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ال َّ
ملخص:
حضر الشعر التعليمي بقوة في حضارة عمان ومشهدها الثقافي ،وكان له دور كبير في نشأة
الشيخ العلمية وأيضا في نتاجه التأليفي ،ومن هنا برزت فكرة تخصيص هذه الورقة لمناقشة هذا
الجانب في حياة الشيخ وإنتاجه .يقسّم الباحث هذه الورقة إلى مقدمة ومحورين وخاتمة وملحق،
فيتناول في المقدمة ،تعريف الشعر التعليمي .ويتناول في المحور األول عوامل اهتمام الشيخ
الفارسي بالشعر التعليم ّي مسلّطا الضوء على أهم عاملين وهما :مسايرة ثقافة المجتمع ،وتلبية
حاجة المجتمع .ثم يتناول الباحث في المحور الثاني مالمح الشعر التعليمي عند الشيخ الفارسي
في ديوانه «سموط الفرائد على نحور الحسان الخرائد» مبينا أهم مجاالته وهي :الشعر التعليم ّي
الدين ّي ،والشعر التعليمي التاريخ ّي ،والشعر التعليم ّي التوجيه ّي ،والشعر التعليم ّي السلوك ّي،
مسلّطا الضوء على مالمح الشعر التعليم ّي عنده وأهم سماته الفنيّة واألسلوبية .والخاتمة تحمل
أهم النتائج والتوصيات.
الكلمات المفتاحية :الشعر التعليم ّي .مجاالت الشعر التعليم ّي عند الفارسي .سمات الشعر
التعليم ّي.

مقدمة:
الشعر التعليم ّي قس ٌم من أقسام الشعر الكبرى ،وهو الشعر الذي يت ّم بواسطته عرض علم
من العلوم عن طريق النظم الشعر ّ
ي ،وبتعبير آخر هو النظم الذي يشتمل علی المضامين
األخالقيّة ،أو الدينيّة ،أو الفلسفيّة ،أو التاريخيّة أو التعليميّة عموماً ،فهو ذو قالب شعر ّ
ي
ومضمون علم ّي ،ليس شعراً خالصا ً ،وفي الوقت نفسه ال يستطيع أن يجاري العلم في دقته
وشموله .ويس ّمى عند العرب بالمنظومات التعليميّة(.)1

ُ
نظم الشعر وإيقاعاته
العلوم إلى أنه باإلمكان
صنِّفُو
ظهر الشعر التعليم ّي حين فَ ِطنَ ُم َ
توظيف ِ
ِ
في صياغة منظومات علميّة تُسهم في تسهيل العلوم وحفظها .ويمكن حصر أهم مجاالت الشعر
التعليم ّي في:
-1الشعر التعليم ّي الدين ّي ،ويشمل العلوم المرتبطة بالدين اإلسالم ّي كعلوم القرآن والحديث
النبوي والعقيدة وأصول الفقه والفقه وغيرها.
-2الشعر التعليم ّي اللغو ّ
ي واألدب ّي ،ويشمل علوم اللغة العربيّة من نحو وصرف وبالغة
وعروض ،وشعر المعاني الذي يكون غرضه تنمية الحصيلة اللغويّة ،ومنظومات األدب
العرب ّي.
-3الشعر التعليم ّي التاريخ ّي والقصص ّي ،ويشمل التاريخ والسير والقصص ،واألنساب،
وتسلسل الحوادث وترتيبها.

عربي ،وهو حديث نسبيّا ً في الوطن العرب ّي" ،وكان الدكتور طه حسين من أوائل من
( )1مصطلح الشعر التعليم ّي مصطلح غير
ّ
ّ
العربي في جريدة السياسة تحت
استعمل هذا المصطلح –ولعلّه األول -وقد لجأ إلى ذلك وهو يعد مقاالته المتوالية عن الشعر
ّ
التعليمي" لديهما ،ثم
عنوان (حديث األربعاء) ،فذكر عند حديثه عن "والبة بن الحباب وأبان بن عبد الحميد" مصطلح "الشعر
ّ
جمع هذه المقاالت في كتاب (حديث األربعاء) الذي صدرت طبعته األولى سنة  1937وسارت اللفظة مصطلحاً .ينظر:
الطاهر ،علي جواد :مقدمة في النقد األدبي ،ط ،2المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان ،1988 ،ص.137

-4الشعر التعليم ّي التوجيه ّي والفلسف ّي ،ويشمل الفلسفة والتص ّوف والوعظ واألخال ،،وما ينبغي
لإلنسان أن يكون عليه ،وما يجب أن يتحاشاه ويتباعد عنه ،ويسلك الشاعر في ذلك أساليب
الترهيب والترغيب والنصح والعظة.
-5الشعر التعليم ّي العلم ّي ،وهو يعرض للعلوم والصناعات ،فيقرر الحقائق المتعلّقة بشأنها،
كعلوم الطب والهندسة والفلك والزراعة ،فيضع لها القواعد ويستنبط لها القوانين.
ويمكن أن نضيف الشعر التعليم ّي الترفيه ّي ،الذي يعرض لقواعد وفنون ترفيهيّة مثل قواعد
المجون واأللغاز.
الشعر التعليم ّي العرب ّي ظاهرة تربويّة وعلميّة وحضاريّة وأدبيّة كان لها حضورها
الواسع ،خاصّة أنّها كانت عصب المناهج التقليديّة في المساجد والكتاتيب ،وهي تعتمد بشك ٍل
واضح على المتون العلميّة الفقهيّة واللغويّة والتاريخيّة والعقديّة والعلميّة ،فهي ظاهرة واضحة
ٍ
جليّة في الثقافة العربيّة .تستحق أن تدرس وهو ما دعا الباحث لهذه الدراسة عن الشعر التعليمي
عند الشيخ منصور الفارسي حيث قسّم الباحث هذه الورقة إلى مقدمة ومحورين وخاتمة ،فتناول
في المقدمة تعريف الشعر التعليمي .وتناول في المحور األول عوامل اهتمام الشيخ الفارسي
بالشعر التعليم ّي مسلّطا الضوء على أهم عاملين وهما :مسايرة ثقافة المجتمع أوال ،وثانيا تلبية
حاجة المجتمع .ثم تناول في المحور الثاني مالمح الشعر التعليمي عند الشيخ الفارسي في ديوانه
«سموط الفرائد على نحور الحسان الخرائد» مبينا أهم مجاالته وهي :الشعر التعليم ّي الديني،
والشعر التعليمي التاريخ ّي ،والشعر التعليمي التوجيه ّي ،والشعر التعليمي السلوك ّي ،مسلّطا
الضوء على مالمح الشعر التعليم ّي عنده وأهم سماته الفنيّة واألسلوبية ،واستعرض الباحث في
الخاتمة أهم النتائج والتوصيات.

المحور األول:
عوامل اهتمام الشيخ بالشعر التعليمي:
اهتم الشيخ الفارسي بالشعر التعليمي اهتماما كبيرا ،ومن يطالع آثاره يجد أكثرها ينتمي إلى
هذا الباب ،ولعل من أهمها:
سموط الفرائد على نحور الحسان الخرائد ،وهي قصائد شعرية جمعها الشيخ منصور ضمنكتاب واحد ،وقد قسمه إلى اثني عشر بابا ً.
 عنوان اآلثار يتضمن أسئلة وأجوبة فقهية نثرية ونظمية لعدد من العلماء. الدرة البهية في علم العربية ،وهو شرح ألرجوزة في النحو والصرف نظمها المؤلفبنفسه ،ويقع في جزء واحد.
 رياض األزهار وحلية األسفار ،وهو قصائد في األديان واألحكام ،بلغت تسعا وثالثينقصيدة .به ما يزيد عن سبعة آالف بيت ،وتتجلى فيه غزارة العلم وقوة الحجة والمنطق.
 مسائل وأجوبة نثرية ونظمية متفرقة ،ومنها في كتاب إرشاد السائل إلى معرفة المسائلللعالمة السيد حمد بن سيف البوسعيدي ،وكتاب زاد األنام للعالمة سيف بن محمد الفارسي.
 منظومة العقد الفريد في خالص التوحيد وقام بشرحها العالمة حمد بن عبيد السليمي،وطبعت ضمن ديوانه سموط الفرائد.
ولعل أهم سب بين يقفان وراء اهتمام الشيخ بهذا الفن مسايرة ثقافة المجتمع أوال ،وثانيا تلبية
حاجة المجتمع.
أوال :مسايرة ثقافة المجتمع العماني:
يقول هالل الحجر ّ
ي في مقدمة كتابه (حداثة األسالف(« :ليس من باب المبالغة إذا ذهبنا
أن ديوان الشعر العمان ّي يمثّل ثلث ديوان الشعر العرب ّي القديم ،وأنّه ظل مغموراً ومطويّا ً
الى ّ
حتى عن معظم أهله وذويه .فمن حيث الكم يشكل النظم -بمعناه الذي يقابل النثر-لغة تكاد أن
تكون أشيع وسيلة للخطاب بين الناس ،حتى لقد قالوا «خلف كل صخرة عمانيّة شاعر» ،وهذه

