
ىـ(، 6931الشيخ منصور بن ناصر بن محمد الفارسي؛ حياتو وفكره )ت: 
 1مجمة الخميل العدد 

 

صّدر مكتب النشر التابع لمكتب نائب الرئيس لمدراسات العميا والبحث العممي والعالقات 
 الخارجية بالجامعة، األعمال المحّكمة والكممات والقصائد المقّدمة لمندوة الدولّية: الشيخ منصور

في عدد خاص من أعداد مجمة  ،ىـ(ٜٖٙٔبن ناصر بن محمد الفارسي؛ حياتو وفكره )ت: 
مجمة عممية محّكمة نصف  –الخميل، مجمة جامعة نزوى لمدراسات األدبية والمغوية والقرآنية 

صفحة من القطع المتوسط،  ٕٙٙم، الذي يقع في ٜٕٔٓسنوية، وىو العدد السادس، يناير 
 مات وقصيدة وبياٍن ختامي.كم ٘بحثا و ٕٓويّضم 

 

م، تحت رعاية ٕٛٔٓإبريل  ٕٗ-ٖٕوقد ُعقدت الندوة في جامعة نزوى يومي االثنين والثالثاء 
معالي الشيخ سعود بن سميمان النبياني، مستشار الدولة، وحضرىا عدد من العمماء والقضاة 

؛ فكان وسورية ولبنان واألساتذة والباحثين والشعراء والطمبة من ُعمان والجزائر وتونس ومصر
لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخميمي، المفتي العام لمسمطنة، كممة المتحّدث الرئيس؛ إذ قال 

حتفاء بالعمماء واجب عمى األمة وىو تعظيم لمعمم وأىمو. فالعمماء، كما قيل، ىم فإن االفييا: "
ن رمت أج فيم نفعيم، من لمناس يتجدد ما سببأحياء ب  بما أحياء أنيم إال القبور، في ساميموا 
ل ، ومن خالمؤلفاتيم خالل من خير من سالنا ىقدموه إل وبما وتعالى، سبحانو هلل، قدموه

رشادىم بدينيم صيرىمل تبفتاواىم، ومن خال  ونيييم بالمعروف وأمرىم بو، وتعريفيم الحق إلى وا 
 ".رمما يتجدد لو األج فإن ىذا كمو نكر.معن ال

 

أحمد بن ىالل بن محمد العبري قصيدة من بحر البسيط، عنوانيا: "َعَمٌم وافُر وألقى الشاعر 
بيتا، وفييا اقتباس وتضمين من بردة البوصيري وقصيدة  ٖٔالشِّيِم"، ىذه القصيدة تتكّون من 

)أجاب دمعي( لممتنبي، وقصيدة )ىل نار ليمى بدت لياًل( البن الفارض. قال أحمد العبري في 
 مطمعيا:



 مِ الَعمــــــ عمى سميمــــاياه تَ رَ حــــت ثُ ال    َعَممٍ  سوى قمبي، وما الداعي  َ أجــاب

 قمــــــمِ  الري بــــــــجتأحـــــــرفيا أنَّ ك        قافيــــــةٍ   جـــعُ ضـــو كلُّ حيٍن رَ ونب

 عمـــى ألــمِ  يكيــــف تَحنـــان تْ وما درَ       ونـــــي عمىٍ  أمـــلٍ دُ حتبــــابُة صال بيا

 

الشيخ منصور بن ناصر بن محمد مة في ندوة: العممية األولى من األوراق المقدفي الورقة 
الفارسي، تناول األستاذ خميل بن محمد الحوقاني، الييئة العمانية لألعمال الخيرية، سيرة الشيخ 

المطبوعة والوثائق الفارسي العممية وعالقتو بعمماء عصره؛ وذلك من طريق استقراء كتبو 
جراء مقابالت مع تالميذه، فعرض ثالث أفكار، األولى تعريفا بشخصية الشيخ الم خطوطة وا 

الفارسي، واسمو ونسبو، ومولده ونشأتو، وعائمتو وأوالده، ومماتو ورثاؤه. فيو الشيخ منصور بن 
فارس ناصر بن محمد بن سيف بن محمد بن عدي بن فارس بن صالح بن ناصر بن محمد بن 

من عمماء الفارسي، اإلباضي الخروصي األزدي نسبا، الفنجوي مولدا، النزوي موطنا ولحدًا، يعد 
  القرن الرابع عشر.

