ّ مسقط
فضاءات التعدد الثقايف والتعايش اإلثين
من خالل رحلتي دونيس دي ريفوير ()Denis de Rivoyre
«مسقط» وأندريه جوانّين ()André Jouannin

«شهران في مسقط»

][1الدكتور مكي سعد الله
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امل ُ َّ
لخص:
تهدف هذه الدراسة إىل تبيان صورة مدينة «مسقط»( )Mascateكعاصمة حضاريّة
بتن ِّوعها الثقايف والعرقي ،من خالل عملني أدبيِّني وتاريخيِّني ،األ ّول رحلة الكاتب
واإلداري الفرنيس دونيس دي ريفوير(  ( )Denis De Rivoyreاملوسومة ﺑ (مسقط�،

 )Mascateوالثاين رحلة الدبلومايس الفرنيس أندريه جوانّني ()André Jouannin

املعنونة ﺑ (شهران يف مسقط  .)deux mois à Mascateوتكشف املقاربة عن تجل ّيات
صور «مسقط» الثقاف ّية والسياس ّية واالقتصاديّة يف إطار علم الصورة ،»»Imagologie

وهو حقل من حقول األدب املقارن يهدف إىل إظهار متثيالت ()Représentation

اآلخر ومتظهراته يف إطار املثاقفة ،التي تسعى الصورولوجيا إىل كشفها ضمن آل ّيات
احتكاك األنا واآلخر بعد فتوحات العوملة الثقاف ّية وثورة عامل االت ّصاالت والرقمنة،
وغيت فلسفة الزمان واملكان.
التي قلَّصت واختزلت املسافات ّ
* -جامعة تبسه ،الجزائر.
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مدخل« :بني يدي الدراسة»
يف مشهد جاميل وثقايف وحضاري تعانق مدينة «مسقط» الثقافة الفرنس ّية
بفضاءاتها املتع ّددة ،وتفكّك املنظومة املركزيّة الغرب ّية التي ت ُؤمن وتعتقد بأ َّن أوروبا
هي املركز و»اآلخر» هو الهامش.
فرضت «مسقط» نفسها عىل األنساق الثقاف ّية الفرنس ّية وخطاباتها املتن ِّوعة
كأمنوذج حضاري وملتقى للديانات والثقافات واألعراق ،فتزاوجت الخصوص ّيات
يف فضاء التع ّدد والتن ّوع واحرتام «األنا» «لآلخر».
إ َّن هذا الفكر الكوين الذي سبق التأسيس اإلبستيمولوجي ملصطلح «العوملة»،
جعل عرق ّيات مختلفة مشبعة بهويّات مختلفة تتعايش ضمن منظومة متكاملة غاب
حالة ،الذين زاروا املنطقة،
فيها الرصاع وساد الحوار والتعايش بشكل جعل الر ّ
جلون دهشتهم من مظاهر التكامل والوئام والتعايش السلمي يف هذه
جبون ويس ّ
يتع ّ
الحارضة الكوسموبوليتيّة حتّى قال أحدهم« :إنّها ليست الرشق ،كام أنَّها ليست
آسيا»[[[ وعبَّ آخرون عن إعجابهم بجمع السلطنة بني األصالة والحداثة والجرأة يف

الجمع بني املتناقضات ،التي تتج ّنب دول كثرية املجازفة فيها «استطاعت السلطنة
أن تالئم بني الوفاء للقيم وإرادة التك ُّيف مع العامل[[[.»...

هذه الشهادات وغريها هي التي دفعتنا إىل البحث يف املنظومة الفكريّة
علم أنّه ليس من معهود
الفرنس ّية الستقراء صورة «السلطنة» ومتظهراتها املختلفةً ،
الثقافة الفرنس ّية وال من تقاليدها ،توزيع األوسمة واملجامالت والشهادات اعتباطًا
وبعشوائ ّية ،فاألنتلجنسيا العامل ّية والنخب اإلنسان ّية تشهد للفرنسيني باألكادمي ّية
والروح العلميّة واملوضوعيّة.
الصورولوجيا؛ املفهوم والداللة (املحمول الثقايف)
ارتبطت دراسات الصورة ( ،)Image Studiesأو «علم الصورة» (،)Imagologie
[1]- Le CourGrandmaison, 2000: 5.