الجملة وإن كان من الصعب هضمها فنيّا ً لحساسيّة كلمة «شعر» ومسؤوليتها الفنيّة وعدم
مجانيتها ،إال أنّها مؤشر قوي الى العدد الهائل م ّمن يتعاطون الشعر -بمفهومه التقليد ّ
ي-في
ُعمان .واليوم يدرك المثقفون العمانيّون جيداً ّ
أن هناك فجوة عميقة بين جيل الشباب من
المثقّفين وموروثهم الشعر ّ
ي واألدب ّي ،وذلك إ ّما لتو ّرط بعضهم في المفهوم القاصر واألبله
ّ
والمجالت والمقاهي ونحوها ،وتصعير الخد لكل
«للحداثة» من حيث االكتفاء بثقافة الصحف
موروث وإن كان إبداعا ً أصيالً ،وإ ّما النطال ،بعضهم من أصول عرقيّة ال أحد يعرف
مداها»(!)2
ي اآلنف يظن ّ
والذي ينظر إلى كالم الحجر ّ
أن الرجل يبالغ في جعل الشعر العمان ّي ثلث
ديوان الشعر العرب ّي القديم ،وفق مفهوم الشعر التقليد ّ
ي عند العمانيين –الذي يشمل النظم
العلم ّي -غير ّ
أن الكم الهائل من المنظومات العلميّة هو الذي دفعه إلى هذا القول « ،فال يكاد
يوجد َعل ٌم إال وله مؤلّف نظم ّي أو منظومة ،وهذا إن د ّل على شيء فإنما يدل على ّ
أن هذا
المجتمع شبّ على العروبة ،مع االحتفاظ بمفردات الهويّة والبلد ،فنجد الفرد ينشأ غالبا ً وهو
يتغنّى بهذه المنظومات ،وهو يسمعها في الكتاتيب والمجالس التي تستحوذ على أكثر وقت
المجتمع غير وقت العمل»( .)3بل أصبح النظم هو وسيلة التدوين األولى في معظم المجاالت،
فعندما قام السلطان برغش بن سعيد برحلة في أوربا ّ
فإن كاتبه زاهر بن سعيد تولّى صياغة
الرحلة شعراً في كتابه (تنزيه األبصار واألفكار في رحلة سلطان زنجبار) .وقبل ذلك سجل
المالّح العماني المشهور أحمد بن ماجد معلوماته القيّمة في علوم البحار في شكل أراجيز ،أ ّما
علوم الفقه وما يتصل بها فيشيع فيها المنظومات إلى حد بعيد ،وكتبها تحظى بالنصيب األكبر
من المخطوطات العمانيّة.
ونظراً لخطورة النظم وشيوعه في ُعمان وتفضيل العمانيين له ،نجد أنّه كان الوسيلة
المثلى للترويج أليّة فكرة ،ولو كانت شاذة على المجتمع ،فيروي نور الدين السالم ّي في كتابه
( )2الحجري ،هالل :حداثة األسالف :إضاءات من الشعر العمان ّي القديم ،ط ،1مؤسسة عمان للصحافة والنشر ،مسقط ،سلطنة
عمان2013 ،م ،ص.9
( )3الذخري ،بدر بن مبارك :النظم وأثره في الفقه اإلباضي :جوهر النظام أنموذجا ،بحث تخ ّرج في العلوم الشرعيّة ،نوقشت
وأجيزت في معهد العلوم الشرعيّة ،مسقط ،سلطنة عمان2010 ،م ،ص 23ص.24

(تحفة األعيان) قصة عن مدى خطورة الذين يتالعبون بقدرتهم على النظم في تغرير الناس،
وهو يورد رسالة كتبها أحد أئمة اليعاربة بنفسه وهو السلطان بلعرب بن سلطان (ت1104هـ)
إلى أحد العلماء ينبهه فيها إلى ّ
أن «رجالً من مخالفينا جاء إلى الصير( ،)4وصار له شأن عظيم،
وصار له مجلس يجتمع فيه مئة رجل فصاعداً من قومنا ،وصار متطاوالً تيّها ً بذيله على ديننا،
ويفتي في األثر نظما ً ونثراً ،ويمتحن أصحابنا بمسائل ،وأرسلوا لنا مسألة في بعض امتحانه لهم
وطالب جوابها ،والمسألة في هذه شعراً»( ،)5ثم يورد مسألة منظومة حول بعض مسائل
الميراث يتالعب فيها صاحبها باأللفاظ ،ويعلّق عليها الشيخ بما يبيّن وجه الصواب»(.)6
بل وصل األمر إلى أن تنظم األسئلة إلى المختصّين في كل مجال ،فيجيب المختص نظما ً
كذلك ،ويكون السؤال والجواب على نفس الوزن والقافية وهذا النوع من األسئلة واألجوبة شديد
الشيوع في ُعمان في كل العصور حتى عصرنا الحاضر ،ومن يتابع كتابا ً مثل (شقائق النعمان)
يجد أسئلة من ذلك اللون تتكرر على ألسنة جميع الشعراء ،بل ّ
إن السؤال كثيراً ما يتح ّول إلى
«لغز» لكي يمتحن فيه قدرة المتلقّي على معرفة دقائق العلم وغرائبه من ناحية ،ودروب الكالم
من ناحية ثانية ،وتكون عدم القدرة على اإلجابة شهادة ضمنيّة لناظم السؤال بطول باعه
()7

وأحقيّته في مجال العلم وربّما في مجاالت أخرى.

ويمكننا االستشهاد هنا على انتشار هذا الفن واهتمام العلماء به في القرن الرابع عشر حيث
عاش الشيخ الفارسي ،حيث نجد « ّ
أن عدد الشعراء النظّام يفو ،خمسمائة ناظم وشاعر،
يتص ّدرهم الشيخ سالم بن حمود السياب ّي ،إذ جاوزت آثاره العلميّة تسعين مؤلّفا ً ،فهو صاحب
أكبر نظم علم ّي في العالم العرب ّي قديما ً وحديثا ً ،حيث زادت أبيات كتابه (إرشاد األنام في
( )4مدينة جلفار ،وحاليّا ً تس ّمى رأس الخيمة.
( )5االسالمي ،نور الدين عبد هللا بن حميد :تحفة األعيان بسيرة أهل عمان ،مكتبة االستقامة ،مسقط ،سلطنة عمان1997 ،م،
ج ،2ص.65
( )6المصدر نفسه ،ص  81ص.82
( )7ينظر درويش ،أحمد :تطور األدب في عمان ،ط ،2دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،1998 ،ص.60-57

األديان واألحكام) على مئة وعشرين ألف بيت ،ونظمه في هذا الكتاب يقارب ضخامة نظم
الشيخ محمد بن شامس البطاش ّي الذي بلغ مئة وأربعة وعشرين ألف بيت في كتاب (سالسل
ّ
ولكن السيابّي يفو ،هذا العدد بكثير إذا جمعنا نظمه في كتبه األخرى»(.)8
الذهب)،
ومن أجوبة الشيخ النظمية جوابه لسؤال الشيخ موسى بن عيسى البكري الذي مطلعه:
اااااانم
ياااااااا صااااااااح قااااااام ال تا ِ

اااااااااااااام
وباإللاااااااااااااااه اعتصا
ِ

..واكتسااااااب العلاااااام لكااااااي

ااااااانعم
تحظااااااااى بخياااااااار الا
ِ
درس وبااااااااااااااااااااااااااااااااالتعلّم

اااااااااهر
وبحاااااااااث كااااااااال ما
ٍ

فااااااي العلاااااام بحاااااار قلاااااازم

كااااالحبر منصااااور باااان نااااا

صااااااااار حمياااااااااد الشااااااااايم

فإنماااااااااا يحصااااااااال بالاااااااااد

وبعد مدح طويل يطرح سؤاله:
ماااا القاااول فاااي شاااخص لاااه

ب مكااااااااااااااارم
أخااااااااااااااات أ ٍ

وهااااااااو لااااااااه ماااااااان أمااااااااه

كاااااااااذاك أخااااااااات فااااااااااعلم

هاااااال يحاااااارمن جمعهمااااااا

يحاااااااارم
للماااااااارء أم لاااااااام
ِ

ثم يختم بالتكرم بالفتوى:
أنعااااااااام بكشاااااااااف ناااااااااوره

يقشااااااااع داجااااااااي الظلاااااااام

وارشاااااااد بليااااااادا جااااااااهال

عاااان ماااانهج الحااااق عمااااي

وصااااااااال رباااااااااي دائماااااااااا

للمصااااااااااااااطفى وساااااااااااااالّم

( )8ينظر الشيباني ،سلطان بن مبارك :مفتاح الباحث إلى ذخائر التراث الفكريّ العمان ّي ،ط ،1ذاكرة عمان ،مسقط ،سلطنة
عمان2015 ،م ،ص.38-31

فيجيبه الشيخ متواضعا ،يقول في مطلع جوابه:
لساااااات الفتااااااى بااااااالمنتمي

للفضااااااااااال رب الكاااااااااااارم

علاااااوت فاااااي نعتاااااي فلااااام

أرض بااااااااه ماااااااان قِساااااااام

ثم يجيبه قائال:
أخااااات امااااار لااااا م ماااااع

أخااااااااات أبياااااااااه تنتماااااااااي

جمعهمااااااااااااااا تز ّوجااااااااااااااا

تحاااااات فتااااااى لاااااام يحاااااارم

إذ لااااااااايس ماااااااااا بينهماااااااااا

مااااااان نساااااااب أو محااااااارم

ثم يستطرد الشيخ في ذكر األقوال واألدلة والبراهين ،ويختم بقوله:
فاعماااااااال بحااااااااق شاااااااامته

منهااااااااااااا وإال فاااااااااااااحتمي

ثاااااااااام الصااااااااااالة دائمااااااااااا

علاااااااى النباااااااي األعظاااااااام

وآلاااااااااااااااااه وصاااااااااااااااااحبه

()9

الغااااااار الكااااااارام القااااااا ّوم

تتضح من خالل النموذج السابق بعض سمات هذا الفن وأهمها:
 عالقة السائل بالمجيب إنّها عالقة تجمع التلميذ بأستاذه ،ولهذا تكون اللغة لطيفة ،وتجمع بيناللطف والطرافة والمخاطبة بأحسن األسماء.
 نالحظ في طبيعة هذه األسئلة النظمية أنّها تتّسم بالعمق ،وكأنّها بذلك تجذب االنتباه لمتابعتها،وأحيانا تكون المسألة مختلف فيها فالمطلوب من المجيب الفصل فيها.