حياة الشيخ الفارسي العممية، ذاكرا أىم شيوخو فتحّدث الباحث عن  ،أما في الفكرة الثانية 
األخرى في نزوى، فتخّرج منيا وتالميذه وتوصيفو لمؤلفاتو، فقد فاتتح مدرستين واحدة في فنجا و 

الفقياء والعمماء واألدباء والقضاة؛ إذ حممت شخصية الشيخ الفارسي مرجعًا عممّيًا ودينيًا 
صالحيًا ووطنيًا، فقّدم جيودا بارزة في دولة اإلمام محمد الخميمي، حتى ُتوفي في  يونيو  ٕ٘وا 

ه، ابتداء باإلمام الخميمي وليس م. وفي الفكرة الثالثة، ناقش عالقة الشيخ بعمماء عصر ٜٙٚٔ
انتياء بكثير من العمماء الذين جالسيم الشيخ، فجمعتيم لقاءات ومراسالت وفتاوى وغيره في 

 شؤون إصالح المجتمع والدولة.

وقّدمت الدكتورة بدرية بنت محمد النبيانية، وزارة التربية والتعميم، ورقة عنوانيا: "عالقة الشيخ 
 العالقة ي باإلمام محمد بن عبداهلل الخميمي"، ىذه الدراسة ضّمنتمنصور بن ناصر الفارس

التاريخية بين اإلمام وتمميذه المتمّيز جدا؛ من طريق مؤلفاتيما ورسائميما المتبادلة، ظير فييا 
تقول الباحثة إن شخصية الشيخ الفارسي لم تتأثر باآلخرين؛  .حسن المعاممة واالحترام المتبادل



مصمحة الدين عمى مصمحة األفراد؛  مجتيدة في استنباط األحكام، قّدمتبل كانت مستقمة 
 لمنيوض باألمة ولّم الشمل.

وقد جمعت الشيخ الفارسي باإلمام الخميمي عالقة عممية، ابتدأت بتعّمم األول عمى يد الثاني؛ إلى 
ا في نزوى، أن عّينو مدّرسا لمعموم الشرعية في بمده فنجا، ثم قاضيا في بدبد، وشيخا وأستاذ

ت مرجعا ميما لمدراسين والباحثين، فاستطاع الفارسي تخريج العديد من المؤلفات الثرية التي شّكم
ظير في بطونيا استشياد المؤلف بآراء معممو األول. وفي ذات السياق، جمعت الشيخ الفارسي 

ذاك، ففي أثناء باإلمام الخميمي عالقة سياسية؛ باعتبار أن اإلمام يمّثل السمطة السياسية آن
اشتغال الشيخ الفارسي بالقضاء، استطاعا من خالل سمطتيما الدينية معالجة الكثير من األحداث 
والظروف السياسية التي مّرت بيا دولة اإلمامة، فكان الشيخ الفارسي بمثابة وزير ومستشار عام 

لعالقات المتبادلة حّل خالفات ونزاعات داخمية عديدة في المجتمع، وأسيم في تقريب أواصر ا
 بين ُعمان ودول الخارج.

 

وكان لمشعر التعميمي دور كبير في نشأة الشيخ الفارسي العممية ونتاجو التأليفي؛ لذا قّدم الدكتور 
فعّرفو أنو الشعر الذي يتم بواسطتو سالم بن سعيد البوسعيدي بعضا من معالمو عند الشيخ، 

. وال ريب أن اىتم الشيخ الفارسي بيذا النوع من عرض عمم من العموم من طريق النظم الشعري
الشعر، فأغمب ما نظمو من شعر ينتمي ليذا الباب، مثل قصيدة )سموط الفرائد عمى نحور 

كما أن كتابو )عنوان اآلثار(  ،(في خالص التوحيد الحسان الخرائد(، ومنظومة )العقد الفريد
 .ضّمن أسئمة فقيية نظمية في ىذا المجال

 

 أبرز دوافع اىتمام الشيخ الفارسي بالشعر التعيمي، ىي:ولعل 

 .الحاجة التربوية والتعميمية في المجتمع 

 .)الحاجة المذىبية )ردا نظمّيا عمى األفكار المتطرفة عن الدين 

 .حاجة المجالس ودورىا االجتماعي 



 الشيخ الفارسي، وىي: الشعر التعميمي عندمالمح  كذلك وعرض الباحث

 التعميمي الديني.الشعر  (ٔ

 الشعر التعميمي التاريخي. (ٕ

 الشعر التعميمي التوجييي. (ٖ

 الشعر التعميمي السموكي. (ٗ

 