[2]- LavergneetDumontier, 2002: 13.
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أو «الصورولوجيا» كام يرت ّدد يف اصطالح املقارنني ،أو الصورات ّية يف التداوالت
وخاصة
التطبيق ّية املقارن ّية ،منذ نشأتها بالدرس األديب املقارن يف املدرسة الفرنس ّية،
ّ
املؤسسني واملنظِّرين األوائل ،ومنهم جان ماري كاريه (Jean Marie
عند ر ّوادها
ِّ
 )1887-1958( )Carréوتلميذه ماريوس فرانسوا غويار (Marius-François
 ،)2011-1921( )Guyardوتهدف رسالتها إىل إنشاء فعل ثقايف عاملي من خالل
تأسست عن «اآلخر» ،وكانت نتيجة منطق ّية وطبيع ّية
تفكيك الصور النمط ّية التي َّ
للرصاعات والحروب والنزاعات ،ولك َّن تقاسم دراسات الصورة وتقاطعها مع حقول
محل انتقاد من املقارنني أ ّو ًل ،ث ّم من
َّ
معرفيّة أخرى ،كالعلوم اإلنسانيّة ،جعلها
املؤ ّرخني واألنرثوبولوجيني وغريهم من الذين تساءلوا حول هويّتها ووظيفتها.
وتعود الريادة يف هذا الرضب من الدراسات إىل املدرسة املقارن ّية الفرنس ّية،
أسست لتحديد وتوضيح مبادئ
بسلسلة من البحوث األكادمي ّية والثقاف ّية التي َّ
وتقن ّيات دراسات الصورولوجيا ،من حيث التأكيد والرتكيز عىل الفعل الثقايف ،وتبيان
آثار التلقّي ودوره يف بناء الصورة الذهن ّية ،فتتح َّول الصورة إىل انزياح ذي مغزى
ورسالة ،تجمع بني منظومتني ثقاف ّيتني مختلفتني[[[.
وعىل الرغم من أنَّ الصورة هي إعادة تقديم وتركيب وبناء لواقع ثقايف واجتامعي
ونفيس ،يخضع ويتأثّر باألبعاد الثقاف ّية واأليديولوج ّية والخيال ّية ومبختلف املرجعيات،
مم يفقدها بعض املصداقية واملوثوق ّيةّ ،
إل أنّها تبقى آل ّية ف ّعالة يف كشف الصور
ّ
أصلتها املنظومات الفكر ّية عن بعضها من خالل عمل ّيات
الثقاف ّية والنمط ّية ،التي َّ
التواصل واملثاقفة.
أهم الدراسات واألطروحات التي نُوقشت في الجامعات الفرنس ّية في مرحلة التأصيل والتأسيس لدراسات علم
[[[ -من ّ
الصورةُ ،يمكن ذكر النماذج اآلتية:
أندريه مونشو (( )André Monchouxألمانيا أمام اآلداب الفرنس ّية من L’Allemagnedevant les(1835 - 1814
 )lettresfrançaises de 1814 à 1835سنة ،1953ورسالة ماريوس فرانسوا غويار (Marius-François()1921-2011
( )G uyardصورة بريطانيا العظمى في الرواية الفرنسيّة (L’image de la Grande-Bretagne dans le roman
 1940-1914 :françaisسنة  ،1954باإلضافة إلى أعمال أخرى منها رسالة ميشيل كادو (( )Michel Cadotصورة
روسيا في الحياة الثقاف ّية الفرنس ّية بين ()La Russiedans la vie intellectuellefrançaise (1839-1856( )1839-1856
وتبقى دراسة مدام دي ستايل ( )1817 -1766( )Madame de Staëlالموسومة بـ (من ألمانيا) ( )1813والذي حمل
صورة جديدة ومغايرة عن ألمانيا تتناقض مع تلك الصورة النمطيّة الراسخة في المخيال الفرنسي عن األلمان وثقافتهم
ومم ّيزات شخصيتهم ،م ّما دفع بنابليون األول ( )1821-1769( )Napoléon Ierإلى مصادرة الكتاب ومنع صدوره،
فصدرت الطبعة السريّة األولى منه سنة  1813بلندن ،ولم تظهر الطبعة الفرنس ّية إال سنة  1839بعد سقوط اإلمبراطور.
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وتستند هندسة الصورة ورسم معاملها إىل عوامل موضوع ّية وأخرى ذات ّية ،وإذا
والسد
كان الخطاب التأسييس يحرص عىل االلتزام باملبادئ العقالن ّية يف الوصف
ّ
التاريخي كان
يف والتدليس
واملالحظة والتحليل والتعليل ،فإ َّن االنحراف املعر ّ
ّ
الوسم والسمة الغالبة عىل الدراسات املتعلّقة باإلسالم واملسلمني؛ فقد سيطر عىل
لفظي مبحموالت دالل ّية مشحونة مبشاعر الدون ّية والعدوان ّية
أغلب البحوث معجم
ّ
وكل النعوت والصفات السلب ّية ،مل يستطع أن يتح ّرر من هيمنة الفكر االستعامري
ِّ
وفعل ومامرسةً.
ً
املتحيِّز ،خطابًا
السد يف سياق الصورولوجيا ،هو تشكيل جديد لعامل متامسك متخيّل ،تنسج
ّ
يف إطاره وضمنه صور الذات واآلخر وفق ما يناسب هويّتها ومنافعها ومرجع ّياتها،
وهذا ما يفقدها املوضوع ّية ،ويجعلها ترتدي ثوب التح َّيزات وأقنعة الخداع ونزوعات
البنيات األيديولوجيّة .وتصاحب عمليّة األدلجة والتنميط والتحريف التاريخي ثورة
موازية تهدف إىل تقويض سلطة «األنا» ومنعه من الدفاع عن نفسه ،وتفنيد الرؤى
املعرف ّية واملغالطات األيديولوج ّية حول تاريخه وشخص ّيته الوطن ّية والعقائديّة،
وتستعمل املركزيّة مختلف الوسائل يف ترسيخ رؤيتها وتص ّوراتها «ويبلور (سعيد
معي،
ريا للرسديّات يتمثَّل يف تشكُّل رسديّات رسميَّة لتاريخ
َّ
إدوارد) وج ًها خط ً
ث ّم سعيها الدائب إىل منع رسديّات ُمغايرة من الظهور ،كام يبلور الرصاع ض ّد هذه
الرسديّات والسعي إىل تقويضها»[[[.
يتأسس وفق رؤية تعتمد عىل تنضيد صورة
وإذا كان الخطاب املركزي الغريب َّ

«اآلخر» وتنميطه طبقًا ملرجعيّاتها ومرويّاتها الكربى ()les grandes narratives

[[[

[[[ -إدوارد.17 ،2014 ،

[[[ -المرويّات الكبرى أو السرديّات الكبرى نصوص متن ّوعة تشكّل مضامينها تص ّورات وتمثّالت لإلنسان عن ذاته
واآلخرين وفق تحيُّزات ورؤى انبثقت من خطابات دينيّة وسير شعبيّة وحكايات خرافيّة ومالحم وروايات ورحالت
ولعل أه ّم ما
وتجسدت فيها من مشافهة وكتابةّ .
وآداب جغرافيّة وغيرها ،بصرف النظر عن الصيغة األسلوبيّة التي تجلَّت
ًّ
نص أو خطاب لها محايد وغير
يم ِّيز المرويّات الكبرى هو وفاؤها وإخالصها لمرجع ّياتها التأصيل ّية ،ومن النادر وجود ّ
متح ِّيز ،فارتباطها بالمركزيّة يجعلها ملتزمة ومتق ّيدة بمبادئ الهيمنة وسلطة التف ّوق العرقي والمعرفي ،ومن نماذجها
نشيد روالن ( )La Chanson de Rolandوأعمال جوزيف آرثر دو غوبينو (-1816( )Joseph Arthur de Gobineau
 )1882صاحب كتاب (دراسة حول التفاوت بين األعراق البشريّة) ()Essaisurl’inégalité des races humaines
الذي ألَّفه بين سنوات  1853و  1855ويعتبره الدارسون دستور النظريّات العنصريّة.
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هذه الرسديّات ترسم الصور والتمثُّالت استجابة ألحكام وأفكار مسبقة ،تتم َّيز
بالجاهزية واالنتقائ ّية ،ومل يبق لها سوى عمل ّيات البحث عن السلوكات الفرديّة
واملواقف املعزولة واملشاهد الشاذّة إلسقاط املعايري عليها واستنتاج األحكام؛
لتربير وتسويغ خطابات الهيمنة والدونيّة.
شكل أيديولوج ًّيا متح ّي ًزا يسعى إلثبات دون ّية
ً
وقد تنحرف الصورة فتأخذ
«املختلف» وبناء هويّة منط ّية متخ َّيلة ال تتّصل بالواقع ،وال تطابق املوضوع ّية
والعقالن ّية ،بل تستجيب لرؤية وأفكار مسبقة مهيأة ألداء وظيفة كولونيال ّية وعنرصيّة،
تؤمن بالتفاوت العرقي بني الشعوب.
وتختلف دراسة الصورة األدب ّية املشكَّلة ذهن ًّيا من خالل عمل ّيات االحتكاك
الثقايف والعسكري والتمثّالت األيديولوج ّية عن بناء وصناعة الصور النمط ّية ،التي
ترتكز عىل التواتر التاريخي املرتجل والشعور االنطباعي اآلين والظريف ،كام الشأن
يف بعض الصور املنترشة يف كتب «املاملك واملسالك» وبعض مؤلّفات الجاحظ.
وتتجاوز الصورولوجيا الصور املفردة واالستثنائ ّية؛ ألنّها ال تعكس الصورة
الواقع ّية ،بل متثّل جزئ ّية غري متثيل ّية ،كام أنّها ال تُعري قيمة للنامذج البرشيّة ،باعتبارها
كل املجتمعات ،ومنها منوذج البخيل والشجاع واملعتوه،
صو ًرا إنسان ّية موجودة يف ّ
والدعارة واللصوص ّية وانتشار القاممة يف األسواق ،وحيل بعض الحرفيني وصور
رشدين وغريها ،فهي صور معهودة ومتداولة يف املجتمعات البرشيّة بأرسها،
املت ّ
عاكسا للصورة الثقاف ّية مبصداق ّية.
جا
ً
دون أن تكون مرآة للهويّة أو منوذ ً

