خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، ط :الالند )أندريه( (6)

 .143ص ،2001، دار الطليعة، بيروت، 3ترجمة مصطفى صفوان، ط علم ظهور العقل، )جورد فيلهلم(: هيجل (7)

 .10، ص1972األنا وميكانزمات الدفاع، ترجمة صلح مخيمر وعبده ميخائيل رزق، المكتبة األنجلو مصرية، القاهرة،  (:فرويد)( آنا 8)

 راجع:  (9)

 .165ص ،2008معجم تحليل الخطاب، ترجمة عبدالقادر المهيري وحمادي صمود، المركز الوطني للترجمة، دار سيناترا، تونس،  :)دومنيك( شارودو )باتريك( ومنجنو -

 .415، ص2010القاضي )محمد( وآخرون، معجم السرديات، تونس، دار محمد علي، الطبعة األولى،  -
 .57ص (10)
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تسلم المغيري في جدليته مع هذا اآلخر، ويبدو أّنه رفع أناه شامخة في وجه هذا اآلخر، ولم يعره انتباها مع وعي هذه األنا ولم يس
 غير مبال "ولكّني بحمد هللابسطوة اآلخر تجاهها، فقد عزم على التصنيف وتوّكل فشرع، يقول المغيري مصورا جدليته مع هذا اآلخر: 

سيقوله كّل منتقد حقدا كان أو حسدا من عند نفسه األّمارة بالسوء؛ ألّني حريص جدا على إظهار مفاخر  وال خاش وال متألم بما
، فالهدف الذي يرومه أسمى من هذا المتلقي؛ فهو يقصد متلقيا آخر سيكون متعطشا لبرهان مفاخر العرب في تلك (11)العرب"

 ارئ وللتاريخ باحث.اإلفريقيه، وهذا المتلقي سيكون موجودا ما بقي للكتاب ق

وتتسع دائرة اآلخر عند المغيري وتتعدد حسب األجناس، ويظهر الدين أحيانا كمحدد لدائرة اآلخر لديه، ويتمايز اآلخر من نفس الدين 
حسب الجنس، وفي الحقيقة فالجنس هو الذي يطغى على الدين في فرز اآلخر وتعدده عند المغيري، فمع إدراكه وتصريحه باألنا في 

ورته المسلمة؛ إاّل أّنه يغّلب الجنس، كما هو الحال في نقاشه من وصل أفريقيا أوال هل العرب أم الشيرازيون؟ فكان نقاشه متحمسا ص
إلظهار أّولّية العرب في هذا المضمار، ويفّند كل ما يمكن أن يهّز صورة األنا العربّي في هذا السبق، فالظهور هنا لألنا العربي على 

المسلم، وفي هذا ما يبرهن غلبة سلطان األنا العربي على األنا المسلم؛ ليتحول المسلم غير العربّي إلى صورة آخر في  حساب األنا
 مخيلة المغيري ونصوصه تبعا لذلك.

لكنها و وعلى هذا الرهان المنهجّي رصدنا دائرة من دوائر اآلخر عند المغيري تشترك معه في األنا في وجه من الوجوه وهو الدين، 
تتمايز جنسا، وهو الوجه الذي يغلب على تمايز دائرة األنا تجاه اآلخر عند المغيري. ويمكن تعيين وجهين لآلخر من هذا المنظور 

وجها تجّلى في صورة اآلخر اليلوشي له صورته الخاّصة في مدّونة البحث، ووجها تجلى في صورة اآلخر العجمي )الفارسي( وهذا له 
 اّصة في مدّونة البحث.كذلك صورته الخ

 :اآلخر البلوشي / األنا البلوشي 

أثبتنا تأرجحا في العنوان يشي باضطراب صورة البلوشي في مخيلة المغيري بين أن يكون جزءا من األنا أو جزءا من اآلخر، 
جا بسيرته ستقال بجنسه مندمفالمغيري يتحّدث عن العرب وال يميز بينهم من أّي جهة جاؤوا، وفي الوقت ذاته يتحّدث عن البلوشي م

وأعماله في العنصر العربي، ولسنا بصدد تحقيق النسبة، فما نرومه هو منزلة البلوشي في دوائر األنا أو اآلخر عند المغيري، ولكّننا 
عضدا  همع تلمسنا تمييز المغيري البلوشي عن العربي في خطابه؛ تلمسنا كذلك أن المغيري غرسه في العنصر العربي متماهيا مع

وسندا في أدواره التاريخية في شرق إفريقيا، فاالنصهار دورا والتمايز جنسا بين العربي والبلوشي يمكن رصدهما عند المغيري في مدونة 
بحثنا. وفي العموم ال يشي خطاب المغيري بالتعاظم تجاه اآلخر الذي يؤدي دورا معاضدا لألنا ولو كان في نخيلته ضمن اآلخر؛ 

 ، وليس هذا شأن المغيري كما يظهر في خطابه. (12)لمتعاضمة من داخلها ال يمكن أن يبقى فيها مكان لآلخر"فـ"الذات ا

وعلى سبيل التمثيل؛ يقول المغيري "وكان في ممباسة يومئذ عرب من قبيلة المناذرة العمانيين، وفيهم رجل من البلوش اسمه الجمادار 
، وهذا النص يدّل داللة صريحة على التمايز واالنصهار الذي زعمناه آنفا، ولم يكن (13)جوت، وكان يتجّسس لإلمام سيف بن سلطان"

                                                           
 .57ص (11)

 .127، ص2012، 5قراءة في األنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط النقد الثقافي )عبدهللا محمد(: ( الغذامي12)

 .190ص (13)
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صوت الجدلّية مع البلوشي في كونها آخر ذا بال عند المغيري، بل كان صوتا ناعما متوائما ودودا، يقّر له بالفضل في موضعه، وقد 
ان يتغنى بها المغيري منسوبة إلى العرب، يقول: "أّما فتح ممباسة فكبلغت صورة البلوشي مبلغا موازيا للعرب في مقام المفاخر التي 

، (14)... على يد القائد الجمادار شاة داوود البلوشي ... وبعد الفتح أقره اإلمام واليا عليها، ثّم ولى بعده رجال من العرب يسمى سيفا"
 في صّف واحد، وتناوبا المهّمة ذاتها.فقد قام البلوشي بدور من األدوار التي يقوم بها العرب، وكان كالهما 

 :اآلخر العجمّي 

ويندرج تصنيف صورة اآلخر العجمّي نسبة إلى العجم الفرس ضمن ما أسميناه اآلخر المشابه في الدين المختلف في 
شيرازيين  لفرس منالجنس، فالعجم في الداللة المعجمّية هم غير العرب، ولكن في مقام استخدام هذه الكلمة عند المغيري تشير إلى ا

وغيرهم، ولم تتبلور صورة اآلخر العجمي مقابل األنا العربي إاّل في خضم جدلّية اقتضت التمايز مع وجود اللحمة الواصلة بينهما وهي 
 لحمة الدين، فصورة العجمي مرسومة بمقابلتها مع العربي في تنافس يتخيله المغيري مؤرِّخا وبهذه المقابلة يرسم صورة اآلخر.