وقّدم الدكتور أحمد حالو، جامعة نزوى، ورقة بعنوان: "المنيج التعميمي ومالمح التجديد في 
ث ناقش )تقريب األذىان إلى عممي المعاني والبيان( لمشيخ العالمة منصور الفارسي"، ىذا البح

مالمح التجديد في منيج الشيخ الفارسي التعميمي في مخطوطتو ىذه، التي تعد من المخطوطات 
، فكانت عصارة الذي وقف عميو الشيخ متعّمما وعالما ومعمما؛ إذ في عمم البالغة العمانية النادرة

 إنو كتبيا في آخر عمره.

الشيخ في مخطوطتو تقريب األذىان ومما فّنده الباحث في ورقتو، أّن أساسيات التعميم لدى 
، والتدّرج في الطرح، ومالءمة العنوان لمموضوع،  وعدم اإلخالل في تمّتعت بالسيولة واليسر

العرض، وسيولة توصيل المعمومة، واستعمال المغة الواضحة، والربط بين النظرية والتطبيق. أما 
ب المعرفي بمعطيات عممية حديثة، مالمح التجديد في ىذه المخطوطة فغمب عمييا ازدىار الجان

كذلك الحال في الجانب الوجداني، الذي أثمر عن عاطفة صادقة وأحاسيس متقدة، واسترجاع 
المعمومة بناء عمى فيم وتذكر، وربط وثيق بيت سموكيات الشيخ اإليمانية وكتاب اهلل تعالى، 

 والتنويع في األساليب واالستشيادات والحوار واالستقراء.

 

الورقة التي قّدميا األستاذ حمد بن سالم الراجحي بعنوان: "المنيج التربوي عند الشيخ وعنت 
منصور الفارسي في التعميم"، بدراسة المؤلفات الفقيية التعميمية لمشيخ، فتوصل الباحث إلى أن 

. ومفيوم منيج الشيخ يتسم بالتنويع في األساليب التدريسية وفق مقتضيات العممية التعميمية
قائم عمى احتياجات المجتمع من قيم واتجاىات سعيا لإلصالح، منيج التربوي لمشيخ الفارسي ال



يجاد  ومراعاة قدرات المتعممين وميوليم ودوافعيم النفسية، ومخالطتو لتالميذه واقترابو منيم، وا 
 التنافسية اإلبداعية في فنون الكتابة، واالىتمام بالعموم األساسية.

 التعميمية التي انتيجيا الشيخ الفارسي فكان أىميا:أما الطرق 

 غرس مبدأ اإلرادة الذاتية نحو العمم. -ٔ

 تقصي الحقائق العممية. -ٕ

 الصحبة والمالزمة. -ٖ

 اعتماد الحوار واإلقناع. -ٗ

 المحتوى التعميمي. -٘

 

وعنوانيا:  كمية عمان لطب األسنان، وأثبتت الدراسة التي قّدميا الدكتور سعيد بن محمد الريامي،
"عالجات الشيخ منصور بن ناصر الفارسي: مدخل لفيم منيجية األطباء القدامى في تشخيص 

 امل مع المرض عند األطباء قديمًا.وعالج المرض"، أن ىناك منيجية واضحة لمتع

الشيخ الفارسي في ضوء قائمة التشخيصات والعالجات وتدليال عمى ذلك، جرى تحميل وثيقة 
بية القديمة الستخالص المعطيات األساسية التي يقوم عمييا تناول والنظرية الطالمأثورة عنو، 

؛ وذلك بغية فيم المنيجية القديمة المتبعة مسبباتو وتشخيصو وعالجوتعميل المرض، من حيث: 
 في ىذا المجال.