مدونة البحث
ّ
يسعى هذا البحث إىل استجالء صورة مدينة «مسقط» ،كعاصمة حضاريّة تفاعلت
وتخصيصا
وتعايشت فيها ثقافات وعرق ّيات مختلفة ،يف الكتابات الفرنس ّية عمو ًما،
ً
حالة اإلداري دونيس
يف عملني أدب ّيني وتاريخ ّيني يف الوقت نفسه؛ األول للكاتب والر ّ
دي ريفوير( )[[[Denis de Rivoyreواملوسوم بـ «مسقط» والذي ق ّدمه الكاتب
فيل فرانش سور ساون (ville franche sur
حالة فرنسي ،ولد في ّ
[[[ -دونيس دي ريفوير (بارتيليمي لويس) كاتب ور ّ
 )Saôneبمحافظة الرون  ))RHONEبمنطقة رون ألب ( )RHONES ALPESفي  14فيفري  .1837شارك في سنة
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تشارل سيمون( )Charles Simondالخبري يف شؤون آسيا والبحر األحمر ،أ ّما العمل
الثاين فهو يوم ّيات امللحق بالقنصل ّية الفرنس ّية «مبسقط» واملوسوم بـ « شهران يف
مسقط» ألندريه جوانّني (.)André Jouannin
وتدخل هذه الدراسة ضمن مباحث علم الصورة أو الصورولوجيا ،وهو حقل من
حقول األدب املقارن ،ارتبط باملدرسة املقارن ّية الفرنس ّية ودراستها لتفاعالت «األنا
واآلخر» وقضايا املثاقفة والعوملة الثقاف ّية.

املدونة
توصيف ّ
«مسقط» لدونيس دي ريفوير (.Mascate, (Denis de Revoyre
يقع الكتاب يف خمس وثالثني صفحة ( )35من الحجم الكبري ،وهو عبارة

عن رحلة قادت الكاتب إىل مدينة «مسقط» ،يف إطار التبادل الثقايف واالقتصادي
للقنصل ّية الفرنس ّية يف «مسقط».
وقد م َّهد للكتاب مبق ّدمة بقلم شارل سيمون ( )Charles Simondيف أربع
صفحات ،وضّ ح من خاللها سبب تسمية «عامن» وكيف ّية نطق املصطلح ،ث ّم يشري

إىل بعض املالحظات املتعلّقة بتاريخ «عامن» وسلطانها امللقب ﺑ «اإلمام»
وحنكته يف تسيري البالد ،ومتكّنه من بناء أسطول بحري قوي.

[[[

 1863باالنتفاضة البولونيّة حيث أصيب بجروح .في سنة  1865سافر إلى الشرق ورحل إلى الحبشة .عند عودته
إلى فرنسا ع ّين كملحق بمه ّمة عسكريّة فرنس ّية بالقسطنطين ّية .بعد حرب  1870التي تم ّيز فيها ،ع ّين كنائب محافظة
بالجزائر ،ث ّم تقلّد بعدها مهام ووظائف متعدّدة ومتن ّوعة ،غادر الوظائف اإلداريّة سنة  1880لمواصلة أبحاثه المتعلّقة
بتط ّور التأثير الفرنسي في البحر األحمر.
من أه ّم مؤلفاته:

 .1البحر األحمر والحبشة (.)1880
 .2أوبوك ،مسقط ،بوشير ،البصرة (.)1838
 .3في بالد السودان (.)1885
 .4فرنسيه أوبوك (.)1887

[[[ -اإلمام هو اللقب الذي يطلقه الكاتب على س ّيد عمان وحاكمها دون ذكر اسمه الحقيقي.
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يف حني ق ّدم دي ريفوير ( )de Revoyreيف كتابه جملة من الصور ،بلغ عددها
ثالث عرشة صورة ( )13توحي القراءة السيميائ ّية األوىل للصور بتطابقها مع
الخطاب املكتوب ،فكأ َّن الكاتب يزاوج بني خطابني ،األول مريئ والثاين مقروء،
فالصور متثّل الفضاء املعريف الكوسموبولويت (الكوين) «ملسقط» بتن ّوعها الثقايف
والعرقي ،فالصور ( )13,12,10,8,5,3لنامذج برشيّة تعيش وتتعايش يف مناخ ثقافة
االختالف التي ينتعش بها الفضاء املسقطي( ،رجل عريب من مسقط ،رجل زنجي،
عريب من اليمن ،عريب من مسقط ،منوذج هندي ،منوذج صومايل) ،أ ّما بقيّة الصور
فهي انعكاس للمكانة السياسيّة واالقتصاديّة لـ«مسقط» حيث متثل النامذج صو ًرا
للسفارات والقنصل ّيات املعتمدة يف»مسقط» ( )9،7فقنصل ّيتا فرنسا وإنجلرتا ،أ ّما
بق ّية الصور فهي عبارة عن مشاهد عا ّمة ،قرص السلطان ،مشهد ملدينة «مطرح».

شهران يف بالد عامن
عبارة عن رحلة بحث ّية قام بها أندريه جوانّني ( [[[)André Jouanninوقد نرش
خطابه الرحيل يف املجلّة األسبوع ّية الفرنس ّية ( [[[)Revue Hebdomadaireورسم
من خاللها انطباعاته املوضوعيّة حول مدينة «مسقط» وفضاءاتها الثقافيّة والتجاريّة.

إشكال ّية البحث ومؤرشاته اإليضاح ّية
تطرح الدراسة إشكال ّية متعلّقة بنظرة وجدل ّية «األنا» و «اآلخر» يف الفضاء
الحضاري ،باعتبار أ ّن احتكاك الشعوب وتفاعلها مع بعضها فطرة إنسانيّة وحقيقة
كون ّية ،فالثقافات والهويّات تتالمس وتتفاعل وتتصارع وتتحاور ،وهكذا ،يف حتم ّية
َ َ َ َْ ُ ْ ُ ُ ً َ ََ َ َ َ َ ُ
ارفوا.[[[
طبيع ّية أملتها ق ّوة وجعلناكم شعوبا وقبائِل لِ ع
وإذا كانت الصورة األدب ّية تخضع للمعايري الذات ّية واملخيال اإلبداعي الذي
[[[ -الكاتب العام للجنة آسيا الفرنس ّية مكلّف بمه ّمة لدى قنصل ّية فرنسا ،وهو باحث قدّم خالصة رحالته وأبحاثه أمام
الجمع ّية الجغراف ّية الفرنس ّية بمدرج المدرسة الوطن ّية للفنون الصناع ّية.
[[[ -مجلّة أدب ّية أسبوع ّية فرنس ّية ،أنشئت سنة  1892بباريس من طرف الكاتب األديب فرناند لودي (�Fernand lau
 )1933-1860( )detوتوقّفت عن الصدور سنة .1939
[[[ -سورة الحجرات ،اآلية.13
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يتحكّم يف تشكيلها ورسم أطرها ،فإ ّن الصورة الرحل ّية أو االستكشاف ّية تنتمي إىل
عوامل املوضوع ّية وفضاءات املرجع ّيات الثقاف ّية البعيدة عن النمط ّية؛ ألنّها غال ًبا ما
تكون مرج ًعا ومصد ًرا معرفيًّا يستقي منه الباحثون معلوماتهم.
فكيف رأت املنظومة الفكريّة والثقافيّة «مسقط» وما هي معايري صياغة الصورة
وآل ّياتها؟ وما هي أه ّم متظهرات هذه الصورة (التمثُّل  -ثقافة تخ ُّيل اآلخر /امل ُختلف)؟.
املؤشات اإليضاح ّية،
باإلضافة إىل اإلشكاالت السابقة ،فالبحث يطرح جملة من
ّ
نجملها فيام ييل:
 .1تتّفق الخطابات الفرنسيّة جميعها حول لقب امللك العثامين ،فلفظ «اإلمام»
رئيسا عرب ًّيا
هو النعت والصفة التي يُنادى بها ،ومل يثبت عند الفرنسيني أن نادوا ملكًا أو ً
بهذا اللقب ،وهذا اإلقرار دليل عىل القداسة والوجاهة وحسن التدبري .ويف سيميائ ّية