يظهر الفارسّي في صورة المنافس الذي يسرق مفاخر العرب في فتوحات إفريقيا الشرق، بدون سند وال دليل، وال يسعى المغيري إلى و 
تحطيم صورة العجمي متفوقا على العربي في مقوالت منسوبة إلى الفرس فحسب، بل يسعى كذلك إلى تحطيم صورة الفارسي متقدما 

بيون، وربما أدرك المغيري أهدافا لألوربيين في خلق هذه الصورة تسعيا منهم إلى تفضيل الفرس على على العربي كما يرسمها األور 
 العرب، وتبعا لذلك تتفّوق األجناس اآلرية على غيرها من األجناس.

ّن هذه الروايات قة أسعى المغيري في إثبات أسبقية األنا العربي على اآلخر العجمي في عمارة إفريقيا الشرق عندما يقول: "وفي الحقي
، وقد اجتهد المغيري في إثبات ذلك بأدلة عقلّية، فقد كان يبرهن على عروبة العمران في شرق (15)عن الشيرازيين على صورة الزعم"

وله: ق إفريقيا، بالدليل الدقيق الذي يدحض به رأي من يرى أو يظّن أّنه من فعل الشيرازيين العجم، وقد وجد دليال مكتوبا نّص عليه في
ه، ولو أّن هذه الكتابة الموجودة 1221"زرنا الغابة ... ووجدنا قطعة حصاة مكتوبا فيها بالخّط العربّي الفصيح توفي الشيخ ... سنة 

على هذه الصخرة ... لقلنا في عمرها مئات السنين، أو قال لنا الغير إنها من آثار الشيرازيين ... وإّني ال أشك في هذا وأرجو من 
 . (16)أن ال يرتاب من كون هذه اآلثار من بيوت ومساجد من أعمال العرب"غيري 

وصورة الفارسي في مخيلة المغيري ال ترسم أبعادها إال في جدلّية مع األنا تتمثل في سباق إثبات األسبقية في عمارة إفريقيا الشرق، 
المغيري في مخيلته مؤرِّخا بعدا من أبعاد صورة اآلخر الفارسي وتبعا لها إثبات مفاخر العرب على غيرهم في هذا المجال، ولم يرسم 

 .(17)خارج هذا النطاق، فجّل وكده بل كّله أن يثبت "للقارئ المتأمل أن أخبار الشيرازيين وآثارهم عارية من الصدق الصّحة"

                                                           
 .197ص (14)

لهجرة لوهذه المعالجة ليست من شواغلنا فهي ضمن التأريخ ويدرسه أصحاب هذا الفن. يقول "أّما نفس السيرة الكلوية التي ألفت في القرن التاسع  .. ويستند إلى مصادر أخرى في ذلك513ص (15)

 .136فتذكر أّن السلطان أبا المواهب ملك كلوة عربّي، ينتسب إلى قبيلة المهدي من عرب الحجاز" ص

 .173ص (16)

 .175ص (17)
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 :اآلخر الزنجّي 

تباره آخر في أبعاد مختلفة، ولم يحفل وهذه صورة أخرى من صور اآلخر في تصور المغيري، وقد رسم صورة الزنجي باع
المغيري بتعيين الدين كبعد من أبعاد رسم اآلخر الزنجي أو أن يقسمه إلى مستويات متعددة حسب الدين، بل صوره وعّده كال واحدا 

 باعتباره جنسا؛ ولو كان ذا أديان مختلفة.

ر،، وهو صاحب بأس وقّوة وشجاعة؛ حيث يقول: "الزنوج ويصور المغيري الزنجي على أنه الساكن األصلي في هذا الجانب من األ
 في البر من الزمن القديم، وكانوا أهل شجاعة وسطوة، وفي األزمنة القديمة لم يكن موجودا استعمال البنادق والمدافع التي يقدر أن يدفع

ازيا لديهم؛ فهم ال يمتلكون ما يمتلكه القادم غ ، ونستشف أّنه يرى اّنهم ضعفوا عن مواجهة القادم بضعف التسلح(18)بها القليل والكثير"
ن عفاتحا من عّدة وعتاد، ولو أّنهم تسلحوا بسالح قوّي ما كان الغزاة ليدخلوا أرضهم فاتحين، وهو يعّزز هذه الصورة بأّن الغزاة "عجزوا 

، وهذه الصورة تظهر الزنجي في  (19)يقية"مقابلة الزنوج، وكان زنوج البر شديدي الوطأة على كاّفة المستعمرين في سواحل هذه اإلفر 
 مظهر رفيع، خالفا لكثير من التصورات التي ترسم الزنجي في وضع دونّي وترسم له صورة قاتمة من منظور عنصرّي.

ألّمة ا وتظهر الشفقة والتلطف بالزنجي في اختيارات المغيري في خطابه، فهو يصور الزنج أّمة فقيرة حّرة، انظر إلى قوله: "رأفة بهذه
، وهذه الكلمات تشي بتعاطف المغيري (20)الفقيرة، وهؤالء المخاديم والجزيرّية فهم أحرار يروحون ويغدون في مكاسبهم وطلب معاشهم"

 مع هذا اآلخر الزنجي، وال غرو في ذلك؛ فقد اقترب العمانيون من هذا الجنس واختلطوا به.