 

يقول األستاذ الدكتور محمد ىرموش، جامعة الجنان لبنان، عن الشيخ منصور الفارسي: "تكمم 
في مسائل العقيدة، فقرر دالئل معرفة اهلل ومسألة االختالف في َمن عبد االسم دون المسمى، 
كما قرر غدم الخوض في حقيقة الذات والصفات، وتطرق لمسألة خمق القرآن ومسألة انقسام 

 ."العقدي بالوسطية والوقوف عمى النصوص الشرعية الناس يوم القيامة، واتسم منيجو

تناول في دراستو المنيج العقائدي واألصولي والفقيي والسموكي لمشيخ الفارسي وكان الباحث قد 
في كتابو: عنوان اآلثار، ورسالتو الدليل الواضح في حط الجوائح؛ فأظير الشيخ ورعو وزىده 



وفقيو وتمسكو بعقيدة التوحيد، كما استعمل القواعد األصولية وأحسن في االستنباط لمعالجة التي 
 لمجتمع.أشكمت عمى ا

 

، إلى أن البحث في وزارة التربية والتعميمالعجمي،  عبداهللوخمص بحث الدكتور خميل بن 
مخطوط الدليل والبرىان لمشيخ الفارسي أثبت جواز صالة الجمعة في أي مصر من األمصار، 
وليس شرطا أن يكون إماميا عادال، ودليل ذلك أن رسول اهلل صمى مع صحابتو في مدن غير 

ة المنورة. كما أن صالة الجمعة جائزة في نزوى، وليس مقصور أداؤىا في صحار. المدين
 وأوردت كذلك اتفاق المسممين عمى مشروعية صالة الجمعة، رغم اختالفيم في شروطيا.

كان لمخطوط: )رسالة الدليل والبرىان في إقامة الجمعة لوجود السمطان(، بعدان حضاريان:  دوق
يو خالف العمماء حول وجوب صالة الجمعة. وبعد سياسي تتّبع منيج ُبعد ديني بحث المؤلف ف

الدولة اإلسالمية في شخص رسول اهلل وأصحابو حول إقامة صالة الجمعة في مكانين مختمفين، 
وكان ذلك مثاال سيق لمتدليل عمى مشروعية إقامتيا في نزوى وصحار معًا؛ وذلك ما نجح فيو 

 اإلمام محمد الخميمي. السمطان سعيد بن تيمور عقب وفاة

 

قاسم الشيخ بالحاج في دراستو: "مسائل اإليمان والعقيدة في شعر الشيخ يقول األستاذ الدكتور  
بمنصور الفارسي من خالل ديوانو )سموط الفرائد عمى نحور الحسان الخرائد("، إن ىذه القصيدة 

عنيت ىذه الدراسة بعرض عّبرت بصدق ودقة عن البعد اإليماني والعقدي لمشيخ منصور؛ لذا 
 ومناقشة التراث الشعري الذي نظمو الشيخ في مجال اإليمان والعقيدة وأصول الدين.

إن القارئ لديوان الشيخ الفارسي، سيجد بعدا صوفيا سموكيا في شخصيتو، إذ حوت قصائده 
الت إلى والدعوات في االبتيامضامين صوفية تزكوية، مثل: المقامات في االبتياالت إلى اهلل، 

اهلل، واالجتياد في مدح خير العباد، وخالص التوحيد، وغير ذلك من القصائد اإليمانية واآلراء 
الرّبانية في اإليمان باهلل والمالئكة والكتب والرسل والقضاء والقدر واليوم اآلخر والجنة والنار 

 والسراط والميزان والشفاعة والوالية والبراءة.



عيد الحوسني، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، في ورقة عنوانيا: الدكتور صالح بن س وبحث
"المنيج الفقيي عند الشيخ منصور الفارسي في الفتوى من خالل كتابو الغاية القصوى في 

منيج الفتوى الذي اتبعو الشيخ في ىذا الكتاب، فقد ناقش في مبحثو األول  في األحكام والفتوى"،
جماع عمماء منيج االستدالل لديو في اجت ياداتو الفقيية؛ وذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية وا 

 األمة والقياس.

كما ناقش الباحث كيفية تعامل الشيخ مع اآلراء والخالفات الفقيية نظما وشعرا، فكان لو منيج 
في ذلك إذ يقّل من نسبة األقوال لصاحبيا؛ فقوة القول لديو وقرب من الدليل أىم من صاحبو. 

