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الصفحة األولى...
هالل الحجري

• «الإ�سالم يف ال�صني»
• فران�شي�سكا روزاتي

• «الوجود والعمر»
• ق�سطنطني بيغروف و �ألك�سندر �سيكات�سكي

«عل ّي ُة الأحال ِم»
• ُ
• يل جي �سونغ

• «امل�س�ألة ال�شرقية اجلديدة»
• جورج قرم

• «اللغة ..القطار نحو النجاح االقت�صادي»
• فريدا �ستورز

غي كل �شيء»
• «املال ّ
• ويليام غوتزمان

• « ثورة علم االجتماع »
• مارك جويل

• «مقدمة يف ال�سلوك»
• بوري�س جوكوف

• « �أ�سلمة بولندا»
• �ستاني�سواف كراي�سكي

• «هم �أي�ضا ب�شر»
• د .مناحيم قلرن

• « الالهوت الفل�سفي املعا�صر»
• �شارل تاليافريو و�شاد ماي�سرت

من الأطروحات العلمية املهمة التي �أجنزها ال ُعمانيون
«ال�س َي
يف اجلامعات الربيطانية ،ر�سالة دكتوراه بعنوان ِّ
ال ُعمانية ب�صفتها جن�سا �أدبيا ،ودو ُرها يف الن�شوء ال�سيا�سي
والتطور العقائدي لدى �إبا�ضية امل�شرق ،مع مراجعة خا�صة
لر�سائل خوارزم ،وخر�سان ،واملن�صورة» .قدمها الدكتور عبد
الرحمن ال�ساملي جلامعة َد َر ْم يف اململكة املتحدة �سنة .2001
يذكر الباحث يف ملخ�ص درا�سته ب�أن عدداً من الن�صو�ص
العمانية والإبا�ضية ،مل تكن متاحة يف املا�ضي ،وجدت
طريقها للنور خالل العقود الثالثة املا�ضية .واكت�شاف هذه
غي من ر�ؤانا حول م�سار التاريخ العماين؛ فهي
الن�صو�ص ّ
توفر لنا �صورة �أو�ضح ملجاالت الفكر ال ُعماين والإبا�ضي
تختلف �إىل حد ما عن ال�صورة ال�سابقة التي كانت ت�ستند
كليا �إىل م�صادر ُع ْد َوانية .وعليه ،ف�إنه من خالل هذا
ال�س َي العمانية .وي�ؤكد
املنظور برز عم ُله لدرا�سة �أدبيات ِّ
الباحث ب�أنه مل ُ ْ
ت َر حتى الآن �سوى درا�سات قليلة
وحمدودة �أظهرت اهتماما بهذا املجال ،على الرغم من
�أن هذا الأدب ميثل مر�آة للتقدم امل ُ ْن َجز يف كل من التاريخ
االجتماعي  -ال�سيا�سي لعمان ،و�أ�ساليب الكتابة الإبا�ضية
ال ُعمانية .وي�ستهدف ال�ساملي بعمله هذا نوعني من امل ُ َتلقّني:
عام َة القراء املهتمني بالأدب الكال�سيكي الإ�سالمي
�أو ًالّ ،
ً
والعربي ،وثانيا ،زمالءه من الباحثني املهتمني بالدرا�سات
الإبا�ضية وال ُعمانية.
وقد �سعى الباحث �إىل الإ�سهام يف ثالثة جماالت بحثية
متميزة؛ �أو ًال ،تعريف �أدب ال�سرية ال ُعماين ،وثانياً ،حتليل
دور هذا الأدب يف التاريخ االجتماعي وال�سيا�سي ال ُعماين،
و�أخرياً تطوير نظا ٍم لدرا�سة هذه الن�صو�ص بطريقة
منهجية .وكما يرى الباحث ف�إن كل واحد من هذه املجاالت
قد ُكتِب حوله م�ؤخرا ُ
بع�ض الدرا�سات .وعليه ،ف�إن عمله
�سريكز على عالقات عمان ب�آ�سيا الو�سطى خالل القرنني
العا�شر واحلادي ع�شر الهجريني .ت�شمل �أطروحة ال�ساملي
درا�س ًة لبع�ض الق�ضايا والوثائق التي متيز تاريخ عمان؛
ومبنهج خمتلف ت�سرب املخطوطات الإبا�ضية عرب طائفة
من ال�سري ال ُعمانية.
تكونت الدرا�سة من �سبعة ف�صول ،خل�ص منها ال�ساملي �إىل
�أن خ�صائ�ص ن�صو�ص ال�سري ،بعيداً عن ال�سمات الدينية،
ي�صعب �أحياناً متييزها من حيث البنية واملحتوى .وعلى
الرغم من �أن نهجها �أ�سا�سا هو التعامل مع احلركات الدينية
واملواقف ال�سيا�سة ،ف�إن احلاجة �إىل املرا�سالت �أو التوا�صل
�أعطت الك ّتاب ال ُعمانيني فر�صة لت�شكيل �أ�سلوب يتيح لهم
التعبري عن �أنف�سهم .وهذا ال�شكل ال يعك�س بب�ساطة �أ�سلوب
الكتابة فح�سب ،ولكنه يذهب �إىل �أبعد من ذلك وهو الك�شف
عن فهم الثقافة الدينية الأ�سا�سية يف عُمان.
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