ألنا العربّية عندما توقع ضيما وحيفا على اآلخر الزنجّي، وهذا في زعمنا مما ولم يمنع تعصب المغيري لجنسه العربي من إدانة ا
يحسب لخطاب المغيري في تصويره لآلخر؛ ففي هذه المقامات تظهر الموضوعّية في الطرح والتصّور؛ فقد عزا قتل خلق كثير منهم 

لى حكومة األلمان في بعض مناطق شرق إفريقية. يقول إلى تحالف العرب مع آخر بعيد وهو األلمان في سرده تمردا قام به الزنوج ع
لم  مالمغيري: "بأّن اإلفريقيين أثاروا حربا على حكومة األلمان، وسببه الجزية، ألّن األهالي رأوا تسليم الجزية عليهم حمال ثقيال؛ ألّنه

، وفي هذا النّص تظهر األنا العربّية (21)األلمان" يعتادوه في أيام دولة العرب، فقتل من األهالي خلق كثير؛ ألّن العرب كانوا في جانب
 أخّف وطأة على اإلفريقيين من األلمان في مسألة الجزية والتعامل مع الزنوج، ولكن العرب انحازوا مع األلمان في هذه الواقعة.

ل الخاّص ن ذلك جلّيا في الفصويرسم المغيري بعدا آخر من أبعاد صورة الزنجي، فهو يصمه بالكسل وقلة النشاط في العمل، وقد بيّ 
، حيث يصفهم بقوله: "وهم يومئذ ال يرغبون في أّي (22)بالرّق وتحرير الزنوج، ويظهر أّن هذه الصورة أصبحت نمطّية عند المغيري 

وهل هذه الصورة متحققة في الواقع أو هي في مخيلة المغيري؟ وإجابة هذا التساؤل ليس من شواغلنا، فنحن نرصد ما تشي . (23)شغل"

                                                           
 .146ص (18)

 .146ص (19)

 .281ص (20)

 .140ص (21)

 إفريقيا. عائدين منوهذه الصورة النمطية يحكيها كثير من العمانيين ال (22)

 .281ص (23)
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به كلمات المغيري واختياراته، ونستشف منها أبعاد ما يرسمه في مخيلته وهو يؤرخ لهذا الجانب من تاريخ العمانيين خاّصة والعرب 
 عاّمة.

الجانب السلبي عند الحّد السابق، بل جعل اختالط العمانيين بالزنوج من أسباب جهل العرب وقلة العلم لديهم؛ ولم يكتف المغيري برسم 
، وهذا نّص (24)فـ"الجهل واإلسراف الذي خّيم على العرب من قّلة العلم؛ لعدم وجود مدرسة عربّية تعّلم أوالدهم وامتزاج العرب باإلفريقين"

خر الزنجي في مخيلة المغيري، وهو بعد الجهل، وجهل الزنوج يؤثر على العرب وكأنه عدوى تصيب يشي ضمنا ببعد من أبعاد اآل
 العرب من اختالطهم بالزنوج.

وتتعّدد دوائر اآلخر عند المغيري حسب الجنس، وسنعر، إلى مستويات هذا اآلخر في دائرة واحدة ذات مستويات متعّددة، وهذه 
المستعمر الذي وصل إلى شرق إفريقيا بعد مّدة من وصول العرب إليها، فهو ينافس العرب في  الدائرة هي دائرة اآلخر األوربي

مجاالت شتى في شرق إفريقيا، وسنعر، هذه الدائرة في مستوياتها المتعّددة مرتبين هذه المستويات حسب قربها من األنا التي رسمها 
 المغيري في خطابه.

 )صورة اآلخر: )أوروبا 

ألوسع من دوائر اآلخر، وهي في الوقت ذاته األبعد مقابل األنا في دوائرها المتعددة كما رسمها المغيري في وهي الدائرة ا
خطابه. ويظهر أّن المغيري يرى في هذا اآلخر جوانب إيجابّية وأخرى سلبّية، ويمكن رصد مستويين من تصور اآلخر هنا عند 

 المغيري:

 بعيدا عن جدلّيته مع األنا. :األول 
 :في جدلّيته مع األنا. الثاني 

ظهر وعي المغيري في اجتماع األوربيين في صورة واحدة يشترك فيها كلهم على اختالف أجناسهم وتباين أهدافهم، وهذه الصورة الكلية 
 لها أبعادها المتعّددة، وهذه األبعاد تخضع لما قّررناه حسب المستويين السابقين.

، حسب المعطيات التي يعرفها واطلع عليها، وهي "متقهقرة عند (25)المغيري "متقدمة في المّد الروماني"وتظهر أوربا القديمة في مخيلة 
ب فقد "فيما قد تقّدم ظهور العر ، وأوغل المغيري في رسم هذه الصورة القاتمة ألوربا مع تقدم العرب وبزوغ فجرهم؛ فـ(26)ظهور العرب"

، وال يخفى أّن صورة  (27)م قد أشرقت عندهم أنوار العلوم وبسمت أزهارها وهم العرب"أصبحت أوروبا مقرا للجهاالت ... وأّن غيره
أوربا القديمة مرسومة بعيدة عن جدلها مع األنا، في حين تشكلت صورة أوربا في المستوى الثاني عبر مقابلتها وجدلّيتها مع األنا 

 العربّي، فهي متقهقرة بتقدمه أو قياسا على تقّدمه.

                                                           
 .262ص (24)

 .62ص (25)

 .62ص (26)

 .62ص (27)
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المغيري صورة اآلخر أوربا في مستواها المشرق المتقدم أو القاتم المتخّلف؛ فذلك لم يكن وهي مع العرب في صراع وتنافس، ولئن رسم 
 فمستوى الجدلّية ال يزال بسيطا في مستواه األولّي الطبيعّي. ولكّننا نرصد للمغيري تصورا آخر لألوربي في جدلّية أكثر تعقيدا، عندما

 مستعمرا لبلدان المسلمين، ونافسهم في أوطانهم وغزاهم في عقر دارهم. غدا األوربّي غازيا

 :صورة اآلخر األوروبي المستعمر 

وهذه الدائرة يرسمها المغيري من منظور األنا، وقد ينظر إلى األنا من خالل هذا اآلخر، وهذه الجدلّية تحضر حضورا كثيفا 
ونستدل على تأثير هذه الجدلّية في االتجاهين: األنا والآلخر في نّص مهّم تجّلت فيه في رسم صورة األنا واآلخر في مخيلة المغيري، 

هذه الجدلّية: "فالعرب يأخذون األمم القاطنة في البر والسواحل بالتوّدد واإلحسان، ولم تنهدم قوتهم وتضمحّل إال في أيام استعمار 
. هذا النّص يظهر العرب في (28)ئلة والسلطان القاهر حتى النت وذّلت أهاليه"الدول األوروبية؛ لكّن أوروبا أخضعت العالم بالقوة الها

 صورة إيجابّية إنسانّية مقابل أوربا تبدو في صورة سلبّية متجّبرة قاهرة، وتظهر صورة أحدهما مقابل اآلخر، فاألنا ترسم أبعاد اآلخر،
 واآلخر يرسم أبعاد األنا.