ا كان يصحح األقوال ويضعفيا؛ لتكون أولى لالتباع أو الترك. وامتاز الشيخ الفارسي أيض
. فيما كان الشيخ المذاىب اإلسالمية األخرى اء األمة، سواء من عمماء مذىبو أمبتعاممو مع عمم

الفارسي كارىا لممدح، يتحّرج من كثرة النعوت واأللقاب، ييضم نفسو بتواضعو، ويدعو لمتسامح 
 والموّدة بين المسممين وقد عّدد الدكتور الحوسني معالم الفتو عند الشيخ الفارسي، وىي:

 .االحتياط والحزم 

 .التوّسع أو االختصار في الجواب حسب مقتضى الحال 

 .ورعو واحتياطو في ختام الفتوى 

ولم يقف الشيخ الفارسي في فتاواه اإلصالحية عن الدعوة لمعمل واالجتياد في الدنيا، وحّض 
عالء  شأن المسممين عمى عدّوىم، كذا كان يدعو لمسكوت عّما المجتمع عمى تحصيل العمم، وا 

 قيل في شأن السمف الصالح، وكثير تحذير األمة من األخطاء والمنكرات.

 

مد بن قاسم بو حجام، رئيس جمعية التراث الجزائرية، ورقة بعنوان: وقّدم األستاذ الدكتور مح
"قراءة في كتاب )عنوان اآلثار( لمشيخ منصور بن ناصر الفارسي"، استطاع فييا الكشف عن 
مكنونات ىذا الكتاب؛ بتقديم قراءة ناقدة تعين عمى استيعابو واإلفادة منو؛ إذ كان أصل الكتاب 

 ت بخطوط وفي أوقات مختمفة؛ فقام المؤلف بجمعيا وترتيبيا.قصاصات وورقات متفرقة كتب

وقد امتاز كتاب )عنوان اآلثار( بقيمتو العممية والحضارية، وتنّوع موضوعاتو، وتعدد مسائمو 
وشموليتو؛ فاحتوى فتاوى العمماء اليداة، وحفظ مسائل نادرة في الفقو والعقيدة، وظيرت فيو 



، وزخرت فيو المراجع والمصادر الثقات. ويقول الباحث: شخصية المؤلف بالتعقيب والتوضيح
"من مميزات الكتاب: اختصار المسائل وتقديم أجوبة دقيقة مركزة، واالستقصاء في عرض السؤال 
أو اإلشكال؛ الستبيان الحقيقة واستيضاح األمر، والتنوع في عرض آراء المشايخ، وتناول 

 والوقوف عند حدود اهلل". موضوعات حّساسة ودقيقة، والتحري في الدين

ومما يستشّف من كتاب )عنوان اآلثار(، أخذه بجوانب الحياة العمانية، كما أن الجانب األمني لم 
يكن غائبا في مسائل الكتاب، وكثير من األسئمة مستقاة من الواقع المعيش، واستعمال كممات 

َمن أخرجوا ىذا الكتاب بعض  عاّمية عمانية ليا أصول عربية، وما زاد الكتاب أىمية استعانت
 المراجع واإلضافات والتعميقات واالستدراكات التي زادت الكتاب قيمة عممية.

 

وفي ذات السياق، بحث األستاذ منير بن محمد السيفي في القيمة العممية والمنيج المتّبع 
التي ناقشيا  لتعميقات الشيخ منصور الفارسي في كتابو )عنوان اآلثار(، إذ بمغت ىذه التعميقات

أعمال قام  ٜتعميقا. ويشير الباحث إلى أن التعميق عمى المسائل ُيعد من بين  ٓٙالباحث زىاء 
بيا الشيخ الفارسي في كتابو ىذا، وىو منيج حاضر عند المؤلفين العمانيين منذ القرون األولى 

 إلى يومنا ىذا.

(؛ بل إن عددا من الكتب، أىميا ولم تقتصر تعميقات الشيخ الفارسي عمى كتاب )عنوان اآلثار
بيان الشرع، عّمق فييا الشيخ؛ إال أن ىذا الكتاب ضّم أكبر عدد من تعميقات الشيخ، التي تمّيز 
فييا أن يختم تعميقو بقولو: "كتبو منصور"، كذلك ىي تعميقات مختصرة، يفتتحيا بقولو: "قال 

يورد فييا الكثير من المصطمحات المؤلف"، وكان كثير االستدالل بأحكام القرآن والسنة، و 
العمانية. وقد رسم الشيخ الفارسي من خالل تعميقاتو ىذه جزءا كبيرا من سمات شخصيتو العممية 
والنفسية؛ فكان عالما متمّكنا معترفا بالفضل ألىل الفضل، وناصحا موجيا مرشدا لمطريق القويم، 

 ومحبا لمعمم يتحّرز في تعاطيو لممسائل واألحكام.