املق ّدس ندرك أ ّن القداسة ال حدود لها ،وال ترتبط بالفضاء الزماين واملكاين ،ولك ّنها
تتجاوزه.
 .2الظاهرة الثانية هي «مسقط» املدينة ،العاصمة للسلطنة ،عاصمة الخصوص ّيات
الثقاف ّية ،عاصمة التعايش وهكذا ،وإذا كانت جامل ّيات املكان تفرض عىل القارئ
تجسد عوملة الثقافة وثقافة العوملة
مقاربة تحليليّة بنيويّة ،فإنّنا نقول إ ّن هذه املدينة ّ
قبل ظهور «املصطلح».
 .3سوف نبتعد يف مقاربتنا عن اإلطناب يف القضايا السياس ّية وعالقات السلطنة
بفرنسا ،فتاريخ عامن وحضارتها وق ّوة أسطولها البحري وحنكة سلطانها ،جعلت
القوى العظمى تتسارع إلقامة العالقات السياسيّة واملبادالت التجاريّة[[[.
[[[ -لمزيد من المعلومات حول عالقات السلطنة بالمنظومة السياسيّة العالميّة ودورها االقتصادي والسياسي ينظر
في الكتب اآلتية:
Andre Auzoux, la FRANCE et MASCATE aux XVIIIe et XIXe siècles, 1910, PLON-NOURRIT et
CIE, PARIS.
(فرنسا ومسقط في القرنين الثامن والتاسع عشر)
NA KROELI, LOUIS XIV, la perse et Mascate, 1977; PARIS, société d’histoire de l’orient.
(لويس الرابع عشر ،الفرس ومسقط).
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واللفت لالنتباه أ ّن الكونت غوبينو[[[ ( )le conte Gobineauوالذي تعتربه
ّ .4
مؤسس العنرصيّة ،ومرج ًعا من مرجع ّياتها ،بتمييزه بني
األوساط األكادمي ّية يف العامل ّ
األعراق وإميانه بتفاوتها ونقاوة بعضها ،موظّفًا يف ذلك نظريّة الكيوف األرسطيّة،
نجده يشيد بـ»اإلمام» وتواضعه يف اإلقامة «فمكان إقامته يشبه البيت وليس القرص[[[»
أ ّما لباسه فقد «كان س ّيد سعيد أو امللك متواض ًعا يف لباسه[[[» أ ّما صفاته األخرى
يف عددها يف غاية الدقة مبديًا إعجابه الواضح «كانت عيناه سوداوين ،لحية
بيضاء ،هادئ ،بابتسامة روحيّة رقيقة ،ويف شخصيّته توازن بني مختلف العواطف
واملشاعر»[[[.
ويواصل إشادته «سيد سعيد ال يوحي فقط برجل عظيم ،ولكن بقدرات خارقة[[[».
ونختم هذه املالحظة التي مل نق ّدمها ضمن الصورة العا ّمة ملدينة مسقط وقائدها؛
قسم األجناس البرشيّة وفق معياريّة اللون ،ث ّم بنى مبادئ
باعتبارها ملفكّر ومنظّر ّ
التفاضل مستن ًدا إليه ،ث ّم يشيد بشخصية «اإلمام» وحنكته السياسيّة واالقتصاديّة بقوله
«كانت عالقات اإلمام متن ّوعة مع كلكوتا وبومباي والهند الهولنديّة ،والفرس والصني
وجزر موريس ومستعمرة الريونيون ( [[[)la réunionوكانت اقتصاديّاته يف سنة
 1856يف غاية الرفاهية واالزدهار»[[[.

مسقط
يشهد العامل اليوم انفجا ًرا تقنيًّا يف نقل املعرفة ،فقد ت َّم تجاوز الوسائل التقليديّة

Oeuvres de Napoleon Bonaparte, PARIS, Imprimerie de C.L.F PANCKOUCKE Editeur, tome
).أعمال نابليون بونابرت( )troisiéme, (à l’imam de Mascate p,456

[[[ -جوزيف آرثر غوبينو ( )Joseph Arthur Gobineau) (1816-1882دبلوماسي وكاتب فرنسي من أه ّم أعماله:
بحث في عدم تساوي األعراق البشريّة (.)1855-1853

[2]- Gobineau 1922: 103.
[3]- Gobineau 1922: 104.

[4]- Gobineau 1922: 105, 104.
[5]- Gobineau 1922:105.

[[[ -ال ريونيون ( )La Réunionالمعروفة قدي ًما باسم جزيرة بوربون (( Île Bourbonهي جزيرة فرنس ّية تقع في
المحيط الهندي ،شرق مدغشقر ،وهي جزيرة غن ّية بالموارد الطبيع ّية والتن ّوع الحيواني.

[[[.1922:108 Gobineau -
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النص ،وأضحى
بديل عن
ً
وثقافة املقروء إىل ثقافة املريئ ،فأصبحت الصورة
ّ
املتلقّي يستقبل املنتج الثقايف بتقن ّيات عالية الجودة واإلخراج ،متحديّ ًة فضاء الزمان
واملكان .ولك ْن رغم حضور الصورة يف املشهد الثقايف ،تبقى الكلمة شاه ًدا عىل
خلود الفكرة وبالغتها ،فالصورة اللفظيّة مرآة للحقيقة ،تتناقلها األجيال وتتوارثها،
ّ
وتستدل بها كشواهد ،ولنا يف خلود القرآن الكريم خري دليل.
واملكان ليس مدركًا برصيًّا ساك ًنا ،بل هو جملة من املحموالت والشحنات
الثقافيّة والتاريخيّة والجامليّة ،ولذلك كان فضاء «مسقط» مشبع بثنائيّات متع ّددة

ومتغي) (أصالة وحداثة) ولكن
(أنا وآخر) (أصيل ووافد) (هوية واختالف) (ثابت
ّ

ظل التع ّدد والتن ّوع
ضمن منظومة فكريّة وثقافيّة وعقائديّة ،ك َّرست فكرة التعايش يف ّ
واملشرتك اإلنساين.