يتلمس استراتيجيات مكر اآلخر في صوره المتلّونة التي يتخذها غطاء لممارسة إكراهاته على وهذه الجدلّية أدت بالمغيري إلى أن 
اآلخرين، فالمسلمة التي يبدأ منها المغيري في رسم هذا البعد من أبعاد اآلخر األوربي المستعمر تقضي بأّنه "ومن غير شّك فإن دول 

، وهذا الحكم مبنّي على الوقائع، وال يخرج عن الجدلّية التي (29)وخصوصا العرب" أوروبا ال تحب أن تكون القّوة والتقّدم في دول الشرق 
 تبّينا أبعادها السابقة. فالتنافس والرغبة في اإلقصاء هو هدف هذا اآلخر، منه يصدر وإليه يعود.

 األصلّي الذي تظاهرت به دول ويرى المغيرى أّن هذا اآلخر يتخذ من شعارات بّراقة مطّية للوصول إلى غاياته الهّدامة فـ"الغر،
أوروبا نحو إفريقية الشرقية هو الشفقة والمحّبة اإلنسانّية، وقد تالشى هذا من ذهنها سريعا، وزال وحّل محّله روح التنافس والقهر 

آربها لكي تبلغ م، فالشفقة وحّب الخير ليس إاّل غطاء تتسربل به أوربا لمّد خيوط استعمارها وحبائله، (30)واالستعمار لإلنسانّية"
المضمرة، وقد يتودد هذا اآلخر؛ لكي يقضي بهذا التودد ما يريد، فـ"بينما الحركة قائمة في أوروبا نحو زنجبار كانت أنظار ملوكها 

، (31)ّية"لمتجهة نحوها، فتقربت إلى سالطينها بالهدايا والتحف الثمينة، وجعلت تغّل يدها وتقّيد نفوذها شيئا فشيئا بقيود المعاهدات الدو 
وهذا المقتبس يدّل داللة واضحة على الصورة التي رسمتها األنا الواعية بذاتها وباآلخر عند المؤرخ العماني للمستعمر األوربي، وهو 

 .(32)يعمل شيئا فشيئا بمكر وخبث طوّية؛ ليصل إلى إقصاء العنصر العربي من شرق إفريقيا

                                                           
 .147ص (28)

 .485ص (29)

 .289ص (30)

 .257ص (31)

. ولم يتورع  األوربيون عن إهانة حلفائهم ومن سار معهم سياسة تراعي مصالحهم، 138كز إال بعد أن تدخل االستعمار اإلنجليزي واأللماني" صايقول المغيري: "ولم تنهدم وتضمحل هذه المر  (32)

 .365د برغش من اإلهانة والضغط" صوقد ظهرت دول أوروبا في أيام السيد برغش وبدرت بوادرهم القهرّية في تقسيم مملكة زنجبار، ولقي منهم السي"يشير المغيري إلى هذا بقوله: 
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ستغّل في صورة اآلخر األوربّي، بل تعداه إلى أبعاد أخرى أكثر جزءّية؛ فهو صاحب ولم يكتف المغيري برسم البعد االستعماري الم
فلسفة خاّصة في التوطن واالنعزال، فـ"من عادات األوروبيين إذا نزلوا في بلدة من مستعمراتهم أن تكون مساكنهم في معزل بعيد عن 

، فهذا  (33)فضاء مطلق الهواء... ألنهم يعتنون بأسباب الصحة"األهالي، وأن تكون منازلهم بالقرب من البحر أو في مكان واسع ال
يضفي على اآلخر بعدا في طبيعة حياته واختياره لسكناه، ويمكننا أن نستشف صورة هذا اآلخر في مستوى أعمق، فقد ُيحمل هذا 

ن أن يفهم من مستواهم، وهذا البعد يمك التصرف على العنصرّية والشعور بالتفرد؛ إذ ال يمكنهم تبعا لذلك االختالط مع أعراق ليست في
 مضمرات خطاب المغيري في مدّونته.

ومع رسم المغيري لصورة األنا في وجهها السلبّي القاتم حسبما قّدمناه؛ لم يغفل عن إثبات أبعاد إيجابّية لمسها في هذا اآلخر، فهو 
في غاية العدالة واإلنصاف في مصالح تلك األمة المستعمرة ... يصف األوربيين بالعدل ويرى أّن "حالة الحكم األوروبي أول استعماره 
، وقد يبدو هذا الكالم متناقضا من توجه خطاب المغيري في (34)في بالهم أن العدالة هي جوهرة الحكم ونور الزمان وبها قواعد الملك"

ينشد  أبعاد متباينة يراها في اآلخر، وهو في ذلكرسم صورة اآلخر األوربي، لكّننا ال نرى في ذلك تناقضا؛ فقد دأب المغيري على رسم 
 الحقيقة وتدوين التاريخ بوجه من وجوه الموضوعّية.

وتتباين صورة أوربا على أساس جدليتها مع األنا، فهذه الصورة تختلف إذا كانت مقابلة لألنا عن صورتها وهي خارج هذه المقابلة، 
نطاق مقابلتها مع األنا أفضل حاال وإيجابّية، فأوروبا هي ناشرة التمدن في العالم، وقد وتبدو صورة أوربا في مخيلة المغيري وهي خارج 

خدمت اإلنسانّية في هذا الجانب بصناعتها واختراعاتها، وينشد المغيري الحقيقة حين يقول: "والحّق أحّق أن يقال: إّن أوروبا خدمت 
، وفي هذا النّص تظهر أوروبا (35)في حياته، ولسان الحال يكفي عن المقال" اإلنسان خدمة كاملة، مما يسّمى راحة وتسهيال البن آدم

 في صورة مشرقة في مخيلة المؤرخ المغيري، وقد رفعها مرتبة عالية إذ جعلها خادمة لإلنسان وصاحبة فضل عليه.