 

لقضاء عند الشيخ العالمة منصور بن ناصر الفارسي: رسالة )الكممة الُمْحَكَمة في الرد عمى "ا
قضاة الَمحَكَمة("، عنوان لورقة عممية قّدميا األستاذ مينا بن راشد السعدي، مجمس الشؤون 



خ اإلدارية لمقضاء، تناول فييا موضوع القضاء في حياة الشيخ الفارسي. ىذه الرسالة كتبيا الشي
الفارسي ردا عمى عدد من القضاة المحكمة الشرعية بمسقط، الذي يعدون من كبار قضاة عمان 

 في عصر الشيخ منصور، بيد أنيم نقضوا حكم الشيخ في عدد من القضايا التي حكم فييا.

فيما كانت أبرز األسباب التي دفعت الشيخ منصور لوضع ىذه الرسالة ردا عمى قضاة المحكمة، 
األحكام التي حكم فييا دون االستماع إلى الخصوم؛ مكتفين بالنظر إلى الصكوك  نقضيم جميع

التي قدميا ليم الُمدعى عميو، وأشار إلييم الشيخ إلى أن أعظم زلة لمعمماء الوثوب إلى التخطئة 
جماع المسممين فيما صح عميو.  فيما لم يصادم نصًا من كتاب اهلل وسنة نبيو وا 

 

الفارسي عمما من أعالم الموروث األدبي العماني؛ إذ أنو قّدم عدد من وقد كان الشيخ منصور 
المؤلفات التي أثرت مجال فنون النظم، فقّدم الدكتور بمقاسم مارس، جامعة قابس التونسية، ورقة 
عنوانيا: "جمالّيات اإليقاع في غزليات منصور الفارسي"، درس فييا مظاىر اإليقاع وفنونو 

 لغزلية.وأقيستو في قصائده ا

يقول الباحث في ذلك: "تقنّية اإليقاع عنده تنزع إلى أن تكون صوتا منتظما لتأدية المعنى؛ إذ 
ُيحدث الّنفُس اإليقاعي في غزلياتو أثرا في ذات المتقّبل ُيشاكل المعاني ويعاضدىا؛ لتصبح حركة 

النص الشعري عند الوزن طبقًا ليذا المفيوم مع حركة المعنى". ويتمّيز الخطاب اإليقاعي في 
الشيخ كونو تكريرًا لمختمف الوحدات المسانية التي يعمل الشاعر عمى استدعائيا؛ فُيدركيا بالذىن 

 ويحّددىا بالقياس، ويصاحب الوزن الشعري جريانيا وانتظاميا في الخطاب.

من وظيرت أبرز مالمح جمالّية المكّون اإليقاعي في النص الشعري الغزلي عند الشيخ الفارسي 
 خالل:

االختيارات التركيبَية .. المراوحة بين األفعال واألسماء، فاألول يستيدف في الخطاب  (ٔ
 المغوي الحركة، بينما الثاني يدّل عمى السكون، وىذا نوع من اإليقاع. 

يقاع توزيع الكالم وتشكيل وحداتو،  (ٕ الوحدات التعبيرّية .. يطابق فييا اإليقاع الوزني وا 
 يع المغوي والتوزيع العروضي.التي تتعمق بالتوز 



 

وقّدمت الدكتورة فوزية بنت سيف الفيدية دراسة عنوانيا: "المبنى والمعنى في قصائد رثاء المرأة 
لمشاعر منصور بن ناصر الفارسي"، فكان لممرأة مكانة سامية في حياة الشاعر، تحديدا في 

شيخ الفارسي زوجاتو وابنتو غنّية، ديوان )سموط الفرائد عمى نحور الحسان الخرائد(. وقد رثى ال
إذ قّدم شعرا تراوح في تجّمياتو بين النظرة الفمسفية والنظرة الدينية؛ فنقل تجربتو الفاجعة بواسطة 
أدوات لغوية )شعرّية( التي ترجمت اضطرابات أفعالو من خالل تأمل الدىر والتنفيس عن 

 مكنونات الداخل.