( )9ينظر الخصيبي ،محمد بن راشد :شقائق النعمان على سموط الجمان ،ط ،2وزارة التراث والثقافة ،مسقط ،2016 ،،ج،3
ص.76-71

 نالحظ ّأن هذا النمط من النظم من أنماط الحوار العلمي ،ويش ّكل بنية تواصلية تحاور اآلخر
وتناقشه ،وهي تخضع لبنية حجاجية استداللية وآليات خطابية تخاطب العقل والوجدان ،بحيث
يتفاعل مع السائل والمسؤول ،والمستفتي والمفتي.
 السؤال عادة يجبر المجيب على إجابته على نفس البحر والقافية ،وكأنّه يختبر مقدرته الفنيّة ،يجبر المجيب أن يجيب محاوالً الوصول
واللغويّة ،كما أّ ّن السؤال الذي يوضع في أسلوب را ٍ
لمستوى أسلوب السؤال ،فهناك نوع من التنافس الفن ّي بين السائل والمجيب.
ثانيا :تلبية حاجة المجتمع:
يمكننا القول ّ
أن الشيخ الفارسي اهتم بالشعر التعليمي اهتماما كبيرا ،لما لمسه من حاجة
المجتمع إليه وتل ّمس آثاره ومن أهمها:
أوال :الحاجة التربوية والتعليميّة :ويمكن تل ّمس هذه الحاجة في أمرين:
حاجة المدارس التقليديّة العمانيّة

()10

إلى مناهج ،فرأى المربّون والعلماء ّ
أن تأطير العلوم

بالشعر يسهّل على المتلقّي أبحاث هذه العلوم؛ نظراً لما تشتمل عليه العلوم من جمود وجفوة
وش ّدة ،فكان القالب الشعر ّ
ي مدخالً مناسبا ً جميالً لهذه العلوم ،كما أنّه كان مجاالً لتعليم اللغة من
خالل األلفاظ والمرادفات والمصطلحات التي يشتمل عليها النظم .م ّما أ ّدى إلى كثرة الطلب على
هذه المنظومات.
األمر الثاني :حاجة العالم لها في تنظيم الحلقات العلميّة التي غالبا ً ما تعقد في المجالس أو بيوت
أحد العلماء ،بل أصبحت المساجد بمثابة معاهد تعقد فيها دروس الفقه والعقيدة والمنطق والفلك
واألدب والتاريخ ،وخ ّرجت هذه المعاهد كبار العلماء ،فيقوم العالم بدوره التعليم ّي ،وغالبا ً ما
يعتمد على متن منظوم؛ ّ
ألن كثيراً من الناس ال تقرأ ،ويلذ لها السماع النظم ّي ثم الحفظ.
مبان خاصّ ة في الحارات العُمانيّة،
( )10وهي مدارس تعنى بتدريس القرآن ومباد علوم الدين والقراءة والكتابة والتاريخ ،ولها
ٍ
أو في غرف ملحقة بالمساجد ،أو تحت ظالل األشجار الكبيرة ،وتشمل الذكور واإلناث ،وقد يكون المعلّم رجالً أو امرأة ،ولهذه
المدارس أوقاف خا ّ
صة ينفق منها على المعلّمين وشراء المناهج.

فيقرأ المتن أندى الحضور صوتا ً ،بينما يقوم الشيخ بالتعليق والشرح الخفيف .وتتميز هذه
الشروح بمراعاة مستوى المخاطب ،وعدم اإلفراط في القضايا الجانبيّة ،بل ال يتعدى شرح
البيت مقدار جملتين أو سطرين .وأحيانا ً يحبّذون قراءة كتب الفتاوى النظميّة ،سؤال منظوم
ويكون الجواب على نفس الوزن والقافية ،وتتميز األسئلة بالطرافة وإعمال العقل وتن ّوع
األغراض ،كما تتن ّوع القافية واألوزان ،وهنا يأخذ المتلقّي زاداً لغويّا ً وتاريخيّا ً وعلميّا ً ومعرفة
بأعالم العصر.
كان الشيخ منصور ممن خبر التدريس ونشأ في ظل المدارس الموجودة سابقا ،فنهل
منها ،وعلم أن النظم أحد أعمدة مناهجها وهو األنفع للحفظ واالستظهار لصعوبة استنساخ
الكتب ،فقد عيّنه اإلمام الخليلي مدرسا ً للعلوم الدينية في بلده فنجا عام 1339هـ واستقر في
مسجد الجماعة بفنجاء فتخرج على يديه مجموعة من العلماء والفقهاء واألدباء ،ولما عيّنه اإلمام
الخليلي قاضيا ً على نزوى خلفا ً للعالمة عبدهللا بن عامر بن مهيل العزري الذي توفي سنة
1361هـ أسس العالمة منصور مدرسة علمية بعدما ذاع صيته وقصده طلبة العلم فكان
يخصص الفترة المسائية من بعد المغرب للمدرسة ،بينما يتفرّغ صباحا للقضاء وفض
المنازعات وينجز مصالح الناس .وتخرج من هذه المدرسة ما يزيد عن األربعين طالبا ً.
ثانيا :الحاجة المذهبية :حيث ينتمي أغلب هؤالء العلماء إلى المذهب اإلباض ّي ،وهو مذهب
أقل ّي ،وسط منطقة تحيط بها مذاهب مختلفة ،خاصّة مع دخول بعض الكتب التي كتبها علماء
المذاهب اإلسالميّة األخرى والتي تتهم المذهب اإلباض ّي بالخروج عن الدين ،م ّما حتّم على
العلماء الرد على هذه األفكار عن طريق المنظومات؛ لضمان سيرورتها وحفظها خاصّة من
قبل العوام في المجالس العا ّمة .ولهذا نجد المنظومة العقدية حاضرة بقوة عند الشيخ الفارسي،
بل لعل أشهر منظوماته (العقد الفريد في خالص التوحيد) وهي تصبّ في هذا الجانب بامتياز.

ثالثا :حاجة المجالس واالستفادة منها :فقد ش ّكلت المجالس عالمة بارزة في المجتمع قديما ً
وحديثا ً ،كما كانت-وال زالت-مفردة مه ّمة من مفردات الحياة العمانيّة ،وهي أنواع منها:
«السبلة» أو مجلس العرب ،وهي مؤسسة اجتماعيّة ذات ملكيّة عا ّمة تمثل مقراً الجتماع رجال
القرية أو الحارة أو القبيلة ،ليتناقشوا ويتباحثوا في أحوالهم أو حياتهم ،كما تقام فيها والئم
المناسبات االجتماعيّة ،أو الدينيّة ،وتقام فيها المآتم والتعازي .وقد تعقد بشكل يوم ّي تقوم على
أساس القراءة في كتب األدب والفقه والتاريخ ونحوها من الفنون ،ويتولّى القراءة فيها صاحب
الصوت الحسن المرتفع ،ويقوم أهل العلم والفقهاء بالتعليق والشرح عندما يلزم األمر ،ووقتها
عادة بين المغرب والعشاء ،وكثرة هذه المجالس العا ّمة والخاصّة ،كان لها أثرها في شيوع
المنظومات ،فالعادة ّ
أن ما يُقرأ في هذه المجالس أكثره نظم ،فمن خالله يت ّم تقديم المعلومة في
قالب موسيق ّي جميل .بل هناك منظومات أو كتب ُوضعت خصيصا ً لتلبية حاجة المجالس مثل
كتاب (بهجة المجالس) لخلفان بن جميل السياب ّي ،الذي ألّفه من خالصة تجربته العلمية مع
المجالس .كما شاع في هذه المجالس فن األسئلة واألجوبة النظ ّمية التي تربط بين الفقه واألدب،
ففي الوقت الذي يتعلّم فيه طالب العلم أمور الدينّ ،
يهذب نفسه باللغة ويط ّوع لسانه لمختلف
فنونها وين ّمي ذوقه اللغو ّ
ي واألدب ّي (.)11
وكان للشيخ مجلس علمي ينافس المجالس العلمية في عصره ويمتلئ بالطالب والعلماء،
ولعل ديوان الشيخ «سموط الفرائد على نحور الحسان الخرائد» إنما كتب لهذا الغرض.
تلك أهم األسباب والعوامل التي جعلت الشيخ الفارسي يهتم بهذا الفن التربوي الفن ّي الراقي.
المحور الثاني :مالمح الشّعر التعليم ّي عند الشيخ الفارس ّي (في ديوان سموط الفرائد):
أوال :الشعر التعليمي الدين ّي
الشعر التعليم ّي الدين ّي في عمان له حق الصدارة على أنواع الشعر التعليم ّي األخرى
لسببين :أولهما :ألنّه األسبق ظهوراً ،فقد كانت أوائل المنظومات العُمانيّة دينيّة .والسبب الثاني:
( )11ينظر الشكيلي ،إبراهيم بن جمعة :المجالس األدبية والمباحث اللغوية في عمان ،ضمن ندوة (الدور العماني في خدمة اللغة
العربية) ،ط ،1ذاكرة عمان ،مسقط ،2015 ،ص ص .342-327