فهو  األمم األوروبية على اختالف دولها،وهذه الصورة يراها المغيري صفة سائدة في كل أشكال االستعمار األوروبي، ويدخل فيها كل 
يرى من "الحقيقة أّن االستعمار األوروبي على مختلف دوله وحكامه حيثما نزل بأر، من أراضي العالم المعروف؛ فإّنه يمّهد األر، 

عبارات من قبيل: ، وتظهر اختيارات خاّصة  في خطاب المغيري متمثلة في توظيفه (36)وينشئ المدارس والمستشفيات ويوّطد األمن"
)الحق أحق أن يقال( و )في الحقيقة( و )لسان الحال يكفي عن المقال( واستخدام مؤكدات مثل )إّن(، وهذا يشي بما في الذهن من 

 تصور فكرّي، منه نستشف صورة أوروبا في مخيلة المغيري.

                                                           
رية وال فال يتظاهر بالسخ ال تجد األوروبي يمازج األهالي الممازجة المستمرة إال في أوقات الزيارة أو الضيافة أو العمل، وإذا كان األوروبي موظفا في اإلدارات"ويقول في موضع آخر:  413ص (33)

 .412األهالي" صباالستهزاء، ولهم مجاملة جميلة وحسنة بين 

 .414ص (34)

 .413ص (35)

 .408ص (36)
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، فهو لكنه يعزو التمدن فيه إلى االستعمار األوروبيومع بحث المغيري عن مفاخر العرب كافة والعمانيين خاّصة في الشرق اإلفريقي، 
، وهذا النّص يعّزز الوجه  (37)"أّن إفريقية الشرق لم تعرف شيئا من التمدن واإلصالحات قبل دخول االستعمار األوروبي فيها"يرى 

 اإليجابي في صورة أوروبا لدى المغيري. 

ه بحضارة أوروبا، فهو يدرك وجها آخر من آثار بسط هذه الحضارة وهذا النمط وال نرى المغيري راسما هذه الصورة من مقتضيات انبهار 
من التمدن. فهو يرسم بعدا مختلفا آلثار االستعمار األوروبي؛ فقد كان مع التمدن األوربي أثر آخر ال يقل خطرا عن اضمحالل ملك 

عرفه بين تلك األمم إدارة علوم، وأدخل في البّر تمدنا لم ت "لم تقتصر أسباب االستعمار على تمهيد الطرق، بل أنشأ في البرّ العرب؛ فـ
، وفي هذا النّص يظهر وجه آخر لصورة  (38)المنطقة من قبل، واجتاحت المدارس التبشيرّية أكثر السكان، وأدخلتهم في النصرانّية"

، يف كلمة اجتاحت له داللته في هذا الخطابأوربا عند المغيري، وهو البعد الديني الذي لم يكن غائبا في االستعمار األوربي، وتوظ
فاالجتياح الديني في مخيلة المغيري ال يقّل خطرا عن االجتياح العسكري واالقتصادي، وقد رصد المغيري نتيجة هذا االجتياح حيث 

بي النصراني تتكامل أبعادها ، وصورة اآلخر األور (39)"فمنذ دخل االستعمار في هذه اإلفريقية بدأ يتقّلص ظّل اإلسالم شيئا فشيئا"قال: 
 بمقابلتها مع األنا المسلم الواعي بخطورة اآلخر في هذا المجال.

وتتعمق صورة اآلخر في بعد ال يقّل خطورة عن وجهه الديني، فمزاحمة اآلخر األوربي لألنا العربّية في مخيلة المغيري جاوزت حّد 
منذ "األنا في وجودها ضمن هويتها العميقة المتجلية في اللغة، فالمغيري يرى أّنه النفوذ والدين وتعدتها إلى اللغة، فهذا اآلخر يهدد 

أنشئت المدارس لتعليم اللغة اإلنجليزية وقلمها في المكاتبات الرسمّية؛ صارت اللغة العربّية تضمحل وتذهب شيئا فشيئا حتى صارت 
نشأ في ذهن قارئ كتاب جهينة األخبار والذي يمكن أن يوهم بانبهار ، وهذا النّص يفّند التصور الذي يمكن أن ي(40)كالعرجون القديم"

خر ما يكفيه ويعينه في التمييز بين وجوه اآل -كما يظهر من خطابه–المغيري بالمنجز الحضاري األوربي، فالمغيري له من الوعي 
 األوربي وأبعاده. 

، األمم األوربية التي عني المغيري برسم صورتها كآخر في كتابه وهذه الصورة التي رسمها المغيري لألوربي أو أوربا يدخل فيها كل
 اومع ذلك يمكن رصد صورة تنفرد بها أمة من األمم األوربية دون غيرها، وهذا االنفراد ال يخرجها عن الصورة الكلّية التي حّددنا أبعاده

 في المبحث السابق.

 

 

                                                           
 .407ص (37)

"ولم يكن االستعمار األوروبي للشرق استعمارا لمال الشرق أو قهر سلطانه فقط، وإنما أدخل في رق غفريقيا، يقول في هذا الشأن: المغيري تأثير االستعمار دقيقا في أمم ش . كان رصد407ص (38)

 .411ة، وتطورات جديدة، فتغيرت وتبدلت طباع الشرق وعاداته وحركاته وسكناته" صالشرق عصرا جديدا ودنيا جديد

 . 410ص (39)

 دوأنا ال أقول إّن سبب اضمحالل اللغة العربية ناشئ من دول االستعمار فقط، بل أوّجه سبب ذلك إلى زنجبار، أليست بال"الضمحالل اللغة العربية في قوله: . وللمغيري تفسير مواز 409ص (40)

 العرب خاضعة لالستعمار، فما بال عرب تلك البلدان العربية محافظين على لغتهم" السابق.
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 :صورة اآلخر البريطاني 

قّررها المغيري ورسمها في خطابه للمستعمر البريطاني؛ نراه يضفي ابعادا خاّصة لصورة هذا  مع الصورة االستعمارّية التي
البريطانّي، ومن المفارقة أن يصّور المغيري االستعمار األشّد وطأة على مفاخر العرب في شرق إفريقيا في صورة بهّية ومشرقة، وهذه 

 كراهات التي يمكن أن يكون هذا المقام قد مارسها على هذا الخطاب.الصورة تدعوا للتساؤل عن ظروف إنتاج هذا الخطاب واإل

يكّرس المغيري صورة تشي بالتنظيم والتسامح والصبر وطول النفس ولين الجانب في وصفه البريطانين؛ فقد وصفهم بقوله: "بما 
، فهو يصف (42)يل معاملة اإلنجليز لألّمة"، وبقوله في موضع آخر: "جم (41)اتصف به اإلنجليز من الصبر والتأّني في أكثر مطالبها"

في هذه النصوص معاملة اإلنجليز بالجميلة، ويصورهم متحلين باألناة والصبر. هذه الصورة يكاد تكون نمطية لدى العمانيين عن 
ستشف ذلك من ظاهر ي اإلنجليز، وهم يعلمون مقاصدهم من سياستهم اللينة، والمتتبع للوثائق والمكاتبات بين العمانيين والبريطانيين

خطاباتهم وفحواها، والمتأمل في اختيارات المغيري يدرك أّنه يصفهم بحسن التعامل ولين الجانب ألجل بلوغ المقاصد بهذه المعاملة 
 الحسنة، فهم ال يخرجون عن الصورة العاّمة التي رسمها المغيري لألوربيين.

