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الصفحة األولى...
هالل احلجري

• �إ�سالم ال�سوق
• باتريك هايني

• خطاب العدالة يف كتب الآداب ال�سلطانية
• �إبراهيم عبد القادر بوت�شي�ش

• الفكر ال�شمويل .الإن�سان وعامله
• �إدغار موران

• العاقلون :تاريخ مـــــخت�صر للنوع الب�شري
• يوفال هراري

• االعتقاد العاقل :البنية والأ�س�س والف�ضيلة العقلية • الكني�سة وحقوق الإن�سان
• روبريت �آودي
• دانييلي مينوت�سي

• الإن�سان القرو�سطي املالمح
والعالقات :عن �أمناط ثقافات املتو�سط
كما �صورها الإثنوغرافيون العرب
• �إبراهيم احلجري

• فـي النقد الفل�سفي املعا�صر..م�صادره
الغربية وجتلياته العربية
• حممد نور الدين �أفاية

• ملَاذا يجب قراءة الفال�سفة العرب؟
• علي بن خملوف

• الالهوت ال�سيا�سي  ..هل من روحانية �سيا�سية؟
• الأب جون جربائيل الدومنيكاين

• العالقات العربية -الهندية
• �سيد �سليمان الندوي

م��ن امل�����ص��ادر الأجنبية التي تناولت عُ��م��ان كتاب رح�لات
ماركو بولو  ،The Travels of Marco Poloللرحالة
الإيطايل ال�شهري ماركو بولو ،مل يكتب ماركو بولو ق�ص�ص
رح�لات��ه وم��غ��ام��رات��ه ب��ن��ف�����س��ه ،و� ّإن�����ا �أم�ل�اه���ا ،ح�ين ك���ان يف
ال�����س��ج��ن ،ع��ل��ى ���ص��دي��ق ل���ه ،ح��ي��ث ّ
مت ن�سخ �أم��ال��ي��ه �إىل ع��دة
خمطوطات ،بالفرن�سية ،والإيطالية ،والالتينية ،وال يوجد
ت�شابه ب�ين ه��ذه املخطوطاتّ .
مت ن�شر �أول كتاب لرحالته
بالإيطالية �سنة  ،1559ثم ظهرت ترجمة له بالإجنليزية،
قام بها ويليام مار�سدن� ،سنة .1818
يف �سنة  ،1271زار م��ارك��و ،ب�صحبة �أب��ي��ه وع��م��ه ،ال�صني،
على عهد القائد املغويل قبالي خان ،الذي وظفه يف التجارة
ال��ع��ام��ة ،وب��ع��ث��ه كممثل �إداري ل��ه �إىل حم��اف��ظ��ات ب��ع��ي��دة يف
مملكته .بعد حوايل  17عامًا ق�ضاها ماركو يف خدمة قبالي
خان� ،أراد الرجوع �إىل موطنه ،ولكن قبالي خان مل يوافق
على طلبه �إال يف �سنة  ،1292ح�ين بعثه م��ع وف��د �إىل بالد
ف��ار���س .يف رح��ل��ة ال��ع��ودة ه��ذه ،ت��وق��ف م��ارك��و ب��ول��و يف بع�ض
املوانئ العمانية ،وهي ظفار ،وقلهات ،وهرمز ،وقدم و�ص ًفا
جغرافياً لها ،مركزاً على �أهميتها التجارية.
و�صف ماركو بولو ظفار ،ب�أ ّنها مدينة «كبرية ،وجميلة،
و���ش��ه�يرة» ،تبعد م�سافة  500م��ي��ل م��ن ج��ن��وب غ��رب ميناء
�شحر .وو�صف ميناء ظفار ب�أ ّنه «جيد» ،ترتاده �سفن كثرية،
وي�شحن التجار منه اخل��ي��ول العربية �إىل الهند .كما ذكر
ب�أنّ ظفار تنتج اللبان ،حيث له �شجرة «ت�شبه نبات التـَّنـُّوب»،
يتم حزها بال�سكني يف موا�ضع عديدة ،وال�سائل الذي يتدفق
منها ،يتحول بفعل احلرارة� ،إىل لبان.
م��ن ظ��ف��ار� ،أب��ح��ر م��ارك��و ب��ول��و �إىل قلهات ،ال��ت��ي يُ�سميها
«كالتو» ،وي�صفها ب�أ ّنها «مدينة كبرية» ،كما و�صف ميناءها
ب���أن��ه «مم��ت��از» ،ت�����ص��در م��ن��ه اخل��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة ،وت�����س��وق �إل��ي��ه
ال�سفن ال�سل َع والبهارات من الهند ،حيث تنقل �إىل داخلية
عمان .وج��د ماركو بولو �أه��ل قلهات م�سلمني ،تابعني مللك
ه��رم��ز ،ال���ذي ك���ان ي��ت��خ��ذ م��ن ه���ذا «امل���ك���ان امل��ن��ي��ع بطبيعته
وع��م��ارت��ه» م��ف��زعً��ا ل��ه وق��ت احل���روب .وي��ذك��ر �أي�����ض��اً �أن �أه��ل
قلهات ال يزرعون القمح ،ويعتمدون يف معي�شتهم على �أكل
��ازج��ا �أو جمف ًفا ،وهما متوفران
التمر ،وك��ذل��ك ال�سمك ط ً
بكرثة لديهم� ،إال �أن املي�سورين منهم ي�ستوردون القمح من
�أماكن �أخرى .ويتحدث ماركو بولو عن �أهمية القلعة ،التي
تقع على «مدخل خليج قلهات» ،حيث ال تتمكن �أي��ة �سفينة
من ال��دخ��ول �أو اخل��روج �إال ب�إ�شارة تطلق من ه��ذه القلعة،
ولذلك اكت�سب بها ملك هرمز قوة عظيمة ،حيث كان يلوذ
بها حني يطالبه حاكم كريمان بـ»جزية باهظة» ،فريف�ض
طلبه ،وينتقل �إىل قلهات ليمنع ال�سفن التجارية من العبور،
وبذلك «يجرب احلاكم على ت�سوية النزاع معه».
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