لكثرة هذا النوع من المنظومات ،فال يكاد يحضر أ ّ
ي جانب من جوانب الشعر التعليم ّي نصف
حضور االتّجاه الدين ّي .ولع ّل من أهم بواعث هذا التف ّو ،الكم ّي البعد المذهب ّي ،الذي تحدث عنه
الباحث سابقاً ،أضف على ذلك التنافس بين المدارس العلميّة في الترويج لمبادئها.
ولع ّل أقدم منظومة في المجال الدين ّي هي منظومة أبي المؤثر الصلت بن خميس
الخروص ّي (3،هـ)( ،)12وهو أحد علماء القرن الثالث الهجريّ ،وكان موضوعها التوحيد
وأسماء هللا الحسنى وصفات ه ،والبراءة من أفعال الخوارج الذين قاموا بتكفير أهل القبلة
واستباحوا دماءهم ،والرد على المخالفين ،وبيان سيرة اإلباضيّة األوائل ،وتتميز المنظومة بلغة
جزلة وغريبة بعض األحيان .ومنها:
وتااوراة موسااى والزبااور كالمااه

()13

كااااااالم لااااااه رب وال الفااااااظٌ بااااااه

()14

وإنجيل عيسى والقران المحق ُ
ق
وما صفة الجبّاار باالقول ينطا ُ
ق

وفي القرن الرابع عشر الهجري انتشرت المنظومات الدينية بشكل ملفت ،غلبت على
المنظومات العمانيّة  .بل ّ
إن أكثر الموسوعات العمانيّة التي أُلّفت في القرن الرابع عشر الهجري
في المجال الدين ّي كانت نظميّة .وعلل النظّام ذلك أنّه كان نزوالً عند رغبة الناس وذوقهم ،وتلبيةً
لحاجة المجالس.
وظهر نظّام موسوعيون لهم منظومات متعددة في علوم الدين ،تتميّز نظمهم بالشمول
والطول ،بحيث يمكن وصف منظوماتهم أنّها كتب مستقلّة أو كتب موسوعيّة ،تتميز بالعبارة
السهلة الواضحة ،وذكر اآلراء المختلفة مع الترجيح .ومن أبرز هؤالء النظّام المشايخ:
 .1نور الدين السالم ّي (ت 1332هـ):
 .2عامر بن خميس المالك ّي (ت1346هـ)(:)15
( )12فقيه مجتهد ناظم ،عاش في القرن الثالث الهجري في بهال ،ومن أهم مؤلفاته كتاب األحداث والصفات( .السعدي ،معجم
شعراء اإلباضية ،ج،1ص)225
( )13المحقق يعني الشاهد على ما قبله.
( )14مجهول :شرح قصيدة أبي المؤثر ،جمع وترتيب شمسة بنت عبدهللا الحوسنية ،ط ،1ذاكرة عمان ،مسقط2015 ،م ،ص25
ص.26

(:)16

 .3سالم بن سيف األغبر ّ
ي (ت 1379هـ)

()17

 .4خلفان بن جميل السياب ّي (1392هـ)

()18

 .5سالم بن حمود السياب ّي (ت1414هـ)

()19

ُ .6مـ َح َّمد بن شامس البطاش ّي (ت1420هـ)
 .7أبو سرور حميد الجامع ّي (ت )1435

()20

 .8سعيد بن خلف الخروص ّي ( )21()1438وغيرهم
أما الشيخ منصور بن ناصر الفارس ّي (ت 1396هـ) الذي عاش في هذه البيئة وكان أحد
أقطابها ،فله منظومات متعددة ،منها منظومة (العقد الفريد في خالص التوحيد) ،مقسّما ً إياها إلى
فصول ،ومنه قوله:
ولاااايس مكا ٌ
اااان جاااا ّل يحويااااه ال وال

زما ٌ
ااااااان تعاااااااالى ربناااااااا وتجلّاااااااال

ولاااااايس لااااااه قباااااا ٌل وبعاااااا ٌد لغاياااااا ٍة

()22

فقد كان قبل القبل والكون للمال

وتتكون المنظومة من أكثر من  190بيتا ،من مقدمة وخاتمة و 24فصال ،تتميز بالتسلسل
المنطقي بدءا من المقدمة في فطرة اإلنسان فالفصل األول «أول ما يلزم اإلنسان» ثم فيما ينفى
عن هللا عز وجل ،ثم ما يمتنع به السؤال وهكذا وصوال إلى الخاتمة.
( )15فقيه ،قاض ،شاعر عالم ،عاش في آخر القرن الثالث عشر والنصف األول من القرن الرابع عش ،كان مرجع الفتوى
ورئيس القضاة( .السعدي ،معجم شعراء اإلباضية ،ج ،1ص.)229
( )16قاض ،عالم ،ناظم ،عاش في القرن الرابع عشر ،له مؤلفات عديدة( .األغبري ،سيف بن يوسف ،ص..)119-117
( )17فقيه مجتهد ،قاض أديب سلو كي ،ناظم شاعر ،عاش في القرن الرابع عشر ،له مؤلفات جليلة( .السعدي ،معجم شعراء
اإلباضية ،ج ،1ص ص.)88-84
قاض أديب ناظم ،عاش في القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر ،مكثر في التأليف( .السعدي،
( )18فقيه مؤرخ ،وال
ٍ
معجم شعراء اإلباضية ،ج ،1ص ص.)125-121
( )19قا ض فقيه ،ناظم حافظ عاش في القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر( ،السعدي ،معجم شعراء اإلباضية ،ج،1
ص 332ص.)333
()20
قاض فقيه ،شاعر بليغ ،عاش في القرن الرابع عشر ،من سمائل ،له مؤلفات كثيرة( .السعدي ،معجم شعراء اإلباضية ،ج،1
ٍ
ص .)364
()21
ّ
قاض فقيه ناظم ،معاصر ولد في عام 1344هـ بنخل .تولى منصب مساعد مفتى عام السلطنة( .الخصيبي ،شقائق النعمان،
ٍ
.)357/3
( )22الفارسي ،منصور بن ناصر :سموط الفرائد على نحور الحسان الخرائد ،ط ،1مكتبة الضامري ،مسقط ،1992،ص.78

ويمكن أن نجمل أهم خصائص النظم الدين ّي في هذه المنظومة في النقاط اآلتية:
 نالحظ غلبة السجع والصناعة اللفظيّة في عنوان المنظومة «العقد الفريد في خالصالتوحيد».
 تخلّصت المنظومة من المقدمة الغزليّة والطلليّة ،وبدأت مباشرة بالموضوع فمطلعها:ساااأنظم فاااي التوحياااد عقااادا مكلّاااال

ساااموطا مااان الااادر النقاااي مف ّ
صاااال

ب يشااااينه
أخلّصااااه ماااان كاااال عياااا ٍ

علااااااى خااااااالص التوحيااااااد جاااااااء
()23

معااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ّدال

 تميزت هذه المنظومة بحسن الترتيب واللغة الواضحة .وتقسيمها إلى  24فصال ،بتسلسلمنطقي .فظهر طابع التجديد في العرض والتبويب ،كما نجد جمعا ً ذكيا ً للمادة العلمية.
 غلب على المنظومة الجانب التقليد ّي في المادة العلميّة ،أو في المنهج واألسلوب والعرض.
ولكن هذا ال ينال من جهد الشيخ في توفير المادة العلمية في هذا المجال الصعب للدارسين
والفقهاء.
 نجد عناية واضحة بالبرهان العقلي واالستدالل المنطقي في تبين معالم العقيدة ،يقول تحتعنوان فصل:
ولاااايس مكااااان جاااال يحويااااه ال وال

زما ٌ
ااااااان تعاااااااالى ربناااااااا وتجلاااااااال

ولاااااايس لااااااه قباااااا ٌل وبعاااااا ٌد لغاياااااا ٍة

فقااد كااان قباال القباال والكااون للمااال

فلاااو كاااان تحوياااه الجهاااات تحيّااازا

فقاااد كاااان مسااابوقا وجاااودا بغيااار ال

كااااااذلك مااااااا يحويااااااه يلااااااز ُم أنااااااه

مااان هللا أقاااوى حياااث كاااان تح ّماااال

فهاال يسااتوي المصاانوع والصااانع

لااااااه الصاااااانع واإلبااااااداع دع ماااااان

( )23المصدر نفسه ،ص.77

()24

تجهّاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال

الذي

 نجد حرصا واضحا على االستشهاد بالقرآن ،بل وتفسير بعض آياته يقول تحت عنوان فصلفي نفي الرؤية عن هللا تعالى:
ومااان قاااال رباااي قاااد ياااراه عبااااده

بااادنيا وأخااارى قاااال إفكاااا وأبطاااال

رأوا شاااابه التنزياااال هاااام فتعلّقااااوا

بظااااااااهره ساااااااترا باااااااه وتعلّاااااااال

كمثااااال وجاااااوه نااااااظرات لربهاااااا

ومعنااااه فاااي التنزيااال نااااظرة إلاااى

كذاك على العرش اساتوى وكقولاه

بأعيننااااا تجااااري ومااااا كااااان أمااااثال

لتصااانع علاااى عيناااي كاااذا بيميناااه

ويبقاااى إذن وجاااه اإللاااه مجلّاااال

()25

 ظهرت دقة الضبط وتحديد المسائل والفصول في المنظومة .كما اتّسمت بالوضوح ويسرالعبارة ودقتها  ،ولعل أهم دوافع ذلك كون الشيخ قاضيا يخاطب الناس وفق عقولهم ،إضافة إلى
تمرسه بالتدريس والحلقات العلمية.
تلك مالمح عابرة عن الشعر التعليم ّي الدين ّي عند الشيخ وباألخص عن منظومته «العقد
الفريد في خالص التوحيد».