صورته ضمن األوربيين في خطاب المغيري؛ فصورتهم السلبية ُرسمت ضمن ويبدو أّن صورة البريطاني تباينت جنسا مستقال عن 
 صورة األوربيين العاّمة، أّما صورتهم اإليجابية فقد ُرسمت منفردة، وهذا التباين قد يكون ألغرا، تداولّية حسب دواع سياسية وإكراهات

م ين مع السالطين العمانيين في زنجبار أوجها، وكانوا همقامية؛ فتأليف كتاب جهينة األخبار كان في فترة بلغت عالقات البريطاني
المسيطرين على شرق إفريقيا والمهيمنين على سالطينها. وفي الحقيقة يمكن وضع تأويلين وراء هذه الصورة اإليجابّية للبريطانيين لدى 

ه السالطين، والثاني أّن المغيري لمس هذ المغيري، األول ما ذكرناه من دواع سياسية تنأى بالمغيري مما يضّن أّنه معارضة لسياسة
الصورة عند البريطانيين ورصدها في كتابه بالفعل، ولكل من الوجهين سند وعضد من عبارات المغيري في كتابه. فالذي يعضد الرأي 

إلدارات وبي موظفا في االثاني هذا قول المغيري ناّصا على أّنه تعامل مع اإلنجليز ولمس هذه الصورة منهم في قوله: وإذا كان األور 
. (43)فال يتظاهر بالسخرية وال باالستهزاء، ولهم مجاملة جميلة وحسنة بين األهالي، لما نراه ونشاهده من رجال اإلنجليز في هذه الجزر"

 .اواستخدام صيغة المضارع تشي بعالقة زمنية مباشرة بين تأليف الكتاب ووجود البريطانيين وحضورهم في مكان كتابته ووقته

وأما ما يعضد الرأي األول وهو الجانب التداولي؛ أي صياغة الخطاب حسب مقتضيات المقام، فالخطاب يخضع إلكراهات مقام 
إنتاجه، وفي المقام من يشارك المتكّلم في كالمه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فقد ألمع المغيري إلى صورة عن اآلخر في مخيلته ولم 

تلقي سبر غورها واكتشافها في قوله: "أّما دولة بريطانيا حيث إّنها الوكيلة والوصّية لهذه المملكة، فقد أخذت يصّرح بها، بل جعل للم
، ومن هذا النّص (44)نصيبها الوافر من أقسام هذه المملكة المتمزقة ... لخبر يطول شرحه ونهمل ذكره لعدم الفائدة لنا في ذكره"

                                                           
 .383ص (41)

 .442ص (42)

 .412ص (43)

(44) 289. 
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ه بين البريطاني دولة وفردا ، ومنها إقراره بسطوة بريطانيا على سالطين عصره، ومنها جنوحه نستشف مجموعة من األمور، منها تمييز 
 إلى تغييب بعض الحقائق وترك التفصيل فيها متذرعا بدواعي منهجية، وربما كانت هذه الدواعي سياسية بدرجة أولى.

والبريطانية في شرق إفريقيا آنذاك، وهو يذكر في أحد  ويظهر أّن المغيري كان على اتصال مباشر مع السلطة في وجهيها العمانية
 .(45)أسفاره تسهيال حصل له بواسطة البريطانيين؛ حين يقول: "ألّن جناب الموّظف البريطاني أرسل إليهم من يخبرهم بقدومنا"

 :صورة اآلخر األلماني 

ولكّنه أضاف إليها بعدا آخر وهو بعد الشجاعة، وال تخرج صورة األلمانّي عن الصورة التي رسمها المغيري لآلخر األوربي، 
ويبدوا أّن الشجاعة ارتبطت في مخيلة العمانيين بصورة األلماني، يقول المغيري: "زحف سكران األلماني بجيشه القليل وأخرج اإلنجليز 

صا بهذا القائد؛ إاّل أّن ، ومع كون هذا الوصف مخصو (46)من تانغة، وقاتلهم بشجاعة مشهورة ألنه كان من الشجعان المشهورين"
 .(47)الشجاعة أضحت وجها من وجوه الصورة النمطية لأللمان في مخيلة العمانيين

 :اآلخر البرتغالّي 

شّكل المغيري مجموعة معطيات لصورة اآلخر البرتغالي جعلت هذه الصورة مختلفة عن الصورة العاّمة التي رسمها لألوربي، 
، ويكاد تجمع كتب التاريخ (48)تي شاعت في مخيلة كل المؤرخين العمانيين عن البرتغاليينوهي في مجملها تتسق مع الصورة ال

 العمانية على هذه الصورة.

وتظهر صورة البرتغاليين عموما في جدلّية مع األنا؛ فحضور العمانيين سلطة فاعلة في شرق إفريقيا كان ضمن صراعهم مع 
خاّص ضمن جدلّية أساسها الصراع والتنافس والتحارب؛ ولذا كانت صورة هذا اآلخر البرتغاليين؛ ولذا تحضر صورة اآلخر في شكل 

قاتمة بدرجة عميقة، ومظلمة بصورة شديدة، فهم يتصفون بالفضاضة والعنف يدل على هذه الصفة قوله: "ولكن فضاضة البرتغال أّدت 
معر، آخر يقول: "وقد أثبتت ترجمات لنصوص برتغالية  ، وفي(49)وأرغمت كثيرا من األهالي على الهجرة والفرار من هذه الجزيرة"

، ويظهر البرتغالي في خطاب المغيري غازيا غير متحضر، وهمجيا (50)منقوشة في قالعهم تدّل على وحشّيتهم وقساوتهم وهمجيتهم"
 وحشيا، خالفا لما يمكن تلمسه في صورة اآلخر البريطاني من األمم األوربية.