يعبون عن دهشتهم يف
وحتّى يف تضاريسها وشكل بنائها جعلت الر ّ
حالة ّ
وصفها ،وغال ًبا ما تأيت أوصافهم عجيبة ،مثرية ،تتطلّب التأمل والدراسة «هذه املدينة

املبنيّة وسط هضبة خصبة ،محيطة بصخور تحصينيّة...منظرها من املرفأ ميثّل
مشه ًدا عجي ًبا ،داك ًنا ،ومهمًّ يف الوقت نفسه»[[[.
تتجل وتتمظهر بتموقع اإلنسان يف هذا الفضاء الذي يحمله
ّ
وجامليّات املكان

إىل عوامل يتشابك فيها الخيال والواقع ،الغرائبي مع الحقيقي ،وهو ما حدث ألندريه

املعب عنه يف
جوانّني الذي اعتقد يف مسقط بأنّه يعيش لحظات من سحر الرشق
ّ
مرويّات ألف ليلة وليلة «كم هو عجيب هذا املكان ،رغم حضارتنا الغرب ّية ،فهناك

إل يف األحالم ،فقد ذكّرتني بطفولتي يف
أماكن لذيذة ولطيفة ،ال ميكن توقّع وجودها ّ

شتاء فرنسا البعيدة وأنا أقرأ عجائب شهرزاد[[[».

ما مييّز مدينة مسقط هو أحياؤها العتيقة؛ ملا تحمله من رموز ودالالت لألصالة

ولكل منها
ّ
والهويّة والفطرة ،حيث تتقارب الدكاكني يف حارات ض ّيقة تتجاور،
[1]- Eyrièset Jacobs 1855: 385.
[2]- Jouannin 1904: 309.
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خصوص ّية مت ّيزها عن األخرى[[[ ،وهذا هو النمط العمراين املم ّيز الذي تتعانق فيه
املدنيّة والحضارة مع الفطرة والنبع الصايف.

أ ّما امليناء ،فكان عجيبًا بشكله العمراين ،إذ تشري موسوعة التاجر الفرنيس إىل أ ّن
«ميناء «مسقط» هو األحسن واألجمل يف منطقة الساحل العريب ،وهو يشبه يف شكله
نعل الحصان «.[[[»fer de cheval
أ ّما من الناحية االسرتاتيجيّة والتجاريّة ،فمسقط تعترب منطقة عبور تجاريّة وعسكريّة
ال ميكن االستغناء عنها ،فهي «منطقة ذات أهميّة كربى ،فهي مفتاح الخليج الفاريس
ومركز تجارته[[[» وهذا ما جعل املدينة تنفتح عىل العوامل االقتصاديّة الغرب ّية قبل
قوي ،ففي حني كانت تبادالت أوروبا تجاريًّا محدودة،
مناطق أخرى ذات نفوذ
ّ
استطاعت «مسقط» فتح فضاء للبضائع الفرنسيّة؛ فقد أشارت مجلّة التجارة والصناعة
ريا
الفرنسيّة يف العدد السادس من سنة  1907إىل أ ّن «أحد الفرنسيّني فتح بازا ًرا كب ً
كل عامن ،وبفضل
ريا ،وأصبحت البضائع الفرنس ّية متوفّرة يف ّ
مبسقط ،ونال نجا ً
حا كب ً
هذه املبادرة سبقت البضائع الفرنس ّية السلع األملان ّية[[[».

جا ملك ّونات الهوية الثقافيّة ،ال تتح ّدد قيمته من املساحة
فاملكان بوصفه منت ً
الجغرافيّة ،بل يتجاوز الداللة املعجميّة للمكان ،ويحمل دالالت أقوى وأشمل
وأنفع ،ولذلك قال «شارل سيمون» يف تقدميه لرحلة «مسقط» «مسقط تدعى بابليون
الرشق ،املقاربة مغلوطة إذا احتكمنا إىل املساحة والسكان فقط ،ولكن هي عاصمة

توصلت الباحثة نعيمة بنقاري ( )Naima benkariفي أطروحة قدّمتها بجامعة بيير منديس فرانس (PIERRE
[[[ّ -
 )MENDES Franceبفرنسا سنة  2004موسومة ﺑ (هندسة المساجد األباضيّة في المزاب وجربة وعمان؛ قراءة في
ليؤسس نظريّات
مبادئ ومفهوم البناء) إلى أ ّن المذهب األباضي مذهب متكامل تجاوز في تعاليمه األحكام العقائديّة ّ
جديدة في «فن العمارة» و»العمران» مستمدّة من األحكام الفقه ّية.

وقد سبق للباحثة أن قدّمت ضمن منشورات اليونسكو ( )UNESCOبحثًا حول تأثير األباض ّية وحجم التبادل الثقافي
على العمران في مناطق عمان ومزاب بالجزائر ،وجربة بتونس.

Naima Benkari, l’influence de l’ibadisme et l’impact des échanges culturels sur l’architecture
omanaise et mozabite, rapport de voyage d’étude au sultanat d’Oman au bzab(ALGERIE) et
à Djerba (TUNISIE) FOND HIROYAMA pour les routes de la soie, UNESCO,PARIS,1997
[2]- Encyclopédie du commerçant: 1841,1479.
[3]- Encyclopédie de commerçant: p,1479.

[4]- journal des chambre de commerce 1907: 114.
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بابليون بتع ّدد تشكيلة سكّانها ...وإىل التط ّور الحضاري الرسيع»[[[.
وصفوة القول ،إنّنا ال ميكن إحصاء صور مدينة «مسقط» من حيث جاملها
العمراين وطبيعتها الساحرة وتع ّدد ثقافاتها وتجانس هويّاتها ،فهي عاصمة حضاريّة
بكل ما تحمله الكلمة من دالالت.
ّ

«اإلمام» بني األسطورة والعبقر ّية
صورة نادرة تلك التي رسمها الخطاب املعريف الفرنيس لشخصية «إمام»
مسقط؛ فهي صورة واضحة نق ّية غري مشفّرة ،بعيدة عن الغموض والتعقيد والتأويل،
إذ جمعت ثنائ ّية املاديّة والروح ّية .وحتّى ال يتو ّهم القارئ بأ ّن الصورة ومتظهراتها
تخضع للمجاملة والنفاق اإلبداعي أو املداهنة الالأخالق ّية ،فإنّنا تت ّبعنا بدقّة متناهية
صورة «اإلمام» يف خطابات فرنسيّة متع ّددة ومتن ّوعة من حيث االتجاهات الفكريّة
واإليديولوج ّية ،عسانا نعرث عىل تناقضات أو اضطرابات يف إثبات الصفات والنعوت
واملواقف ،وكلّام تع ّددت املصادر زاد اعتقادنا يقي ًنا مبوضوع ّية الوصف والتحليل.
فاملواقف واألخالق وااللتزام واإلميان باالستثامر يف التنمية البرشيّة ،هي العوامل
التي دفعت الكتَّاب الفرنسيني إىل اإلجامع حول عبقريّة «اإلمام».
قياسا
والصورة املعبَّ عنها هي رسم بالكلامت لشخص ّية نعتناها بالعبقريّة
ً
إىل الخطاب الفكري واملعريف الفرنيس ،الذي يتح ّرك يف دائرة املنظومة الفكريّة
والعقائديّة للمركزيّة الغربية ،فناد ًرا ما نجد إقرا ًرا غرب ًيا لسلطان عريب بأنّه «جميل،
أربعيني ،بلحية سوداء ،وعاممة زرقاء محفوفة بالحرير األحمر الفاتح ...وقميص
أبيض ،وحزام به خنجر ذهبي»[[[.
تتك ّرر مظاهر استحسان صورة «اإلمام» إذ فرض أخالقه عىل الغرب ّيني ،فلم يتفانوا
يف املدح واالعرتاف بأخالقه وتواضعه وعلمه وحسن تدبريه «إمام مسقط طيب،
ذيك ،تقاطيع وجهه األسمر رقيقة ومنظّمة ،تتقاطع نظرته مع ابتسامته ،لباسه يف غري
أبّهة أو فخفخة ،ال زخرفة استثنائ ّية عىل بذلته ...إ ّن اإلمام هو اللقب الذي تصفه به
[1]- Revoyre, 1898: 4.