( )24المصدر نفسه ،ص.78
( )25المصدر نفسه ،ص.78

ثانيا :الشعر التعليم ّي التاريخي
يعتبر الشعر التعليم ّي التاريخ ّي مصدراً من مصادر التاريخ –رغم ما يشوبه من
مبالغات -ولع ّل بعض النظّام والشعراء ب ّزوا المؤرّخين في تدوين األحداث وتوضيح المالبسات
التاريخيّة .ولهذا الفن أهميّة خاصّة في التاريخ العماني ،فقد د ّونت أحداث عمان األولى في
مقطوعات شعريّة متفرّقة تعود إلى زمن دخول األزد ُعمان.

وفي القرن الرابع عشر استمر ازدهار المنظومات التاريخيّة في هذا القرن ،خاصّة مع
حاجة المجالس إليها لتقوية الحماس الوطن ّي ،واهتم معظم النظّام العمانيون بالتاريخ العماني،
فنجد المنظومة (النزويّة) لبدر بن هالل البوسعيدي ،وتقع في مئتين وسبعة أبيات،
ونظم خلفان بن جميّل السياب ّي (كتاب السير) الذي ألحقه بكتابه الموسوعي (سلك الدرر) وسلك
الدرر هو نظم لكتاب الثمين ّي (النيل) ،كما نظم عبدهللا بن علي الخليل ّي منظومة (عمان في سجل
الدهر) ،كما نظم محمد بن شامس البطاش ّي (كتاب السير) وأيضا ً ألحقه بكتابه (سالسل الذهب)،
ويقع في أكثر من أربعة آالف وثالث مئة بيت ،كما نظم سيف بن محمد الفارس ّي
(1433هـ)( )26منظومة بعنوان (نبذة من تاريخ عمان) تقع في أكثر من أربع مئة وثالثين بيتاً،
وبدأها بمقدمة رائعة في الشكوى من الزمان حتى يتخلّص إلى ذكر الصالحين بعد أكثر من
عشرين بيتا ً ،ونظم محمد بن خميس السيف ّي (ت1333هـ)(( )27الالمية في أئمة اليعاربة).
ّ
لكن النظم التاريخ ّي للشيخ منصور بن ناصر الفارس ّي كان مختلفا ،إذ اهتم بالسيرة
النبوية فنجد له منظومة (غاية االجتهاد في مديح خير العباد ،مراتب سيرة الهدى والرشاد)،
وتقع فيما يقارب من سبع مئة بيت ،يقول في المرتبة السابعة بعنوان رضاعه ونشأته:
ص ،عاش في القرن الرابع عشر والخامس عشر ،وع ّمر طويال وله مؤلفات جليلة( .الخصيبي ،الشقائق
( )26عالم فقيه قا ٍ
.)377/3
قاض ناظم ،عاش في القرن الثالث عشر والنصف األول من القرن الرابع عشر في نزوى ،له مؤلفات أهمها العقد الثمين.
()27
ٍ
(السعدي ،معجم شعراء اإلباضية ،ج،1ص.)312

ااااات وهاااااو جنا ٌ
وأباااااوه قاااااد ما َ
ااااين

وفااااي أصااااح الااااذي لاااادينا تناهااااا

ثااام قاااد صاااار شااايبة الحماااد كفااايالً

جاااده حانيااااً ،كفالاااةً ماااا وراهاااا

()28

فنجد النظم هنا أشبه بالسرد النثر ّ
ي لوال القافية.
ويمكن أن نجمل أهم خصائص النظم التاريخ ّي والقصص ّي في القرن الرابع عشر في
النقاط اآلتية:
 وظّف السيرة النبوية ،فاكتسب عمله مزيّة الشكل األدب ّي ،حيث استساغها الذو ،،وطربت لهااألسماع ،فوجدت حضورها في المجالس ،ومن جانب آخر ق ّدمت ثقافة لغويّة ومعرفة تاريخيّة.
 نالحظ ّأن النظم التاريخ ّي عند الشيخ تميّز بالبعد الروحي والصوفي.
ماااااذ تجلّاااااى إلاااااى الوجاااااود يقيناااااا

ودناااااا وقتاااااه أشااااارقت مغرباهاااااا

أخجلااااات ذاتاااااه الشااااامس حسااااانا

()29

وضااايا ًء ومااان صاااار ضاااياها

 نالحظ العناية بالتقسيم ،إذ قسّم النص على واحد وعشرين مرتبة وضعها موضع الفصول،والملفت بدأ بذكر دار هجرته ثم الوقوف على قبره .ثم يسترجع من تلك المناطق ذكريات السيرة
وخطى النبي –صلى هللا عليه وسلم.-
 نالحظ العناية بجمال المطلع ،والصور الفنيّة واللغة المعبّرة عن الحدث التاريخ ّي.حاااااادي العااااايس ال تمااااال ساااااراها

فلاااااااااااديها حاااااااااااذاؤها وساااااااااااقاها

واقطاااااع البياااااد والنتاااااايف عمااااادا

()30

( )28الفارسي ،سموط الفرائد على نحور الحسان الخرائد ،ص.42
( )29المصدر نفسه ،ص.38
( )30المصدر نفسه ،ص.34

واصااااال ليلهااااا باااارأد ضااااحاها

ثالثا :الشعر التعليم ّي التوجيه ّي
الشعر التعليم ّي التوجيه ّي والسلوك ّي يحضران بش ّدة ،وتجمع بينهما خصائص مشتركة،
حيث نجدهما يشتركان في التوجيه والترغيب في التز ّود لآلخرة ،ونجد حضور اإلبداع والذاتيّة
فيهما بشكل أكبر من غيرهما من أنواع الشعر التعليم ّي ،كما ّ
أن قيمتهما ال تتراجع ،فالنصح
والتوجيه لهما فاعليتهما في ك ّل العصور.
كثي ٌر هو هذا النوع من الشعر التعليم ّي ،فقد ض ّمن معظم نظّام الشعر التعليم ّي منظوماتهم
مواعظ ونصائح ،مضى الشعر التوجيه ّي في ازدهاره ،فهو خير مطيّة للنصح والموعظة
واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وك ّل تلك األمور من أه ّم واجبات العلماء والمسلم تجاه
إخوانه المسلمين ،كما ّ
أن الشعر التوجيه ّي مادة جيدة للمجالس العا ّمة ،ولهذا ازدهر وتن ّوع،
ووجد اهتماما ً من النظّام وخاصّة العلماء وممن برع في هذا المجال الشيخ المفتي إبراهيم بن
سعيد العبريّ ،والشيخ عبدهللا بن سعيد بن خلفان الخليل ّي (ت1332هـ)
عبدهللا

()31

والشيخ حمد بن
()33

السالم ّي (ت1385هـ)( ،)32والشيخ عبدهللا بن سالم الخروص ّي (ت1335هـ)

والشيخ عبد الرحمن بن ناصر الريام ّي (ت1374هـ)( )34أ ّما الشيخ خلفان بن جميّل السياب ّي فهو
م ّمن أبدع في هذا الجانب ،ف له منظومة (بهجة المجالس) التي تزيد عن ألفي بيت في الحكم
واألمثال والتي يد ّل عنوانها أنّها نظمت من أجل المجالس.