فات المحارب الشرس، وخرجوا من صفة اإلنسانّية بسلوكهم الحيواني؛ فـ"بعد وقوع حرب عظيمة بينهم وقد جاوز البرتغاليون ص
 )البرتغاليين( وبين أهل بتة صار البرتغاليون يظلمون ويهتكون أعرا، النساء المخدرات، واستبدوا باألوامر في بتة بعدما فتحوها، واشتدّ 

                                                           
 142ص (45)

 .154ص (46)

 قول من عمانيين عاشوا في زنجبار.ولبعض عواّم العمانيين  تصور يقول بأّن األلمان من ذريات مالك بن فهم عندما خرج ابنه سليمة من عمان بعد قتل أبيه، وقد سمعت هذا ال (47)

 أنظر على سبيل التمثيل:  السالمي، تحفة األعيان بسيرة اهل عمان. (48)

 اء.. يقصد بها الجزيرة الخضر 185ص (49)

 .187ص (50)
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، وهذه الصورة التي تشكلت في (51)هم أهل بتة من الفسوق والظلم واإلذالل من البرتغاليين"األمر على أهل ممباسا مّما وقع على إخوان
مخيلة المغيري هي في حقيقتها صورة نمطية للبرتغاليين في مخيلة العمانيين، فالمغيري لم يعاصرهم، بل رسم هذه الصورة من 

 دى العمانيين عن البرتغاليين.معطيات الموروث الثقافي العماني، ومن الصورة النمطية السائدة ل

وقد كان استعمار البرتغاليين ذا وجه سلبّي صرف خالفا لما كان عليه استعمار بقية األمم األوربية في نظر المغيري؛ إذ كان يجلب 
ابوس ثقيل عندما كمعه التمدن والراحة ويتصف من يديره باللطف واالحترام. وقد وصم المغيري الوجود البرتغالي في شرق إفريقيا بأنه 

  (52)قال: "كابوس استعمار البرتغال الثقيل"

ولصورة البرتغالي بعد آخر في تصّور المغيري، وهو بعد ارتبط باألوربي غازيا في مخيلة المسلمين كاّفة، وهو البعد الديني، فقد رفع 
نجبار ر، ويعّمق صورته القاتمة. ويرى المغيري "أّن ز البرتغال الشعار الصليبي في غزواتهم وهمجيتهم، وهذا يزيد المعاناة من هذا اآلخ

أحّست وتأّلمت من حكم البرتغال، وقانونها الثقيل على اإلسالم والمسلمين، إذ هم اآلفة الكبرى والبلّية العظمى في أّيامهم على 
ّيته مع ورة البرتغالّي صليبيا في جدل، فهم آفة على الدين والدنيا، وبلية على المسلمن. وفي هذا النّص تظهر جليا ص (53)المسلمين"

المغيري مسلما، وضمن هذه الجدلية وجدلّية الصراع تشكلت صورة البرتغالّي بلّية وآفة، واختيارات المغيري هذه تشي بعمق سوداوية 
 صورة البرتغالّي في مخيلته؛ إذ استخدم )آفة كبرى، وبلية عظمى( بصيغة التفضيل.

ر البرتغالي يسعى بصورة منظّمة في ترسيخ بعده الصليبي، فقد "أخذ البرتغاليون طفال يسمى يوسف بن ويرى المغيري أّن االستعما
حمد من بيت سالطين ممباسة، وأرسلوه إلى جزيرة بخوخو من أعمال الهند بقصد تعليمه وتثقيفه، فتعلم هناك وتثّقف وتنّصر، ولما 

، وهذا الشكل من التعامل في المستعمرات قد ال نجده ممنهجا بهذه الصورة  (54)"مات أبوه أرجعوه إلى ممباسة ونّصبوه سلطانا عليها
كما هو لدى البرتغاليين، وكل ذلك يرسخ صورة الصليبي في اآلخر البرتغالّي في الخطاب التاريخي العربي بصّفة عاّمة والعمانّي 

 بصفة خاّصة.

 :اآلخر الهندي 

ري ال يدخل ضمن التراتبّية السابقة التي حّددنا مالمحها وأبعادها، فالهندي ليس وهذا الوجه من وجوه اآلخر في مخيلة المغي
أوربيا، وإن كان كالهما في خندق واحد، وقد تتبعنا صورة الهندّي في كتاب جهينة األخبار واعتبرناه دائرة من دوائر اآلخر في بحثنا 

 ده دينا.الختالفه عن صاحب المدّونة جنسا؛ وإن تشابه معه في بعض أفرا

وللهندي في كونه آخر أبعاد متعّددة يمكن رصدها في خطاب المغيري، وربما كانت هذه األبعاد متباينة فيما بينها، وهذه 
الصورة في أغلبها مرسومة ضمن جدلّية تنافسّية بين العرب والهنود، وأثر الصراع والتنافس والتدافع بين هذين الجنسين واضح في 
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ي خطاب المغيري. ولغلبة الجانب السلبّي على صورة اآلخر الهندّي في مخيلة المغيري؛ آثرنا أن نشرع في تبّين صورة اآلخر الهندي ف
 مالمحها من هذه الزاوية.

يبدو الهندي في مخيلة المغيري مستغال انتهازّيا، فـ"القبائل الهندية على مختلف أجناسها قد امتصت دم ذلك العربي المبذر المتكاسل، 
، فالهندي يستغل غفلة العربّي وتكاسله؛  (55)منه قّوته المالّية ... فتوغل الهنود في إفالس العرب أموالهم من شوانب وقصور"وسلبت 

ليبسط نفوذه االقتصادي ويستحوذ على التجارة والثروة، وهذا في أغلبه يكون بالحيل والمكر والمعامالت التجارية المشبوهة كالربا 
ود دون تصّرف العرب في أمالكهم في شرق إفريقيا بسبب قيود الربا، ويظهر ذلك في قول المغيري: "ومنع بيع والغّش، وقد حال الهن

، وقد عرقل الهنود ما من شأنه أن يكون قّوة اقتصادّية للعرب؛ كما فعلوا في  (56)الشوانب في الديون التي للمرابين من الهنود وغيرهم"
 .(57)اومها التجار الهنود أّي مقاومة ... وتعاضد تجار الهنود في الهند للمقاطعة"إنشاء جمعية منتجي القرنفل، فقد "ق