الدالالت التي باح بيا الشاعر في مرثّياتو، مثل شعور الحّدة وقد أبرزت الباحثة معاني التوّجع و 
واالنفعال والصدمة، والتحّسر والحنين والشوق في ذكر الماضي، وظاىرة البكاء والطرب. ومما 

 قالو الشيخ منصور مدلال عمى ىذا السياق:

 أأسمو وقمبي بكم ُمبرد            ومن فقدكم َنَفسي مصعد؟

 ومن ِعظم ما بي عمى موتكم     عمى كبدي ُشعٌل ُتوقُد 

ومن أساليب التفجع التي استعماليا الشاعر: األلفاظ المعجمية، واأللفاظ المتطابقة وتراكيب 
التقابل، والتفّجع من خالل اإليقاع في الوزن والقافية والتكرار. وقد سيطر البعد الديني عمى 

و المعجم المسيطر عمى النصوص، وطبيعة االنفعاالت نصوص الرثاء عند الشاعر، كشف عن
 بين اليدوء والقبول والرضى بالقدر، وعبارات الحمد والتسميم.

ودرس الدكتور رضا األبيض، جامعة قابس بتونس، في ورقتو: ")الدرة البيية( لمشيخ منصور بن 
تحميل كتاب )الدرة  قراءة تداولية"، –ناصر الفارسي، مقام اإلنشاء وموقع التمقي في الخطاب 

البيية( باعتباره نموذجا لمجمع بين النظم والنثر في عمم النحو؛ معتمدا عمى أسموب يستم 
 باالختصار والوضوح واإلفيام.

ويعد شرح أرجوزة كتاب )الدرة البيية( تبسيطا لعمم النحو، وتسييل االنتفاع بو؛ فكانت لغتو 
لمسياق المغوي وغير المغوي أثره الواضح في تحديد فصيحة وتعبيره سميما من كل عيب؛ لذا كان 

 طبيعة ىذه األرجوزة التي امتزج فييا البعد العممي )المغوي( بالبعدين البيداغوجي والديني.



 

وكانت آراء الشيخ العالمة منصور بن ناصر الفارسي في كتابو )الدرة البيية في عمم العربية( 
عالمة فارقة لمعرفة مكنوناتو شخصية. وقد اعتمد التي رّجح فييا مسائل وقضايا عن أخر، 

الباحث الدكتور محمد بن يحيى الراشدي، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، عمى المنيج الوصفي 
التحميمي الستخراج اآلراء المغوية لمشيخ العالمة منصور الفارسي في ىذا الكتاب، وفي ذات 

بناء فعل األمر، وقولو إن "عسى" فعل، وأن  السياق أبدى قولو في بعض مسائل الخالف، مثل
"لو" يجزم فعمين، وأن "إذ" من األدوات الجازمة ولو تجردت من "ما"؛ عمما أن بعض اآلراء التي 

 قّدميا خالفت رأي الجميور.

 

وقّدم الدكتور عبدالممك أحمد شتيوي، جامعة األزىر، الفوائد والتنبييات النحوية لمشيخ منصور بن 
رسي، إذ كان لو رأي فيما أورده بالترجيح واالعتراض آلراء وخالفات عمماء المغة ناصر الفا

 المتقدمين، مثل سيبويو والمبرد وابن مالك.

ودرس الباحث ىنا المسائل النحوية التي وردت في الفوائد والتنبييات، منيا باب في األسماء 
ة، والمغات في األسماء الستة، )عّمة بناء ما بني من األسماء(، وشروط إعراب األسماء الست

عراب االسم المنقوص، ورافع المبتدأ والخبر  عراب الممحق بجمع المذكر السالم وما ُسّمي بو، وا  وا 
)جميور سيبويو والبصريين، وابن الناظم، وابن ىشام، واألزىري(، وعامل النصب في المستثنى 

 ب)إال(.