( )31أمير أديب وعالم شاعر ،عاش في النصف الثاني من القرن الثالث عشر والنصف األول من القرن الرابع عشر ،وهو والد
اإلمام الخليل ّي( .السعدي ،معجم شعراء اإلباضية ،ج ،1ص 250ص.)251
( )32وا ٍل فقيه قاض أديب ناظم ،عاش في القرن الرابع عشر الهجري ،ابن نور الدين السالمي( .السعدي ،معجم شعراء
اإلباضية ،ج ،1ص .)59
وال قاض فقيه أديب ناظم ،عاش في القرن الرابع عشر ،كان ورعا تقيا( .السعدي ،معجم شعراء اإلباضية ،ج،1
(ٍ )33
ص 249ص.)250
( )34أديب شاعر ناظم ،عاش في القرن الرابع عشر الهجري ،سافر إلى زنجبار ،ثم عاد ،ثم سافر إليها وتوفي بها .له ديوان
غير منشور( .السعدي ،معجم شعراء اإلباضية ،ج ،1ص 236ص.)237

أ ّما الشيخ منصور الفارسي فقد أسهم في هذا المجال إسهاما ملفتا ،فمعظم نصوص
ديوانه «سموط الفرائد على نحور الحسان الخرائد» كانت وعظية بل خصص الباب السادس
والسابع والثامن في الوعظ والنصح واإل ّدكار والحكم وآداب النفس.
ويمكن أن نجمل أهم خصائص النظم التوجيه ّي في القرن الرابع عشر في النقاط اآلتية:
 ال ّدين في الغالب مصدر هذا التوجيه ،فهو عالم ديني متم ّكن ،والقرآن والسنة أه ّم مصدرين. قيمة هذا الشعر وخاصة في الباب الثامن منه ،أنّه خالصة تجربة ،وتفكير عميق ،ورؤيةصادقة.
احااااااق البكاااااااء بكااااااائي لنفسااااااي

قبيااااال حلااااااولي رهيناااااا برمسااااااي

فماااااااالي أبكاااااااي حزيناااااااا علاااااااى

()35

فراقااي صااديقا وفقاادي ألنسااي

 غلبة أفعال األمر والنهي التي تناسب غرض النصح واإلرشاد المباشر .خاصة في مجالالنصح في البابين الباب السابع والثامن ،غير أننا نجد الشيخ في الباب السادس يتوجّه بنصحه
لنفسه خاصة في باب المواعظ.
اق
احفااظ لسااانك ماان فضااول المنطا ِ

وز ِن المقاااال علاااى المقاااال األلياااق

..إن اللسااان ماان الفتااى إن لاام يكاان

()36

ااق
قااد صاااانه نطقااا كساااهم مطلا ِ

 من أساليب النصح غير المباشر استعمال الحكم .حيث نجد اإلكثار من األسلوب الخبري فينظم الحكم ،كحجة ومنطق للوصول إلى ما يشبه البرهان .وكذلك استعمال أسلوب الشرط لذات
الغرض.

()35الفارسي ،سموط الفرائد على نحور الحسان الخرائد ،ص.116
( )36المصدر نفسه ،ص.140

ما كنت في دارهم دارهم

()37

ااااف
لتساااالم مااااان أماااارهم واختا ِ

 نالحظ أيضا ً اقتراب هذا النمط التوجيه ّي من الشعر من حيث توظيف الصور البيانيّة .وأحياناتبدأ المنظومة بمقدمة طللية.
أمااان طلااال بالبعاااد قاااد الح جانباااه

ترأياات كاااألخالل فاشااتد واصاابه

أأم رساام أطااالل علااى عرصاااتها

()38

وقفت وقد أضناك للرسام نادباه

 كثيااراً مااا يكااون كاال بياات وحاادة مسااتقلة لااذاتها ،فالقصاايدة أشاابه مااا تكااون بااأجزاء مرصوصااةبعضها بجانب بعض ،وقليالً ما يعالج الناظم الفكرة في بيتين أو ثالثة.
ال تحقا ّ
ااااارن فتااااااى فااااااي الااااااورى

وال تغمضا ّ
اااان امااااارءا لاااااو جفاااااى

ودار الملاااااااااااااااوك وأبنااااااااااااااااءهم

()39

ااااااااألف
وأعااااااااوانهم بااااااااالتي تا
ِ

 سهولة اللغة واأللفاظ ورشاقة الموسيقى؛ ّألن هذا النوع من النظم يتوجه للعا ّمة أكثر مان غياره
من أغراض الشعر التعليم ّي.
ذهاااااااااااااب العمااااااااااااار وولّاااااااااااااى

ورقيباااااااااااااااي ماااااااااااااااا تاااااااااااااااولّى

وعتيااااااااااااااادا كاااااااااااااااان مناااااااااااااااي

وقعيااااااااااااادا ماااااااااااااا تخلّاااااااااااااى

( )37المصدر نفسه ،ص.144
( )38المصدر نفسه ،ص.148
( )39المصدر نفسه ،ص.144
( )40المصدر نفسه ،ص.99

()40

رابعا :الشعر التعليم ّي السلوكي
السلوك هو تهذيب األخال ،،بتطهير النفس من األخال ،الذميمة مثل حب الدنيا والجاه
والحقد والحسد والكبر والبخل ،وبالنهج على األخال ،الحميدة مثل العلم والحلم والحياء
والعدالة ،أو هو باختصار محاربة هوى النفس وشهواتها ،واالستقامة في طر ،الحق بالمجاهدة
والطاعة واإلخالص ،فهو تربية روحيّة ذهنيّة تترجم في السلوك العمل ّي .فإذا علمنا بعد ذلك ّ
أن
التص ّوف هو «العكوف على العبادة واالنقطاع إلى هللا تعالى ،واإلعراض عن زخرف الدنيا
وزينتها ،والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه ،واالنفراد عن الخلق في الخلوة
والعبادة» ،أدركنا التشابه بين مدلول المصطلحين من حيث ّ
إن السلوك هو التطبيق العمل ّي لجملة
األفكار التي آمن بها السالك وراح يطبّقها على نفسه.
ولم يدخل التص ّوف إلى الفكر اإلباض ّي إال متأخراً ،فظهرت بذور التص ّوف في األدب
العمان ّي في القرن العاشر الهجريّ ،وخفت الشعر السلوك ّي في القرن الرابع عشر الهجري ،فقد
قلب عليه ظهر المجن اإلمام نور الدين السالم ّي ،الذي أسس المدرسة السالميّة التي أصبحت
المؤثر األكبر منذ القرن الرابع عشر الهجري إلى اآلن في ُعمان ،ليس فقط ألنّها أقامت دولة
اإلمامة ،بل أيضا ً ّ
ألن ج ّل اإلنتاج العلم ّي كان من مؤسس وطالب هذه المدرسة .ورغم ذلك
يمكن القول ّ
أن بعض آثار المدرسة السلوكيّة بقيت في القرن الرابع عشر ،خصوصا ً مع أعالم
مثل :راشد بن سيف اللمك ّي ،ومنصور بن ناصر الفارس ّي ،وخلفان بن جميّل السياب ّي وعبدهللا
بن علي الخليل ّي ،فهم في رحالتهم الروحيّة بطول أنفاسهم الشعريّة يذ ّكروننا بابن الفارض وابن
عربي والغزالي.
ونظم الشيخ منصور بن ناصر الفارس ّي قصيدة (المقامات في االبتهاالت إلى هللا) في أكثر
من مئتي بيت ،ومطلعها:
باساااااااااام اإللااااااااااه الجلياااااااااال األجاااااااااا ِّل

باسااااااام اإللاااااااه العظااااااايم المجلّاااااااي

باساااااااام إلهااااااااي افتتاااااااااحي لمااااااااا قااااااااد
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قصااااادت إلياااااه ابتاااااداء لقاااااولي

وقد قسّم قصيدته إلى ثالثة عشر مقاما ،مبتدئا بمقام االبتداء ،ثم التوحيد ثم الحمد ثم الشكر
ثم االعتراف ثم السؤال ثم التوبة ثم الرجاء ثم التوسّل ثم الصالة .ويمكن أن نجمل أهم خصائص
الشعر السلوك ّي في القرن الرابع عشر الهجري في النقاط اآلتية:
 الدعوة إلى إصالح النفس اإلنسانيّة.ب
أتاااااااوب إلاااااااى هللا مااااااان كااااااال ذنااااااا ٍ

وماان كاال خطاائ وماان كاال بط ا ِل

ااااار
أتااااااوب إلااااااى هللا ماااااان كاااااال إصا ٍ

وزر وماااااان كاااااال
وماااااان كاااااال
ٍ
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غااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو ِل
 الدعوة إلى االستعداد للمعاد ،والزهد في الدنيا. -الدعوة لتوجيه القلب بالكليّة إلى هللا.

 استلهام المعجم الصوف ّي في ألفاظه وتراكيبه .كألفاظ الحب اإلله ّي والشو ،وتحتوي تلكاأللفاظ على الدالالت الرمزيّة ا لتي انطوى عليها تكرار كل لفظ من تلك األلفاظ وما يخفيه
الشاعر من معنى خفي يخالف المعنى الظاهر للفظ.
سااااااااااألتك يااااااااااا هللا يااااااااااا هللا عفااااااااااوا

ولطفااااااا خفيّااااااا بساااااا ّر األجاااااا ِل

سااااااااااألتك يااااااااااا هللا يااااااااااا هللا مااااااااااا ّدأ
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مديااادا وعوناااا يؤياااد وصااالي

 طول النفس الشعريّ ،إذ تزيد أبيات القصيدة عن مائتي بيت. االعتماد على المناجاة والدعاء.يااااااااا رب إنااااااااي مقاااااااار بمااااااااا قااااااااد
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بجنبااك فرّطا ُ
ات ماان سااوء فعلااي

ماااان الااااوزر عماااادا وماااان كاااا ّل

أقاااااااار بااااااااذنبي ومااااااااا كااااااااان منااااااااي
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حصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال

 االعتماد على األسلوب التأ ّمل ّي ومخاطبة النفس كما الحظنا. االعتناء بالتكرار ،ويرجع ذلك التكرار الشائع كما يقول أحمد درويش إلى ّأن هذا أنسب إلى
السماع والترديد والتغني منه إلى شعر القراءة الصامتة ،كما أنّه يناسب الموقف حينما يقرأ
وينشد في مجالس وسهرات الشعراء.
ب
أتااااااوب إلااااااى هللا ماااااان كاااااال ذناااااا ٍ

وماان كاال خطاائ وماان كاال بطا ِل

ااااار
أتااااااوب إلااااااى هللا ماااااان كاااااال إصا ٍ

وزر وماااااان كاااااال
وماااااان كاااااال
ٍ
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غاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو ِل

ويستمر هكذا ثالثة عشر بيتا ً مبتديا ً كل بيت بقوله «أتوب إلى هللا» .وشعر الفارسي ليس به تلك
الروح الصوفيّة التي تتضح في شعر السياب ّي واللمك ّي.
 الصور الشعريّة في الشعر السلوك ّي كثيرة؛ ألنّها وسيلة التعبير عن معا ٍن ال يستطيع اللفظالعاد ّ
ي التعبير عنها ،فتدرك بالذو ،والخيال.
 سهولة األلفاظ وعدم التصنّع والتكلّف. االعتناء برشاقة الموسيقى وخفتها. -التأثّر بألفاظ القرآن واالقتباس من آياته.