وال يغفل المغيري عن الوعي باألنا في هذا الموقف مع مقابلتها باآلخر، فالعرب هم من أطمع الهنود في مالهم بجنوحهم إلى اإلسراف 
التجار والمرابين في أسباب نفقاتهم، وهم التجار الهنود، ومن غير حذر ال والتبذير مع الغفلة والسذاجة، فقد "صار العرب يجنحون إلى 

يفهم ذلك ما يدسه ويرسمه ذلك المرابي بما يريده باللغة الهندية، فيطلب من ذلك العربي أن يوقع في دفتره أو صكه، فيكتب ذلك بدون 
 اجة من جهة العرب؛ حتى يوقعوهم في الديون.، ما كان مكر التجار الهنود لينجح لوال أّنه صادف غفلة وسذ(58)تدّبر"

ويرصد المغيري شكال خفّيا من االستعمار الهندي، وهو استعمار يسعى إلى امتالك األر، واالستحواذ عليها بالحيل والمكر، يقول 
، وقد (59)اد"االقتصاد واالجتهالمغيري "واستملك الهنود أمالك العرب بالفوائد الفادحة والحيل، واستملكت الجزيرية أمالك العرب بالجد و 

أّدى ذلك إلى تفّوق اآلخر على األنا في نظر المغيري، فتفّوق العنصر الهندّي ميدانّيا على العنصر العربّي؛ حّتى "انقلبت الحالة في 
من هذه  ضمحلهذا الزمان فصار أكثر سكان مدينة زنجبار طوائف الهنود، ولهم سلطة التجارة وطول الغنى، وصار الجنس العربّي ي

 .(60)المدينة"

وهذه الصورة التي رسمها المغيري عن الهندي هي في حقيقتها صورة نمطّية عند سائر العمانيين من خاّصة وعاّمة، سواء أكانت في 
 يعمان أم زنجبار، وسواء أكانت في العصر السابق أم في العصر الحالّي؛ فما زال الهندي متشّكال في هذه الصّورة وإن تلّون ف

 جنسّيات مختلفة، فهو في مخّيلة العمانّي تاجر مخادع يسعى إلى الثروة على حساب حقوق اآلخرين.
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م؛ لغير أّن هذه الصورة النمطّية التي تبناها المغيري لم تثنه عن تحديد أبعاد إيجابّية في صورة اآلخر الهندّي؛ فهذا الهندّي يسعى للتع
، وقد قارن ذلك بحال العرب الذين لم يحفلوا (61)إنشاؤهم إدارة علوم لتهذيب أوالدهم وتثقيفهم"فـ"السبب األعظم الذي ساعد الهنود هو 

 بتعليم أبنائهم وبناء المدارس الخاّصة بهم.

 "الجالية الهندية شاركت العرب في بناء البعض منكما أشار المغيري إلى جوانب مشرقة تحسب لهذا اآلخر الهندي، فهو يعترف بأّن 
وال شّك في أّن تقديم  .(63)"فبنى العرب فيها والهنود قصورا عديدة ومساجد ضخمة"ويقول في معر، آخر: ، (62)المدينة" قصور هذه

 نالعنصر العربي على العنصر الهندي في عباراته السابقة يشير إلى موقع األنا المتقّدمة في هذه اإلنجازات الحضارّية، هذه التراتبّية م
 وعي تشي بأّن صورة اآلخر الهندّي بنيت على أساس الجدلّية القائمة بين األنا واآلخر.خطابه في الوعي أو الال

 خاتمة:ال

ن شأن المؤّرخ أن يستحضر صورة اآلخر في كتابته التاريخ، وقد سعينا في هذا البحث إلى تلّمس اآلخر، ولم نحفل في هذا م
تدرك، وإّنما سعينا إلى تلمس صورة اآلخر في نّص رأينا أن نعالجه مغلقا في البحث إلى إدراك حقيقة هذه الصورة؛ فالحقيقة تطلب وال 

 كثير من األحيان، نعنى بما ينطقه ويشير إليه داال عليه بالتصريح والتلميح في رسم صورة اآلخر.

لّية، د مفضية إلى تبلور صورة كوقد تبّين لنا وجود دوائر من اآلخر، ولكّل دائرة من الدوائر أبعادها ومالمحها، وقد تكون هذه األبعا
بعض أجزائها ضمن جدلّية األنا واآلخر وبعضها خارج نطاق هذه الجدلّية، كما تلّمسنا نمطّية الصورة في اآلخر في المجتمع الذي 

، كما هو الحال ري ينتمي إليه مؤرخ المدّونة، كما هو الحال في نمطّية صورة الهندي والبرتغالّي، أو تفّرد هذه الصورة في مخيلة المغي
 في صورة البريطانّي؛ فقد ال يشاركه المجتمع العمانّي كاّفة في تصويره البريطاني أمينا صاحب مبادئ وأخالق مثالّية.

وينفتح بحثنا على مشاريع أخرى قد تتطلع إليها أعناق الباحثين، فيمكن أن يحفر البحث التاريخّي أو عبر اللغوّي في خصائص 
العمانّي، أو يقوم الدرس المقارن بموازنة صورة اآلخر بين مدّونات التاريخ العمانّي العمانّية واإلفريقّية، وإلى غير  الخطاب التاريخيّ 

 ذلك من اآلفاق البحثية التي يمكن أن ينفتح عليها هذا البحث.
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Abstract: 

"The Third Party in the Imagination of the Omani Historian of Eastern Africa - The Book 

Writer of Guhainat AL Akhbar" 

 Omanis presence in east Africa was accompanied by cultural and civil existence that had different dimensions.  

The literature discourse stands out as one of the phenomena that deserve studying in a systematic manner to produce an 

understanding of this civil contribution that had clear recognizable benefits in that geographical area. 

This project investigates the picture of the third party in the imagination of Omani Historians while they write east African 

history.  We chose the book Guhainat AL Akhbar because it represents the most comprehensive source for such a study. 

The paper examines the historical discourse in this book from the analysis methodology point of view.  Regardless of the 

true facts narrated in the book, the study highlights the appearance of the third party in this historical writing. 

We conclude that third party has a special characteristic in this book in that it appears differently in different situations and 

could appear multifaceted despite being one.  There is no way to examine the third party while ignoring the ego, a feature 

that we clearly appreciated as it has its uniqueness in the discourse imagination of this book.  

Keywords: Ego Autre discourse dialectic. 
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