ائد والتنبييات في األفعال التي أوردىا الشيخ وجاء الشق الثاني من ىذه الدراسة ليبحث في الفو 
منصور، وىي: فعل األمر بين البناء واإلعراب، وأحوال بناء فعل األمر، حكم الفعل المضارع 
عند اتصالو بنوني التوكيد ونون النسوة، )كان( وأخواتيا بين التمام والنقصان، أما الفوائد 

والجمع، المغات في )لعّل(، الجزم ب )إذا(،  والتنبييات في الحروف، فيي: حركة نون المثنى
الجر ب )خال، وعدا(، وجاءت فوائد وتنبييات الشيخ منصور أيضا في الميزان، أوال في )ما لو( 
يجاز، وذكر الرأي الراجح، واستعمال كريقة السؤال والجواب. ثانيا )ما عميو(  من دقة وسيولة وا 

قسام، كذلك يورد المؤلف اآلراء غير منسوبة من عدم ذكر كل الشروط واآلراء والمغات واأل



ألصحابيا، غير أن ىذا وغيره ال ينقص من جيد الشيخ الذي أراد ليذا الكتاب أن يكون مختصرا 
 بسيطا بين أيدي طمبة العمم.

 

وكانت ورقة الدكتور محمود بن يحيى الكندي، جامعة نزوى، بعنوان: "أسس تفسير الفارسي 
ني". وقد تتبع الباحث األسس التي استند إلييا الشيخ منصور في تفسير مقصورة أبي مسمم البيال
 مقصورة أبي مسمم، وىي:

 .االلتزام بالمعاني المثبتة في المعجم في تفسير الكممات 

 .إجمال معنى البيت عمى أساس تعييني 

 .اعتبار البيت وحدة واحدة 

 .التأويل المتعمد 

أثبتت بساطة التناول والمعالجة عند الشيخ الفارسي في  يقول الدكتور الكندي إن أبرز نتائج بحثو
تفسيره لممقصورة، ولذلك التزام االختصار، والسطحية في تحصيل معنى األبيات، وقّل إظيار 
المستوى اإلبداعي والشعري مقتصرا عمى اإلعراب ومعاني المفردات، وكان غير معنيٍّ بالجانب 

بّين منيجية الشيخ الفارسي في تفسيره، الذي قصد فييا السياسي في خطابات أبي مسمم، بيد أنو 
اإليجاز لعمة تربوية، والبدء بالمستوى المعجمي لتفسير معاني الكممات في األبيات، وتحصيل 

 المعنى اإلجمالي لألبيات.

 

فيما سّمط الدكتور سمطان بن عبيد الحجري الضوء عمى الفكر اإلصالحي عند الشيخ منصور 
ي، الذي قاده ليكون فقييا قاضيا في دولة اإلمام الخميمي إلدارة شؤون الحكم. بن ناصر الفارس

وقد كان لمشيخ الفارسي دور بارز في نيض الفكر اإلصالحي بعمان، إذ أسيم في إصالح 
الجانب الفكري والمعرفي بتخريج عدد كبير من العمماء والفقياء وطمبة العمم النابغين. كذلك أسيم 



اء الساحة األدبية والدينية واالجتماعية، وأسس مدرستين في نزوى وفنجا؛ لعبتا بمؤلفاتو في إثر 
 دور حيويا في نيضة الفكر اإلباضي.

يجاز لمالمح الفكر اإلصالحي لمشيخ منصور الفارسي، نأتي بيا تعدادا:  وا 

 .عنايتو بالمغة العربية 

 .عنايتو بالتعميم 

 .عنايتو بالتأليف 

 .عنايتو بتأصيل المسائل 

 .االجتياد في األحكام 

 .ينتصر لمفكر والمبدأ وليس لمشخوص 

 

وقد خرج الباحثون في ندوة: )الشيخ منصور بن ناصر بن محمد الفارسي؛ حياتو وفكره "ت: 
إعداد دراسة متكاممة عن شخصيَّة أبرزىا  عديدة وميمة جدا، نتائج وتوصياتب ىـ"(6931
والفكريَّة، والسياسيَّة،  ،االجتماعيةو  الدينية،: الفارسي من جميع جوانب حياتو منصور الشيخ

 والقضائيَّة. ،والعمميَّة

أييا القرّاء األعزاء لمجمة الخميل، مجمة جامعة نزوى لمدراسات األدبية والمغوية والقرآنية، نشير 
 PDFإلى أن المجمة سوف ُتتاح قريبا في موقع مكتب النشر عمى الشبكة العنكبوتية بصيغة 

مالية معّينة؛ نظرا لمطمب الواسع ليا من الباحثين والدارسين والمستشرقين وعمماء  مقابل رسوم
 المغة العربية؛ كونيا تعد مرجعا ليم في ىذا المجال.