( )44المصدر نفسه ،ص14
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الخاتمة:
وبعد هذا التجوال في حدائق الشعر التعليم ّي عند الشيخ ،نختم هذا البحث بعرض أهم النتائج
والتوصيات:
أوال :نتائج البحث:
 الشعر التعليم ّي هو النظم الذي يشتمل علی المضامين األخالقيّة ،أو الدينيّة ،أو الفلسفيّة ،أوالتاريخيّة أو التعليميّة عموماً ،فهو ذو قالب شعر ّ
ي ومضمون علم ّي ،ليس شعراً خالصا ً ،وفي
الوقت نفسه ال يستطيع أن يجاري العلم في دقته وشموله.
 ازدهر الشعر التعليم ّي في عمان فأصبح جزءاً من ثقافة المجتمع العمان ّي ،وأصبح وسيلةالتدوين األولى في معظم المجاالت ،ووصل األمر إلى أن تنظم األسئلة إلى المختصّين في كل
مجال ،وكان الوسيلة المثلى إلى الترويج أليّة فكرة.
 اهتم الشيخ الفارسي بالشعر التعليم ّي تلبية لحاجات كثيرة أهمها :الحاجة التربوية والتعليميّة،والحاجة المذهبية ،والحاجة الوطنيّة وحاجة المجالس له ،وحاجة المدارس العلميّة المتخصّصة،
والحاجة الدعويّة ،والحاجة لحفظ العلوم والتراث ،إضافة إلى طبيعة المجتمع وتشجيع األئمة
والسالطين.
 اهتم الشيخ بالشعر التعليم ّي الدين ّي ومن أهم إسهاماته منظومة «العقد الفريد في خالصالتوحيد».
 من أهم نماذج الشعر التعليم ّي التاريخي عند الشيخ منظومة «غاية االجتهاد في مديح خيرالعباد».
 يعتبر الشعر التعليمي التوجيه ّي هو الغالب على نظم الشيخ ،فهو خير مطيّة للنصح والموعظةواألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،كما أنّه مادة جيدة للمجالس العا ّمة.
 كثيراً ما يكون كل بيت وحدة مستقلة لذاتها في الشعر التعليم ّي التوجيه ّي ،فالقصيدة أشبه ماتكون بأجزاء مرصوصة بعضها بجانب بعض ،وقليالً ما يعالج الناظم الفكرة في بيتين أو ثالثة.

 للشيخ مساهمات في الشعر التعليم ّي السلوك ّي أهمها منظومة «المقامات في االبتهاالت» ،وهويرمي إلى تهذيب األخال ،،بتطهير النفس من األخال ،الذميمة ومحاربة هوى النفس وشهواتها،
فهو تربية روحيّة ذهنيّة تترجم في السلوك العمل ّي .ويتميز باستلهام المعجم الصوف ّي في ألفاظه
وتراكيبه .كألفاظ الحب اإلله ّي والشو ،والسكر الروح ّي والكشف والظهور ،والغيبة والحضور
والفصل والوصل.
 نجد ّأن أكثر المنظومات عند الشيخ تخلّصت من المقدمات الطلليّة والغزليّة ،فيبدأ النظم بحمد
هللا والصالة على رسوله الكريم ،بل نجد أن أكثر منظومات الشيخ الفارسي تخلّصت من المقدمة
تماما ،بالولوج مباشرة الى موضوع المنظومة.
 نالحظ استمرار غلبة السجع والصناعة اللفظيّة في وضع عناوين المنظومات عنده مثل «غايةاالجتهاد في مدح خير العباد» و«الدرة البهية في علم العربية» و«العقد الفريد في خالص
التوحيد».
 اعتمد الشيخ على الحكم واألمثال لما لها من سيرورة وقدرة على اإلقناع والحفظ ،كما ّأن لها
جانبا ً تربويّا ً مه ّما ً في توجيه السلوك والتعليم ،ولها قدرة في تكثيف المعرفة ،وقدرة على األخذ
بمجامع القلوب ،فتضفي نوعا ً من الجمال والخيال والتأثير العاطف ّي ،أضف إلى ذلك أثرها في
تأكيد الفكرة وتثبيتها ،وأحيانا ً تعتبر شواهد وبراهين على كالم الناظم.
 نجد في الشعر التعليمي اللغوي والديني العقدي عند الشيخ الموضوعيّة واالستدالل المنطق ّيوالعقل ّي واإلقناع من خالل المحاججة واستحضار األدلّة النصيّة.
– تكثر الجمل الخبريّة في الشعر التعليم ّي؛ ّ
ألن الغرض منه إيصال المعلومة ،أ ّما اإلنشاء فأكثر
ما يكون في مواضع الحماسة والتحريض واإلثارة ،فهو أكثر إثارة للذهن؛ ألنّه أكثر حركة
ت
واندفاعا ً ويتطلّب مشاركة المتلقّي وإثارة ذهنه ،ولهذا تستفتح به القصائد .ويحضر بشك ٍل ملف ٍ
في الشعر التعليم ّي التوجيه ّي والسلوك ّي ،لجذب االنتباه ،ومشاركة المتلقي في استخراج غرض
النص عبر استعمال أفعال األمر والنهي.

 الشعر التعليم ّي العمان ّي عند الشيخ الفارسي يتسم بالوضوح الذي ينأى عن حواشي األلفاظوغريبها .مبتعداً عن اللهجات المحليّة.
 المنظومات جاءت متفاوتة في التعبير واألسلوب وفق الموضوع الذي يطرحه الناظم ،فالنظمالديني كان أبعد عن الجانب الفن ّي في الشعر من النظم السلوك ّي الذي يلتحم بالمجاز والخيال؛
ّ
ألن طبيعة المعرفة التي يقدمها في السلوك تعتمد على الذو ،والخيال.
 الصور الشعريّة في الشعر السلوك ّي كثيرة؛ ألنّها وسيلة التعبير عن معا ٍن ال يستطيع اللفظالعاد ّ
ي التعبير عنها ،فتدرك بالذو ،والخيال.
 زخر الشعر التعليم ّي السلوكي بألفاظ صوفيّة استمدت دالالت رمزيّة كثيرة تخرج من معناهااللغو ّ
ي األصل ّي الى معنى نفس ّي يعبّر عن دالالت نفسيّة وانفعاالت وجدانيّة قويّة.
 نالحظ في الشعر التعليمي السلوكي والتوجيهي عند الشيخ االعتناء بالتكرار ،فهو أنسب إلىالسماع والترديد والتغنّي منه إلى شعر القراءة الصامتة ،ويتب ّدى هذا المظهر جليا ً حينما يقرأ
وينشد في المجالس العا ّمة والخاصّة ،على نحو ما تفرضه الطبيعة القبليّة للمجتمع .إضافة إلى
ّ
أن القراءة المسموعة باللفظ المكرر تحتفظ نغماتها الثابتة بمـرجّع موسـيـق ّي يساعد الذاكرة على
ثبات حفظها له .وأكثر من ُعني بالتكرار الشعراء السلوكيّون.

ثانيا :التوصيات:
 توجيه الباحثين التربويين إلى ضرورة العناية بالشعر التعليم ّي من الناحية التربويّة ،مستفيدينمن الدراسات األدبيّة حوله.
 ضرورة االستفادة من خصائص الشعر التعليم ّي في مناهجنا المعاصرة ،وصوالً إلى التكاملبين الحفظ والفهم.
 تحقيق ديوان الشيخ وإعادة طباعته بعد نفاد طبعته السابقة منذ وقت ليس قصيرا ،وتحقيقالمنظومات عند الشيخ وإخراجها في ثوب الئق.