[2]- Jouannin 1904: 388.
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النبي ولفظ «الس ّيد» الذي يسبق اسمه شاهد عىل ذلك»[[[.
أوروبا ،فهو من ساللة ّ
لعل املتتبّع لسرية «اإلمام» يتفطّن إىل مقاربات فكريّة ومعرفيّة نابعة من التنوير
ّ

حالة والزائرين،
الفرنيس ،فالصفات املاديّة واملعنويّة لإلمام مل تكن حرصيّة بالر ّ
فهي تتجاوزه إىل رجال السياسة وكبار زعامء العامل ،يقول الباحث الفرنيس غافاريل
( )Gaffarelيف سياق شهادته حول عالقات نابليون بونابرت بالزعامء وامللوك العرب

«اثنان منهام كانا معروفني عند األوروبيّني ،رشيف مكّة وإمام مسقط ،وكان نابليون
بكل مشاريعه ويسعى بواسطة ألطافه أن ينال رضاهام[[[».
يشعرهام ّ

فكيف وصل اإلمام إىل هذه املنزلة؟ الدرجات الرفيعة يف حياة الزعامء تخلّدها

األعامل واملنجزات ،واإلميان بالقيم السامويّة التي نادى بها اإلسالم ،أليس تواضع
«اإلمام» تجسي ًدا ألحاديث الرسول يف التواضع والحثّ عليه؛ ألنّه صفة دالّة عىل

طهارة النفس وقدراتها واكتاملها:

تواضع تكن كالنجم الح ناظرا

عىل صفحات املاء وهو رفيع

وال تك كالدخان يعلو بنفسه

عىل طبقات الجو وهو وضيع

وقال آخر:
مألى السنابل تنحني بتواضع

والفارغات رؤوسهن شوامخ

الصفات العالية أصبحت مامرسة واقعيّة حياتيّة تعيشها الرعيّة ،وتدرك آثارها
وتجل ّياتها ««إمام» مسقط محبوب من الجميع ،ورغم سلطانه املطلق إلّ أنّه ال أحد

يشتيك من التسلّط أو الظلم ،وقد زادت قيمته بإدارته الحكيمة وتطويره ملوارد بلده»[[[.
إنجازات «اإلمام» يف ميدان البحريّة شاهد آخر عىل إنجازاته ،ومعلم من معامل

دول غربيّة إىل الحرص والسعي الحثيث
مم دفع ً
ق ّوته ،وحسن تسيريه ملوارد بالدهّ ،

[1]- De Rivoyre 1898: 14,15.
[2]- Gaffarel 1908: 356.

[3]- Revue universelle de l’homme du monde 1832: 168.
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إلقامة عالقات تجاريّة وعسكريّة مع السلطنة «ميلك «اإلمام» بحريّة قويّة تتك ّون من
مجموعة من السفن الحرب ّية والتجاريّة ،وهي من أجود وأحسن البواخر التي ميكن
العثور عليها يف بحار الهند[[[».
حالة إيرياس
الق ّوة البحريّة «لإلمام» كانت ذات صيت عاملي ،جعلت الر ّ
( [[[)Eyriesيُق ُّر يف رحلته إىل آسيا وأفريقيا بأ ّن «القرن الثامن عرش كان الفرتة املرشقة

«لإلمام» ،فهو ميتلك ق ّوة بحريّة ها ّمة ومعتربة،كانت تخيف ملك فارس[[[».

ويفتخر السكان إىل غاية اليوم بهذه الق ّوة البحريّة التي أرعبت األعداء ،وجعلت

القوى االستعامريّة تتحالف وتتكالب وتتواطأ ض ّد السلطنة يف محاولة للتقليل من
نفوذها اإلقليمي والدويل.
وبعي ًدا عن الق ّوة العسكريّة والبحريّة نرصد يف هذه الرحالت تجسي ًدا للصفات
واألخالق العربيّة األصيلة ،وعىل رأسها الكرم ،فكرم الضيافة وحسن االستقبال
والرعاية جعلت ز ّوار «مسقط» يف دهشة ويف عجز عن تفسري مظاهر الكرم «أتلقّى
ريا أفراد
ّ
كل صباح من السلطان الورود والفواكه والحلوى الشهرية التي يَستل ّذ بها كث ً
الطاقم املرافق يل[[[».

فإهداء الورود للوفد الفرنيس داللة عميقة عىل ثقافة اإلمام واطّالعه عىل حضارة
«اآلخر» فاملتداول يف األدبيّات الفرنسيّة عشقهم وولوعهم الكبري باألزهار والورود،
وهي ترمز عندهم إىل املح ّبة والصفاء والنقاء.
كرم اإلمام سلوك يومي وعقيدة راسخة ال تتعلّق بالضيف الزائر أو الوافد العابر ،فهي
خلق دائم ومستم ّر « ق ّدم يل جندي يف املساء هديّة من السلطان ،فواكه ولحم خروف
[1]- Encyclopédie du commerçant 1841: 1479.

[[[ -هو الجغرافي الفرنسي جان باتيست إيرياس )1846-1767( )Eyriès) Jean-Baptisteصاحب موسوعة
(مختصر الرحالت الحديثة منذ  1780إلى يومنا) وتقع في أربعة عشر جز ًءا

(Abrégé des voyages modernesdepuis 1780 jusqu’ànosjours).
[3]- Eyries 1855: 38.

[4]- De Rivoyre 1898: 29.
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وعلبة من الحلويات املحل ّية تس ّمى «حلوى» من «مسقط» وهي ذات شهرة عامل ّية[[[».
ث ّم يواصل الكاتب حديثه عن هذا السخاء الالمتناهي ،فهو يصف الهدايا واإلكرام
مقرونًا بابتسامة «اإلمام» وتواضعه وعشق الناس له حتّى إ ّن دي ريفوير يقول «يستطيع
فحب الشعب ...يجعله ال يخىش شيئًا[[[».
السلطان أن يبتعد بحصانه دون حراسة،
ّ
وال نكاد نحيص املشاهد والشواهد الدالّة عىل صفات «اإلمام» ،فقد اقرتن ذكره
يف هذه الكتابات بالذكاء وحسن تدبري شؤون البالد ،وبالكرم والذوق الرفيع يف
مجسدة يف الخنجر العايل
اختيار الهدايا ،فهو يجمع بني األصالة والحداثة ،فاألصالة
ّ
العاملي الذائع الصيت والشهرة ،وبني الورود ودالالتها املختلفة يف الثقافة الفرنسيّة.

والتنوع العرقي
التسامح الديني
ّ
يذهب أغلب الكتّاب الذين زاروا السلطنة أو كتبوا عنها إىل أ ّن مكانها مزيج
وفسيفساء ،متن ّوعة األلوان واأللسنة ،يف تجانس عجيب مل تشهده الحضارات
والثقافات اإلنسان ّية املختلفة .يقول الباحث الفرنيس لوكور غراندميزون (le Cour
« )grand maisonإ ّن حضور سكّان مكان قادمني من الخارج وتك ّيفهم برسعة يف
املدن الساحليّة يوحي بفكرة التفتّح والتسامح مع األجانب[[[».
التسامح وثقافة التعايش افتقدتها أمم عريقة[[[ بينام تجتمع أجناس مختلفة األطياف

يف مسقط ويف لوحات راقية للتسامح بني «األنا» و «اآلخر» مع احرتام للخصوص ّيات
الثقاف ّية والهويّات العقائديّة واالجتامع ّية «هنا الزنجي  ...بجواره الغريب الحرضي بلباسه
األبيض ونظرته الذكيّة ،بعي ًدا عنه بدوي الصحراء يف برنسه املصنوع من وبر اإلبل ...ث ّم
املفاوض الهندي ،عاري الصدر ،أسمر الجسد ،األذنان مملوءتان باملجوهرات[[[».
[1]- DE Rivoyre 1898: 15.
[2]- De Rivoyre: 16.

[3]- lecourgrandmaison, 200: 33.

[[[ -نجحت سلطنة عمان في تسيير الثقافات والعقائد المختلفة حيث انصهرت كلّها في ثقافة « االختالف» احترا ًما للخصوص ّيات
الثقافيّة والدينيّة ،وهذا ما عجزت عن إنجازه وتحقيقه دول كبيرة ومتط ّورة كفرنسا وبلجيكا وألمانيا ،م ّما أدى إلى تصادم األقليّات
وبروز اليمين المتط ّرف.

[5]- De Rivoyre 1898: 12.
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هذه األعراق متناغمة ومتجانسة يف سيمفون ّية ثقافة االختالف دون إقصاء أو
صدام ،فالتن ّوع الثقايف والعرقي يشكّل أحد جذور التنمية واالستقرار االجتامعي،
إل
وقد سبقت فيه»السلطنة» منظّمة اليونسكو التي مل تعلن عن أه ّمية التنوع الثقايف ّ
يف سنة  2005يف مؤمترها الثالث والثالثني.
بكل محموالته الثقاف ّية واأليديولوج ّية والعقائديّة ،مل يكن
هذا التن ّوع العرقي ّ
ليتعايش ويتآلف لوال وجود قيمة إنسان ّية عالية هي الشخص ّية العامن ّية ،بثقافتها
أحب أن
املتسامحة والراقية «أذهب إىل صديقي ( )Gأين أجد دامئًا عربيًّا حيث
ّ
أحاوره حول هذا البلد العجيب ،وأتع ّرف عىل حياة سكّانه وأفكارهم ،وأُبهر دامئًا
بالذكاء الخارق لهذا الجنس البرشي ،ودون ملل أستمع لحكاياتهم وأشعارهم[[[».
حدة حول طيبة الرجل العامين
ويتقاسم العديد من الكتاب الفرنسيني أفكا ًرا مو ّ
ريا منهم دون معرفتي يعرضون
وتسامحه وحسن تقبّله «لآلخر» «أخالقهم لطيفة ،كث ً
يل املساعدة ،وهم يف ذلك ملتزمون بتعاليم دينهم املح ّمدي[[[» وغالبًا ما يكون
ع ّ

مغادرة «عامن» مثا ًرا لعواطف ومشاعر متن ّوعة «وقد غادرت مسقط حزي ًنا عىل
وخاصة أمريهم (تواضعه وكرمه)»[[[.
عطفهم (السكّان)
ّ
وقد ازدهرت التجارة وتن ّوعت بتن ّوع األعراق بفضل مناخ الحرية والتسامح السائد
خاصة (مطرح ومسقط) ،وإذا كان العامل اليوم
يف جميع مناطق السلطنة ،وأسواقها
ّ
أصبح قرية صغرية بفضل التواصل وثقافة العوملة ،فإ ّن «مسقط» كانت عاصمة ثقاف ّية
عامل ّية قبل ظهور التنظري للتن ّوع الثقايف والعرقي ،والدعوة إىل سيادة ثقافة االختالف
واحرتام «اآلخر» واملثاقفة اإليجابيّة املبنيّة عىل أسس النديّة واحرتام الخصوصيّات
دون إقصاء أو تاليش «األنا» يف «اآلخر»؛ فقد شهد العامل عىل الفضاء املتن ّوع
للثقافات والديانات يف السلطنة ،حتّى إ ّن املوقع السياحي الفرنيس الشهري (رحالت
مثال ّية) أشار يف أحد نرشيّاته إىل أ ّن السلطنة وسكّانها يتعايشون مع مختلف املذاهب
والديانات دون حرج أو تط ّرف ومغاالة ،فأغلبيّة الناس تدين باإلسالم ،باإلضافة إىل

[1]- Jouannin, 1904: 299, 300.

[[[ -المرجع السابق.170 ،

[2]- Revue l’universelle de l’homme 1832: 269.
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أقل ّيات هنديّة وبوذيّة ومسيح ّية ويهوديّة ،متارس شعائرها دون إقصاء أو مضايقة[[[.

متنوعة
صور ّ
مشاهد ولوحات أخرى متن ّوعة عرثنا عليها يف أثناء قراءتنا لهذه الرحالت ولهذه

التقارير العلم ّية الصادرة عن أعىل الهيئات العلم ّية واألكادمي ّية الفرنس ّية.

جب ،منها
بعض الصور طريفة ،وأخرى غريبة ،وثالثة أثارت اإلعجاب والتع ّ

تلك الصور التي ذكرها جوانّني ( )Jouanninألحد الفرنسيني وقد استق ّر «مبسقط»
وتعلّم اللغة العرب ّية وتح ّول من تاجر إىل دارس للمخطوطات «مل يغادر «مسقط» منذ
خمس سنوات ،فهو يعيش وسط أصدقائه العرب ،تجمعه بهم صداقة كبرية ،حيث

تع ّرب وأصبح متم ّي ًزا بدراسة املخطوطات[[[».

فثقافة قبول «اآلخر» املختلف أصيلة وعريقة يف املنظومة الفكريّة والسلوك ّية
للمجتمع ال ُعامين ،فهي أصيلة يف املجتمع بدليل تكرارها عند جميع أفراد املجتمع

«رئيس الربيد صديقي ،وأذهب للجلوس عنده فوق الزرايب (املفروشات التقليديّة)
بكل و ّديّة وكرامة[[[».
عمله وموظّفيه يصافحونني ّ
وأحتيس معه القهوةّ ،
وكل ّ
إل ناد ًرا ،ويف خطاب
أ ّما الصورة الثانية ،فهي للمرأة العامن ّية ،إذ مل يرد وصفها ّ

يجسد طهارتها وحياءها واعتزازها بلباسها «أ ّما نساؤهم فلم أتح ّدث إليهن وه ّن
ّ

لباسا يغطيهن ،فال تستطيع أن تحكم عليه ّن بالقبح أو الجامل[[[» أ ّما دي
يرتدين ً
مم تضعه املرأة عىل أنفها من قناع «مل
ريفوير ( ،)De Rivoyreفهو يستغرب فقط ّ

كل الدول التي زرتها من املغرب إىل القسطنطين ّية ،ومن
أعرث عليه ومل أشاهده يف ّ
مرص إىل الهند ،وتتف ّنن النسوة يف تزيينه وترصيعه بالذهب وغريه[[[.»...

[1]- www.voyage-idealo-fr

[2]- De Rivoyre 1898: 297, 298.
[3]- De Rivoyre, 1898: 302.