قائمة المصادر والمراجع:
 الحجر ّ
ي ،هالل :حداثة األسالف :إضاءات من الشعر العمان ّي القديم ،ط ،1مؤسسة
عمان للصحافة والنشر ،مسقط ،سلطنة عمان2013 ،م.
 الخصيب ّي ،محمد بن راشد :شقائق النعمان على سموط الجمان ،ط ،2وزارة التراث
والثقافة ،مسقط ،2016 ،،ج.3
 درويش ،أحمد :تطور األدب في عمان ،ط ،1دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،
القاهرة.1998 ،
 الذخر ّ
ي ،بدر بن مبارك :النظم وأثره في الفقه اإلباض ّي :جوهر النظام أنموذجا ،بحث
تخرّج في العلوم الشرعيّة ،نوقشت وأجيزت في معهد العلوم الشرعيّة ،مسقط ،سلطنة
عمان2010 ،م.
 االسالم ّي ،نور الدين عبدهللا بن حميد :تحفة األعيان بسيرة أهل عمان ،د.ط ،مكتبة
االستقامة ،مسقط ،سلطنة عمان1997 ،م ،ج.2
 الشكيل ّي ،إبراهيم بن جمعة :المجالس األدبية والمباحث اللغوية في عمان ،ضمن ندوة
(الدور العماني في خدمة اللغة العربية) ،ط ،1ذاكرة عمان ،مسقط.2015 ،
ي العمان ّي ،ط،1
 الشيبان ّي ،سلطان بن مبارك :مفتاح الباحث إلى ذخائر التراث الفكر ّ
ذاكرة عمان ،مسقط ،سلطنة عمان2015 ،م.
 الصارم ّي ،محمد بن مسعود :منظومة الصارم ّي ،تحقيق محبوب بن محمد الرحيلي،
ط ،1ذاكرة عمان ،مسقط.
 الفارس ّي ،منصور بن ناصر :الدرة البهيّة في علم العربيّة ،تحقيق عادل محمد علي
الطنطاوي ،ط ،1وزارة التراث والثقافة ،مسقط ،ط2008 ،1م.
 الفارس ّي ،منصور بن ناصر :سموط الفرائد على نحور الحسان الخرائد ،ط ،1مكتبة
الضامري ،مسقط.1992،

ي عند الشيخ الفارسي
ملحق :الشعر التعليم ّي اللغو ّ
االهتمام باللغة العربيّة بمختلف فنونها كان واحداً من االهتمامات التأليفيّة التي عني بها
العلماء والمؤلّفون العمانيون ،وتبلغ المؤلّفات العمانيّة في هذا المجال ما يقارب السبعين مؤلّفا ً
ونظم ونثر ،ومتن ّوعة في
واختصار
وشرح
تأليف
معروفا ً على األقل ،مختلفة الشكل بين
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
المستوى اللغو ّ
ي بين الداللة والصرف والنحو البالغة والعروض .وقد استثمر العمانيون -
شأنهم في ذلك شأن كثير من علماء العالم اإلسالم ّي -فكرة الشعر التعليم ّي ،بوضع منظومات
خليليّة األوزان في علوم اللغة العربيّة ،وهو استثمار يبقى أمارة جهد بُذ َل ،وعناء أنفق ،وهمة
اتقدت.

()46

ويمكن أن نشير هنا إلى مالحظة مبدئيّة مه ّمة ،وهي أن نسبة المنظوم في اللغة العربيّة –
في القطر العمان ّي -قليلة جداً بالمقارنة بالمنظوم في العلوم الدينيّة .ولع ّل من أهم أسباب ذلك
انشغال العمانيين بتوطيد هويتهم العقديّة اإلباضيّة والدفاع عن االستقالل الوطن ّي ،بينما رأوا أنّه
مخاوف من ذلك ،كما ّ
يمكن االستفادة من المنجز اللغو ّ
أن طبيعة علوم
ي العرب ّي دون وجود
ٍ
العربيّة من نحو وصرف وعروض جامدة وغير مسليّة في المجالس ،والمجالس في ُعمان من
أهم أسباب انتشار المنظوماتّ ،
لكن العلماء استعاضوا عن ذلك بكثرة األسئلة واألجوبة النحويّة
ّ
ولكن النظرة
التي س ّدت شيئا كبيراً من النقص في هذا الجانب ،إذ هي قابلة للقراءة في المجالس.
المتأنّية في نشاط الحركة الفكريّة خالل القرن الرابع عشر الهجري تكشف ما حفلت به عمان
من نشاط فكر ّ
ي غزير ،وازدهار علم ّي كبير ،تمثّل في حركة التأليف في مختلف العلوم
والفنون ،ومن تلك العلوم علوم اللغة العربيّة ،ويعنينا هنا المنظوم منها .فقد نظم حبيب بن
يوسف الفارس ّي (ت1329هـ) أرجوزة ( ُسلّم اإلعراب) في مئة وواحد وعشرين بيتاً ،ونظم نور
الدين السالم ّي أرجوزة (بلوغ األمل في تفصيل الجمل) وأرجوزة (فاتح العروض والقوافي)،
ونظم سالم بن سيف األغبر ّ
ي (المنظومة النحويّة العمانيّة) ،ونظم عبدهللا بن ماجد بن خميس
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العبر ّ
ي (ت1335هـ)

أرجوزتين األولى (تحفة األحباب في علم اإلعراب) ،و(الميّة
()48

اإلعراب في فنون من النحو) ونظم محمد بن حمد بن سالم الزامل ّي (ت 1390هـ)
(المنظومة الالميّة في النحو) ،وتقع فيما يقرب من مئتين واثنين وثمانين بيتاً ،ولكنه لم يتمكن
من إكمالها ،فأكملها بعد وفاته سعيد بن خلف الخروصي ،وشرحها سيف بن محمد الفارسي في
كتاب (البركة في شرح القصيدة النحويّة المشتركة).
وأما الشيخ منصور بن ناصر الفارس ّي فقد نظم (الدرة البهيّة في علم العربيّة) في مئتين
وثمانية وأربعين بيتاً .مطلعها:
الحمااااااااد د الااااااااذي قااااااااد قرّبااااااااا

()49

إليااااه ماااان لنحااااوه تقرّبااااا

يقول في باب «حد الكالم وأقسامه»:
حاااااااد الكاااااااالم عنااااااادنا المفيااااااا ُد

كقااااااااام زياااااااا ٌد وأتااااااااى سااااااااعي ُد

وهاااااو علاااااى ثالثااااا ٍة قاااااد ق ّساااااما

ااارف وسااااما
ااام وفعاااا ٍل ثاااام حا ٍ
اسا ٍ

ااااااار وناااااااادا
اااااااز االساااااااا َم بجا ٍ
فميا ِ

()50

وأل وتنااااااوي ٍن وإساااااانا ٍد باااااادأ

ولم ندرجها ضمن البحث؛ ألننا التزمنا بديوان «سموط الفرائد على نحور الحسان
الخرائد» ومنظومة «الدرة البهيّة» خرجت مستقلة في كتاب من شرح الشيخ ،فقد شرح الشيخ
منظومته كعادة معظّم النظّام العمانيين في علم النحو ،ليتوسّع فيها ،فيكون النظم للمبتد
والشرح للمتخصص.
( )47أديب كاتب نحوي فقيه شاعر ،عاش في آخر القرن الثالث عشر والنصف األول من القرن الرابع عشر في والية الحمراء.
(السعدي ،معجم شعراء اإلباضية ،ج،1ص.)264
()48
قاض فقيه ناظم ،عاش في القرن الرابع عشر ،ولد بالسويق مكفوف البصر( .السعدي ،معجم شعراء اإلباضية ،ج،1
ٍ
ص 310ص.)311
( )49الفارسي ،منصور بن ناصر :الدرة البهية في علم العربية ،تحقيق عادل محمد علي الطنطاوي ،ط ،1وزارة التراث
والثقافة ،مسقط ،ط2008 ،1م ،ص.54
( )50المصدر نفسه ،ص ص 67ص.68

ويمكن أن نجمل أهم خصائص هذه المنظومة في النقاط اآلتية:
 استشهد الشيخ بكل أنواع الشواهد المعروفة من القرآن والحديث وكالم العرب شعرا ونثرا. اهتم الشيخ في شرحه بالحدود والتعريفات النحوية ،وإن جاء بعضها مخالفا لما هو مشهورعند النحاة.
 اهتم الشيخ بذكر قضايا الخالف النحوي في شرحه .وكان اتجاهه كعادة العمانيين بصريا فياألغلب.
 اهتم الشيخ بذكر اللغات الواردة في الكلمات التي يتحدث عنها .كما اهتم بالتعليل النحوي حيثيذكر السبب ويبين العلل.
 اهتم الشيخ بذكر الفوائد والتنبيهات أثناء شرحه. كان للشيخ شخصيته ووجوده ورأيه فلم يسرد المسائل سردا دون أن يبدي رأيه. كان للشيخ شخصيته ووجوده ورأيه ،فلم يسرد المسائل سردا دون أن يبدي رأيه.ي على النظم اللغو ّ
 ظهر جليا ً تأثير الرموز العمانيّة القديمة في المجال اللغو ّي العمان ّي قبل
القرن الرابع عشر ،وتميل المنظومات اللغويّة في القرن الرابع عشر إلى التأثّر بالمنظومات
والكتب العربيّة اللغويّة المرجعيّة مثل مؤلّفات ابن مالك والحرير ّ
ي والزمخشريّ...وظهر جليا
هنا تأثر الشيخ بألفية ابن مالك.
 لم تهتم هذه المنظومة بالمقدمة ،بل اعتمدت أسلوب المباشرة في الموضوع والخطاب. -في شرح الشيخ تجلّت مقدرته على الفنون العربية من نحو وصرف وبالغة.