[4]- Revue universelle, 1832: 170.
[5]- Jouannin,1904: 11.
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حالة الفرنسيني القدماء إىل»مسقط»،
من الصور النادرة والطريفة التي ش َّدت انتباه الر ّ
جبني من ق ّوته وبنيته «لقد أحرضنا أحمرة
الحمري العامين؛ فقد أشاد به الكثري متع ّ
من «مسقط» وهي من جنس نادر وجميل ج ًّدا ،وكبري الحجم ،والذي يجب توريده
إىل فرنسا ومضاعفة عدده بالتهجني والتخصيب»[[[ ومل تكن هذه الشهادة الوحيدة،
تفس وجود هذا الحيوان يف مسقط «أ ّما الحمري فهي ت ُفضَّ ل
بل نرصد صو ًرا أخرى ّ
هنا عن األحصنة لصعوبة التضاريس ،وهي من النوع الجميل...وقد رأيت الكثري
منها ،وهم رائعون ،وقد أرسل إمام «مسقط» بعضهم إىل الجرنال ماغالون المورتيري
.[[[»Magallon La Mortiére
يضاف إىل الصور السابقة مشاهد أخرى تستوقف القارئ ،منها كرثة الفواكه
واألسامك وجامل اإلبل «أ ّما اإلبل فأرقاها نو ًعا عند العرب إبل «مسقط» عىل الخليج
الفاريس ،وقد رأيت أسعارها تصل إىل  400فاالريس  -falarisأي ما يعادل 2000
فرنك[[[».
جسدت
ويف الخالصة ،إ َّن «عامن» ّ
بكل محموالتها الثقاف ّية وموروثها التاريخي ّ
بكل أبعادها االقتصاديّة بفتح أسواقها أمام املنتوجات الفرنس ّية
العوملة املعارصة ّ
واإلنجليزيّة وغريها ،فكانت حركة انتقال البضائع تسري وفق معايري ومقاييس دوليّة
معارصة.
ومن الناحية الثقاف ّية واإلنسان ّية ،فقد تعايشت فوق تربة «السلطنة» إثنيات متع ّددة
كل واحدة بهويّتها املتم ّيزة ،ومل تشعر مطلقًا باإلقصاء أو التهميش،
ومتن ّوعة ،تؤمن ّ
بل احتوتها ثقافة قبول «اآلخر» ومبادئ التسامح والتعايش وكرم الضيافة.
وصدق املقريزي حني أورد أحاديث للرسول يف فضل عامن وأهلها:
«إن ألعلم أرضً ا من أرض العرب يقال لها
النبي  أنّه قالّ :
روى ابن عمر عن
ّ
جتني من غريها».
جة منها أفضل أو خري من ح ّ
عامن عىل شاطئ البحر األحمر ،الح ّ
[1]- Cossigny: 57.

[2]- Milbert,1812:249.

[3]- Tamisier, 1840: 173.
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للنبي« :من تعذَّر عليه الرزق فعليه بعامن
وترديده أيضً ا للحديث املنسوب
ّ
فمم يرضب به املثل» ( .املقريزي.)56 ،
وأ ّما ح ّرها ّ

خامتة
لعبت الصورولوجيا كآل ّية للتشكيل الثقايف والكشف عن أنساقها املضمرة؛
إلثبات العالقة التواصليّة بني األنا واآلخر ضمن الرصاع والحوار الحضاري بني
الثقافات واإلثنيات.
جا انطباع ًّيا وموقفًا عشوائ ًّيا آن ًّيا تتحكّم فيه األهواء
إ ّن الصورولوجيا ليست منه ً
واملشاعر واملصالح الرباغامت ّية املحدودة يف الهدف والغاية ،بل هي عني
ناظرة واعية ،تلج عوامل املثاقفة وفضاءات ثقافة االختالف لإلقرار بوجود اآلخر/
املختلف يف هويّته ومنجزه الحضاري ومساهامته يف البناء الحضاري اإلنساين،
باعتبار االختالف نسق فكري وثقايف فطري يعرتف بالبناء الحضاري املشرتك؛ أل ّن
مم
الحضارات جميعها خالصة للرتاكامت الفكريّة واملعرف ّية لإلنسان ّية جمعاءّ ،
ينفي فكرة النقاء الحضاري واإلنجاز الفردي.
لكل من دونيس دي ريفوير ( )Denis de Rivoyreوأندريه
لقد أفادت العني الناظرة ّ
جوانّني ( )André Jouanninعن صور ومشاهد ومواقف ورؤى إلمام «مسقط»،
توحي بالشموخ والوعي السامي والراقي لفكر التسامح والتأصيل لثقافة الكرم
املتوارث من مرجعيّات ثقافيّة ودينيّة ،وتدعو الحرتام الغرييّة واستقبال املغايرة.
فعىل الرغم من إذكاء املركزيّة الغربيّة للعنرصيّة ،وتكريس ثقافة اإلقصاء والتهميش
حالة أوضحوا صورة «مسقط» بواقع ّية
والدون ّية واستصغار منجز االختالفّ ،
إل أ ّن الر ّ
حا وذ ًّما ،استحسانًا واستهجانًا ،فجاءت صورة العا ّمة براديغام
بعي ًدا عن التص ّنع ،مد ً
برشي بتناقضاتها ورصاعاتها وتن ّوع أشكالها وهيئاتها وثنائيّاتها
أي فضاء
ّ
للعا ّمة يف ّ
املوزّعة بني الخري والرش ،والثقة والخيانة والنظافة والقذارة..وهكذا.
جا للوعي باآلخر والهويّة ،كشفت
بينام شكّلت صورة «اإلمام» والنخبة منوذ ً
عن تساؤالت جدل ّية األنا واآلخر ضمن االنفتاح الواعي بوجود الغرييّة يف فضاء
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الخصوص ّية الثقاف ّية؛ للتأسيس لفكر واقعي ومنطقي يك ّرس فكرة التعايش بني
تجل ّيات مرآة اآلخر بغرييّته واختالفاته وهويّاته وبني هويّة األنا وثقافتها.
وإذا كان فالسفة التنوير قد قاربوا الغرييّة برؤى فلسفيّة مج ّردة؛ ألنّها مبحث من
مباحث الوجود ،ورهان من رهانات بناء اإلنسان الكوسموبوليتي ،فقد اعترب إميانويل
ليفيناس ( )1995 -1906( )Emmanuel Levinasالوجه مرآة حقيق ّية لدعوة اآلخر
للتواصل ،وع َّدها هورسل  )Edmund Husserl( )1938-1859جز ًءا من مفهوم
التذاوت ،وجعلها بول ريكور ( )2005-1913( )Paul Ricœurمطابقة للذات
(الذات عينها كآخر) ( )Soi-mêmecomme un autreفإ ّن الصورة عند دونيس
دي ريفوير ( )Denis de Rivoyreوأندريه جوانّني ( )André Jouanninتجاوزت
املتخ ّيل األديب والرسد الفانتاستييك والتمثُّالت العجائب ّية إىل تجسيد الحقائق انطالقًا
من املعايشة واالحتكاك الدائم؛ فجاءت الصور امتدا ًدا طبيعيًّا ملرجعيّات اإلسالم
الصحيح ،لذلك اجتمعت يف شخص «اإلمام» تشكيلة من الصفات واملحاسن،
شكَّلت يف منبعها وأصولها مبادئ اإلسالم العقائديّة من حب وخري وجامل ووفاء
وصدق.
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